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“... Alguém me disse que sonhou  

Que estava numa praia caminhando com Jesus  

E olhando o céu viu sua vida  

Tanta estrada percorrida  

Sempre em busca de uma luz  

E olhando as marcas na areia  

Viu ao lado dos seus passos as pegadas de Jesus  

E aí ele falou:  

"Não te entendo, meu Senhor!  

 Nos caminhos mais difíceis, eu não vejo as tuas marcas  

Por que me deixaste só?"  

Jesus respondeu:  

"Os passos são só meus, jamais te abandonei  

É que nos momentos mais difíceis de viver  

Nos meus braços te levei" 

 

Padre Zezinho 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

“ O Senhor Deus é a minha força. 

Ele torna o meu andar firme 

Como o de uma corça 

E me leva para as montanhas, 

Onde estarei seguro ” 

 

Habacuque 3:19     
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ROSSATO, J.P.M. Avaliação da permeabilidade intestinal da furosemida e da 
furosemida complexada com hidroxipropil-β-ciclodextrina por meio do modelo 
de perfusão in situ de passagem tripla em ratos. 2015. 165f. Dissertação 

(Mestrado em Fármaco e Medicamentos) – Faculdade de Ciências Farmacêuticas, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2015. 
 
 
A furosemida é um fármaco de ação diurética e amplamente utilizado em tratamentos de 
doenças renais, cardíacas e pulmonares. Sua absorção é problemática e de alta 
variabilidade inter e intraindividual. Este fármaco tem sido classificado como pertencente 
às classes II (baixa solubilidade e alta permeabilidade) ou IV (baixa permeabilidade e 
baixa solubilidade) do Sistema de Classificação de Biofarmacêutica (SCB). Em estudos 
anteriores da equipe de pesquisa, SPRICIGO e colaboradores (2008) e SILVA (2014) 
desenvolveram complexos de furosemida com hidroxipropil-β-ciclodextrina que 
permitiram a otimização da solubilidade deste fármaco. Entretanto, dados sobre a sua 
permeabilidade intestinal, quando complexado, não foram determinados. Somando-se a 
isto, a literatura apresenta informações distintas em relação a este parâmetro, o que 
corrobora a importância de se avaliar a permeabilidade deste fármaco. Diversas 
técnicas têm sido empregadas para a avaliação da permeabilidade intestinal dos 
fármacos. No presente trabalho empregou-se o modelo de perfusão in situ de passagem 
tripla, cuja técnica possibilita avaliar a permeabilidade em três segmentos diferentes em 
um mesmo animal e ainda, apresenta características interessantes, pois trata-se de um 
método que proporciona, durante todo o experimento, condições mais próximas 
daquelas encontradas durante o processo in vivo de absorção de fármacos no intestino 

tais como: suprimento sanguíneo, inervação intacta, preservação das proteínas 
transportadoras de membranas e presença da camada de muco. O presente trabalho foi 
dividido nas seguintes etapas: (i) obtenção da furosemida complexada com hidroxipropil-
β-ciclodextrina, (ii) caracterização dos fármacos utilizando técnicas de análises térmicas, 
(iii) estudo de perfusão in situ de passagem tripla nos três segmentos intestinais 
(duodeno, jejuno e íleo) de ratos machos Wistar na ausência e na presença de 
inibidores da glicoproteína P e de enzimas metabolizadoras CYP3A4 com posterior 
análise estatística do impacto da ciclodextrina e inibidores na permeabilidade da 
furosemida e; (iv) análise histológica das microvilosidades intestinais após o ensaio de 
perfusão in situ nos três segmentos intestinais. Os valores encontrados em cada 

segmento para furosemida complexada foram: 8,58 ± 0,002 x 10
-5 

cm.s
-1

; 9,15 ± 0,003 x 
10

-5 
cm.s

-1
 e; 8,06 ± 0,002 x 10

-5 
cm.s

-1
, respectivamente para duodeno, jejuno e íleo 

enquanto que para furosemida pura encontraram-se os seguintes: 3,42 ± 0,08 x 10
-5

 
cm.s

-1
 para duodeno; 3,87 ± 0,11 x 10

-5
 cm.s

-1
 para jejuno e 3,08 ± 0,001 x 10

-5
 cm.s

-1
 

para íleo. Assim sendo, os valores obtidos para a permeabilidade da furosemida 
complexada foram significativamente superiores (p < 0,05) aos da furosemida pura, 
sugerindo que, a ciclodextrina pode ter influência no mecanismo de transporte da 
furosemida, que é via passiva paracelular. Quanto aos mecanismos envolvidos na 
permeabilidade da furosemida através dos enterócitos, pode-se sugerir que observou-se 
pouca influência dos inibidores da glicoproteína P (P-gp) e da enzima CYP3A4, 
sugerindo que não há uma participação importante destes mecanismos em sua 
absorção intestinal.  
 
Palavras chave: furosemida, hidroxipropil- β-ciclodextrina, perfusão in situ, glicoproteína 
P; CYP3A4; SCB.
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ROSSATO, J.P.M. Assessment of intestinal permeability of furosemide and 
furosemide complexed with hydroxypropyl-β-cyclodextrin by means of triple in 
situ perfusion model in rats. São Paulo, 2015. 165p. [Master's Degree 

Dissertation]. Faculty of Pharmaceutical Sciences, University of São Paulo. 
 
 
Furosemide, which is a diuretic drug, is widely used in heart, kidney and pulmonary 
disease treatments. The absorption is problematic with high variability inter and intra 
individuals. This drug has been classified as belonging to class II (low solubility and high 
permeability) or IV (low permeability and low solubility) of the Biopharmaceutical 
Classification System (BCS). In previous studies of the research team, Spricigo and 
colleagues (2008) and Silva (2014) developed complex of furosemide with 
hydroxypropyl-β-cyclodextrin which allowed the optimization of the solubility of this drug. 
However, datas concerning it's intestinal permeability, when complexed, have not been 
determined. Addicted to this, the literature shows many information regarding to this 
parameter, which confirms the importance of the evaluation of the permeability of this 
drug. Some techniques have been employed in order to evaluate the intestinal 
permeability of drugs. In the present work, a triple single-pass intestinal perfusion 
technique was used for three different segments. This technique enables the evaluation 
of the permeability of different segments in the same animal and also has interesting 
features such as: it provides during all the experiment conditions closer to those found in 
in vivo process of a drug absorption in the gut; blood supply; intact innervations; 
preservation of membrane transporter proteins and presence of mucus layer. This study 
was divided into the following steps: (i) obtaining furosemide complexed with 
hydroxypropyl-β-cyclodextrin, (ii) characterization of drugs using techniques of thermal 
analysis, (iii) perfusion study in situ triple passage in three segments (duodenum, 
jejunum and ileum) from male Wistar rats in the absence and presence of inhibitors of P-
glycoprotein and metabolizing enzymes CYP3A4 and subsequential statistical analysis of 
the impact of the cyclodextrin and the inhibitors in the permeability of furosemide and (iv) 
histological analysis of intestinal microvilli after in situ perfusion assay in three segments. 
The values found in each segment for complexed furosemide were: 8,58 ± 0,002 x 10

-5 

cm.s
-1

; 9,15 ± 0,003 x 10
-5 

cm.s
-1

; 8,06 ± 0,002 x 10
-5 

cm.s
-1

, respectively for duodenum, 
jejunum and ileum while for pure furosemide, the values were: 3,42 ± 0,08 x 10

-5
 cm.s

-1
 

to duodenum; 3,87 ± 0,11 x 10
-5

 cm.s
-1

 to jejunum and 3,08 ± 0,001 x 10
-5

 cm.s
-1 

to 
ileum. Thus, the values obtained for the permeability of the complexed furosemide were 
significantly higher (p < 0,05) than those found for pure furosemide, suggesting that the 
cyclodextrin might have an influence on the transport mechanism of furosemide, which is 
passive paracellular route. About the mechanisms involved in the permeability of 
furosemide through the enterocytes, it can be suggested that there was little effect of P-
glycoprotein (P-gp) inhibitors and CYP3A4 enzyme, suggesting that there is an important 
role of these mechanisms in the furosemide intestinal absorption. 
 
 
Keywords: furosemide, hydroxypropyl-β-cyclodextrin, in situ perfusion,  
P-glycoprotein; CYP3A4; BCS. 
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A furosemida é um diurético amplamente empregado no tratamento de 

insuficiências cardíacas congestivas, doenças renais crônicas e crises hipertensivas 

(GRANERO, 2010; DIAS; OLIVEIRA NETO; MARTINS, 2004; CHUNGI; DITTERT; 

SMITH, 1979). A absorção é errática com alta variabilidade intra e interindividual e 

ainda, com biodisponibilidade que varia entre 20 a 80 %. É um fármaco hidrofílico e 

que possui algumas particularidades, a título de exemplo é o fato de possuir duas 

classificações no Sistema de Classificação Biofarmacêutico (SCB), sendo classe II 

(WHO, 2006) ou ainda, classe IV (AL-MOHIZEA, 2010; GRANERO, 2010; DAVIS, 

2005).   

A furosemida é praticamente insolúvel em água (<1 mg/mL) e com isso, várias 

técnicas têm sido utilizadas para aumentar a sua solubilidade no estado sólido. 

Dentre elas, destaca-se a complexação com ciclodextrinas, técnica desenvolvida 

pela equipe de nosso laboratório, que demonstrou ser adequada para a melhoria 

das propriedades da molhabilidade, solubilidade, estabilidade e da dissolução da 

furosemida (SILVA, 2014; FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 2010; SPRICIGO et al., 

2008; DEVARAKONDA et al., 2007).  

Em relação à permeabilidade, a literatura descreve que sua absorção 

intestinal se dá por meio de transporte passivo paracelular, ou seja, através das 

junções íntimas ou oclusivas entre os enterócitos (KAUKONEN et al., 2007; 

FLANAGAN; TAKAHASHI; BENET, 2002). Estudos têm sugerido que a furosemida 

seja um forte substrato para a glicoproteína P, o que contribuiria ainda mais para 

uma baixa permeabilidade e portanto, para a sua classificação como fármaco 

pertencente à classe IV do SCB (PERIOLI et al., 2011; GRANERO et al., 2010; 

VARMA et al., 2005; FLANAGAN; TAKAHASHI; BENET, 2002). Ainda, não foram 

encontrados relatos na literatura de que a furosemida também seja um possível 

metabólito da CYP3A4.  

