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RESUMO 

 

O ensaio turbidimétrico tem como princípio a redução da densidade óptica em 

suspensões microbianas, decorrente o incremento na concentração do antibiótico. 

No ensaio convencional trabalha-se com tubos de ensaio que demandam longo 

tempo para visualização da resposta. Assim, o método empregando microplacas 

com leitura cinética para a dosagem de antibióticos é de interesse considerável, uma 

vez que possibilita reduzir quantidade de material e tempo de análise necessários e 

permite o ensaio de grande número de amostras simultaneamente, com leitura e 

cálculo automatizado. O objetivo deste trabalho é desenvolver o método de 

doseamento microbiológico de vancomicina empregando microplacas e modo de 

leitura cinético, assim como validar o método desenvolvido, através da avaliação dos 

parâmetros de especificidade e seletividade, linearidade, faixa ou intervalo linear, 

exatidão e precisão. Adicionalmente foi contemplado desenvolvimento paralelo entre 

o método convencional e o cinético, de forma a permitir respaldo positivo quanto à 

validação. Sendo assim, através do estudo dos parâmetros de validação do método 

cinético, trabalhou-se em condições estabelecidas abrangendo curva-padrão de 

vancomicina com concentrações entre 0,6 e 1,0 µg/mL, e emprego de meio de 

cultura caldo de caseína-soja inoculado com Bacillus subtilis (ATCC 6633) na 

proporção de 5%. Foram obtidos resultados satisfatórios em 5 horas de incubação. 

Conclui-se que o ensaio em microplacas permite avaliar, com vantagens, a atividade 

do antibiótico frente ao microrganismo-teste, permitindo facilidade operacional e 

maior rapidez na obtenção dos resultados. 
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ABSTRACT 

 

The principle of the turbidimetric assay is to reduce the optical density of microbial 

suspensions, due to the increase in the concentration of antibiotic. In the 

conventional test works with tubes that require long time to display the answer. Thus, 

the method using microplates with kinetic reading for the dosage of antibiotics is of 

considerable interest, since it allows possible to reduce the amount of material and 

analysis time required and allows for testing of large numbers of samples 

simultaneously, with automated reading and calculating. The aim of this work is to 

develop the method of microbiological assay of vancomycin using microplates and 

kinetic reading mode, and to validate the method developed by evaluating the 

parameters of specificity and selectivity, linearity, linear range, accuracy and 

precision. Also included was the parallel development between the conventional 

method and the kinetic, to enable positive support for the validation. Thus, by 

studying the validation parameters of the kinetic method, worked under conditions 

laid down covering vancomycin standard curve with concentrations between 0.6 and 

1.0 mg / mL, and soybean-casein broth inoculated with 5% of Bacillus subtilis (ATCC 

6633). Satisfactory results were obtained with 5 hours incubation. In conclusion, the 

microplate assay allows to evaluate, with advantages, the activity of the antibiotic 

against the microorganism, allowing greater operational ease and rapidity of 

obtaining results. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

No estudo dos medicamentos de ação antimicrobiana e no tratamento das 

doenças infecciosas, os conceitos de sensibilidade e resistência bacteriana se 

fundamentam na correlação entre a concentração inibitória mínima (CIM) e os níveis 

plasmáticos alcançados com o antimicrobiano administrado (FUCHS, et al., 1998) 

Para se obter concentrações terapêuticas com a capacidade de matar ou 

inibir o crescimento bacteriano é necessário que a potência do antimicrobiano esteja 

adequada nas preparações farmacêuticas que serão administradas ao paciente, cuja 

infecção se deseja combater. Nesse aspecto, a necessidade de confirmação da 

eficácia terapêutica dos produtos medicamentosos é um fato preocupante, devido às 

situações em que a margem entre a dose ineficaz do ponto de vista terapêutico e 

uma dose tóxica é relativamente pequena (PINTO et al., 2010).  

Adicionalmente, há situações em que estruturas químicas próximas àquelas 

do fármaco ativo, como nos isômeros quirais e em casos de fraudes ou deterioração, 

não devem ser avaliados apenas por métodos físico-químicos convencionais. Sendo 

assim, o ensaio microbiológico para determinação da potência dos antibióticos é 

indicado para substâncias ou preparações em que o seu teor não pode ser definido 

por métodos físico-químicos. Também, os ensaios microbiológicos possuem grande 

importância na determinação da potência de antibióticos empregados em 

associação, a qual não pode ser avaliada em termos de composição química 

(HEWITT, 1977 e PINTO et al., 2010).  

A atividade (potência) de antibióticos pode ser demonstrada sob condições 

adequadas pelo seu efeito inibitório sobre o crescimento microbiano. Uma redução 

na atividade antimicrobiana pode se caracterizar por alterações sutis, não 

demonstráveis por métodos químicos. Deste modo, testes microbiológicos ou 

biológicos são, geralmente, os métodos de escolha para eliminar dúvidas a respeito 

de uma possível perda de atividade (FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 1988 e UNITED 

STATES PHARMACOPEIA, 2010).  

Os dois métodos microbiológicos mais comumente utilizados para o 

doseamento de antibióticos, presentes nas farmacopéias, são o método de difusão 
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em ágar e o método turbidimétrico (FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 1988 e UNITED 

STATES PHARMACOPEIA, 2010).   

No decorrer dos anos, através de diversas edições de diferentes 

farmacopéias, os métodos têm sofrido algumas alterações, embora o seu 

fundamento permaneça o mesmo. Tais modificações comumente dizem respeito à 

natureza do diluente, espécie microbiana, inóculo, concentração da curva-padrão, 

composição do meio de cultura, entre outros. (LOURENÇO, 2006).  

O método de difusão em ágar emprega meio de cultura sólido inoculado, 

distribuído em placas, em sistema de mono ou bicamada, através do qual a 

substância–teste se difunde. A solução–teste é aplicada sobre a superfície deste 

meio, em uma área restrita, e as placas são incubadas. O crescimento do 

microrganismo gera contrastes, formando halos correspondem à zona de inibição de 

crescimento. Este é o método mais amplamente utilizado para determinação de 

potência de antibióticos (LOURENÇO et al., 2007 e PINTO et al., 2010).  

Já o método turbidimétrico, depende da inibição do crescimento de uma 

cultura microbiana em uma solução uniforme do antibiótico em meio fluido, o qual 

deve ser favorável ao crescimento microbiano rápido quando da ausência do 

antibiótico (PINTO et al., 2010 e UNITED STATES PHARMACOPEIA, 2010). Neste 

método a substância teste é adicionada ao meio nutriente líquido contendo a 

suspensão do organismo teste e após a incubação da mistura procede-se à leitura 

da resposta. De todas as formas de respostas possíveis de serem aplicadas para 

dimensionar o desenvolvimento microbiológico como peso seco, número total de 

microrganismos, número de microrganismos viáveis, nitrogênio total, pH, acidez 

titulável, liberação de CO2 e consumo de oxigênio, a leitura da turbidez da 

suspensão é o parâmetro mais amplamente empregado, seja para respostas a 

ensaios de antibióticos ou mesmo de vitaminas (FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 

1988; PINTO et al., 2010 e UNITED STATES PHARMACOPEIA, 2010). 

Atualmente, existe uma tendência no sentido de que doseamento de enzimas, 

análise de proteínas (DOMINGUES, 2001), ensaios para diagnóstico de doenças, 

estudo de atividades biológicas (MARTINS et al., 2007) e quantificação da 

endotoxina bacteriana em produtos farmacêuticos empreguem sistemas de 

microplacas com modo de leitura cinético, permitindo análise de grande número de 

amostras em menor tempo e com confiabilidade (STUBBINGS et al., 2004) . A leitura 
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cinética consiste na medida do parâmetro em questão durante o período de 

desenvolvimento da resposta, a intervalos de tempo reduzidos, e no caso do 

doseamento de antibióticos permite acompanhar a variação de densidade óptica da 

suspensão analisada, usando pequenos intervalos de tempo (horas, minutos ou 

segundos) (CAVIEDES et al., 2002 e LEHTINEN et al., 2006). 

O emprego de método de microplacas com leitura cinética para doseamento 

de antibióticos apresenta interesse considerável, uma vez que possibilita reduzir 

quantidade de material e tempo de análise necessários, permitindo o ensaio de 

grande número de amostras simultaneamente, com leitura e cálculo automatizados. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Doseamento microbiológico em tubos 

 

2.1.1 Método de diluição seriada 

 

Os métodos de diluição em meio líquido (caldo) ou sólido (agar) são 

igualmente aceitáveis para medir quantitativamente a atividade in vitro de um agente 

antimicrobiano contra um determinado isolado bacteriano. Estes métodos são 

utilizados para se determinar a menor concentração do agente antimicrobiano, 

geralmente expressa em microgramas/ mL (µg/mL) necessária para inibir ou matar 

um determinado microrganismo (TRABULSI & ALTERTHUM, 2008).  

O ensaio de diluição em série é simples em seu princípio, de fácil execução e 

com reposta do tipo tudo ou nada. Várias diluições do antibiótico em tubos pequenos 

são inoculadas com o microrganismo teste e, incubados, sendo que a menor 

concentração da substância causando, aparentemente, completa inibição do 

crescimento microbiano é considerada como a concentração inibitória mínima (CIM). 

A CIM da amostra é comparada à do padrão para determinar a atividade das 

substâncias (KAVANAGH, 1975). 

Amostras biológicas foram ensaiadas por método que envolveu a 

fermentação da glicose em meio de soro aquoso inoculado com Staphylococcus 

cepa Oxford colocado em tubos capilares vedados. A produção de ácido devido a 

coagulação do soro foi considerada como indicador de crescimento, sendo 

observada como ponto final do teste (FIELDING, 1947). 
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2.1.2  Método Turbidimétrico 

 

O método turbidimétrico foi inicialmente descrito em 1942. No estudo 

desenvolvido por Foster (1942), foi constatado que quantidades crescentes de 

penicilina produziam, proporcionalmente, inibição de crescimento do Staphylococcus 

aureus cepa Oxford, permitindo realizar determinações quantitativas em caldo 

nutriente. Desta forma foi desenvolvido método simples, rápido e relativamente 

sensível (FOSTER, 1942). 

Em 1943, foram realizados estudos que investigaram a influência de alguns 

fatores sobre o método turbidimétrico para penicilina. Foi verificado que a alteração 

de pH do caldo nutriente não modificou a quantidade de penicilina necessária para 

inibir 50% do crescimento de S. aureus. A adição de glicose no meio também foi 

pesquisada e observou-se que contribui para a obtenção de curvas de inibição de 

crescimento irregulares. Neste mesmo trabalho foi descrito outro procedimento 

turbidimétrico para doseamento da penicilina empregando como microrganismo 

teste o Bacillus adhaerans. Em ambos os métodos, a curva analítica foi obtida 

através da porcentagem de transmitância versus a concentração do antibiótico 

(FOSTER & WILKER, 1943). 

Em 1944, foi proposto um ensaio turbidimétrico para dosagem de penicilina 

com 4 horas de incubação, seguidas de leitura de densidade óptica. Este método 

empregava série de 9 tubos com concentrações crescentes em progressão 

aritmética, de padrão e amostra (JOSLYN, 1944). 

Em 1950, foi realizado estudo analisando vários fatores (densidade do 

inóculo, composição do meio de cultura, assim como presença e ausência de 

substâncias antimicrobianas) com o objetivo de desenvolver um método 

turbidimétrico que seria adequado para determinar a atividade de compostos, para 

as quais não existissem substâncias de referência disponíveis. No caso dos testes 

com antibióticos foram empregados o cloranfenicol, tendo a Shigella sonnei como 

microrganismo teste. O fim da incubação foi determinado pelo crescimento 

microbiano do tubo controle (sem antibiótico) que deveria alcançar 72% T. A curva 

analítica foi obtida pela relação entre a porcentagem de crescimento microbiano e o 

logaritmo da concentração (JOSLYN & GARIBALD, 1950). 
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Neste método, concentrações crescentes do antibiótico são adicionadas a 

réplicas de tubos contendo meio de cultura líquido inoculado com o microrganismo 

teste. Os tubos são incubados por determinado tempo e a resposta do 

microrganismo é evidenciada pela turvação do meio de cultura, a qual é medida por 

meio de um espectrofotômetro. O crescimento microbiano é função da concentração 

da substância antimicrobiana, ocasionando, portanto, diferentes níveis de turbidez. A 

potência desconhecida da amostra pode ser quantificada pela comparação entre as 

respostas do crescimento do microrganismo na presença da amostra e do padrão 

(GAVIN, 1957). 

É requisito para um ensaio turbidimétrico adequado que o antibiótico interaja 

com o microrganismo-teste de forma a alterar sua cinética de crescimento, 

permitindo que ocorra a resposta (turbidez relacionada à concentração do 

antibiótico) (KAVANAGH, 1972). 

Em 1959, foi publicada revisão incluindo vantagens e desvantagens do ensaio 

turbidimétrico. O estudo, incluindo desenvolvimento e aplicação do metodo, 

envolveu o conhecimento da utilização adequada de padrões de referência, 

microrganismos, meios de cultura, preparação das soluções-teste, procedimentos 

técnicos na preparação dos tubos, medida da resposta do teste e exigências das 

condições do teste para obtenção de respostas uniformes e precisas. Os autores 

destacaram a importância da utilização de padrão de referência puro, microrganismo 

sensível à substancia testada, meio de cultura de composição conhecida, amostras 

preparadas com precisão e em condições de liberar os princípios ativos, eliminação 

dos interferentes, preparação dos tubos de ensaio e resposta medida com exatidão 

por titulometria, turbidimetria e outras técnicas adequadas (LOY & WRIGHT, 1959). 

Em 1965, estudos estabeleceram as etapas básicas de automação do ensaio 

turbidimétrico de antibióticos e vitaminas, tendo como finalidade a transferência de 

trabalho altamente repetitivo para as máquinas, diminuindo erros, bem como a 

fadiga e monotonia inerentes ao procedimento analítico. A economia de mão de obra 

foi cerca de 30% e a taxa de processamento, 50 testes por hora (MCMAHAN, 1965). 

Outros estudos demonstraram que a automação nas etapas críticas do ensaio 

turbidimétrico resultou em aumento significativo da precisão e exatidão. A 

interpolação de dados da amostra através de um computador em sistema on-line 
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permitiu a obtenção do resultado após 5 minutos da última leitura da amostra 

(KAVANAGH, 1975). 

O método turbidimétrico apresenta como vantagens a rapidez, facilidade 

operacional, medida objetiva da resposta, não interferência dos efeitos de difusão e 

exatidão. As desvantagens incluem a necessidade de equipamento para leitura da 

resposta, e ausência de contaminação grosseira ou coloração da amostra que 

interfira na leitura fotométrica (GAVIN, 1957; KAVANAGH, 1963; HEWITT, 1977 e 

RIPPERE, 1979). 

Deve-se também considerar delineamentos de natureza distinta, quando os 

ensaios tentam estabelecer o grau de resistência de um microrganismo face aos 

inibidores, tendo por base, fundamentalmente, em determinações da dose mínima 

inibitória e do percentual de inibição após um dado período de tempo (BRADY & 

KATZ, 1992). 

 

2.1.2.1 Fatores de influência 

 

 Substâncias a serem ensaiadas. 

 

As substâncias devem ser solúveis em água ou em solvente miscível em 

água que não interfira no crescimento microbiano na concentração usada; tais 

solventes não devem causar turvação ou precipitar. As soluções preparadas devem 

ser estéreis (GAVIN, 1957). 

A turbidez resultante do crescimento microbiano decorrente da interação entre 

antibiótico e microrganismo-teste é influenciada pelas fases lag e log de crescimento 

(COOPER, 1963 e PINTO et al., 2010). 

 

 Meio de cultura 

 

A velocidade de crescimento é afetada pela composição do meio, pH, 

temperatura de incubação e aeração, bem como pela capacidade de síntese, 
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inerente ao microrganismo-teste. Usualmente o meio de cultura é uma mistura de 

peptonas de origem natural, sais e água, podendo também conter açúcares e 

agentes tamponantes (PINTO et al., 2010). 

O meio de cultura empregado no ensaio deve promover o crescimento do 

microrganismo-teste de forma adequada ao período de incubação. Para ensaios 

com período de incubação curto é indicado o uso de meio de cultura capaz de 

promover crescimento microbiano rápido (KAVANAGH, 1963). 

 

 Condições de incubação 

 

Embora a faixa de temperatura especificada na maioria dos procedimentos 

seja de 36 °C a 38 °C, esta pode não ser a temperatura ótima para um ensaio 

particular. A redução da temperatura de incubação diminui a velocidade de 

crescimento e aumenta o tempo de incubação para que se atinja o crescimento 

microbiano ideal, onde a sensibilidade da resposta seja ótima, verificada pela 

inclinação da curva dose-resposta. (PINTO et al., 2010). 

A proporção de microrganismo-teste empregada como inóculo depende do 

tempo de incubação do ensaio. A influência do tamanho do inóculo deve ser 

avaliada para cada método, meio de cultura, microrganismo-teste e substância 

ensaiada (KAVANAGH, 1963). 

A incubação sob agitação, periódica ou constante, pode ser exigência 

indispensável para alguns microrganismos-teste, sendo também interessante para 

obter a redução do período de incubação (KAVANAGH, 1963; PINTO et al., 2010). 

 

 Curva dose-resposta 

 

O fotômetro empregado para medir a resposta de uma população microbiana 

a um agente inibidor pode apresentar escala graduada em porcentagem de 

transmitância ou em unidade de densidade óptica, resultando no perfil da curva 

dose-resposta (PINTO et al., 2010).  
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A curva dose-resposta é parte fundamental no ensaio turbidimétrico. Está 

relacionada com a turbidez resultante do crescimento microbiano e a concentração 

do antibiótico empregado. A construção inadequada desta curva é causa comum de 

erros, seja por motivos teóricos ou práticos (KAVANAGH, 1972). O crescimento 

microbiano é afetado tanto pela presença do antibiótico quanto pelo tempo de 

geração (zero) e o tempo da fase lag, que tende a ser menor em condições 

favoráveis, entretanto é infinito quando o microrganismo está morto (KAVANAGH, 

1972; PINTO et al., 2010 e TRABULSI, 2008). 

 

2.2 Ensaios empregando microplacas 

 

As microplacas têm sido uma ferramenta padrão de procedimentos em 

laboratórios de pesquisa analítica e diagnósticos clínicos. Empregos usuais das 

mesmas ocorre nos testes imunoenzimático ELISA (MARTINS et al., 2005 e SILVA 

et al., 1988), ensaios para diagnóstico de doenças (MARTINS et al., 2007), biologia 

molecular (BORISEVICH et al., 2008 e MAYO & CURNUTTE, 1990), estudo de 

atividade biológica (BARRET et al., 1997; HOLOWACHUK et al., 2003 e LEHTINEN 

et al., 2006), ensaios microbiológicos (FOLLY & MACHADO, 2001 e PETTIT et al., 

2005) e quantificação de endotoxina bacteriana em produtos farmacêuticos 

(STUBBINGS et al., 2004). Os sistemas de microplacas com modo de leitura cinético 

e a análise de grande número de amostras em menor tempo com segurança e 

precisão. 

A leitura cinética, numa abordagem geral, consiste na medida da formação de 

produtos que promovem incrementos na densidade óptica na solução ou suspensão 

analisada a pequenos intervalos de tempo (horas, minutos ou segundos) 

(CAVIEDES et al., 2002 e LEHTINEN et al., 2006).  

  

2.2.1 Ensaios de doseamento empregando sistemas de microplacas 

 

Estudos investigaram a possibilidade de medir a atividade bactericida e 

bacteriostática de diferentes antibióticos contra Escherichia coli em tempo real, 
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utilizando fluorescência, bioluminescência e sistemas de microplacas com leitura 

cinética de densidade óptica, os quais apresentaram resultados mais rápidos e 

confiáveis em relação aos métodos convencionais (LEHTINEN et al., 2006). 

Pesquisas realizadas para determinar a concentração mínima inibidora de 

antibióticos contra Helicobacter pylori e para determinar o efeito de antibióticos em 

bactérias, anteriormente expostas aos mesmos, empregando o método de 

microplacas conduziram à conclusão de que esse método possibilita a avaliação 

automatizada de concentrações de amostras, com resultados precisos e obtidos 

com rapidez (KOBAYASHI et al., 2004). 

Os sistemas de microplacas têm ainda sido empregados na quantificação da 

atividade microbiológica de fluidos biológicos (HOLOWACHUK et al., 2003) e na 

detecção de resíduos de antibióticos em alimentos (FOLLY & MACHADO, 2001), 

respectivamente com a finalidade de quantificar a sua atividade e detectar sua 

presença. 

O ensaio turbidimétrico em microplaca possibilita a quantificação da atividade 

antimicrobiana de antibióticos de forma ágil e segura, pois associa métodos de 

espectroscopia básicos e a capacidade de realizar 96 leituras automaticamente. 

Possui a vantagem de realizar elevado número de testes ou experimentos 

simultaneamente, utilizando pequenos volumes de materiais como reagentes, 

soluções e meio de cultura (CAVIEDES et al., 2002).   
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2.3 Antibióticos Glicopeptídicos 

 

2.3.1  Comentários Gerais 

 

Os antibióticos glicopeptídios são constituídos por grandes estruturas 

moleculares cíclicas, complexas, que contém aminoácidos e açúcares. Têm como 

mecanismo de ação sua interação à membrana citoplasmática das bactérias 

sensíveis, alterando sua permeabilidade seletiva e sua interferência na biossíntese 

dos peptidoglicanos, constituintes fundamentais da estrutura da parede celular das 

bactérias (FEKETYR, 1995). Inibem a biossíntese da parede celular bacteriana pela 

complexação com o resíduo dipeptídico terminal D-ala-D-ala das cadeias peptídicas 

que constituem a parede celular. Esta complexação impede que o substrato esteja 

disponível para a ação da transpeptidase, inibindo portanto, a reação de 

transpeptidação (PACE & YANG, 2006) 

Pertencem a este grupo de antibióticos a vancomicina, a teicoplanina, a 

decaplamina e outros derivados. Na prática terapêutica, são utilizadas a 

vancomicina e a teicoplanina (FEKETYR, 1995). 

O desenvolvimento de resistência bacteriana a estes antibióticos é mais lento, 

apesar de algumas linhagens hospitalares de Staphylococcus aureus apresentarem 

resistência desde 1966 (SARAIVA et al., 1997). Estes antibióticos são restritos para 

o tratamento de infecções causadas por bactérias Gram-positivas por serem 

incapazes de penetrar nas membranas de bactérias Gram-negativas (PACE & 

YANG, 2006). 

 

2.3.2 Vancomicina 

 

A vancomicina é um antibiótico produzido pelo Streptomyces orientalis. É um 

glicopeptídio tricíclico complexo, com massa molecular de cerca de 1.500 daltons. 

Sua fórmula estrutural foi determinada por análise com raio X (Fig. 1) (GOODMAN & 

GILMAN, 2006). 
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Figura 1. Estrutura química da vancomicina 

 

Foi introduzida para uso clínico por Mc Cormik em 1956, mas sua utilização 

em maior escala iniciou-se nos anos 80, com o surgimento de infecções por 

estafilococos resistentes à oxacilina e redução da toxicidade por purificação das 

preparações disponíveis (TAVARES, 1996). 

A vancomicina é primariamente ativa contra bactérias Gram-positivas. As 

cepas são consideradas sensíveis em concentração inibitória mínima (CIM) de < 4 

µg/mL. S. aureus e S. epidermidis, incluindo cepas resistentes à meticilina, 

geralmente são inibidos por concentração de 1 a 4 µg/mL (GOODMAN & GILMAN, 

2006). O fármaco é ativo contra Streptococcus pyogenes, Gonococos e 

Pneumococos. Atua ainda sobre Corynebacterium diphiteriare, Bacillus anthracis e 

Actinomyces. Com relação aos enterococos, a ação da vancomicina se faz de 

maneira mais satisfatória quando associada a um aminoglicosídeo, pelo efeito 

sinérgico dos antibióticos sobre a bactéria (TAVARES, 1996). 

Assim como os beta-lactâmicos, a vancomicina age como inibidor da síntese 

da parede celular da célula bacteriana, todavia por um outro mecanismo. 

Especificamente, a vancomicina tem a propriedade de formar uma rede de cinco 
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ligações de hidrogênio com terminal D-alanil-D-alanina (figura 2) do precursor 

peptidoglicano, durante a formação da parede celular. Impede assim a ação das 

enzimas transpeptidase e transglicosilase em seu substrato (NAGARAJAN, 1991), 

comprometendo a formação da parede celular (NICOLAOU & SNYDER, 2003), 

alterando a permeabilidade da membrana citoplasmática e interferindo na síntese de 

RNA (GERHARD et al., 1993; PEARCE et al., 1995; TAVARES, 1996) 

 

 

Figura 2: Ligação da vancomicina ao terminal D-alanil-D-alanina do pentapeptídeo através de pontes de 

hidrogênio. Adaptado de SANTOS R. A. (2007). 

 

A vancomicina é pouco absorvida após administração oral, e ocorre sua 

excreção de grandes quantidades nas fezes (GOODMAN & GILMAN, 2006).  A via 

de administração recomendada é a intravenosa, pois a intramuscular pode provocar 

dor, hipersensibilidade e até necrose no tecido muscular. A concentração sérica 

recomendada para o tratamento de infecções causadas pela maioria dos 

microrganismos Gram-positivos, situa-se na faixa de 5-10 mgL-1. Valores superiores 

são considerados potencialmente tóxicos (HAMMETT & JOHNS, 1998). Possui meia 
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vida de eliminação sérica de cerca de 6 horas. Cerca de 30% do fármaco ligam-se 

às proteínas plasmáticas (GOODMAN & GILMAN, 2006). 