Dentre os métodos empregados para avaliar a permeabilidade dos fármacos, 

destaca-se a perfusão in situ que é caracterizado por proporcionar, durante todo o 

experimento, condições mais próximas daquelas encontradas durante o processo in 

vivo de absorção de fármacos no intestino, tais como: suprimento sanguíneo, 

inervação intacta, preservação das proteínas transportadoras de membranas e 

presença da camada de muco (LOZOYA-AGULLO et al., 2015; PEREIRA, 2011; 

DAHAN et al., 2010; DAHAN; WEST; AMIDON, 2009; HO et al., 2008; XIE et al., 

2008; BERGGREN, 2006). 

http://www.sinonimos.com.br/a-titulo-de-exemplo/
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Nesse sentido, o método de perfusão in situ destaca-se em relação aos 

demais métodos utilizados para determinar a permeabilidade, pois permite: 

caracterizar a permeabilidade intestinal dos fármacos e a cinética de absorção 

envolvida; elucidar os mecanismos de transportes envolvidos durante todo o 

processo de absorção e ainda, avaliar o impacto das enzimas metabolizadoras 

presentes na superfície e no interior dos enterócitos sobre a absorção dos fármacos 

no intestino) (LOZOYA-AGULLO et al., 2015; PEREIRA, 2011; DAHAN et al., 2010; 

VOLPE, 2010; DAHAN; WEST; AMIDON, 2009; HO et al., 2008; XIE et al., 2008; 

BERGGREN, 2006; SONG; LI; LIU, 2006; VARMA et al., 2005; KUNES et al., 2005; 

LINDENBERG; KOPP; DRESSMAN, 2004; BALIMANE; CHONG; MORRISON, 

2000; ROUGE; BURI; DOELKER, 1996; SCHURGERS et al., 1986). 

 Adicionalmente à todas essas vantagens, destaca-se que o método de 

perfusão in situ de passagem tripla permite também, a obtenção de muitos 

resultados a partir de um só animal e como consequência, a diminuição da 

quantidade de animais a serem utilizados nos estudos (LOZOYA-AGULLO et al., 

2015; LUO et al., 2013; DAHAN; WEST; AMIDON, 2009).  

Na literatura, existem poucos trabalhos que descrevem a utilização do modelo 

de perfusão in situ, mais raros ainda são aqueles que contemplam ensaios que 

utilizam os três segmentos intestinais (duodeno, jejuno e íleo) em um mesmo ensaio 

(LOZOYA-AGULLO et al., 2015; PEREIRA, 2011; VOLPE, 2010; DAHAN; WEST; 

AMIDON, 2009; XIE et al., 2008; HO et al., 2008; KUNES et al., 2005; BALIMANE; 

CHONG; MORRISON, 2000). 

Nesse sentido, para o presente trabalho, selecionou-se o modelo de perfusão 

in situ de passagem tripla utilizando ratos, contemplando simultaneamente os três 

segmentos intestinais (duodeno; jejuno e íleo) com o intuito de avaliar e comparar a 

permeabilidade intestinal da furosemida e da furosemida complexada com 

hidroxipropil-β-ciclodextrina. Ainda, foi avaliado o impacto de inibidores tanto de P-gp 

quanto de CYP3A4 sobre a permeabilidade da furosemida na forma pura e na forma 

complexada. 
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2.1. Objetivo geral 
 

 

O presente trabalho teve como objetivo avaliar e comparar a permeabilidade 

intestinal da furosemida e da furosemida complexada com hidroxipropil-β-

ciclodextrina nos três segmentos intestinais, sendo eles: duodeno, jejuno e íleo, 

empregando-se o modelo de perfusão in situ de passagem tripla em ratos machos 

Wistar. 

 

 

 

2.2. Objetivos específicos  

 

 

 Avaliação da permeabilidade da furosemida e da furosemida 

complexada com hidroxipropil-β-ciclodextrina na presença de inibidores de P-gp e de 

CYP3A4, nos diferentes segmentos intestinais (duodeno, jejuno, íleo); 

 Obtenção e caracterização da furosemida complexada com 

hidroxipropil-β-ciclodextrina utilizando a técnica de liofilização seguindo 

procedimentos previamente desenvolvidos e descritos na literatura; 

 Avaliação da influência da HP-β-CD e do modelo de perfusão in situ de 

passagem tripla na morfologia do epitélio intestinal dos ratos após a realização do 

ensaio, a partir das condições experimentais adotadas no presente trabalho. 
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3.1. Absorção de fármacos no trato gastrintestinal (TGI) 

 

 

A via de administração oral de um medicamento é a rota mais comum e 

conveniente quando comparada às outras vias, pois é menos invasiva e de fácil 

manipulação. Além disso, as indústrias de medicamentos também têm preferência 

pelas formas farmacêuticas sólidas orais, devido aos seus menores custos de 

produção (PERIOLI; MUTASCIO; PAGANO, 2013; PERIOLI et al., 2011; PINTO, 

2010; VOLPE, 2010; BERGGREN, 2006; MASAOKA et al., 2006).  

Quando administrado por via oral, o fármaco necessita ser absorvido pelas 

membranas biológicas do epitélio intestinal de modo que, alcance a circulação 

sistêmica e consiga assim, gerar seu efeito terapêutico. Esse fenômeno é 

denominado de biodisponibilidade oral (STORPIRTIS; GAI, 2011). 

Todos os processos cinéticos a que um fármaco está sujeito serão 

determinantes na biodisponibilidade oral do mesmo. Processos esses que envolvem: 

a absorção, a distribuição, o metabolismo e excreção. Assim, biodisponibilidade oral 

está diretamente relacionada à quantidade absorvida de um fármaco e à velocidade 

pelo qual estes processos ocorrem (STORPIRTIS; GAI, 2011; GONÇALVES, 2010; 

SHARGEL; YO, 2005; WATERBEEMD, 2000). 

A biodisponibilidade oral ideal ocorre quando o fármaco tem máxima 

solubilidade e máxima permeabilidade no sítio de absorção. Portanto, a quantidade 

absorvida de fármaco depende principalmente das características de solubilidade e 

de permeabilidade do mesmo. Tais aspectos são tão importantes que, em 1995, 

AMIDON e colaboradores desenvolveram o Sistema de Classificação 

Biofarmacêutica (SCB) como ferramenta para facilitar e orientar o desenvolvimento 

de novos fármacos e de formulações farmacêuticas (ESTUDANTE et al., 2013; 

PAPADOPOULOU et al., 2008; MARTINEZ, AMIDON, 2002). 

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

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

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

permeabilidade através das membranas biológicas. Nesse sentido, esta ferramenta 

classifica os fármacos em quatro classes distintas, em função da solubilidade em 

meio aquosos e permeabilidade (ESTUDANTE et al., 2013; PAPADOPOULOU et al., 

2008; MARTINEZ, AMIDON, 2002).  
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O processo de absorção se dá principalmente na porção intestinal do TGI e 

depende da capacidade das moléculas do fármaco atravessarem a membrana das 

células intestinais. A membrana das células da mucosa gastrintestinal irá representar 

a principal barreira fisiológica à absorção de fármacos a partir do TGI. Isso se dá 

pelo fato desta ser composta por lipídeos, proteínas, lipoproteínas e polissacarídeos, 

apresentando uma estrutura de bicamada semipermeável que permite a passagem 

de algumas substâncias e ao mesmo tempo, impede ou limita a passagem de 

outras. Assim, para as moléculas polares e íons, torna-se impermeável, impedindo a 

passagem das mesmas enquanto que, para as substâncias lipossolúveis, a 

passagem pela membrana gastrintestinal é favorecida (SJÖGREN et al,. 2014; 

PERIOLI; MUTASCIO; PAGANO, 2013; GONÇALVES, 2010; SHARGEL; WU-

PONG; YU, 2005; AULTON, 2005; MIRET; ABRAHAMSE; GROENE, 2004; ZANINI; 

OGA, 1994). 

Inúmeros são os fatores que podem influenciar no processo de absorção e 

portanto, na biodisponibilidade, sobretudo aqueles relacionados à solubilidade dos 

fármacos nos líquidos do TGI e à permeabilidade através das membranas dos 

enterócitos. Dentre eles, destacam-se: (i) os fatores físico-químicos relacionados ao 

fármaco; características moleculares; grau de ionização; solubilidade; lipofilicidade 

(coeficiente de partição óleo/água - Log P); tamanho de partícula; polimorfismo; (ii) 

os fatores farmacêuticos (forma farmacêutica; excipientes; tecnologia de produção) e 

(iii) os fatores fisiológicos relacionados às características do sítio de absorção 

(SJÖGREN et al,. 2014; PERIOLI; MUTASCIO; PAGANO, 2013; ZAKERI-MILANI et 

al, 2013; FANGUEIRO et al, 2012; ESCRIBANO et al, 2012; BRASIL, 2012; CORÁ 

et al., 2011; STORPIRTIS; GAI, 2011; GONÇALVES, 2010; FOOD AND DRUG 

ADMINISTRATION, 2000; MACHERAS & ARGYRAKIS, 1997). 

Considerando a via de administração oral, os principais aspectos fisiológicos 

que estão relacionados ao processo de absorção podem ser destacados os 

seguintes: pH dos líquidos presentes no TGI; velocidade de esvaziamento gástrico; 

motilidade intestinal; estabilidade do fármaco nos líquidos presentes; influência dos 

alimentos; superfície de absorção e mecanismos envolvidos na permeabilidade 

através dos enterócitos) (SJÖGREN et al,. 2014; PERIOLI; MUTASCIO; PAGANO, 

2013; ZAKERI-MILANI et al, 2013; FANGUEIRO et al, 2012; ESCRIBANO et al, 

2012; BRASIL, 2012; CORÁ et al., 2011; STORPIRTIS; GAI, 2011; GONÇALVES, 
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2010; FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, 2000; MACHERAS & ARGYRAKIS, 

1997). 

O TGI tem como principais funções os processos de digestão, secreção e 

absorção de substâncias. É composto por quatro principais órgãos (esôfago, 

estômago, intestino delgado e intestino grosso), os quais diferem em relação às 

propriedades, constituição de suas membranas e padrões de motilidade. Tais 

diferenças promovem variações nos processos de absorção dos fármacos (PERIOLI; 

MUTASCIO; PAGANO , 2013; CORÁ et al., 2011; FAGERHOLM; LINDAHL; 

LENNERNÄS, 2007; SALANA; EDDINGTON; FASANO, 2006; SHARGEL; WU-

PONG; YU, 2005; WILSON, 2000; FAGERHOLM et al., 1999; KARARLI, 1995; 

JUNQUEIRA; CARNEIRO, 1995).  

Outro aspecto de destaque é a variação do pH ao longo do TGI, sendo ácido 

a partir do estômago e tornando-se alcalino, conforme avança para o intestino 

grosso. Entretanto, o valor do pH pode ser modificado dependendo da enfermidade, 

da ingestão de alimentos e idade do paciente (PERIOLI; MUTASCIO; PAGANO , 

2013; CORÁ et al., 2011; WARD, 2010; SALANA; EDDINGTON; FASANO, 2006; 

SHARGEL; WU-PONG; YU, 2005; MARTINEZ; AMIDON, 2002; FAGERHOLM et al., 

1999; CHARMAN et al., 1997; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 1995; RUSSELL et al., 

1993). 

A absorção de fármacos se dá principalmente no intestino delgado, pois trata-

se de um órgão bastante longo (com cerca de 6 metros), representando cerca de 

60% do TGI e que apresenta superfície com alta capacidade absortiva em função 

das vilosidades e microvilosidades. O intestino delgado está dividido em duodeno, 

jejuno e íleo (CORÁ et al., 2011; WARD, 2010; SALANA; EDDINGTON; FASANO, 

2006; SHARGEL; WU-PONG; YU, 2005; MARTINEZ; AMIDON, 2002; FAGERHOLM 

et al., 1999; CHARMAN et al., 1997; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 1995; RUSSELL et 

al., 1993). 

A porção interna do intestino delgado (luminal) apresenta as vilosidades e as 

dobras de Kerckring. A superfície das vilosidades é constituída por células epiteliais, 

sobretudo por enterócitos, que representam 90% das células (CORÁ et al., 2011; 

HILLGREN; KATO; BORCHARDT, 1995). Além dos enterócitos, o epitélio intestinal 

possui em sua estrutura: células caliciformes, células de Paneth (características do 

segmento do jejuno), células de Brunner (características do segmento do íleo), 

dentre outras (CAPALDO; NUSRAT, 2015; CORÁ et al., 2011; WARD, 2010; 
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MARTINEZ; AMIDON, 2002; CHARMAN et al., 1997; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 

1995; RUSSELL et al., 1993). As células caliciformes possuem as funções de 

secretar muco e produzir glicoproteínas que, lubrificam e protegem o epitélio 

intestinal. A distribuição das células caliciformes são escassas no duodeno, porém 

vai se intensificando conforme se direciona ao íleo (CAPALDO; NUSRAT, 2015; 

JUNQUEIRA; CARNEIRO, 1995). 

A Figura 3.1a e a Figura 3.1b ilustram a parede interna do intestino que, 

quando observado a olho nu, nota-se uma série de pregas que formam as dobras da 

mucosa (as dobras de Kerckring) e da submucosa intestinais e quando observado 

microscopicamente, observa-se os enterócitos, as estruturas como os vilos e as 

vilosidades intestinais aparecem como evaginações da membrana da mucosa que 

se projetam na luz do intestino delgado. 

 
 

 

Figura 3.1a - Visão macroscópica das vilosidades intestinais (Adaptado de 
GABRIELRBRUNOABIOIFES, 2014). 
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Figura 3.1b - Visão microscópica do intestino delgado (Adaptado de FISIOLOGIA 

HUMANA, 2014; TALENS, 2008).  

 
 

 

 

3.1.1. Enterócitos  

 

 

Os enterócitos são células epiteliais altamente polarizadas que revestem o 

lúmen do TGI e são constituídas por um lado apical (lúmen do intestino) e outro 

basolateral (camada serosa). O lado apical da membrana se difere do lado 

basolateral quanto à morfologia, composição bioquímica e tipos de proteínas 

envolvidos no mecanismo de absorção de um fármaco. Quanto à composição 

bioquímica, o lado basolateral da membrana é caracterizado por ser mais fluído e 

permeável do que o lado apical. Isso se deve ao fato de, o lado basolateral possuir 

teores de colesterol e glicolipídeos menores do que quando comparados ao teores 

do lado apical da membrana (CORÁ et al., 2011; FAGERHOLM et al., 1999; 

FAGERHOLM; LINDAHL; LENNERNÄS, 1997; KARARLI, 1995).  

Os enterócitos, presentes nas microvilosidades que formam a camada apical, 

estão interligados por conta de um complexo intercelular, chamado junções íntimas 

ou ainda, junções oclusivas. Além das junções íntimas, o enterócito é também, 

estruturalmente composto por junções de adesão e de desmossomos (YU; YANG, 

2009). A Figura 3.1.1a ilustra a estrutura de um enterócito. 
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A característica lipídica presente tanto no lado apical da membrana 

enterócitos quanto nas junções íntimas é a principal barreira física para a absorção 

de fármacos. As microvilosidades são responsáveis por aumentarem a superficie e a 

capacidade de absorção de nutrientes e ainda realizarem o movimento peristáltico. 

Esse último ocorre graças à contração das células musculares lisas presentes no 

eixo dos vilos e assim, bombeam todo o conteúdo presente nos capilares linfáticos 

em direção aos vasos linfáticos do mesentério (YU; YANG, 2009; FAGERHOLM; 

LINDAHL; LENNERNÄS, 2007; SALANA; EDDINGTON; FASANO, 2006; 

FAGERHOLM et al., 1999; KARARLI, 1995).  

 
 

Figura 3.1.1a - Demonstração da estrutura de um enterócito (Adaptado de de JOHNSON, 
2005). 

 

 

Dentre as principais estruturas ilustradas na Figura 3.1.1a, destacam-se as 

junções íntimas que são estruturas de adesão célula-célula localizadas na porção 

lateral da superfície apical da membrana celular (FU et al., 2015). Elas permitem, de 

modo limitado através da via paracelular (item 3.2.1.), a entrada de água, nutrientes, 

íons, moléculas para o lado basal do enterócito. Trata-se de um complexo, cujas 

barreiras não são estáticas, com estruturas altamente dinâmicas e que podem ser 

moduladas dependendo da substância a ser permeada. Além do mais, as junções 

íntimas contribuem para a manutenção da polaridade celular controlando a 

polarização apical-basal e orientando o transporte vesicular à superfície da célula, 

sinalizando os mecanismos que guiam o comportamento das células e assim, 
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influenciando diretamente na seletividade do tipo de transporte e metabolismo dos 

fármacos (FU et al., 2015; BALDA; MATTER, 2014; GONZÁLEZ-MARISCAL et al., 

2014; ITALLIE; ANDERSON, 2014; GONÇALVES, 2010). 

As junções íntimas são compostas por várias proteínas e dentre as principais, 

podem-se citar: as claudinas, as ocludinas, as proteínas da família Marvel (marvel 

D3 e tricelulina) e as proteínas citoplasmáticas (tais como ZO-1, ZO-2 e ZO-3) (FU et 

al., 2015; STAAT et al., 2015; MATTER; BALDA, 2014). As proteínas presentes nas 

junções íntimas variam quanto ao nível de expressão e distribuição fazendo com que 

a permeação das substâncias no epitélio intestinal também seja variada (FU et al., 

2015). A Figura 3.1.1b ilustra as proteínas presentes na estrutura dos enterócitos.  

As ocludinas e as claudinas são classificadas como proteínas 

transmembranares e são responsáveis por regular o fluxo de íons e solutos entre as 

junções íntimas. Essas proteínas estão envolvidas na reorganização das estruturas 

das junções íntimas permitindo que, pequenas moléculas solúveis possam 

atravessar a junção íntima por via paracelular (item 3.2.1.) (SUZUKI et al., 2015; 

STAAT et al., 2015; MATTER; BALDA, 2014). 

Como característica de cada proteína, a claudina possui peso molecular que 

varia de 20 a 27 kDa. Já a ocludina possui duas isoformas, sendo a ocludina não 

fosforilada e a fosforilada, ambas com peso molecular de 65 kDa. Porém, a isoforma 

fosforilada da ocludina é a que medeia, juntamente com a claudina, o mecanismo via 

paracelular (item 3.2.1.) (FU et al., 2015; STAAT et al., 2015; HARTSOCK; 

NELSON, 2008; BALDA; MATTER, 2000; FURUSE et al., 1998; FURUSE et al., 

1993). 

As proteínas citoplasmáticas (ZO-1, ZO-2 e ZO-3) são responsáveis por 

sustentarem o citoesqueleto dos enterócitos e também servem como barreira física 

para a permeação de xenobióticos que possam atravessar o epitélio intestinal (FU et 

al., 2015; STAAT et al., 2015; BALDA; MATTER, 2000; FURUSE et al., 1998; 

FURUSE et al., 1993).  
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Figura 3.1.1b - Demonstração das principais proteínas presentes nas junções íntimas dos 
enterócitos (Adaptado de GONZÁLEZ-MARISCAL et al., 2014). 

 
 

 
 

3.2. Permeabilidade dos fármacos no TGI 

 

 

A permeabilidade intestinal de fármacos refere-se à capacidade de um 

determinado fármaco atravessar a membrana dos enterócitos. Sendo assim, a 

permeabilidade é baseada indiretamente na extensão da absorção de um fármaco 

em humanos e de modo direto, por meio da medida da velocidade de transferência 

de massa através da membrana intestinal humana. Além do mais, considera-se que, 

um fármaco apresenta alta permeabilidade quando sua biodisponibilidade absoluta 

for maior do que 90 % (ZAKERI-MILANI et al, 2013; ESCRIBANO et al, 2012; 

BRASIL, 2012; STORPIRTIS; GAI, 2011; FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, 

2000). 

A permeabilidade de fármacos através da membrana biológica do epitélio 

intestinal pode ocorrer através de dois mecanismos sendo basicamente: paracelular 

(através das junções íntimas dos enterócitos) ou transcelular (através das 

membranas dos enterócitos). O transporte transcelular pode ocorrer de forma 

passiva, facilitada, ativa ou ainda, por endocitose. Enquanto que, o transporte 

paracelular ocorre apenas de forma passiva. A maioria dos fármacos permeiam por 

difusão passiva. Qualquer que seja o tipo de transporte, a condição necessária é 

que a substância deva estar dissolvida no meio quando em contato com a 

membrana (Figura 3.2a) (SJÖGREN et al,. 2014; ESTUDANTE et. al, 2013; CORÁ 
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et. al, 2011; STORPIRTIS; GAI, 2011; ZHOU; QIU, 2009; CAO et al., 2006; 

AULTON, 2005; ENGMAN, 2003; WATERBEEMD, 2000; ZANINI; OGA, 1994). 

 

i. transporte passivo  

No transporte passivo, a passagem das substâncias se dá a favor do 

gradiente de concentração entre os dois meios separados pela membrana biológica 

do epitélio intestinal e o movimento cessa, quando a concentração da substância 

ficar semelhante em ambos os lados ocorrendo assim, um equilíbrio. Esse tipo de 

transporte é subdividido em duas categorias sendo: transporte passivo transcelular e 

transporte passivo paracelular (SJÖGREN et al,. 2014; ZHOU; QIU, 2009; 

SHARGEL; WU-PONG; YU, 2005; AULTON, 2005; ENGMAN, 2003; 

WATERBEEMD, 2000; ZANINI; OGA, 1994). 

O transporte passivo transcelular é um processo que ocorre quando a 

substância lipossolúvel dissolve-se na fase lipídica da membrana. A velocidade e a 

extensão do transporte dependem da diferença de concentração de fármaco entre 

os dois lados da membrana e de sua lipossolubilidade. Como exemplos de fármacos 

que utilizam esse mecanismo de transporte podem ser citados: lamivudina, 

estavudina, zidovudina (SJÖGREN et al,. 2014; ZHOU; QIU, 2009; SHARGEL; WU-

PONG; YU, 2005; AULTON, 2005; ENGMAN, 2003; ZANINI; OGA, 1994). 

Já o transporte passivo paracelular ocorre quando uma substância 

hidrossolúvel tem suas moléculas e/ou íons transportados de modo passivo através 

das junções intercelulares da membrana. Sendo assim, as características requeridas 

para esse tipo de transporte são hidrossolubilidade e tamanho de íons dos fármacos 

que devem ser menores do que essas junções. Além do mais, a carga elétrica 

gerada pelos íons do meio e o equilíbrio elétrico da membrana podem tanto facilitar 

como também dificultar a passagem de moléculas ionizadas pelas junções íntimas. 

A furosemida é um exemplo de fármaco que utiliza esse mecanismo de transporte 

(SJÖGREN et al,. 2014; ZHOU; QIU, 2009; SHARGEL; WU-PONG; YU, 2005; 

AULTON, 2005; ENGMAN, 2003; ZANINI; OGA, 1994). 
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ii. transporte ativo mediado por carreadores 

O transporte ativo é caracterizado por transportar substâncias contra um 

gradiente de concentração que exige um gasto de energia celular. Nesse tipo de 

transporte, o processo dependerá da interação entre o fármaco e um transportador. 