A vancomicina é um dos agentes antimicrobianos mais amplamente utilizados 

para o tratamento de infecções causadas pelas bactérias Gram-positivas e até 

recentemente considerada a terapia padrão para as cepas S. aureus resistentes a 

oxacilina (MRS) (SOUZA et al., 2005).  

A faixa terapêutica para a vancomicina tem sido sugerida entre 5 a 50 µg/mL. 

O acompanhamento terapêutico é necessário devido a relatos de nefrotoxicidade e 

dano permanente no nervo auditivo para nível sérico acima de 50 µg/mL 

(NAGARAJAN, 1994). 

 

2.3.2.1 Métodos de Determinação de Vancomicina. 

 

 Métodos cromatográficos 

 

Inicialmente, as técnicas desenvolvidas para a identificação de vancomicina 

utilizavam o método de cromatografia em papel (BETINA, 1963; BRITISH 

PHARMACOPEIA, 1963). Atualmente, a cromatografia líquida de alta eficiência 

(High Performance Liquid Chromatography - HPLC) tem sido a técnica 

cromatográfica mais empregada na análise de vancomicina, sendo inclusive, método 

oficial de determinação de pureza (BRITISH PHARMACOPEIA, 2002; UNITED 

STATES PHARMACOPEIA, 2010). 

Encontra-se na literatura, para a análise de vancomicina, métodos de 

cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) com o uso mais frequente de coluna 

de fase reversa (DIANA et al., 2003), variadas fases móveis e detector de UV 

(GRIFFITHS et al., 2006). O método de CLAE tem sido empregado tanto para a 

dosagem deste antibiótico no produto (INMAN, 1987 e SZTARICKAI et al., 1983), 

como para a dosagem em fluídos biológicos (DIANA et al., 2003; JEHL et al., 1985; 

LI et al., 1995; SHIBATA, 2003 e VILA et al., 2007). 
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 Métodos espectrofotométricos 

 

Em 1968, foi desenvolvido um dos primeiros métodos espectrofotométricos 

para dosagem de vancomicina. O método é baseado na reação do reagente de 

Folin-Ciocalteau com grupamentos fenólicos da vancomicina, gerando um complexo 

colorido com absorção máxima em 725 nm (FOOKS et al., 1968).   

Outro estudo estabeleceu um método espectrofotométrico baseado na 

medida de absorção em 442 nm da substância colorida, produzida pela reação do 

antibiótico com benzocaína. A faixa de concentração para aplicação analítica situa-

se de 2 a 18 µg/mL de vancomicina, com limite de detecção de 0,0156 µg (EL-

ASHRY et al., 2000). 

Outra técnica de quantificação de vancomicina que utiliza método 

espectrofotométrico envolve tratamento prévio do antibiótico com ácido nítrico.  

Baseia-se na formação de um derivado nitroso do antibiótico, após reação de ácido 

nítrico com um dos grupos fenólicos da molécula, sob aquecimento, com 

determinação espectrofotométrica, ou polarográfica do composto formado. A faixa 

de trabalho situa-se entre 4 e 32 µg/mL para vancomicina, com limite de detecção de 

2,7 µg/mL para a detecção espectrofotométrica. (BELAL et al., 2001) 

Estudos conduziram ao desenvolvimento de um método espectrofotométrico 

para determinação de vancomicina (tanto na sua forma de base, quanto de 

cloridrato), baseado na reação com o cobre (II), o qual apresentou cerca de 4,5 10-5 

mol L-1 de limite de detecção na faixa de trabalho entre 1,0 10-3 mol L-1 e 1,0 10-2 

mol L-1. Este desenvolvimento foi precedido do estudo de uma série de fatores que 

influênciam tanto na reação de complexação de antibióticos com íons cobre (II), 

quanto na sua solubilidade. Dentre esses parâmetros, destacam-se: o solvente e o 

pH (JUNIOR et al., 2008). 

Os métodos espectrofotométricos de análise são geralmente de baixo custo e 

relativamente fáceis de serem realizados, mas, provavelmente devido à 

complexidade da molécula de vancomicina, muito poucos métodos usando essa 

técnica são descritos na literatura (VILA et al., 2007). 
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Outro recurso empregado consiste no espectrômetro de massa, para 

determinação de vancomicina no soro e urina (SHIBATA et al., 2003). 

 

 Métodos imunológicos 

 

Os métodos imunológicos empregados na quantificação de vancomicina 

incluem as seguintes técnicas: imunoensaio de fluorescência polarizada (FPIA), 

(BOWHAY & TIMMS, 1997; FILBURN et al., 1983 e SATTUR et al., 2000), 

radioimunoensaio (RIA) (CROSSLEY et al., 1980 e PFALLER et al., 1984)  e 

imunoensaio enzimático múltiplos (EMIT) (SAUNDERS et al., 1995).  

A quantificação da vancomicina por FPIA e EMIT utiliza kits comerciais e/ou 

analisadores automáticos. Estes procedimentos oferecem sensibilidade, 

seletividade, rapidez e redução do contato humano com as amostras biológicas. No 

entanto, há sempre o inconveniente da dependência do fornecimento de 

consumíveis por empresas que detêm direitos comerciais (VILA et al., 2007). 

De modo geral, os métodos imunológicos mais sensíveis atuam em uma faixa 

de concentração de vancomicina entre 1 a 100 μg mL-1 (VILA et al., 2007). 

 

 Ensaio microbiológico 

 

A quantificação de antibióticos e fatores de crescimento, são mais comumente 

analisados pelos métodos de difusão em ágar (ou em placas) e o turbidimétrico (ou 

de tubos) (PINTO et al., 2010).   

O principal ensaio microbiológico utilizado na quantificação de vancomicina é 

o método de difusão em ágar empregando cepa de Bacillus subtilis (ATCC 6633) 

como microrganismo-teste (FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 1988 e UNITED STATES 

PHARMACOPEIA, 2010). Este método relaciona o tamanho da zona de exibição 

(fatores de crescimento) ou inibição (antibiótico) de crescimento com a dose da 

substância ensaiada (NAGARAJAN, 1994 e PINTO et al., 2010). 
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Os métodos microbiológicos, apesar de se caracterizarem por baixo custo, 

quando comparados com outros métodos de análise da vancomicina, são muito 

demorados, podendo variar, dependendo do procedimento envolvido, entre 4 a 5 

horas de incubação a 35 º C (WALKER & KOPP, 1978), 6 a 8 horas a 37 °C 

(CROSSLEY et al., 1980 e POHLOD et al., 1984) ou até 16 a 18 horas entre 35 - 37 

°C (KUREUSHI et al., 1990; LOURENÇO et al., 2007; WALKER, 1980 e RISTUCCiA 

et al., 1980).  

 

 Ensaios empregando microplaca 

 

O levantamento bibliográfico realizado mostra que o método empregando 

microplacas vem sendo utilizado na área clínica para indentificação de resistência a 

vancomicina por cepas Staphylococcus aureus (COBAN et al., 2006; QAZI et al., 

2004 e WALENCKA et al., 2008) e Enterococcus faecalis (RUZIN & NOVICK, 1998) 

Pesquisas revelam o desenvolvimento de métodos colorimétricos para a 

detecção de Staphylococcus aureus resistentes a vancomicina e oxacilina, 

empregando microplacas e utilizando resazurina como indicador de revelação 

colorimétrico, na faixa de concentração de 0,03 a 32 µg/mL para ambas as drogas. 

Alíquotas de 100 µL de padrão 1-McFarland de suspensão bacterianas foram 

inoculadas em cada poço com vancomicina. Após 5 h de incubação, volume de 30 

μL de solução de 0,02% resazurina (v/v) foi adicionado a cada poço, e as 

microplacas foram novamente incubadas por 1 h. A CIM foi definida como a menor 

concentração da droga que impediu mudança na coloração inicial. Os resultados 

permitiram concluir que este é um método confiável, rápido, fácil e de baixo custo 

para a detecção da CIM. (COBAN et al., 2006). 
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2.4 Validação de métodos analíticos 

 

A validação deve ser realizada antes da implementação de um método 

analítico e/ou bioanalítico para a quantificação de um fármaco e/ou metabólitos, e 

validações parciais quando ocorrem modificações do método validado (RE 899, 

2003). 

A demonstração da habilidade de um método analítico para quantificar 

substâncias é de grande importância para assegurar a qualidade, segurança e 

eficácia dos produtos farmacêuticos, considerando-se a sua aplicação e o nível de 

qualidade pertinente. Consequentemente, antes de um método analítico totalmente 

novo ser implementado na rotina, ou se um método existente for modificado para 

atender a requisitos específicos, deve preliminarmente ser validado para demonstrar 

que é adequado para seu propósito (ICH, 1996; RE 899, 2003; PINTO et al., 2010 e 

ROZET et al, 2007). 

Existem legislações e guias sobre a validação de métodos analíticos. No 

Brasil, a resolução RE n° 899 de 2003 é um guia para validação de métodos 

analíticos e bioanalíticos. Além desta, existem guias do Instituto Nacional de 

Metrologia (INMETRO), da Food and Drug Administration (FDA), da International 

Conference on Harmonisation (ICH), da Association of Official Analytical Chemistis 

(AOAC) e outras. 

Na validação do doseamento de antibióticos devem ser aplicados todos os 

conceitos inerentes a estrutura laboratorial, considerando-se pessoal e instalação, 

de maneira a dar sustentabilidade aos parâmetros de exatidão, precisão, 

especificidade, entre outros (PINTO et al., 2010). 

Os estudos para determinar os parâmetros de desempenho devem ser 

realizados com equipamentos e instrumentos dentro das especificações, 

adequadamente calibrados e validados. Da mesma forma, o operador que realiza os 

estudos deve ter conhecimento suficiente sobre o trabalho e ser capaz de tomar as 

decisões apropriadas durante a realização do estudo (INMETRO, 2003). 

As etapas de validação parcial podem variar desde determinação específica, 

por exemplo exatidão e precisão intra-ensaio, até atingir a proximidade de uma 

validação total. Deve-se utilizar substâncias químicas de referência e/ou padrões 
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biológicos oficializados pela Farmacopéia Brasileira ou por outros códigos 

autorizados pela legislação vigente. A validação deve garantir, por meio de estudos 

experimentais, que o método atenda às exigências das aplicações analíticas, 

assegurando a confiabilidade dos resultados (RE 899, 2003). 

Segundo a Resolução RE nº 899 de maio de 2003, os testes são classificados 

em quatro categorias conforme seu objetivo (Tabela 1) e os parâmetros a serem 

avaliados (Tabela 2) durante o processo de validação dependem de sua 

classificação (RE 899, 2003). 

 

Tabela 1. Classificação dos testes segundo sua finalidade 

Categoria Finalidade do teste 

I Teste quantitativo para a determinação do princípio ativo em 

produtos farmacêuticos ou matérias-primas 

II Teste quantitativo ou ensaio limite para determinação de impurezas 

e produtos de degradação em produtos farmacêuticos e matérias-

primas 

III Teste de performance (por exemplo: dissolução e liberação do ativo) 

IV Teste de identificação 

Fonte: RE 899, 2003. 
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Tabela 2. Ensaios necessários para a validação do método analítico, segundo sua 
finalidade 

  Categoria II   

Parâmetro Categoria I Quantitativo Ensaio 

Limite 

Categoria 

III 

Categoria 

IV 

Especificidade Sim Sim Sim (i) Sim 

Linearidade Sim Sim Não (i) Não 

Intervalo Sim Sim (i) (i) Não 

Precisão Repetibilidade Sim Sim Não Sim Não 

Precisão Intermediária (ii) (ii) Não (ii) Não 

Limite de detecção Não Não Sim (i) Não 

Limite de quantificação Não Sim Não (i) Não 

Exatidão Sim Sim (i) (i) Não 

Robustez Sim Sim Sim Não Não 

Fonte: RE 899, 2003. 

(i) pode ser necessário, dependendo da natureza do teste especifico. 

(ii) se houver comprovação da reprodutibilidade não é necessária a comprovação da precisão 

intermediária. 

 

O doseamento de antibióticos, empregado na determinação da potência de 

matérias-primas ou do princípio ativo em produtos farmacêuticos, é considerado 

como de categoria I. Assim, os parâmetros necessários para a validação do método 

analítico são: especificidade e seletividade, linearidade, faixa ou intervalo linear, 

exatidão e precisão (ICH, 1996; RE 899, 2003; ROZET et al., 2007 e PINTO et al., 

2010). 
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2.4.1 Especificidade e seletividade 

 

É a capacidade que o método possui de medir exatamente um composto em 

presença de outros componentes tais como impureza, produtos de degradação e 

componentes da matriz (RE 899, 2003). 

Para o INMETRO (2003), um método que produz resposta para apenas um 

analito é chamado específico. Um método que produz respostas para vários 

analitos, mas que pode distinguir a resposta de um analito da de outros, é chamado 

seletivo (INMETRO, 2003). Como poucos métodos respondem somente a um 

analito, o termo seletividade ao invés de especificidade deve ser utilizado para a 

maioria dos casos de metodologias analíticas (ROZET et al, 2007). 

Para análise quantitativa, a seletividade pode ser determinada realizando o 

procedimento com amostras (fármaco ou medicamento) contaminadas com 

quantidades apropriadas de impurezas ou excipientes e amostras não 

contaminadas. Testes de especificidade necessitam de uma pesquisa cuidadosa do 

conhecimento disponível na área de aplicação, para que se definam todos os 

componentes indicados para o teste. Se necessário, devem ser incluídas amostras 

armazenadas sob condições de estresse (por exemplo, luz, calor, umidade, hidrólise 

ácida/básica, oxidação, radiação UV/Visível) para determinar possíveis produtos de 

degradação. Para comparação dos resultados obtidos com amostras sem alteração 

e amostras contaminadas, submetidas às condições de estresse ou placebos podem 

ser aplicados os testes F (Snedecor) de homogeneidade de variâncias e, em 

seguida, o teste t (Student) de comparação de médias (INMETRO, 2003). 

 

2.4.2 Linearidade, faixa ou intervalo linear 

 

Segundo a resolução RE n° 899 (2003), a linearidade é a capacidade de um 

método analítico de demonstrar que os resultados obtidos são diretamente 

proporcionais à concentração do analito na amostra, dentro de um intervalo 

especificado.  Recomenda-se que a linearidade seja determinada pela análise de, no 

mínimo, 5 concentrações diferentes. Os resultados devem ser analisados por 
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métodos estatísticos apropriados como o cálculo de regressão linear pelo método 

dos quadrados mínimos. Para as curvas obtidas devem ser calculados o coeficiente 

de correlação linear, o coeficiente angular e o intercepto da reta. O critério mínimo 

aceitável do coeficiente de correlação (r) deve ser = 0,99 (RE 899, 2003). Para 

ensaios biológicos ou microbiológicos, um valor maior que 0,90 é, usualmente, 

requerido (PINTO et al., 2010). 

O intervalo especificado é a faixa entre os limites de quantificação superior e 

inferior de um método analítico. Normalmente é derivado do estudo de linearidade e 

depende da aplicação pretendida do método. Este intervalo é estabelecido pela 

confirmação de que o método apresenta exatidão, precisão e linearidade adequados 

quando aplicado a amostras contendo quantidades de substâncias dentro do 

intervalo especificado (RE 899, 2003). 

Todo experimento de determinação da faixa de trabalho é iniciado pela 

escolha de uma faixa preliminar. A faixa de trabalho deve cobrir a faixa de aplicação 

para a qual o ensaio vai ser usado e a concentração mais esperada da amostra 

deve, sempre que possível, se situar no centro da faixa de trabalho (INMETRO, 

2003). 

No limite inferior da faixa de concentração, o fator limitante é o valor do limite 

de quantificação. No limite superior, os fatores limitantes dependem do sistema de 

resposta do equipamento de medição. Dentro da faixa de trabalho pode existir uma 

faixa de resposta linear e dentro desta, a resposta do sinal terá uma relação linear 

com o analito. A extensão dessa faixa pode ser estabelecida durante a avaliação da 

faixa de trabalho (INMETRO, 2003).  

 

2.4.3 Limite de detecção e quantificação 

 

Limite de detecção é a menor quantidade do analito presente em uma 

amostra que pode ser detectada, porém não necessariamente quantificada, sob as 

condições experimentais estabelecidas (RE 899, 2003). 

Quando são realizadas medidas em amostras com baixos níveis do analito ou 

de uma propriedade, como por exemplo, análise de traços, é importante saber qual o 

menor valor de concentração do analito pode ser detectado pelo método (INMETRO, 

2003). 
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Limite de quantificação é a menor quantidade do analito em uma amostra que 

pode ser determinada com precisão e exatidão aceitáveis sob as condições 

experimentais estabelecidas. É um parâmetro determinado, principalmente, para 

ensaios quantitativos de impurezas, produtos de degradação em fármacos e 

produtos de degradação em formas farmacêuticas e é expresso como concentração 

do analito (por exemplo, porcentagem p/p ou p/V, partes por milhão) na amostra (RE 

899, 2003).    

Na prática, corresponde normalmente ao padrão de calibração de menor 

concentração (excluindo o branco). Este limite, após ter sido determinado, deve ser 

testado com amostras independentes, para averiguar se a análise de tendência e a 

precisão conseguidas são satisfatórias (INMETRO, 2003).  

 

2.4.4 Exatidão 

 

Representa o grau de concordância entre os resultados individuais 

encontrados e um valor aceito como referência. Deve ser determinada utilizando, no 

mínimo, três concentrações (baixa, média e alta), contemplando a faixa de variação 

do procedimento, realizando-se, no mínimo, cinco determinações por concentração. 

É preconizado que seja determinada a exatidão intra e inter-dias e a variação 

máxima permitida é de ± 15% do valor de referência, exceto para o limite 

quantificação, cuja variação é de ± 20%. A exatidão é expressa pela relação entre a 

concentração média determinada experimentalmente e a concentração teórica 

correspondente (RE 899, 2003). 

Os processos normalmente adotados para avaliar a exatidão de um método 

empregam, ente outros recursos, o uso de materiais de referência, comparação 

entre métodos, participação em estudos interlaboratoriais e realização de ensaios de 

recuperação (WOOD, 1999). 

A recuperação do analito pode ser estimada pela análise de amostras 

fortificadas com quantidades conhecidas do mesmo (spike). As amostras podem ser 

fortificadas com o analito em pelo menos três diferentes níveis de concentrações 

(baixa, média e alta) da faixa de uso do método. A limitação deste procedimento é a 

de que o analito adicionado não necessariamente está na mesma forma em que se 

apresenta na amostra. A presença de analitos adicionados em uma forma mais 
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facilmente detectável pode ocasionar avaliações excessivamente otimistas da 

recuperação (INMETRO, 2003). 

 

2.4.5 Precisão 

 

Precisão é um termo geral para avaliar a dispersão de resultados entre 

ensaios independentes, repetidos de uma mesma amostra em condições definidas. 

A precisão é geralmente expressa como desvio padrão (DP) ou desvio padrão 

relativo (DPR) (RE 899, 2003). 

A precisão estima o erro aleatório associado ao procedimento analítico, isto é 

a dispersão dos resultados em torno do valor médio. A estimativa da precisão 

independe do valor verdadeiro (ROZET et al, 2007). 

Normalmente determinada para circunstâncias específicas de medição e as 

três formas mais comuns de expressá-la são: por meio da repetitividade, precisão 

intermediária e da reprodutibilidade, sendo usualmente expressas pelo desvio 

padrão e coeficiente de variação (INMETRO, 2003 e RE 899, 2003). 

 repetibilidade (precisão intra-corrida) - concordância entre os 

resultados dentro de um curto período de tempo com o mesmo analista 

e mesma instrumentação. É verificada utilizando-se, no mínimo, três 

concentrações (baixa, média e alta), contemplando a faixa de variação 

do procedimento, realizando-se, no mínimo, cinco determinações por 

concentração;  

 precisão intermediária (precisão inter-corridas) - concordância entre os 

resultados do mesmo laboratório, mas obtidos em dias diferentes, com 

analistas diferentes e/ou equipamentos diferentes.  

 reprodutibilidade - concordância entre os resultados obtidos em 

laboratórios diferentes como em estudos colaborativos, geralmente 

aplicados à padronização de metodologia analítica.  

Embora a reprodutibilidade não seja um componente de validação de método 

executado por um único laboratório, é considerada importante quando este busca a 

verificação do desempenho dos seus métodos no nível interlaboratorial (ICH, 1996 e 

RE 899, 2003) 
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3 OBJETIVO 

 

O objetivo do trabalho foi desenvolver e validar um método para a dosagem 

microbiológica da vancomicina empregando modo de leitura cinético em 

microplacas. 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Material 

 

O material de estudo deste trabalho consistiu de amostras de vancomicina, 

cuja potência foi determinada frente ao microrganismo-teste: Bacillus subtilis (ATCC 

6633). Ambos estão a seguir discriminados, assim como o meio de cultura 

empregado nos ensaios. 

 

4.1.1 Substância química de referência 

 

A substância química de referência cloridrato de vancomicina (lote MOH056, 

potência 99300 µg/MG) foi adquirido da United Stetes Pharmacopeia. 

 

4.1.2 Amostras 

 

 Foram ensaiadas amostras do produto comercial Vancocin® CP (lote 

102712C) fornecida gentilmente pelo laboratório ABL – Antibióticos do Brasil Ltda. 

(Brasil, São Paulo). 

 

4.1.3 Microrganismo-teste 

 

 O microganismo-teste utilizado nos ensaios foi o Bacillus subtilis (ATCC 

6633). 
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4.1.4 Meio de cultura 

 

 Caldo Caseína-soja 

 

Foi utilizado meio de cultura caldo de caseína soja (Oxoid, Cambrigde), 

conforme composição descrita a seguir: 

 

 Após dissolução do pó o meio de cultura teve seu pH foi ajustado a 5,9 + 0,1 

com ácido clorídrico 6,0 M ou hidróxido de sódio 6,0 M ,e foi então esterilizado em 

autoclave a 125 °C durante 30 minutos. 

 

 Agar de Triptona-soja 

 

 Foi utilizado meio de cultura Agar de triptona-soja (Oxoid, Cambrigde), 

conforme composição descrita a seguir: 

 

 

 

- Digesto pancreático de caseína 17,0 g 

- Digesto papaínico de farinha de soja 3,0 g 

- Cloreto de sódio 5,0 g 

- Fosfato de potássio dibásico 2,5 g 

- Glicose 2,5 g 

- Água destilada q.s.p. 1000 mL 
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- Triptona 15,0 g 

- Peptona de soja 5,0 g 

- Cloreto de sódio 5,0 g 

- Agar 15,0 g 

- Água destilada q.s.p. 1000 mL 

 

 Após dissolução do meio de cultura, este teve seu pH ajustado entre 7,1 e 7,5 

com ácido clorídrico 6,0 M ou hidróxido de sódio 6,0 M e a seguir esterilizado em 

autoclave a 125 °C por 30 minutos. 

 

4.2 Métodos 

 

4.2.1. Preparação das soluções padrão 

 

Foram preparadas soluções de cloridrato de vancomicina em concentrações 

de 1000,0 µg/mL; 100,0 µg/mL; 80,0 µg/mL; 60,0 µg/mL; 40,0 µg/mL; 20,0 µg/mL; 

10,0 µg/mL; 8,0 µg/mL; 4,0 µg/mL; 2,0 µg/mL; 1,0 µg/mL; 0,8 µg/mL; 0,4 µg/mL; 0,2 

µg/mL e 0,1 µg/mL. Empregou-se como diluente o caldo caseína-soja 

 

4.2.2. Preparação do microrganismo-teste 

 

Culturas de Bacillus subtilis (ATCC 6633) foram mantidas em superfície 

inclinada de meio de cultura agar triptona-soja. 

Transferiu-se alíquotas da cultura-mãe de não mais de 24 horas, incubada em 

temperatura de 36 a 37,5 °C, para frascos contendo 100 mL de meio de cultura 

caldo caseína-soja. O frasco contendo meio de cultura inoculado com Bacillus 

subtilis (ATCC 6633) foi incubado nas mesmas condições durante não mais que 24 

horas. 
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A suspensão obtida deste último crescimento foi utilizada como inóculo. 

Quantidades apropriadas de meio de cultura caldo caseína-soja foram inoculados 

em proporções de 1%, 3% e 5% (v/v). 

 

4.2.3 Preparação das microplacas 

 

Alíquotas de 100 µL das soluções de cloridrato de vancomicina, nas 

concentrações de 0,1 a 1000 µg/mL (Tabela 3), foram transferidas para uma 

microplaca estéril (Figura 4). Após, foram transferidas alíquotas de 100 µL de meio 

de cultura caldo caseína-soja inoculados com Bacillus subtilis (ATCC 6633) nas 

proporções de 1%, 3% e 5% (v/v). Foram empregados controle negativo (CN) e 

controles positivos (CP). A figura 3 apresenta de forma esquemática a distribuição 

das réplicas das soluções de cloridrato de vancomicina nas microplacas. 