É um processo saturável, já que o número de transportadores é limitado. Logo, há a 

possibilidade de ocorrer competição entre as moléculas do fármaco e moléculas de 

estrutura química semelhante e como consequência, a limitação da velocidade de 

transporte (SJÖGREN et al,. 2014; ZHOU; QIU, 2009; AULTON, 2005; ENGMAN, 

2003; ZANINI; OGA, 1994). 

Existem os transportadores de influxo e os transportadores de efluxo. Os 

primeiros são pertencentes à super família SLC e podem ser subdivididos em 

famílias OATP, OAT e OCT. Aqueles pertencentes à família OATP são responsáveis 

por transportarem metabólitos endógenos; hormônios tireoideanos; antimicrobianos; 

anti-histamínicos e ainda, diuréticos. Enquanto que, aqueles pertencentes à família 

OCT transportam cátions orgânicos como: substâncias neurotransmissoras; 

hormônios; anestésicos; betabloqueadores; antidepressivos e hipoglicemiantes 

orais. E finalmente, aqueles pertencentes à família OAT que são transportadores de 

ânions e que à título de exemplo, transportam os metabólitos endógenos (KÖNIG; 

MÜLLER; FROMM, 2013). 

Já em relação aos transportadores de efluxo, dentre os principais podem-se 

destacar aqueles que integram a família ABC; integrantes das proteínas resistentes 

à multidrogas (MDR) e ainda, proteínas presentes nas células do câncer de mama 

(BCRP). Estes transportadores são muito abundantes na porção apical da 

membrana de enterócitos de órgãos e de tecidos, onde formam uma barreira 

bioquímica à absorção de xenobióticos, fazendo com que os mesmos retornem para 

o lúmen da membrana intestinal (ZHOU et al., 2015; ESTUDANTE et. al, 2013). 

A molécula de glicose é um exemplo de substância que utiliza esse 

mecanismo de transporte (SJÖGREN et al,. 2014; ZHOU; QIU, 2009; AULTON, 

2005; ENGMAN, 2003; ZANINI; OGA, 1994). 

 

iii. transporte facilitado 

Esse tipo de transporte, também denominado como difusão mediada por 

carreador, ocorre quando certas substâncias entram na célula a favor do gradiente 

de concentração, porém uma velocidade maior do que é permitida pela difusão 
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simples. Assim, este tipo de transporte se diferencia dos demais em função da 

velocidade de difusão, a qual tende a atingir uma velocidade máxima constante à 

medida que se aumenta a concentração da substância a ser difundida. O 

mecanismo responsável por limitar a velocidade da difusão facilitada é baseada na 

interação da substância transportada com um sítio específico da proteína 

transportadora, a qual é denominada permease (Figura 3.2b) (SOBIOLOGIA, 2015; 

DIFUSAO FACILITADA, 2015; PRESCOTT; HARLEY; KLEIN, 2002).  

O soluto consegue atravessar a membrana com a assistência da permease e 

caso haja o aumento da concentração do soluto, atinge-se o ponto de saturação de 

todas as permeases e a velocidade permanece constante. A existência de diferentes 

solutos que competem pelas mesmas permeases, faz com que a presença de um 

determinado soluto dificulte a passagem de outro soluto. Aminoácidos e vitaminas 

são exemplos desse tipo de mecanismo (DIFUSAO FACILITADA, 2015; 

PRESCOTT; HARLEY; KLEIN, 2002). 

 

iv. endocitose 

A endocitose consiste de um transporte transcelular em que macromoléculas 

em solução, induzem a uma invaginação da membrana celular e quando 

inteiramente envolvidas, formam uma vesícula, as quais são transportadas para o 

interior dos enterócitos. A endocitose pode ocorrer de três maneiras: pinocitose 

(envolvendo partículas líquidas), fagocitose (envolvendo partículas sólidas) e 

endocitose mediada por um receptor (consistindo em uma ligação de uma molécula 

extracelular com o receptor da membrana celular, muitas vezes o receptor é a 

proteína denominada clatrina) (Figura 3.2c). Nucleotídeos, peptídeos e pequenas 

proteínas são transportados por meio deste mecanismo (WIKIWAND, 2015; 

GONÇALVES, 2010; ZHOU; QIU, 2009; AULTON, 2005; SHARGEL; WU-PONG; 

YU, 2005; ENGMAN, 2003; ZANINI; OGA, 1994). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Concentra%C3%A7%C3%A3o
https://pt.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna_transportadora
https://pt.wikipedia.org/wiki/Prote%C3%ADna_transportadora
https://pt.wikipedia.org/wiki/Permease
https://pt.wikipedia.org/wiki/Soluto
https://pt.wikipedia.org/wiki/Membrana


 
 

18 

 

Figura 3.2a - Principais vias de absorção de fármacos: (a) transporte passivo transcelular; 
(b) transporte mediado por carreadores, (c) transporte passivo paracelular, (d) transporte 
ativo efluxo dependente de ATP (limitada por P-gp, limita a absorção do fármaco) e (e) 
transporte ativo mediado por enzimas metabólicas das células (Adaptado de BALIMANE; 
CHONG, 2005). 

 

 
 

 

Figura 3.2b - Ilustração do mecanismo de transporte facilitado sob ação das proteínas 
carreadoras, também denominadas permeases (Adaptado de SOBIOLOGIA, 2015). 

 
 

Figura 3.2c - A endocitose ilustrada em suas três maneiras: A. fagocitose (envolvendo 
partículas sólidas); B. pinocitose (envolvendo partículas líquidas) e C. endocitose mediada 
por um receptor (ligação de uma molécula extracelular com o receptor proteico da 
membrana celular) (Adaptado de WIKIWAND, 2015). 
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3.2.1. P-gp e CYP3A4 

 

 

Na membrana intestinal encontram-se presentes várias classes de 

transportadores e enzimas metabolizadoras responsáveis por expulsarem 

xenobióticos que seriam possíveis causadores de intoxicações ao organismo 

(SHIROTANI et al., 2015; ZHOU et al., 2015; ESTUDANTE et. al, 2013; MARIN, 

2012; QUEVEDO; NIETO; BRIÑÓN, 2011; SHUGARTS; BENET, 2009; ZHOU; QIU, 

2009; SOUZA; FREITAS; STORPIRTIS, 2007; CHAN; LOWES; HIRST, 2004; 

ENGMAN, 2003; KATSURA; INUI, 2003; ZANINI; OGA, 1994).).  

Conforme descrito anteriormente, dentre os principais transportadores de 

efluxo podem-se destacar aqueles que integram a família ABC; integrantes das 

proteínas resistentes à multidrogas (MDR) e ainda, proteínas presentes nas células 

do câncer de mama (BCRP). Estes transportadores são muito abundantes na porção 

apical da membrana de enterócitos de órgãos e de tecidos, onde formam uma 

barreira bioquímica à absorção de xenobióticos fazendo com que os mesmos 

retornem para o lúmen da membrana intestinal (ZHOU et al., 2015; ESTUDANTE et. 

al, 2013). 

Nesse sentido, os transportadores podem estar associados à baixa 

biodisponibilidade de alguns fármacos, já que limitam a absorção de muitos deles 

(ZHOU et al., 2015; ESTUDANTE et. al, 2013; MARIN, 2012; QUEVEDO; NIETO; 

BRIÑÓN, 2011; SHUGARTS; BENET, 2009; ZHOU; QIU, 2009; SOUZA; FREITAS; 

STORPIRTIS, 2007; CHAN; LOWES; HIRST, 2004; ENGMAN, 2003; KATSURA; 

INUI, 2003; ZANINI; OGA, 1994).  

Os níveis de expressão para estes transportadores no intestino humano foram 

recentemente quantificados e dentre os transportadores destacam-se as P-gp, as 

quais integram a família ABC e utilizam o ATP como fonte de energia para bombear 

os substratos contra o gradiente de concentração, devolvendo-o ao lúmen. Vários 

estudos apontam que, a P-gp é mais específica para fármacos hidrofílicos, 

moléculas anfipáticas e catiônicas e que fatores como a presença de pontes de 

hidrogênio e o coeficiente de partição possam influenciar na velocidade de interação 

entre a P-gp e seu determinado substrato. As P-gp aumentam sua expressão de 

modo progressivo a partir do estômago até o intestino grosso (ZHOU et al., 2015; YU 
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et al., 2014; ESTUDANTE et. al, 2013; QUEVEDO; NIETO; BRIÑÓN, 2011; DAHAN 

et al., 2010; SONG; LI; LIU, 2006; VARMA et al., 2005; CORNAIRE et al., 2004). 

Os fármacos podem ser, simultaneamente, substratos de vários 

transportadores de efluxo, o que sugere que haja várias combinações entre os 

transportadores ABC com o intuito de exteriorizar determinado fármaco do intestino. 

Além do mais, esses mesmos substratos poderiam servir também como inibidores, 

servindo de estratégia para melhorar a absorção de outros fármacos e otimizando 

assim, a biodisponibilidade (ESTUDANTE et. al, 2013; VARMA et al., 2005). 

Nesse sentido, SAUNA e colaboradores (2001) elucidaram em seus estudos, 

o ciclo catalítico da P-gp e apontaram os possíveis inibidores de P-gp, os quais 

incluíam os bloqueadores do canal de cálcio como o verapamil; imunossupressores 

como a ciclosporina A e ainda, antiestrogênicos tais como tamoxifeno e toremifena 

(SILVA JUNIOR et al., 2015; VARMA et al., 2003; SAUNA et al., 2001). 

Quanto às enzimas metabolizadoras, destacam-se as enzimas do citocromo 

P450 e suas isoformas. Tratam-se de enzimas que também desempenham um papel 

crucial no metabolismo de xenobióticos e substâncias endógenas e portanto, tem 

uma influência significativa sobre a ocorrência de interações medicamentosas 

especialmente, metabólica (SUMSAKUL; CHAIJAROENKUL; NA-BANGCHANG, 

2015; ESTUDANTE et. al, 2013; KAMEL; HARRIMAN, 2013; WATANBE et al., 2013; 

TANG et al., 2011; BARREIRO; FRAGA, 2008; CHAN; LOWES; HIRST, 2004). 

Nesse contexto, destaca-se a CYP3A4, a qual é caracterizada por ser a mais 

proeminente de todas as isoenzimas e é responsável por metabolizar substratos 

lipofílicos, ou seja, praticamente 50% dos medicamentos atualmente 

comercializados (ZHOU et al., 2015). A CYP3A4 é expressa em altos níveis nas 

microvilosidades dos enterócitos e sua expressão é maior na porção superior do 

intestino do que na região inferior do mesmo (SUMSAKUL; CHAIJAROENKUL; NA-

BANGCHANG, 2015; ZHOU et al., 2015; WATANABE et al., 2013; MARIN, 2012; 

QUEVEDO; NIETO; BRIÑÓN, 2011; SHUGARTS; BENET, 2009; ZHOU; QIU, 2009; 

DEFERME; ANNAERT; AUGUSTIJNS, 2008; SOUZA; FREITAS; STORPIRTIS, 

2007; CHAN; LOWES; HIRST, 2004; ENGMAN, 2003; KATSURA; INUI, 2003; 

MARTINEZ, AMIDON, 2002; WACHER; SALPHATI; BENET, 2001; ZANINI; OGA, 

1994; KIVISTÖ et al., 1996).  