 

Tabela 3: Concentrações das soluções dos padrões de vancomicina (µg/mL) 

Padrão Vancomicina (µg/mL) 

P1 1000,0 

P2 100,0 

P3 80,0 

P4 40,0 

P5 20,0 

P5 10,0 

P7 8,0 

P8 4,0 

P9 2,0 

P10 1,0 

P11 0,8 

P12 0,4 

P13 0,2 

P14 0,1 
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Figura 3. Esquema de distribuição das soluções de cloridrato de vancomicina, nas concentrações de 0,1; 0,2; 

0,4; 0,8; 10,0; 20,0; 40,0; 80,0; 100,0 e 1000,0 µg/mL (P14, P13, P12, P11, P10, P9, P8, P7, P6, P5, P4, P3, P2 

e P1 respectivamente), com controle negativo (CN) e controle positivo (CP) e da distribuição dos meios de 

cultura caldo de caseína-soja inoculados em proporções de 1%, 3% e 5% (v/v).  

                    

                  Figura 4. Microplaca 

 

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

A CN CN P7 P7 CN CN P7 P7 CN CN P7 P7 

B P14 P14 P6 P6 P14 P14 P6 P6 P14 P14 P6 P6 

C P13 P13 P5 P5 P13 P13 P5 P5 P13 P13 P5 P5 

D P12 P12 P4 P4 P12 P12 P4 P4 P12 P12 P4 P4 

E P11 P11 P3 P3 P11 P11 P3 P3 P11 P11 P3 P3 

F P10 P10 P2 P2 P10 P10 P2 P2 P10 P10 P2 P2 

G P9 P9 P1 P1 P9 P9 P1 P1 P9 P9 P1 P1 

H P8 P8 CP CP P8 P8 CP CP P8 P8 CP CP 

  

Caldo de caseína-soja  

inoculado em proporção 

de 1% 

 

Caldo de caseína-soja  

inoculado em proporção 

de 3% 

 

Caldo de caseína-soja  

inoculado em proporção 

de 5% 
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4.2.4 Condições de incubação e leitura 

 

 Equipamento marca Bio Tek, modelo Elx808 (USA, Winooski) (Figura 5) foi 

empregado para a incubação e leitura das microplacas. A incubação foi realizada a 

temperatura de (37 + 1) °C por período de 8 horas. Foram realizadas medições das 

absorbâncis no comprimento de onde da 630 nm, em intervalos de 5 minutos. 

 

         

Figura 5. Equipamento marca Bio Tek, modelo Elx808 (USA, Winooski). 

 

4.2.5 Validação do método analítico 

 

Após a determinação das condições que apresentam melhor curva dose-

resposta, o método desenvolvido foi validado, através dos parâmetros especificidade 

e seletividade, linearidade, faixa ou intervalo linear, exatidão e precisão. 

Na etapa de validação, alíquotas de 100 µL das soluções de padrão de 

cloridrato de vancomicina (nas concentrações de 0,6; 0,7; 0,8; 0,9; e 1,0 µg/mL) e 

das soluções de amostras (nas concentrações de 0,8 µg/mL), foram transferidas e 

distribuídas em 3 partes de uma microplaca. Em seguida, foram transferidas 

alíquotas de 100 µL de meio de cultura caldo caseína-soja inoculado com Bacilo 
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subtilis (ATCC 6633) na proporção de 5% (v/v). Foram empregados controles 

negativos (CN) e controles positivos (CP). A figura 6 apresenta, de forma 

esquemática, a distribuição das soluções de cloridrato de vancomicina na 

microplaca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6. Esquema de distribuição das soluções de cloridrato de vancomicina, nas concentrações de 0,6 (P0,6), 

0,7 (P0,7), 0,8 (P0,8), 0,9 (P0,9) e 1,0 (P1,0), µg/mL, das soluções das amostras na concentração de 0,8 µg/mL 

(A0,8; B0,8; C0,8; D0,8; E0,8 e F0,8), com controle negativo (CN) e controle positivo (CP) e da distribuição dos 

meios de cultura caldo de caseína-soja inoculados em proporções de 5% (v/v).  

 

 

 01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 11 12 

A CN CN A0,8 A0,8 CN CN A0,8 A0,8 CN CN A0,8 A0,8 

B P0,6 P0,6 B0,8 B0,8 P0,6 P0,6 B0,8 B0,8 P0,6 P0,6 B0,8 B0,8 

C P0,7 P0,7 C0,8 C0,8 P0,7 P0,7 C0,8 C0,8 P0,7 P0,7 C0,8 C0,8 

D P0,8 P0,8 D0,8 D0,8 P0,8 P0,8 D0,8 D0,8 P0,8 P0,8 D0,8 D0,8 

E P0,9 P0,9 E0,8 E0,8 P0,9 P0,9 E0,8 E0,8 P0,9 P0,9 E0,8 E0,8 

F P1,0 P1,0 F0,8 F0,8 P1,0 P1,0 F0,8 F0,8 P1,0 P1,0 F0,8 F0,8 

G - - CP CP - - CP CP - - CP CP 

H - - - - - - - - - - - - 

  

Parte 1 

Caldo de caseína-soja  

inoculado em proporção 

de 5% 

 

Parte 2 

Caldo de caseína-soja  

inoculado em proporção 

de 5% 

 

Parte 3 

Caldo de caseína-soja  

inoculado em proporção 

de 5% 
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4.2.5.1 Especificidade e seletividade 

 

Considerando a dosagem microbiológica de antibióticos, destaca-se que a 

interação antibiótico/microrganismo-padrão confere especificidade e/ou seletividade 

inerente ao ensaio microbiológico (KAVANAGH, 1972). 

 

4.2.5.2 Linearidade, faixa ou intervalo linear 

 

Foram preparadas 3 curvas padrão com soluções de vancomicina nas 

concentrações de 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 e 1,0 µg/mL. A lineariedade foi avaliada através 

da análise de regressão linear pelo coeficiente de correlação. Considerou-se que o 

método apresenta linearidade satisfatória quando o coeficiente de correlação (r) é 

maior ou igual a 0,90. 

 

4.2.5.3 Exatidão 

 

A exatidão foi avaliada através da determinação da concentração de amostras 

simuladas contendo quantidades conhecidas de vancomicina. As concentrações 

determinadas experimentalmente foram plotadas contra as concentrações teóricas. 

O método foi considerado exata, ou seja, não apresentando tendência fixa e 

tendência relativa se os intervalos de confiança para os coeficientes linear e angular 

incluem, respectivamente, os valores de 0 e 1. 

 

4.2.5.2 Precisão 

 

A precisão foi avaliada através do desvio padrão relativo em diferentes 

concentrações. Devido a alta variabilidade, inerente ao ensaio microbiológico, 

valores desvio padrão relativo de até 15% foram considerados satisfatórios. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 Considerando o emprego de microplacas aplicado ao ensaio microbiológico 

turbidimétrico quantitativo, os dados podem ser processados de três maneiras 

diferentes: 

 

a) Absorbância vs. Logaritmo da Concentração de Vancomicina; 

 

Este método é semelhante ao tradicional em tubos. As leituras de absorbância 

são plotadas com o logaritmo de todas as concentração de vancomicina utilizadas 

neste trabalho (Figuras 7, 8 e 9) e com as concentrações que apresentaram melhor 

resposta (Figuras 10, 11 e 12) para cada intervalo de tempo avaliado (60, 120, 180, 

240, 300, 360 e 420 minutos). As leituras finais de absorbância foram corrigidas com 

as leituras iniciais. Esta correção permite eliminar a interferência de amostras com 

coloração (PINTO et al., 2010). 
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Figura 7. Gráfico de absorbância (A) VS. Logaritmo de todas as concentrações de vancomicina (µg/mL) empregando Bacillus subtilis (ATCC 6633) na proporção de 1% como 

inóculo após 60, 120, 180, 240, 300, 360 e 420 minutos de incubação. 
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Figura 8. Gráfico de absorbância (A) VS. Logaritmo de todas as concentrações de vancomicina (µg/mL) empregando Bacillus subtilis (ATCC 6633) na proporção de 3% como 

inóculo após 60, 120, 180, 240, 300, 360 e 420 minutos de incubação. 
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Figura 9. Gráfico de absorbância (A) VS. Logaritmo de todas as concentrações de vancomicina (µg/mL) empregando Bacillus subtilis (ATCC 6633) na proporção de 5% como 

inóculo após 60, 120, 180, 240, 300, 360 e 420 minutos de incubação. 
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Figura 10. Gráfico de absorbância (A) VS. Logaritmo da concentração de vancomicina (µg/mL) empregando Bacillus subtilis (ATCC 6633) na proporção de 1% como inóculo 

após 60, 120, 180, 240, 300, 360 e 420 minutos de incubação com equação da reta. 
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Figura 11. Gráfico de absorbância (A) VS. Logaritmo da concentração de vancomicina (µg/mL) empregando Bacillus subtilis (ATCC 6633) na proporção de 3% como inóculo 

após 60, 120, 180, 240, 300, 360 e 420 minutos de incubação com equação da reta. 
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Figura 12. Gráfico de absorbância (A) VS. Logaritmo da concentração de vancomicina (µg/mL) empregando Bacillus subtilis (ATCC 6633) na proporção de 5% como inóculo 

após 60, 120, 180, 240, 300, 360 e 420 minutos de incubação com equação da reta. 
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b) Tempo de Reação vs. Logaritmo da Concentração de Vancomicina; 

 

 O tempo de reação é o tempo necessário para que determinada diferença de 

absorbância seja alcançada com o crescimento microbiano (JOSLYN, 1944). Foram 

avaliadas curvas do “tempo de reação vs. concentração de vancomicina”, “tempo de 

reação vs. logaritmo da concentração de vancomicina”, “logaritmo do tempo vs. 

concentração de vancomicina” e “logaritmo do tempo de reação vs. logaritmo da 

concentração de vancomicina”.  

 A curva do “tempo de reação vs. logaritmo da concentração de vancomicina” 

apresentou melhor ajuste ao modelo linear, sendo o tempo de reação diretamente 

proporcional ao logaritmo da concentração de vancomicina. Foram avaliadas 

diferenças de absorbância de 25 mAU, 50 mAU e 75 mAU, empregando proporções 

de inóculo a 3% e 5% (Figura 13). 
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Figura 13. Gráfico do tempo de reação (minutos) vs. logaritmo da concentração de vancomicina (µg/mL) empregando Bacillus subtilis (ATCC 6633) nas proporções de 3% e 

5% como inóculo e diferenças de absorbância de 25 mAU, 50 mAU e 75 mAU, com equação da reta. 
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c) Área sob a Curva vs. Logaritmo da Concentração de Vancomicina. 

 

 Para cada curva de crescimento microbiano foi determinada a área sob a 

curva (ASC) do início da incubação até o tempo de 420 minutos (Figura 14). As 

curvas da ASC vs. Logaritmo da concentração de vancomicina obtidas empregando 

Bacillus subtilis (ATCC 6633) como inóculo nas proporções de 1%, 3% e 5% 

apresentaram melhor curva na faixa de concentração de vancomicina entre 1 e 4 

µg/mL (Figura 15). 
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Figura 14. Gráfico da área sob a curva (ASC) vs. logaritmo da concentração de vancomicina (µg/mL) empregando Bacillus subtilis (ATCC 6633) nas proporções de 1%.  3% e 

5% como inóculo. 
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Figura 15. Gráfico da área sob a curva (ASC) vs. logaritmo da concentração de vancomicina (µg/mL) empregando Bacillus subtilis (ATCC 6633) nas proporções de 1%.  3% e 

5% como inóculo com equação da reta. 
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 A inclinação da curva dose-resposta é diretamente proporcional ao 

tempo de incubação, facilitando as leituras das amostras do antibiótico com o 

aumento do período de incubação em condições adequadas de crescimento. 

(KAVANAGH, 1972). A representação gráfica dos resultados obtidos com o 

ensaio em microplacas empregando Bacillus subtilis (ATCC 6633) na 

proporção de 5% como inóculo correspondem a essa situação, apresentando 

melhor inclinação com período longo de incubação (180, 240, 300, 360 e 420 

minutos). Embora esta condição apresente maior sensibilidade, o tempo para 

obtenção das respostas é maior. As curvas obtidas com período de incubação 

a partir de 300 minutos apresentaram melhor faixa ou intervalo linear e 

inclinação satisfatória entre as concentrações de 1 a 4 µg/mL (300 minutos, r = 

0,97; 360 minutos, r = 1,00 e 420 minutos r = 0,97) (Figura 12). 

 

5.1 Determinação das condições experimentais 

 

 As condições experimentais foram determinadas considerando os 

parâmetros que apresentaram melhor curva dose-resposta. Foram avaliados 

soluções com concentrações de vancomicina na faixa de 0,1 a 1000 µg/mL, 

empregando meio de cultura caldo caseína-soja e microrganismo-teste Bacillus 

subtilis (ATCC 6633) nas proporções de 1%, 3% e 5%. A faixa de concentração 

de vancomicina entre 1 e 4 µg/mL apresentou resposta mais adequada para as 

proporções de inóculo de 1%, 3% e 5%. 