Fármacos que são pouco ou incompletamente absorvidos pela mucosa 

intestinal estão mais expostos à essas enzimas, favorecendo o metabolismo pré-
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sistêmico e reduzindo a biodisponibilidade. A alta variabilidade interindividual dessas 

isoenzimas pode levar indivíduos à riscos potenciais após a administração de 

fármacos (SUMSAKUL; CHAIJAROENKUL; NA-BANGCHANG, 2015; DESBANS et 

al., 2013). 

Na literatura, considera-se o cetoconazol como um dos fármacos inibidores de 

CYP3A mais potentes enquanto que o verapamil é considerado como um inibidor 

moderado (PERDAEMS et al., 2010; VARMA et al., 2005). 

Alguns estudos sugerem que exista uma possível sinergia entre a P-gp e a 

enzima CYP3A4 de modo que, essa sincronia poderia afetar a biodisponibilidade de 

um fármaco. Assim, inibindo essa sinergia, as moléculas do fármaco que não forem 

afetadas pela P-gp passariam pelos enterócitos e seriam prontamente absorvidas. 

Enquanto que, aquelas que sofressem com a atuação da P-gp teriam sua taxa de 

absorção retardada, aumentando o tempo de exposição dessas à enzima CYP3A4 e 

dando a possibilidade das moléculas serem absorvidas através da recirculação das 

mesmas no enterócito (ESTUDANTE et. al, 2013; GONÇALVES, 2010; BONAMICI, 

2009; BENET et al., 1999).  

 

 
 

3.2.2. Métodos empregados na avaliação da permeabilidade de fármacos  

 

 

Os métodos aplicados para a determinação da permeabilidade são bastante 

relevantes e existem diversos modelos que podem ser empregados para essa 

finalidade, tais como: (i) os métodos in vitro, baseados em sistemas celulares e em 

sistemas artificiais; (ii) métodos in vivo, os quais empregam estudos em animais e 

em seres humanos; (iii) métodos ex vivo, que utilizam segmentos de tecidos 

invertidos e não invertidos de animais ou de seres humanos (iv) métodos in silico, 

que utilizam modelos computacionais e ainda; (v) métodos in situ que consistem na 

perfusão de fármacos em determinados segmentos do trato gastrintestinal (DEZANI 

et al., 2013; LUO et al., 2013; VOLPE, 2010). 
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O trânsito gastrintestinal pode ser somente avaliado através da utilização de 

métodos in vivo enquanto que, para se avaliar a permeabilidade, todos os métodos 

acima mencionados são viáveis (MIRET; ABRAHAMSE; GROENE, 2004). 

 
 

a) Métodos in vitro  

Os estudos de permeabilidade que empregam métodos in vitro podem ser 

realizados tanto por meio de cultura celulares, como monocamadas de células 

(Caco-2 e MDCK) ou por meio de sistemas artificiais, como as membranas paralelas 

artificiais, através do modelo PAMPA (Parallel Artificial Membrane Permeability 

Assay) (LUO et al., 2013; REIS, 2013; REIS et at., 2013; DEZANI et al., 2013; 

GONÇALVES; SOUZA; STORPIRTIS, 2009). 

As células Caco-2 são derivadas de adenocarcinoma de cólon humano e 

devem ser devidamente cultivadas por um período de 21 dias para formar a devida 

monocamada de células cilíndricas e polarizadas. Esse procedimento é necessário 

para obter junções íntimas, polaridade celular e alta expressão de mecanismos de 

efluxo como por exemplo, a P-gp. Comumente, a cultura é realizada sobre uma 

membrana permeável (geralmente feita de policarbonato) (REIS, 2013; REIS et at., 

2013; GONÇALVES; SOUZA; STORPIRTIS, 2009; SAMBUY et al., 2005; MIRET; 

ABRAHAMSE; GROENE, 2004; MENON; BARR, 2003).  

Além das células Caco-2, também são desenvolvidas outras linhagens, como 

por exemplo as células MDCK (Madin-Darby Canine Kidney), células derivadas de 

rim canino. Essa técnica apresenta como vantagem o fato de serem cultivadas por 

um período significativamente menor em relação ao método de Caco-2, pois o 

cultivo ocorre entre três a cinco dias. Outra característica é que a resistência elétrica 

transepitelial é menor quando comparada ao método de Caco-2 aproximando-se 

ainda mais das condições in vivo. Porém, como desvantagem apresenta o fato de 

ser derivado de células caninas, obtendo pequenas concentrações de 

transportadores e baixa atividade metabólica e não mimetizando fielmente as 

condições humanas (DEZANI et al., 2013; PARAÍSO, 2012; VOLPE, 2010; 

DEFERME; ANNAERT; AUGUSTIJNS, 2008).  

Os métodos que utilizam sistemas artificiais são representados principalmente 

pelo ensaio denominado PAMPA (Parallel Artificial Membrane Permeation Assay - 

membrana artificial paralela), que permitem a avaliação da permeabilidade somente 
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da via passiva transcelular. Neste ensaio, um “sanduíche” é formado por duas placas 

ambas contendo 96 poços, sendo que uma é considerada o compartimento doador, 

onde os fármacos a serem testados estão diluídos e a outra é considerada o 

compartimento receptor e apresenta membranas sintéticas impregnadas em solução 

de composição lipídica, cuja constituição é fosfolipídeo e mais especificamente, 

fosfaditilcolina e fosfaditiletonolamina (REIS, 2013; REIS et at., 2013; DEZANI et al., 

2013; PARAÍSO, 2012; REIS; SINKÓ; SERRA, 2010; VOLPE, 2010; TAILLADART-

BERTSCHINGER et al., 2002; DUDEJA et al.,1991). 

As membranas formam uma barreira através da qual os fármacos migram por 

difusão. Considerando-se que, a maioria dos fármacos é absorvida, principalmente 

ou parcialmente, por meio de difusão transcelular passiva, o PAMPA pode 

representar uma ferramenta útil na determinação da permeabilidade (REIS, 2013; 

REIS et at., 2013; DEZANI et al., 2013; PARAÍSO, 2012; REIS; SINKÓ; SERRA, 

2010; VOLPE, 2010; TAILLADART-BERTSCHINGER et al., 2002; DUDEJA et 

al.,1991). Entretanto, a falta dos transportadores de fármacos e das junções 

oclusivas paracelulares no modelo PAMPA, torna o método inadequado para avaliar 

a permeabilidade daqueles fármacos que são absorvidos por meio de 

transportadores de membranas ou através da via paracelular.  

 

b) Métodos in vivo  

Tais métodos empregam estudos em animais (rato, cão, coelho, rã, macaco) 

e em seres humanos e nestes avalia-se a quantidade de fármaco absorvida, por 

meio de parâmetros farmacocinéticos obtidos a partir de estudos de 

biodisponibilidade. Nesses estudos, amostras biológicas (sangue, plasma, soro, 

urina) são empregadas para a quantificação de fármacos. Entretanto, para todo e 

qualquer estudo que envolva voluntários e animais, deve-se respeitar os aspectos 

éticos envolvidos no uso dos mesmos (SILVA, 2014; PEREIRA, 2011; DEZANI, 

2010; PORTA; KANO, 2009; KUNES et al., 2005; BALIMANE; CHONG; 

MORRISON, 2000). 

 

c) Métodos ex vivo  

Baseiam-se na determinação do fluxo do fármaco através do segmento 

intestinal de animais, o qual é isolado e posteriormente posicionado em uma câmara 

de difusão, que pode ser horizontal (câmara de Ussing) ou vertical (células de 
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Franz). Os fármacos são avaliados de acordo com a permeabilidade aparente, a 

qual é definida como sendo a taxa de acúmulo do fármaco nas compartimentos ou 

câmaras de interesse (REIS et al., 2013; VOLPE, 2010; MIRET; ABRAHAMSE; 

GROENE, 2004).  

Os métodos ex vivo possuem como princípio, a utilização de segmentos 

intestinais excisados, geralmente obtidos de roedores, que posteriormente serão 

montados entre dois compartimentos ou câmaras de difusão, sendo um denominado 

como receptor e o outro como doador e, de tempos em tempos pré determinados, 

haverá a coleta das amostras que futuramente serão quantificadas para a avaliação 

da permeabilidade (LENNERNÄS; NYLANDER; UNGELL, 1997). A viabilidade da 

membrana nesse método é mantida através de tampão Krebs-Ringer bicarbonato, 

piruvato, fumarato, glicose e glutamato (DEFERME et al., 2002). Durante todo o 

período do ensaio, há suprimento de oxigênio e gás carbônico à solução tampão, 

não permitindo que haja qualquer perda da viabilidade do tecido em estudo (DEZANI 

et al., 2013; PARAÍSO, 2012; DEZANI, 2010; GINSK; POLLI, 1999). 

Cabe mencionar que, no modelo de saco invertido ocorre a seleção de uma 

determinada porção intestinal que será submetida à inversão com o auxílio de 

bastão de vidro e exposição das extremidades, as quais serão amarradas formando 

assim, uma espécie de “saco”. Feito isso, esse mesmo será mergulhado em um 

determinado recipiente contendo uma solução de concentração conhecida do 

fármaco a ser estudado. Em seguida, a quantidade que foi permeada através da 

membrana é determinada no líquido contido no interior do “saco” formado. Como 

desvantagem, modificação morfológica do tecido pode ocorrer pela sua manipulação 

ao se fazer a inversão do segmento, acarretando na menor viabilidade do mesmo e 

levando até à resultados não confiáveis (LUO et al., 2013; VOLPE, 2010; 

DEFERME; ANNAERT; AUGUSTIJNS, 2008; BARTHE et al., 1998a; BARTHE et al., 

1998b).  

 

d) Métodos in silico 

Tais modelos abrangem o desenvolvimento de técnicas para a utilização de 

programas computacionais para capturar, analisar e integrar os dados biológicos e 

clínicos obtidos a partir de variadas fontes. O modelo é capaz de predizer a 

permeabilidade de um fármaco, sobretudo por meio de  transporte passivo. Estes 

métodos apresentam grande aplicabilidade na triagem de novas moléculas, obtidas 
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no desenvolvimento de novos fármacos. Os parâmetros físico-químicos de um 

fármaco contemplados por esse método são: solubilidade, peso molecular, carga, 

coeficiente de partição; polaridade de superfície, dentre outras características. 

(GOSWAMI et al., 2013; MUDRA; DESINO; DESAI, 2011; EKINS; MESTRES; 

TESTA, 2007; EKINS et al., 2002; ROSE; STEVENS, 2003; AVDEEF, 2001).  
 

O método de perfusão in situ será abordado separadamente no próximo 

item (3.2.2.1.) e com mais detalhamento, já que foi o método de escolha para este 

estudo. 