 Após avaliação preliminar das condições de melhor curva dose-resposta, 

foram realizados ensaios complementares para validação da metodologia. 

Diferentes concentrações de soluções de vancomicina (0,6; 0,7; 0,8; 0,9 e 1,0 

µg/mL) foram avaliadas empregando Bacillus subtilis (ATCC 6633) como 

inóculo na proporção de 5% em meio de cultura caldo caseína-soja. A 

microplaca contendo as soluções de vancomicina foi incubada por 300 minutos, 

com leituras a cada 60 minutos (Figura 16, 17 e 18). 
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Figura 16. Gráfico de crescimento microbiano da parte 1 em meio de cultura caldo caseína-soja inoculado com Bacillus subtilis (ATCC 6633) na proporção de 5%, contendo 

vancomicina nas concentrações de 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 e 1,0 µg/mL, por 300 minutos de incubação. 
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Figura 17. Gráfico de crescimento microbiano da parte 2 em meio de cultura caldo caseína-soja inoculado com Bacillus subtilis (ATCC 6633) na proporção de 5%, contendo 

vancomicina nas concentrações de 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 e 1,0 µg/mL, por 300 minutos de incubação. 
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Figura 18. Gráfico de crescimento microbiano da parte 3 em meio de cultura caldo caseína-soja inoculado com Bacillus subtilis (ATCC 6633) na proporção de 5%, contendo 

vancomicina nas concentrações de 0,6; 0,7; 0,8; 0,9 e 1,0 µg/mL, por 300 minutos de incubação. 
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 As curvas de crescimento microbiano em meio de cultura caldo caseína-

soja inoculado na proporção de 5% (v/v), contendo vancomicina nas 

concentrações entre 0,6 e 1 µg/mL, demonstram que a cinética de crescimento 

microbiano do Bacillus subtilis (ATCC 6633) é alterada pelo o antibiótico que 

reduz a velocidade de crescimento do microrganismo-teste. A inclinação das 

curvas de crescimento do Bacillus subtilis (ATCC 6633), na fase log, permitem 

concluir que em concentrações mais altas de vancomicina a velocidade de 

crescimento microbiano é menor, de acordo com os princípios do ensaio 

turbidimétrico (KAVANAGH, 1972; PINTO et al, 2010 e TRABULSI, 2008). 

 O tempo de incubação envolvido nos ensaios turbidimétricos está 

relacionado com o tempo necessário para a visualização do crescimento 

microbiano. Longo tempo de incubação irá reduzir a inclinação da linha dose-

resposta, sendo assim, o período de incubação deve ser escolhido para 

permitir o crescimento total limitado pela quantidade do fator de crescimento 

que está sendo ensaiado (KAVANAGH, 1972 e PINTO et al., 2010). O período 

exigido para tal crescimento é função de variáveis como composição rica do 

meio de cultura e pH do mesmo, os quais permitam o crescimento microbiano 

rápido (COOPER, 1963, KAVANAGH, 1972 e PINTO et al, 2010), temperatura 

de incubação, aeração, cepa do organismo teste (PINTO et al, 2010 e 

TRABULSI, 2008) e o emprego de alta concentração de microrganismo 

utilizado como inóculo (FOSTER & WOODRUFF, 1943). Também é importante 

a utilização de cultura microbiana preparada recentemente em meio de cultura 

idêntico ao empregado no ensaio, com a finalidade de reduzir a fase lag 

(JOSLYN & GALBRAITH, 1950; KAVANAGH, 1972 e PINTO et al., 2010). 

Sendo assim, o inóculo de Bacillus subtilis (ATCC 6633), foi preparado em 

meio de cultura caldo caseína-soja, sendo o mesmo empregado no ensaio. 

Este meio de cultura, de composição rica em nutriente, associado à alta 

quantidade de microrganismos empregada como inóculo (proporção de 5%), 

permitiu crescimento microbiano rápido com tempos reduzidos para obtenção 

da turbidez necessária para leitura. 
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 A condução térmica desigual tem demonstrado ser um problema prático 

durante o período de incubação do ensaio turbidimétrico convencional. 

Entretanto, nos ensaios empregando microplacas esta situação é reduzida, 

pois a quantidade de soluções empregadas (em média 200 µL) permite melhor 

condução térmica durante o período de incubação (PINTO et al., 2010). 

 No ensaio turbidimétrico convencional, a incubação usualmente estática 

dos tubos pode ocasionar a sedimentação dos microrganismos no fundo dos 

tubos. A incubação sob agitação, periódica ou contínua, pode se tornar 

indispensável para certos tipos de microrganismos (KAVANAGH, 1972 e 

PINTO et al., 2010). As leitoras de microplacas, em sua maioria, dispõem de 

mecanismo de agitação periódica das microplacas, sendo de fundamental 

importância para minimizar a sedimentação das bactérias no fundo da 

microplaca. Além disso, a quantidade de soluções empregadas no ensaio em 

microplacas (cerca de 200 µL) minimiza as diferenças a quantidade de oxigênio 

entre a superfície e o fundo do microtubo. 

 Durante o desenvolvimento metodológico do ensaio turbidimétrico 

convencional, algumas modificações foram efetuadas com o objetivo de reduzir 

o trabalho envolvido nas leituras da turvação, tais como utilização de tubos 

padronizados (JOSLYN, 1944), pois dispensa a transferência das suspensões 

para cubetas próprias para leituras em espectrofotômetro; e a interrupção do 

crescimento microbiano através da colocação dos tubos em banho de água 

quente, o que minimiza os erros devido ao intervalo entre as primeiras e 

últimas leituras (McMAHAN, 1965). Todos estes cuidados são dispensados 

quando se é empregado o ensaio em microplacas, pois as leituras são 

realizadas na própria microplaca. 

 O ensaio turbidimétrico convencional sofre, ainda, interferência na leitura 

fotométrica pela coloração da amostra (LOY & WRIGHT, 1959; KAVANAGH, 

1963 e PINTO et al., 2010) . Esta limitação é eliminada no ensaio empregando 

leitura cinética, em que há correção das absorbâncias pela leitura inicial. 

 O método de difusão em agar (ensaio em placa) é a metodologia oficial 

para a determinação de potência de vancomicina. O método recomenda o 

emprego de Bacillus subtilis como microrganismo-teste, período de incubação 
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de 18 horas à temperatura de 37 ºC e cloridrato de vancomicina como 

substância padrão de referência nas concentrações de 6,4 µg/mL, 8 µg/mL, 10 

µg/mL, 12,5 µg/mL e 15,6 µg/mL . O meio de cultura empregado é composto 

por peptona, extrato de carne e extrato de levedura (UNITED STATES 

PHARMACOPEIA, 2010). O ensaio empregando microplacas apresenta 

vantagens em relação ao convencional quanto à quantidade de material 

empregado no teste, facilidade operacional (incubação e leituras realizadas no 

mesmo equipamento), menor tempo de incubação necessária para obtenção 

das respostas (5 horas) e maior sensibilidade (entre 0,6 µg/mL e 1,0 µg/mL).  

  

5.2 Validação do método analítico 

 

 O método foi validado através da avaliação dos parâmetros de 

especificidade e seletividade, linearidade, faixa ou intervalo linear, precisão e 

exatidão, para dois modos de leitura cinética: tempo de reação e área sob a 

curva, comparado com o método preconizado pela Farmacopéia (UNITED 

STATES PHARMACOPEIA, 2010). 

 

5.2.1 Tempo de Reação vs. Logarítmo da Concentração de 

Vancomicina 

 

 5.2.1.1 Especificidade e seletividade 

 

 A interação entre microrganismo-teste e antibiótico confere 

especificidade ao ensaio turbidimétrico, uma vez que a resposta (turbidez) é 

produzida apenas pelo antibiótico. Ainda que a amostra contenha substâncias 

com atividade antimicrobiana, a interação entre microrganismo-teste e 

antibiótico ocorre de forma a permitir distinguir a resposta do antibiótico.  
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 5.2.1.2 Linearidade, faixa ou intervalo linear 

 

 A média do método de leitura cinético – tempo de reação – empregando 

Bacillus subtilis (ATCC 6633) na proporção de 5% com inoculo, apresentou 

linearidade satisfatória com equação da reta y = 340, 79x + 292, 74 e 

coeficiente de correlação 0,9591 (Figura 19). 

 

 5.2.1.3 Exatidão 

 

 A média do método de leitura cinético – tempo de reação – empregando 

Bacillus subtilis (ATCC 6633) na proporção de 5% como inoculo não 

apresentou exatidão adequada (86,3%). 

 

 5.2.1.4 Precisão 

 

 A média do método de leitura cinético – tempo de reação – empregando 

Bacillus subtilis (ATCC 6633) na proporção de 5% como inóculo apresentou 

precisão de desvio padrão relativo de 5,7%. 
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Figura 19. Gráfico da média de tempo de reação vs. logaritmo da concentração de vancomicina (µg/mL) empregando Bacillus sbtilis (ATCC 6633) com inoculo na proporção 

de 5%. 
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5.2.2 Área sob a Curva vs. Logarítmo da Concentração de 

Vancomicina 

 

 5.2.1.1 Especificidade e seletividade 

 

 As mesmas considerações feitas quanto a especificidade e seletividade 

para o método de leitura cinética – tempo de reação, se aplicam ao método 

cinético – área sob a curva, uma vez que os princípios do ensaio são os 

mesmos, sendo alterado, apenas, a forma de relacionar a resposta (área sob a 

curva ao invés de absorbância) com o logarítmo da concentração do 

antibiótico.  

 

 5.2.1.2 Linearidade, faixa ou intervalo linear 

 

 A média do método de leitura cinético – área sob a curva – empregando 

Bacillus subtilis (ATCC 6633) na proporção de 5% com inoculo, apresentou 

linearidade satisfatória com equação da reta y = -25776x + 12091 e coeficiente 

de correlação 0,9727 (Figura 20). 

 

 5.2.1.3 Exatidão 

 

 A média do método de leitura cinético – área sob a curva – empregando 

Bacillus subtilis (ATCC 6633) na proporção de 5% como inoculo apresentou 

exatidão adequada (97,0%). 
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 5.2.1.4 Precisão 

 

 A média do método de leitura cinético – tempo de reação – empregando 

Bacillus subtilis (ATCC 6633) na proporção de 5% como inoculo apresentou 

precisão de desvio padrão relativo de 7,8%. 
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Figura 20. Gráfico da média da área sob a curva vs. logaritmo da concentração de vancomicina (µg/mL) empregando Bacillus sbtilis (ATCC 6633) com inoculo na proporção 

de 5%. 
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5.3 Comparação dos métodos  

 

 A validação do método em microplacas empregando Bacillus subtilis 

(ATCC 6633) como inóculo abrangeu a avaliação dos parâmetros de 

especificidade e seletividade, linearidade, faixa ou intervalo linear, precisão e 

exatidão. As respostas relativas ao crescimento microbiano na presença do 

antibiótico foram as mesmas para os dois métodos de leitura cinética, 

entretanto, tratados de maneiras distintas (Tabela 4) 

 

Tabela 4. Comparação dos resultados das validações dos métodos 

empregando leitura cinética do tempo de reação e da área sob a curva. 

Parâmetro Leitura Cinética – 

Tempo de Reação 

Leitura Cinética – Área 

Sob a Curva 

Especificidade e 

Seletividade 

Microrganismo-teste 

sensível ao antibiótico, 

confere especificidade e 

seletividade ao método 

Microrganismo-teste 

sensível ao antibiótico, 

confere especificidade e 

seletividade ao método 

Linearidade, faixa ou 

intervalo linear* 

r² = 0,951  

y = 340, 79x + 292, 74 

r² = 0,9727 

y = -25776x + 12091 

Exatidão 86,3% 97,0% 

Precisão 5,7% 7,8% 

 

 O ensaio empregando leitura cinética – área sob a curva apresentou 

melhores resultados quanto aos parâmetros de validação avaliados em relação 

ao ensaio com modo de leitura cinética – tempo de reação.  

 A linearidade do método empregando leitura cinética baseado no tempo 

de reação, demonstrou boa faixa linear, comprovada pelo valor do coeficiente 

de correlação (r² = 0,951), boa precisão (5,7%), entretanto, não apresentou 

exatidão adequada (86,3%). 
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 Em relação ao ensaio com modo de leitura cinético baseado na área sob 

a curva, os resultados comprovaram boa linearidade, através do coeficiente de 

correlação (r² = 9727), boa precisão (7,8%) e exatidão adequada (97,0%). 

 Comparando ambos os métodos, o resultado da média das curvas de 

crescimento apresentadas, mostra-se interessante, pois possibilita avaliação 

mais consistente, permitindo estabelecer como ocorre a interação entre 

microrganismo-teste e antibiótico, o qual reduz o tempo de geração e/ou 

prolonga o tempo da fase lag. 