 

 

3.2.2.1. Método de perfusão in situ utilizando os segmentos intestinais 

 

 

No método de perfusão in situ, a permeabilidade é basicamente avaliada por 

meio do desaparecimento das substâncias do segmento intestinal selecionado. O 

modelo consiste na seleção de um determinado trecho de um segmento intestinal, o 

qual será isolado e minuciosamente canulado nas porções proximal e distal e então, 

lavado com solução tampão ou solução de perfusão. A porção proximal recebe a 

solução de perfusão já contendo o fármaco a ser avaliado e a partir da porção distal 

serão coletadas as amostras em intervalos de tempo pré-determinados (LOZOYA-

AGULLO et al., 2015; PEREIRA, 2011; VOLPE, 2010; DAHAN; WEST; AMIDON, 

2009; XIE et al., 2008; HO et al., 2008; KUNES et al., 2005; BALIMANE; CHONG; 

MORRISON, 2000). 

Quando comparado aos outros métodos (já mencionados no item 3.2.2.), o 

método de perfusão in situ apresenta características excelentes, pois permite 

durante todo o experimento, a preservação do suprimento sanguíneo, inervação 

intacta, não compromete ou altera os transportes passivos (paracelular e 

transcelular) e ainda, a camada de muco continua presente. Logo, além de avaliar a 

permeabilidade, possibilitando a caracterização da absorção intestinal de uma 

substância no segmento intestinal, o método permite elucidar os mecanismos de 

transportes envolvidos e ainda, avaliar o impacto das enzimas metabolizadoras 

presentes na superfície e no interior dos enterócitos (LOZOYA-AGULLO et al., 2015; 

PEREIRA, 2011; VOLPE, 2010; DAHAN; WEST; AMIDON, 2009; BERGGREN, 

2006; SONG; LI; LIU, 2006; KUNES et al., 2005; LINDENBERG; KOPP; 
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DRESSMAN, 2004; BALIMANE; CHONG; MORRISON, 2000; ROUGE; BURI; 

DOELKER, 1996; SCHURGERS et al., 1986). 

E por se tratar de um modelo com um sistema experimental tão próximo às 

condições in vivo, existem vários relatos na literatura demonstrando que o método 

de perfusão in situ também seja muito útil no desenvolvimento de novos fármacos 

(LOZOYA-AGULLO et al., 2015; PEREIRA, 2011; KUNES et al., 2005; 

LINDENBERG; KOPP; DRESSMAN, 2004; BALIMANE; CHONG; MORRISON, 

2000).  

FAGERHOLM e colaboradores (1996) relataram em seus estudos a 

existência de uma boa correlação entre a absorção de fármacos em intestino de rato 

e intestino de seres humanos, especificamente, o segmento do jejuno. O estudo se 

baseava no emprego de padrões de referências e comparava os valores obtidos de 

permeabilidade de segmentos de jejuno e sugeriram, ao final que, esses valores 

poderiam ser correlacionados e que os ratos poderiam ser utilizados para prever a 

absorção in vivo em seres humanos. E ainda que, poderiam servir como parâmetros 

para a predição quantitativa da absorção de fármacos em modelos in vivo em função 

de similaridades tanto fisiológicas quanto de mecanismos de absorção ali envolvidos 

(LOZOYA-AGULLO et al., 2015; REIS et at., 2013; PEREIRA, 2011; VOLPE, 2010; 

DAHAN; WEST; AMIDON, 2009; CAO; YU; SUN, 2008; JAIN et al., 2007; CAO et al., 

2006; LANE; LEVIS; CORRIGAN, 2006).  

A perfusão in situ pode ser aplicada através de diferentes técnicas, podendo 

ser: técnica de circulação, técnica de oscilação, técnica de circuito fechado (também 

denominado método de ciclo fechado), técnica de perfusão de passagem única e 

ainda, técnica de perfusão de passagem tripla (LOZOYA-AGULLO et al., 2015; LUO 

et al., 2013; PEREIRA, 2011; DAHAN, WEST; AMIDON, 2009; HO et al., 2008; 

BERGGREN, 2006; KUNES et al., 2005; BALIMANE; CHONG; MORRISON, 2000; 

ROUGE; BURI; DOELKER, 1996).  

Em 2009, DAHAN e colaboradores propuseram que ao invés de utilizar 

somente um segmento por estudo, todos os outros fossem também utilizados, o que 

deu origem ao método de perfusão in situ de passagem tripla. O procedimento de 

canulação é o mesmo conforme já mencionado, porém com canulação de três 

segmentos, onde serão realizados os estudos. Ainda como vantagens em cima do 

método tradicional, o novo método proposto aumentaria a quantidade de resultados 

obtidos e haveria ainda, uma diminuição significativa na quantidade de animais 
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utilizados ao final de todo o estudo. A Figura 3.2.2.1a e Figura 3.2.2.1b ilustram 

respectivamente, o método de perfusão in situ em ratos de passagem única e de 

passagem tripla. 

Antes de se iniciar as coletas, algumas propriedades peculiares à perfusão in 

situ devem estar bem estabelecidas, como é o caso da água. A água forma uma 

camada, denominada camada de água estacionária (CAE), que influencia nas 

características de absorção do fármaco, tais como: pH, osmolaridade intestinal e 

conteúdo do que está sendo perfundido e consequentemente, sobre a taxa de 

absorção do mesmo (PEREIRA, 2011; ZAKERI-MILANI et al., 2009b; SUTTON; 

RINALDI; VUKOVINSKY, 2001; BALIMANE; CHONG; MORRISON, 2000; ROUGE; 

BURI; DOELKER, 1996). E, caso a CAE não seja monitorada de modo adequado 

durante todo o procedimento de perfusão, características como: equilíbrio do 

composto com a membrana intestinal, a concentração de entrada do fármaco 

solubilizado, a taxa de fluxo e o coeficiente de difusão do fármaco serão 

prejudicadas (VOLPE, 2010; HO et al., 2008; XIE et al., 2008; SONG; LI; LIU, 2006; 

KUNES et al., 2005; BALIMANE; CHONG; MORRISON, 2000; ROUGE; BURI; 

DOELKER, 1996).  

Para se garantir que o fármaco presente na solução de perfusão não tenha 

sido demasiadamente diluído levando à resultados de permeabilidade imprecisos, 

deve-se manter a água presente no TGI sob baixo e constante fluxos durante todo o 

processo de perfusão in situ, minimizando qualquer risco de influência na 

hidrodinâmica fisiológica (PEREIRA, 2011; ZAKERI-MILANI et al., 2007; SUTTON; 

RINALDI; VUKOVINSKY, 2001).  

Dentre alguns métodos utilizados para essa finalidade, podem-se destacar 

tanto o emprego de um marcador não absorvível e não metabolizado (vermelho de 

fenol ou 14PEG-4000) quanto o método gravimétrico (PEREIRA, 2011; ZAKERI-

MILANI et al., 2007; FAGERHOLM; JOHANSSON; LENNERNÄS, 1996).  

O emprego de um marcador não absorvível como PEG 4000, vermelho de 

fenol ou inulina, muitas vezes é adicionado à solução de perfusão contendo o 

fármaco solubilizado para avaliar o transporte de líquidos no intestino. Porém, essas 

substâncias podem interferir na permeabilidade dos fármacos em estudo 

(BALIMANE; CHONG; MORRISON, 2000; ROUGE; BURI; DOELKER, 1996).  

Já o método gravimétrico baseia-se na subtração do peso (em gramas) dos 

recipientes contendo as amostras coletadas com os recipientes vazios (tubos 
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cônicos) e mostra ser uma técnica tão eficaz quanto ao uso de uma substância 

marcadora não absorvível e não metabolizada. Além do mais, não causa 

interferência nos mecanismos de transporte dos fármacos em estudo ou ainda, no 

método analítico empregado para as análises das substâncias avaliadas (PEREIRA, 

2011; SUTTON; RINALDI; VUKOVINSKI, 2001; FAGERHOLM; JOHANSSON; 

LENNERNÄS, 1996).  

 
 

Figura 3.2.2.1a - Modelo de perfusão in situ de passagem simples (Adaptado de ZHANG 

et al., 2012).  

 
 
 

Figura 3.2.2.1b - Modelo de perfusão in situ de tripla passagem (Adaptado de DAHAN; 
WEST; AMIDON, 2009).  
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3.3. Furosemida 
 

 

A furosemida é um fármaco da família das sulfonamidas que atua como 

inibidor do transporte simultâneo de sódio, cloreto e potássio no ramo ascendente 

espesso da alça de Henle, corresponde quimicamente ao ácido 5-(aminosulfonil)-4-

cloro-2-[(2-furanilmetil) amino]-benzóico, ou ácido 4-cloro-N-furfuril-5-

sulfamoilantranílico. O fármaco é caracterizado como sendo de rápida ação diurética 

(AL-MOHIZEA, 2010; GRANERO et al., 2010; DIAS; OLIVEIRA NETO; MARTINS, 

2004). 

A furosemida é amplamente utilizada tanto de modo isolada quanto associada 

a outros agentes em quadros de edemas como: insuficiência cardíaca congestiva, 

cirrose hepática e doença renal crônica e no tratamento de hipertensão (Figura 3.3.) 

(AL-MOHIZEA, 2010; ANDRADE, 2008; DIAS; OLIVEIRA NETO; MARTINS, 2004; 

CHUNGI; DITTERT; SMITH, 1979).  

 

 

 Figura 3.3. - Estrutura molecular da furosemida. 

 

 

 

A furosemida possui log P de 2,56, com massa molar de 330,77 g/mol e ponto 

de fusão de 206 °C. É praticamente insolúvel em água (<1 mg/mL) e em meios 

ácidos, pouco solúvel em clorofórmio e em éter e livremente solúvel em soluções 

alcalinas, etanol, metanol, acetona e em dimetilformamida (SILVA, 2014; 

FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 2010; GRANERO et al., 2010; AVDEEF, 2003). 

A furosemida apresenta sua solubilidade como dependente do pH do meio, 

em função disto, o fármaco é pouco solúvel em meios ácidos enquanto que, em pH 

mais alcalino observa-se, o aumento da solubilidade. Esse fator pode ser 

considerado como sendo limitante ao alcance de níveis terapêuticos adequados do 
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fármaco. O fármaco é preferencialmente absorvido no estômago e na porção 

superior do intestino devido à sua natureza ácida (pKa = 3,8) (SILVA, 2014; 

AMBROGI et al., 2012; PERIOLI et al., 2011; AL-MOHIZEA, 2010; GRANERO et al., 

2010).  

A absorção da furosemida exibe alta variabilidade intra e interindividual, a 

qual pode ser atribuída a muitos fatores, sendo que os principais são: pH do meio, 

problemas na sua solubilidade, ingestão de alimentos concomitante com sua 

administração e forma de dosagem administrada (SILVA, 2014; AMBROGI et al., 

2012; PERIOLI et al., 2011; GRANERO et al., 2010; AL-MOHIZEA, 2010; 

ANDRADE, 2008; DIAS; OLIVEIRA NETO; MARTINS, 2004; CHUNGI; DITTERT; 

SMITH, 1979). 