 Contudo, a validação do método em microplacas empregando Bacillus 

subtilis (ATCC 6633) como inóculo abrangeu a comparação das respostas 

relativas ao crescimento microbiano na presença do antibiótico dos métodos de 

leitura cinética baseado no tempo de reação e na área sob a curva com o 

ensaio de doseamento em agar (placas), mostrando que não houve diferença 

significativa entre eles, através do cálculo estatístico ANOVA (P = 0,107) 

(Tabela 5) e a comparação estatística das medianas, diferença entre os quartis, 

demonstrando a variabilidade dos resultados dos métodos (Figura 21). 
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Tabela 5 Comparação das respostas relativas ao crescimento microbiano nos 
métodos de leitura cinética da área sob a curva e tempo de reação com o 
ensaio de doseamento em ágar (placa), através de cálculo estatístico. 

Método Média DP DPR F P 

Micro - ASC 88,50 6,88 0,08   

Micro - TR 78,75 4,47 0,06 2,60 0,107 

Placa 91,27 15,22 0,17   

Micro – ASC: método de leitura cinética da área sob a curva; Micro – TR: método de leitura cinética do 

tempo de reação; DP: Desvio Padrão; DPR: Desvio padrão relativo; F: teste-F e P: valor de p. 
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Figura 21. Comparação da mediana e da variabilidade das respostas relativas ao crescimento microbiano 

nos métodos de leitura cinética da área sob a curva (Micro-ASC) e tempo de reação (Micro-TR) com o 

ensaio de doseamento em agar (Placa), através de cálculo estatístico. 
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5.3.1 Aspectos relevantes do ensaio em microplaca com o método de 

difusão em agar (placa). 

 

 Considerando as vantagens e desvantagens dos métodos apresentado 

na tabela 6, para a escolha de um determinado método, deve-se considerar 

alguns aspectos relevantes como: custo dos equipamentos e reagentes 

necessários, tempo envolvido na execução, número de amostras a serem 

testadas simultaneamente e possibilidade de automação do método. Além 

disso, devem ser considerados os aspectos técnicos inerentes ao método 

como: especificidade e seletividade, linearidade, faixa ou intervalo linear, 

exatidão e precisão. 

Tabela 6. Comparação entre os métodos empregando leitura cinética baseado 
no tempo de reação e área sob a curva com o método de difusão em agar. 

Parâmetro Leitura Cinética – 

Tempo de Reação 

Leitura Cinética – 

Área sob a Curva 

Método de Difusão 

em Agar 

Faixa de Trabalho 0,6 a 1,0 µg/mL 0,6 a 1,0 µg/mL 6,4 a 15,6 µg/mL 

Precisão DPR = 5,7% DPR = 7,8% DPR = 16,7% 

Tempo médio para a 

realização do ensaio 

8 horas 

( 3 horas de 

execução + 5 horas 

de incubação) 

8 horas 

( 3 horas de 

execução + 5 horas 

de incubação) 

21 horas 

(3 horas de execução 

+ 18 horas de 

incubação) 

Vantagens - Relevância 

terapêutica 

-Maior rapidez 

- Maior sensibilidade 

- Facilidade 

operacional 

- Relevância 

terapêutica 

-Maior rapidez 

- Maior sensibilidade 

- Facilidade 

operacional 

- Relevância 

terapêutica 

- Não necessita de 

equipamento 

específico 

Desvantagens - Necessita 

equipamento 

específico 

- Necessita 

equipamento 

específico 

- Demora do ensaio –

Menor precisão 
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 O ensaio em microplacas apresenta vantagens em relação ao método 

de difusão em agar quanto a facilidade operacional, a maior rapidez para 

obtenção das respostas (5 horas), a possibilidade de análise simultânea de 

grande números de amostras e menor quantidade de reagentes e meios de 

cultura envolvidos no ensaio. Entretanto, a necessidade de equipamento para 

incubação e leitura das microplacas, apresenta custo elevado, o qual é a 

principal desvantagem do método em relação ao ensaio de difusão em agar.    
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6 CONCLUSÕES 

 

 As condições ideais para a dosagem microbiológica de vancomicina em 

microplacas e modo de leitura cinético, abrangem curva-padrão com 

concentrações entre 0,6 e 1,0 µg/mL, emprego de meio de cultura caldo 

caseína-soja inoculado com Bacillus subtilis (ATCC 6633) na proporção de 5% 

e o período de incubação de 5 horas.  

 O método empregando leitura cinética baseado na área sob a curva 

apresentou especificidade e seletividade adequadas, linearidade na faixa de 

0,6 a 1,0 µg/mL, boa exatidão (97,0%) e precisão (DPR = 7,8%) satisfatória, 

apresentando melhor resultado em relação ao ensaio empregando leitura 

cinética baseado no tempo de reação. 

 Os ensaios de leitura cinética em microplacas não apresentam diferença 

significativa quando comparados ao método convencional de difusão em agar. 

 O método em microplacas apresenta como vantagens a avaliação da 

atividade do antibiótico frente ao microrganismo-teste sensível, facilidade 

operacional, maior rapidez para obtenção das respostas, possibilidade de 

análise simultânea de grande número de amostras, menor quantidade de 

reagentes e meios de cultura envolvida no ensaio e emprego de equipamento 

único para incubação e leituras das respostas. Dentre as desvantagens, 

destaca-se o custo elevado associado à necessidade de equipamento 

apropriado para incubação e leitura das microplacas. 

   

 

 

 

 

 



70 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



71 

 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 

ANVISA - Anexo da Resolução - RE n° 899, de 29 de maio de 2003, publicada 

no D.O.U. de 02/06/2003. 

 

BARRET, J. M., et al. Evaluation of DNA repair inhibition by antitumor or 

antibiotic drugs using a chemiluminescence microplate assay. Carcionogenesis, 

v. 18, n. 12, p. 2441-2445, 1997. 

 

BELAL, F., EL-ASHRY, S. M., EL-KERDAWY, M. M., EL-WASSEEF, D. E. 

Voltametric determination of vancomicin in dosage forms through treatment with 

nitrou acid. Arzneimittel-Forschung-Drug Research, v. 51, n. 9, p. 763-768, 

2001. 

 

BETINA, V. A systematic analysis of antibiotics using paper chromatography. 

Journal of Chromatography, v. 15, p. 379-392, 1963. 

 

BOWHAY, S., TIMMS, P. Interference with Vancomycin Fluorescence 

Polarisation Immunoassay in a Nonuraemic Patient. Drug Monitoring, v. 19, n.1, 

p. 117-119, 1997. 

 

BRADY, M. S., KATZ, S. E. Turbidimetric assay or tetracyclines in feeds using a 

microtiter plate system. J. Assoc. Off. Anal. Chem., v. 74, p. 465-470, 1991. 

 

CAVIEDES, L., DELGADO, J., GILMAN, R.H. Tetrazolium microplate assay as 

a rapid and inexpensive colorimetric method for determination of antibiotic 

susceptibility of Mycobacterium turbeculosis. J.C.M., p.1873-1874, 2002. 

 



72 

 

COBAN, A., BOZDOGAN, B., CIHAN, C., CETINKAYA, E., BILGIN, K., DARKA, 

O., AKGUNES. A., DURUPINAR, B., APPELBAUM, P. Two nem colorimetric 

methods for early detection of vancomycin na oxacillin resistance in 

Staphylococcus aureus. J. C.M. v. 44, n. 2, p. 580-582, 2006.  

 

COOPER, K. E. The theory of antibiotic inhibition zones. In: KAVANAGH, F. 

Analytical microbiology. 1 ed. New York: Academic Press, 1963. Cap. 1, p. 1-

86. 

 

CROSSLEY, K. B., ROSTCHAFER, J. C., CHERN M. M., MEAD K. E., ZASKE 

D. E. Comparison of a radioimmunoassay and a microbiological assay for 

measurement of serum vancomycin concentrations. Antimicrob. Agensts 

Chemother, v. 17, n. 4, p.654-657, 1980.  

 

DIANA, J., VISKY, D., ROETS, E., HOOGMARTENS, J. Development and 

validation of an improved method for the analysis of vancomycin by liquid 

chromatography selectivity of reversed-phase columns towards vancomycin 

components. Journal of Chromatography, V. 996, p. 115-131, 2003. 

 

DOMINGUES, L.M.A.R. Estirpes Floculantes de Saccharomyces cerevisiae 

Geneticamente Modificadas para a Utilização de Lactose: Construção e 

Aplicação Biotecnológica. 2001 (Tese de Doutorado. Escola de Engenharia. 

Universidade do Minho). 

 

EL-ASHRY, S. M., BELAL, F., EL-KERDAWY, M. M., ELWASSEEF, D. R. 

Spectrophotomrtic determination of some phenolic antibiotics in dosage forms. 

Mikrochimica Acta, v. 135, p.191-196, 2000. 

 

FARMACOPÉIA Brasileira. 4.ed. São Paulo: Atheneu, 1988, pt. 1, p. V.5.2.17-

V.5.2.17-15, VI.1-VI10.4. 



73 

 

FEKETY, R. Anti infective therapy. Vancomycin and teicoplnin. In: MANDELL 

G.L., BENNETT, J. E., DOLIN, R. Principles and Practice of Infections 

Diseases. 4 ed. New York: Churchill Livingstone; p. 346-52, 1995.  

 

FIELDING, J. A simple method of estimating penicillin and other bacteriostatics. 

Br. Med. J., p. 136-137, 1947. 

 

FILBURN, B. H., SHULL, V. H., TEMPERA, Y. M., DICK, I. D. Evaluation of an 

Automated Fluorescence Polarization Immunoassay for Vancomycin.  

Antimicrobial Agents and Chemotherapy, v. 24, n. 2, p. 216-220, 1983. 

 

FOLLY, M. M., MACHADO, S. C. A. Determinação de resíduos de antibióticos, 

utilizando-se método de inibição microbiana, enzimático e imunoensaio no leite 

pasteurizado comercializado na região norte do Estado do Rio de Janeiro, 

Brasil. Ciência Rural, v. 31, n. 1, p. 95-98, 2001. 

 

FOOKS, R. J., McGILVERAY, I. J., STRICKLAND, R. D. Colorimetric assay and 

improved method for identification of vancomycin hydrochloride. Journal of 

Pharmaceutical Sciences, v. 57, n. 2, p. 315-317, 1968. 

 

FOSTER, J. W., WILKER, B. L. Microbiological aspects of penicillin. II. 

Turbidimetric studies on penicillin inhibition. J. Bacteriol., v. 46, n. 1, p. 377-389, 

1943. 

 

FOSTER, J. W., WOODRUFF, H. B. Microbiological aspects of penicillin. I. 

Methods of assay. J. Bacteriol., v. 46, p. 187-202, 1943. 

 

FOSTER, W.J. Quantitative estimation of penicillin. J.Biol. Chem., v. 144, p. 

1261-1265, 1942. 



74 

 

FUCHS, F.D.; WANNMACHER, L. Farmacologia clínica: fundamentos da 

terapêutica racional. 2 ed. Rio de Janeiro: Guanabara Koogan, p. 678, 1998. 

 

GAVIN, J. J., Analytical microbiology III. Turbidimetric methods. Appl. 

Microbiol., v. 5, p. 25-243, 1957. 

 

GERHARD,U., MACKAY, J. P., MAPLESTONE, R. A., WILLIAMS, D. H. The 

role of sugar and chlorine substituents in the dimerization of vancomycin 

antibiotics. Journal of the American Chemical Society  v. 155, p. 232-237, 1993. 

 

GOODMAN & GILMAN. As bases farmacológicas terapêuticas. Rio de Janeiro: 

Ed. McGraw-Hill Interamericana do Brasil, 2006, p. 1194-1196. 

 

GORYNSKI, E., AMSTERDAM, D., BEAM Jr. T. R., ROTSTEIN, C. 

Comparative in vitro activities of teicoplanine, vancomycin, oxalin and other 

antimicrobial agents against bacteremic isolantes of Gram-positive cocci. 

Antimic Agents and Chemoth., v. 33, .n 11, p. 2019-2022, 1989. 

 

GRIFFITHS, W., FAVET, J., ING, H., SADEGHIPOUR, F., BONNABRY, P. 

Chemical stability and microbiological potency of intravenous vancomycin 

hydrochloride in polypropylene syringes for use in the neonatal intensive care 

unit. EJHP Science, v. 12, n. 6, p. 135-139, 2006. 

 

HAMMETT-STABLER, C. A., JOHNS, T. Laboratory guidelines for monitoring of 

antimicrobial drugs. Clinical Chemistry, v. 44, n. 5, p. 1129-1140, 1998. 

 

HEWITT, W. Microbiologycal assay. Orlando: Academic Press, p. 17-98, 136-

150, 214-242, 1977. 

 



75 

 

HEWITT, W. Microbiological Assay for Pharmaceutical Analysis: A Rational 

Approach. 1 ed. INTERPHARM, 2007, 260p. 

 

INMAN, E. Determination of vancomycin related substances by gradient 

highperformace liquid chromatography. Journal Chromatography, v. 410, p. 