De acordo com a literatura, a furosemida possui sete formas polimórficas, 

sendo quatro polimorfos verdadeiros (I, II, III e IV), dois solvatos (V - dioxano e VI - 

DMS) e uma forma amorfa. Entretanto, até o momento, não há relatos de que a 

biodisponibilidade do fármaco possa ser afetada pelo polimorfismo (SILVA, 2014; 

NIELSEN et al., 2013; PERIOLI et al., 2013; PERIOLI et al., 2011; GRANERO et al., 

2010). 

A furosemida tem sido classificada como pertencente às classes II (alta 

permeabilidade e baixa solubilidade) (WHO, 2006) ou ainda, classe IV (baixa 

permeabilidade e baixa solubilidade) do Sistema de Classificação Biofarmacêutica 

(SCB) (AL-MOHIZEA, 2010; GRANERO, 2010; DAVIS, 2005). Cabe ainda ressaltar 

que, a furosemida apresenta problemas importantes na liberação a partir de formas 

farmacêuticas sólidas orais (SILVA, 2014; PERIOLI et al., 2013; DAVIS, 2005; 

VARMA et al., 2005). 

A permeabilidade da furosemida ocorre por transporte passivo paracelular, ou 

seja, os íons da furosemida são transportados de modo passivo através das junções 

intercelulares (junções íntimas ou oclusivas) da membrana e ainda, trata-se de um 

forte substrato da P-gp e com probabilidade de ser também substrato de isoenzimas, 

contribuindo ainda mais para que a absorção seja de maneira errática (PERIOLI et 

al., 2013; WATANABE et al., 2013; PERIOLI et al., 2011; MUDRA; DESINO; DESAI, 

2011; GRANERO et al., 2010; TAKANO; YUMOTO; MURAKAMI, 2006; WHO, 2006; 

VARMA et al., 2005; FLANAGAN; TAKAHASHI; BENET, 2002; EMA, 1999). 
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Alguns estudos foram realizados para avaliar a permeabilidade da furosemida 

na forma pura, utilizando-se métodos in vitro e ex vivo, onde obtiveram resultados 

que indicavam que a furosemida era um fármaco de baixa permeabilidade. Outros 

estudos empregando métodos de perfusão in situ também foram realizados, porém a 

maioria dos métodos utilizaram pequenas dosagens do fármaco e assim, os 

resultados foram bastante baixos, favorecendo a classificação da furosemida ainda 

como pertencente à classe IV do SBC (LOZOYA-AGULLO et al., 2015; 

LENNERNÄS, 2014; ZAKERI-MILANI et al., 2009a; ZAKERI-MILANI et al., 2007; 

ZAKERI-MILANI et al., 2006; VARMA; PANCHAGNULA, 2005; FAGERHOLM; 

JOHANSSON; LENNERNÄS, 1996). 

Diante disso, várias técnicas foram então desenvolvidas com a finalidade de 

melhorar a solubilidade da furosemida, aumentando a velocidade e extensão de 

dissolução desse fármaco, em especial nos líquidos biológicos. Em 2008, SPRICIGO 

e colaboradores conseguiram aumentar a solubilidade aparente da furosemida em 

água utilizando o método de complexação com ciclodextrinas, utilizando a 

hidroxipropil-β-ciclodextrina (HP-β-CD) (SILVA, 2014; SPRICIGO et al., 2008; 

STEGEMANN et al., 2007; ODA et al., 2004; SALTAO; VEIGA, 2001).  

Além da HP-β-CD, inúmeros outros estudos empregaram o uso de 

excipientes que também possibilitaram o aumento de solubilidade de fármacos com 

baixa solubilidade. Dentre os excipientes mais citados, encontra-se o Tween 80 

(PERIOLLI et al., 2013; AL-MOHIZEA, 2010). 

Em 2010, AL-MOHIZEA utilizou diferentes métodos para avaliar a 

permeabilidade (métodos in vitro e ex vivo) da furosemida associada ao Tween 80® 

ou complexada à HP-β-CD, e que apresentou solubilidade otimizada. Embora tenha 

havido a melhoria da permeabilidade para ambas condições (associação ao Tween 

80®  e complexação com ciclodextrina),  o aumento foi mais expressivo quando a 

furosemida estava associada ao Tween 80®. Conforme sugestão do pesquisador, o 

resultado obtido foi justificado, pois além de promotor de solubilidade, o Tween 80®  

também teria efeito inibitório no transportador de efluxo, o que não seria atribuído à 

HP-β-CD (AL-MOHIZEA, 2010). 

Não bastassem os métodos utilizados em segmentos intestinais, a furosemida 

também foi estudada na mucosa gástrica, onde é o local de preferencial absorção. 

Nesse estudo foi empregado a mucosa gástrica de suínos e observou-se que, houve 

o aumento da permeabilidade da furosemida quando associada à excipientes 
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(quitosana, carbonatos, fosfatos e derivados de sílica inorgânica), levando à 

hipótese de que a presença de excipientes provocaria um aumento do pH no meio, 

aumentando da velocidade de dissolução no meio gástrico e assim, favoreceria a 

permeação da furosemida (PERIOLLI et al., 2013). 
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                                                                      4. MATERIAIS E MÉTODOS 
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4.1.  Substâncias de referência e marcadores utilizados 

 

 

 Furosemida: substância química de referência (Fabricante: Sigma-

Aldrich; Lote: 410128/02; Teor: 99,6%) e matéria-prima (Fabricante: HEM-DEEP 

Organisc; Lote: FRS 0100709; Teor: 97,4%); 

 Hidroxipropil-β-Ciclodextrina (Cavasol® W7 HP Pharma, Wacker, 

Alemanha, gentilmente doado por ISP Brasil; Lote: 73B041);  

 Marcadores de permeabilidade: metoprolol (Fabricante: Sigma-Aldrich; 

Lote: 018k0760; Teor: 99%) e fluoresceína (Fabricante: Sigma-Aldrich; Lote: 133951; 

Teor: 98%); 

 Inibidores: verapamil (Fabricante: Teva Pharmaceutical Chemicals, 

Itália; Lote: 030082900108; Teor: 99,92%) e cetoconazol (Fabricante: Piramal 

Healthcare, Índia; Lote: KET/N-14812; Teor: 99,12%); 

 Padrão interno: propranolol (Fabricante: Changzhou Yabang 

Pharmaceutical, China; Lote: M110311; Teor: 99,95%). 

 

 

4.2. Solventes e reagentes 

 

 

 Acetonitrila, metanol de purezas cromatográficas (grau HPLC Merk®) 

 Água purificada Milli-Q® (Millipore Corporation, EUA) 

 Ácido clorídrico (HCl); 

 Ácido o-fosfórico (H3PO4);  

 Cloreto de sódio (NaCl); 

 Cloreto de potássio (KCl); 

 D-glicose; 

 Fosfato de sódio bibásico (Na2HPO4); 

 Fosfato de sódio monobásico (NaH2PO4); 

 Fosfato de potássio monobásico (KH2PO4); 

 Hidróxido de sódio (NaOH),  

 Manitol; 

 Polietilenoglicol (PEG 4000). 
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4.3. Equipamentos e dispositivos diversos 

 

 

 Agitador de tubo do tipo vórtex Phoenix®, modelo AP 56; 

 Balões volumétricos, béqueres, provetas com capacidades 

volumétricas diversas;  

 Balança analítica Shimadzu® modelo AX200; 

 Bastão de vidro;  

 Bomba peristáltica Minipuls-3 Gilson® com 8 canais; 

 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) DSC 7020 (Exstar, SII Nano 

Technology Inc., Japão); 

 Coluna C18 de fase reversa; 4,6 x 150 mm; 5 μm Phenomenex® Luna; 

 Colchão térmico com controle de temperatura da marca Metalvet®; 

 Cronômetro; 

 Equipamento de Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (CLAE) 

Shimadzu Scientific Instrumentation, com detector de fluorescência – Merck Hitachi®, 

composto por bomba L-7100, injetor automático de amostras L-7200, detector de 

fluorescência L-7485, forno de coluna L-7300 e interface D-7000; 

 Liofilizador, marca ThermoElectron®, modelo Supermodulyo;  

 Materiais descartáveis para procedimentos cirúrgicos (seringas, 

algodão, gazes, esparadrapo, cateteres, tesouras, pinças); 

 Membranas filtrantes de acetato de celulose regenerado Sartorius® de 

47 mm de diâmetro e poro de 0,22 µm; 

 Micropipetas monocanais de capacidades variáveis 100 – 1000 µL e 

500 – 5000 µL, marca Brand®; 

 Microscópio óptico; 

 Parafilm; 

 pHmetro Hanna®; 

 Sistema de purificação de água Milipore® (Millipore Corporation, EUA); 

 Termobalança (TG) TG/DTA 7020 (Exstar, SII Nano Technology Inc., 

Japão); 

 Termômetro digital; 

 Tubos cônicos com capacidade de volume para 1 mL; 

 Ultrassom Unique®. 
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4.4. Métodos 

 

 

4.4.1. Obtenção e caracterização da furosemida complexada com 

hidroxipropil-β-ciclodextrina  

 

 

4.4.1.1. Preparação 

 

O complexo furosemida-hidroxipropil-β-ciclodextrina (FURO CD) foi preparado 

conforme descrito por SILVA (2014). Para a preparação de 3 g de mistura binária 

equimolar (na proporção 1:1) de FURO CD, utilizaram-se 150 mL de tampão fosfato 

(pH 6,8), adicionaram-se 0,607 g (Massa molar = 330,77 g/mol; 1,84 x 10-3 M) de 

furosemida (FURO) sob agitação constante até a completa dissolução em um balão 

volumétrico. Posteriormente, adicionaram-se à esta mistura 2,393 g (Massa molar = 

1300 g/mol; 1,84 x 10-3 M) de hidroxipropil-β-ciclodextrina (HP-β-CD). A mistura foi 

então, acondicionada em béquer e agitada a 900 rpm em agitador magnético por 24 

horas. A solução final obtida foi congelada em frascos apropriados através da 

utilização de gelo seco e álcool e finalmente, submetida ao processo de liofilização. 

 Para o presente trabalho, preparou-se 20 g de mistura binária equimolar (na 

proporção 1:1) de FURO CD, utilizaram-se 1000 mL de tampão fosfato (pH 6,8), 

adicionaram-se 4,05 g de FURO sob agitação constante até a completa dissolução 

em um béquer com capacidade de 2 litros com posterior adição de 15,95 g de HP-β-

CD. A mistura foi então, agitada a 900 rpm em agitador magnético por 24 horas e a 

solução final foi congelada utilizando-se gelo seco e álcool e finalmente, submetida 

ao processo de liofilização. A Figura 4.4.1.1. ilustra as etapas de preparação do 

complexo do presente trabalho.  
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Figura 4.4.1.1. - Etapas da preparação do complexo: (A) béquer com tampão fosfato 
contendo FURO e HP-β-CD sob agitação em agitador magnético (B) solução pronta (C) 
solução em processo de congelamento (D) solução submetida ao processo de liofilização. 