363-372, 1987. 

 

INMETRO – Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade 

Industrial – DOQ-CGCRE-008 Revisão 01 – Março/2003 – Orientações sobre a 

validação de métodos de ensaios químicos – Rio de Janeiro, 2003, 35p. 

 

HOLOWACHUK, S. A., et al. A kinetic microplate method for quantifying the 

antibacterial properties of biological fluids. Journal of Microbiological Methods, 

v. 55, p. 441-446, 2003. 

 

JEHL, F., GALLION, C., THIERRY, R. C., MONTEIL, H. Determination of 

vancomycin in human serum by high-pressure liquid chromatography. 

Antimicrobial Agentes Chemoterapy, v. 27, n. 4, p. 503-507, 1985 

 

JOSLYN, D.A. Penicillin assay. Outline of four-hour turbidimetric method. 

Science, v. 99, p. 21-22,1944. 

 

JOSLYN, D.A, GALBRAITH, M. A turbidimetric method for the assay of 

antibiotics. J. Bacteriol., v. 59, p. 711-716,1950. 

 

JUNIOR, A.R., VILA M. M. D. C., TUBINO, M. Green Spectrophotometric 

Method for the Quantitative Analysis of Vancomycin in Pharmaceuticals and 

Comparison with HPLC. Analytical Letter, v. 41, n.5, p. 822-836, 2008.  



76 

 

KAVANAGH, F. Automated system for analytical microbiology V. Calibration 

lines for antibiotics. J. Pharm. Sci., v. 64, n. 5, p. 844-850, 1975. 

 

KAVANAGH, F. Dilution methods of antibiotic assay. In: KAVANAGH, F. 

Analytical microbiology. 1 ed. New York: Academic Press, 1963. cap. 3, p. 125-

140. 

 

KAVANAGH, F. Photometric assaying. In: KAVANAGH, F. Analytical 

microbiology volume II. 1 ed. New York: Academic Press, 1972. cap. 3, p. 43-

121. 

 

KOBAYASHI,I. MURAOKA, H., SAIKA, T., NISHIDA, M., FUJIOKA, T., NASU, 

M. Micro-broth dilution method with air-dried microplate for determining MICs of 

clarithromycin and amoxycilin for Helicobacter pylori isolates. Journal of Medical 

Microbiology, v. 53, p. 403-406, 2004. 

 

KUREISHI, A., JEWESSON, P. J., BARTLETT, K. H., COLE, C. D., CHOW, 

A.W. Application of a modified bioassay for monitoring serum teicoplanin and 

vancomycin in febrile neutropenic patients. Antimicrobial Agents 

Chemotheraphy, v. 34, n. 9, p. 1642-1647, 1990. 

 

LEHTINEN, J., JARVINEM, S., VIRTA, M., LILIUS, E.M. Real-time monitoring of 

antimicrobial activity with the multiparameter microplate assay. Journal of 

Microbiological Methods, v. 66, p. 381-389, 2006. 

 

LI, L., MILES, M. V. HALL, W., CARSON, S. W. An improved micromethod for 

vamcomycin determination by high-performace liquid chromatography. 

Therapeutic Drug Monitoring, v. 17, n.4, p. 366-370, 1995. 

 



77 

 

LOURENÇO, F.R. DOSEAMANTO MICROBIOLÓGICO DE GENTAMICINA 

POR DIFUSÃO EM ÁGAR – Proposta de Delineamento Experimental. São 

Paulo, 2006. (Tese de Mestrado. Faculdade de Ciências Farmacêuticas. 

Universidade de São Paulo, USP). 

 

LOURENÇO, F.R., KANEKE, T.M., PINTO, T.J.A. Evaluating measurement 

uncertainty in microbiological assay of vancomycin form methodology validation 

date. Journal of AOAC International, v.90, p. 1383-1386, 2007. 

 

LOY, H.W, WRIGHT, W.W. Microbiological assay of amino acids, vitamins and 

antibiotics. Application of tube methods. Anal. Chem., v.31. n. 6, p. 971-

974,1959. 

 

MARTINS, G.S., CARDOSO, A.V., PEREIRA, M.H., ARAÚJO, G.M. Adesão do 

fibrinogênio bovino na adesão e agregação eritrocitária. Revista Matéria, v. 12, 

n.1, p. 193-205, 2007. 

 

MAYO, L. A., CURNUTTE, J. T. Kinetic microplate assay for superoxide 

production by neutrophilis and other phagocytic cells. Methods in Enzymology, 

v. 186, p. 567-575, 1990. 

 

McMAHAN, J.R. A new automated system for microbiological assays. Ann. N. Y 

Acad. Sci., v. 130, n. 2, p. 680-685, 1965. 

 

NAGARAJAN, R. Antibacterial activities and modes of action of vancomycin 

and related glycopeptides. Antimicrob. Agents. Chemother., v. 33, p. 1477-

1481, 1991. 

 

NAGARAJAN, R. Glycopeptide antibiotics. Marcel Dekker, Inc., New York – 

USA, 1994. 



78 

 

NICOLAU, K.C., SNYDER, S.A. Classics in Total Synthesis II-More Targets, 

Strategies, Methods Wyley-VCH, p. 239-300, 2003. 

 

PACE, J. L., YANG, G. Glicopeptides: Update on an old successful antibiotic 

class. Biochemical Pharmaology, v. 71, n. 7, p. 968-980, 2006. 

 

PEARCE, C. M., GERHARD, U., WILLIAMS, D. H. Ligands which bind weakly  

to vancomycin: Studies by 13C NMR Spectroscopy. Journal of Chemical 

Society Perkin Transactions, v. 2, p. 159-162, 1995. 

 

PETTIT, R. K. et al., Microplate alamar blue assay for Staphylococcus 

epidermidis biofilm susceptibility testing. Antimicrobiological Agents and 

Chemotherapy, v. 49, n. 7, p. 2612-2617, 2005. 

 

PINTO, T.J.A., KANEKO, T.M., PINTO, A.F. Controle biológico de qualidade de 

produtos farmacêuticos, correlatos e cosméticos. 3.ed. São Paulo: Atheneu, 

2010. p. 7-56, 261-287. 

 

PFALLER, A. M., KROGSTAD, J. D., GRANICH, G. G., MURRAY, R. P. 

Laboratory Evaluation of Five Assay Methods for Vancomycin: Bioassay, High-

Pressure Liquid Chromatography, Fluorescence Polarization Immunoassay, 

Radioimmunoassay, and Fluorescence Immunoassay. Journal of Clinical 

Microbiological, v. 20, n. 3, p. 311-316, 1984. 

 

POHLOD, D. J., SARAVOLATZ L. D., SOMERVILLE, M.M. Comparison of 

fluorescence polarization immunoassay and bioassay of vancomycin. Journal 

Clinical Microbiology, v. 20, n. 2, p. 159-161, 1984 

 



79 

 

QAZI, S. N. A., HARRISON, S. E., SELF, T., WILLIAMN, P., HILL, P. J. Real-

Time Monitoring of Intracellular Staphylococcus aureus Replication. Journal of 

Bacteriology, v. 186, n. 4, p. 1065-1077, 2004. 

 

RIPPERE, R.A. Some principles of microbiological turbidimetric assay of 

antibiotics. J. Assoc. Off. Anal. Chem., v. 62, n. 4, p. 951-956. 1979. 

 

RISTUCCIA, P. A., RISTUCCIA, A. M., BIDANSET, J.H., CUNHA, B. A. 

Comparison of bioassay, high-performance liquid chromatography, and 

fluorescence polarization immunoassay for quantitative determination of 

vancomycin in serum. The Drug Monit, v. 6, n. 2, o. 238-242, 1984. 

 

ROZET, E.; CECCATP. A.; HUBERT, C.; ZIEMONS, E.; OPREAN, R.; RUDAZ, 

S.; BOULANGER, B.; HUBER, P. Analysis of recent pharmaceutical regulatory 

documents on analytical method validation. Journal of Chromatography A, v. 

1158, p. 111–125, 2007. 

 

RUZIN, A., NOVICK, R. P., Glycerol monolaurate inhibits induction of 

vancomycin resistance in Enterococcus faecalis [In Process Citation]. J. 

Bacteriol, v. 180, n. 1, p. 182-185, 1998.  

 

SANTOS, A. R., PINHEIRO, A. C., SODERO, A. C. R., CUNHA, A. S., 

PADILHA, M. C., SOUSA, P. M., FONTES, S.P., VELOSO, M. P. FRAGA, C. A. 

M. Atropoisomerismo: o efeito da quiralidade axial em substâncias bioativas. 

Quim. Nova, v. 30, n. 1, p. 125-135, 2007. 

 



80 

 

SARAIVA, I. H., JONES, R. N., ERWIN, M., SADER, H. S. Avaliação da 

sensibilidade a antimicrobianos de 87 amostras clínicas de enterococos 

resistentes à vancomicina. Rev. Ass. Med. Brasil, v. 43, n. 3, p. 217-22, 1997. 

 

SAUNDERS, N. J., WANT, S. V., ADAMS, D. J.  Assay of vancomycin by 

fluorescence polarisation immunoassay and EMIT in patients with renal failure. 

Journal of Antimicrobial Chemotherapy, v.  36, p.  411-415, 1995. 

 

SATTUR A. P., LEE, J. H., SONG, K. B., PANDA, T., KIM, C. H., RHEE, S. K., 

GOKUL, B. Analytical techniques for vancomycin – A review. Biotechnol. 

Bioprocess Eng., v. 5, p. 153-158, 2000. 

 

SHIBATA, N., ISHIDA, M., PRASAD, Y. V. R., GAO, W., YOSHIKAWA, Y., 

TAKADA, K. Highly sensitive quantification of vancomycin in plasma samples 

using liquid chromatography-tandem mass spectrometry and oral bioavailability 

in rats. Journal of Chromatography, v. 789, p. 211-218, 2003. 

 

SILVA, M. V., CAMARGO, E. D., VAZ, A. J., SOUZA, A. M. C., UEDA, M., 

SAKATA, E. M. Teste imunoenzimático (ELISA) para detecção de anticorpos 

circulares da classe IgM na leptospirose humana. Ver. Ins. Med. Trop. São 

Paulo, v. 30, n. 2, p. 95-100, 1988. 

 

SOUZA, M. V., REIS, C., PIMENTA, F. C. Revisão sobre a aquisição gradual 

de resistência de Staphylococcus aureus aos antimicrobianos. Revista de 

Patologia Tropical, v. 34, n. 1, p. 27-36, 2005. 

 

STUBBINGS, W.J., BOSTOCK, J.M., IGHAM, E., CHOPRA, I. Assessment of a 

microplate method for determinisg the post-antibiotic effect in Staphylococcus 

aureus and Escherichia coli. J. Ant. Chem. V. 54, p. 139-143, 2004. 

 



81 

 

SZTARICSKAI, F., BORDA, J., PUSKÁS, M. M., BOGNÁR, R. High 

performance liquid chromatography (HPLC) of antibiotics of vancomycin type 

comparative studies. The Journal of Antibiotics, v. 36, n. 12, p. 1691-1698, 

1983. 

 

TAVARES, W. Manual de antibióticos e quimioterápicos. 3° ed., 1216p, 

Atheneu,São Paulo, 2002. 

 

The British Pharmacopeia, General Medical Council, London, 869, 1963. 

 

The British Pharmacopeia, Bristish Pharmacopeia Commission, v.1, p. 1771-

1772, Londres, 2002 

 

TRABULSI, L. R, et al. Microbiologia. 5 ed. Atheneu, 2008. 

 

UNITED States Pharmacopeia. 33 ed. Rockville: The United States 

Pharmacopeia Convention, 2010. v. 1, p. 86. 

 

VALIDATION analytical procedures In: Proceeding of the International 

Conference on Harmonisation (ICH), Commission of the European 

Communities, 1996. 

 

VILA, M.M.D.C., OLIVEIRA, R.M., GONÇALVES, M.M., TUBINO, M. Analytical 

methods for vancomycin determination in biological fluids and in 

pharmaceuticals. Quim. Nova, v. 30, n.2, 2007. 

 

WALKER, C. N. Bioassay for determination of vancomycin in thr presence of 

rifampin or aminoglycosides. Antimicrobial Agents and Chemotherapy, v. 17, n. 

4, p. 730-731, 1980. 



82 

 

WALKER, C. N.; KOPP, B. Sensitive bioassay for vancomycin. Antimicrobial 

Agents and Chemotherapy, v.13, n. 1, p. 30-33, 1978. 

 

WALENCKA, E., SADOWSKA, B., RÓZÃLSKA, S., HRYNIEWICZ, W., 

RÓZÃLSKA, B. Staphylococcus aureus biofilm as a target for single or repeated 

doses of oxacillin, vancomycin, linezolid and/or lysostaphin. Folia 

Microbiologica, v. 51, n. 5, p. 381-386, 2008.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