 
 

 

4.4.1.2. Caracterização 

 

 

4.4.1.2.1. Determinação do teor 

 

A determinação do teor de FURO na matéria-prima e nos produtos obtidos 

por liofilização (FURO CD) foi baseada nos mesmos procedimentos descritos por 

SILVA (2014). Nesse sentido, com o auxílio da balança analítica, pesou-se o 

equivalente a 50 mg de FURO e, em seguida, transferiu-se a amostra para o balão 

volumétrico de 100 mL. Posteriormente, adicionou-se solução aquosa de hidróxido 

de sódio 1 M e com o auxílio de agitador magnético, agitou-se a mistura a 900 rpm 

por 30 min. Feito isso, diluiu-se a solução com tampão fosfato 0,05 M (pH 6,8) até a 

concentração de 5 μg/mL. Nas mesmas condições da FURO, o padrão também foi 

preparado e finalmente, quantificou-se o fármaco por espectrofotometria UV/Visível a 

280 nm (SILVA, 2014). 
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Após todos os procedimentos realizados, as amostras foram analisadas em 

triplicatas e o teor da FURO foi calculado a partir da seguinte equação (Equação 1) 

(FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 2010). 

 

Equação 1 

 

Onde: 
T (%) = teor em porcentagem; 
C = concentração do fármaco na solução de leitura (mg/mL); 
Fd = fator de diluição de alíquotas ( igual a 1 caso sem diluição); 
Vd = volume do meio de dissolução (mL). 

 

 

4.4.1.2.2. Caracterização das amostras utilizando a técnica termoanalítica  

 

Os métodos termoanalíticos foram importantes para a caracterização das 

diversas amostras a serem empregadas posteriormente, no estudo de perfusão in 

situ. As amostras analisadas foram as seguintes: FURO; HP-β-CD; FURO CD e 

mistura física FURO/HP-β-CD (proporção 1:1).  

Para a Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC), 2 a 3 mg de cada amostra 

foram acondicionados e hermeticamente selados em cadinhos de alumínio e então, 

submetidos ao equipamento Calorímetro de Varredura DSC 7020, sob condições de 

atmosfera de nitrogênio de 50 mL/min, na razão de aquecimento de 10°C/min e na 

faixa de temperatura de 25 a 300°C.  

Já para a avaliação da Termogravimetria (TG) utilizou-se o equipamento de 

Calorímetro de Varredura TG/DTA 7020, onde foram acondicionados os cadinhos de 

platina contendo de 2,5 a 4 mg de cada amostra, sob atmosfera de nitrogênio de 100 

mL/min, na razão de aquecimento de 10°C/min e na faixa de temperatura de 25 a 

800°C.  

As análises citadas neste item foram realizadas no Laboratório de 

Desenvolvimento e Inovação Farmacotécnica (DEINFAR), na Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas da Universidade de São Paulo e as curvas obtidas, foram tratadas no 

programa Oringin® 8.1. 

 



 
 

39 

4.4.2. Avaliação da permeabilidade da FURO e FURO CD em diferentes 

segmentos intestinais por meio do método de perfusão in situ de passagem tripla 

 

 

4.4.2.1. Etapa cirúrgica  

 

Inicialmente, o projeto foi submetido à Comissão de Ética no Uso de Animais 

(CEUA) da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, 

obtendo aprovação conforme ofício anexo (OFÍCIO CEUA/FCF 98.2013-P437 - 

Anexo II). 

O método de perfusão in situ foi conduzido em ratos machos adultos (7 a 9 

semanas) da linhagem Wistar, com peso entre 250 a 300 gramas, solicitados ao 

Biotério de Produção e Experimentação da Faculdade de Ciências Farmacêuticas e 

do Instituto de Química da Universidade de São Paulo. Os animais foram mantidos 

em jejum por 12 horas com livre acesso à água antes dos ensaios de perfusão. Os 

animais foram divididos em grupos que foram designados de: i) METO, destinados à 

avaliação da permeabilidade do marcador de alta permeabilidade, metoprolol (n = 6 

animais); ii) FLUOR, destinados à avaliação da permeabilidade do marcador de 

baixa permeabilidade, fluoresceína (n = 6 animais); iii) FURO e FURO CD, 

destinados à avaliação da permeabilidade da furosemida na forma pura (n = 7 

animais) e na forma complexada com ciclodextrina (n = 7 animais) contendo ou não 

inibidores de P-gp e de CYP3A4 (DAHAN; WEST; AMIDON, 2009; MAHER et al., 

2009; SABABI; BORGA; HULTKVIST-BENGTSSON, 2001).  

Para a anestesia dos animais, empregou-se a solução de cetamina e xilazina 

associadas, nas concentrações de 0,1 g/kg e 0,02 g/kg, respectivamente. A solução 

de anestésico foi administrada por meio de injeção intramuscular na pata traseira, 

em volume de 0,3 mL por meio de agulhas com 20 mm x 0,55 mm (NEVES et al., 

2013; ESCRIBANO et al., 2012; PEREIRA, 2011; KIM et al., 2006; COOK; SHENOY, 

2003).  

Conforme os sinais de recuperação de reflexos do animal fossem constatados 

durante o ensaio, injeções da associação dos anestésicos (cetamina e xilazina) 

foram administradas na proporção de ¼ a ½ da dose inicial como dose de 

manutenção (PEREIRA, 2011; DAHAN; WEST; AMIDON, 2009; ZAKERI-MILANI et 

al., 2009a; RATHORE et al., 2008; JAIN et al., 2007; KIM et al., 2006; BERGGREN 



 
 

40 

et al., 2004; SUTTON; RINALDI; VUKOVINSKY, 2001). A anestesia durante todo o 

procedimento visou minimizar a dor, o sofrimento e a angústia do animal 

(CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA VETERINÁRIA, 2012).  

Após a constatação da condição anestésica ideal, por reflexo interdigital, o 

animal foi acomodado em um colchão termostático à temperatura de 37 °C (± 1 °C) 

em decúbito dorsal para uma melhor visualização do campo cirúrgico e facilidade de 

manuseio dos segmentos durante todo o procedimento de perfusão in situ (DAHAN 

et al., 2014; LI et al., 2014; ESCRIBANO et al., 2012; PEREIRA, 2011; DAHAN; 

WEST; AMIDON, 2009; HO et al., 2008; SHENG et al., 2006). 

Com o auxílio de um bisturi, uma incisão de 3 a 4 cm foi feita no abdômen, 

expondo o intestino. Cuidadosamente, introduziu-se um cateter na porção proximal e 

outro cateter na porção distal de cada segmento intestinal de interesse (duodeno, 

jejuno e íleo) (LI et al., 2014; DAHAN; WEST; AMIDON, 2009). Segmentos de dez 

cm de cada trecho intestinal foram selecionados e isolados de modo a evitar que 

líquidos provenientes de outras regiões do TGI interferissem nos resultados dos 

estudos (DAHAN et al., 2014; MILLER et al., 2012; ZHOU et al., 2012).  

O piloro foi utilizado como parâmetro para demarcar os segmentos duodeno e 

jejuno. Uma distância de cerca de 13 cm, percorrendo o ligamento de Treitz, foi 

utilizada para o isolamento do duodeno. O jejuno, por sua vez, foi demarcado em 

uma distância de cerca de 44 cm a partir do piloro. Para o isolamento do íleo, 

utilizou-se a porção final do ceco como parâmetro (DAHAN et al., 2014; BEIG; 

AGBARIA; DAHAN, 2013; MILLER et al., 2012; ZHOU et al., 2012; DAHAN; WEST; 

AMIDON, 2009). Durante os experimentos de perfusão, os segmentos intestinais 

expostos foram cobertos com uma compressa de gaze que, foi frequentemente 

umedecida por aplicações de soro fisiológico a 37 °C (± 1 °C) (DAHAN et al., 2014; 

LI et al., 2014; ESCRIBANO et al., 2012; PEREIRA, 2011; DAHAN; WEST; AMIDON, 

2009; HO et al., 2008; SHENG et al., 2006). 

A Figura 4.4.2.1a ilustra as etapas de preparação para a realização do 

método de perfusão e a Figura 4.4.2.1b demonstra a canulação das porções 

selecionadas. 
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Figura 4.4.2.1a - Etapas da preparação para execução do processo cirúrgico: (A) rato com 
peso entre 250 a 300 gramas já anestesiado; (B) posicionamento adequado para iniciar 
processo cirúrgico; (C) demarcação do local onde haverá incisão; (D) abertura da cavidade 
abdominal. 

 
 
 

Figura 4.4.2.1b - Etapa de inserção de cateteres (cor amarelo) nos segmentos intestinais. 
1. duodeno; 2. jejuno e 3. íleo para posterior coleta de amostras (cateteres laranjas): 1a. 
duodeno; 2a. jejuno e 3a. íleo. 
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4.4.2.2. Estudo de permeabilidade por meio da perfusão in situ de passagem 

tripla  

 

O estudo da permeabilidade da FURO e FURO CD nos três segmentos 

intestinais (duodeno, jejuno e íleo) foi conduzido com o emprego do método de 

perfusão in situ de passagem tripla, conforme será descrito a seguir. Nesta etapa, 

avaliou-se também o impacto da P-gp (transportador de efluxo) e da CYP3A4 

(metabolismo intestinal) na permeabilidade do referido fármaco na forma pura e na 

forma complexada.  

Os segmentos intestinais selecionados (conforme apresentado na Figura 

4.4.2.1b) foram inicialmente perfundidos, através da cânula introduzida durante o 

processo de cirurgia do animal, com solução de perfusão isenta do fármaco (pH 6,5, 

composição descrita a seguir), bombeada por uma bomba peristáltica a um fluxo 

contínuo de 0,5 mL.min-1, sob temperatura de 37 ºC (± 1 ºC) (DAHAN; WEST; 

AMIDON, 2009; JAIN et al., 2007; KIM et al., 2006; BERGGREN et al., 2004). Este 

procedimento foi realizado para eliminar possíveis resíduos presentes no interior de 

cada segmento isolado. 

A solução de perfusão (pH 6,5) utilizada nos estudos de permeabilidade foi 

preparada com a seguinte composição: 48 mM de cloreto de sódio, 5,4 mM cloreto 

de potássio, 28 mM Na2HPO4, 43 mM NaH2PO4, 35 mM manitol, 1 g.L-1 de 

polietilenoglicol (PEG 4000) e 10 mM D-glicose. Todos os componentes foram 

totalmente solubilizados em água purificada (obtida através do sistema Milli-Q®- 

Millipore Corporation, USA) e a solução foi envasada em um recipiente âmbar com a 

devida descrição no rótulo (solução de perfusão) e antes de se proceder a cada 

ensaio de perfusão, a solução de perfusão era sonicada por 15 minutos (PEREIRA, 

2011; JAIN et al., 2007).  

Após a detecção da saída do líquido visualmente límpido, a solução de 

perfusão, ainda isenta de fármaco ou de marcadores, foi mantida no lúmen intestinal 

a um fluxo de 0,2 mL.min-1 por um período de uma hora, com a finalidade de se 

manter o equilíbrio estacionário entre a mucosa (camada apical) e a solução de 

perfusão. Esse procedimento foi adotado para que quando o fármaco ou marcadores 

fossem perfundidos, os mesmos não sofressem diluição pela água existente no meio 

intestinal durante o procedimento (LOZOYA-AGULLO et al., 2015; DAHAN; WEST; 

AMIDON, 2009; JAIN et al., 2007; KIM et al., 2006; BERGGREN et al., 2004). 
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Após o período de equilíbrio, perfundiu-se uma outra solução de perfusão 

agora contendo o fármaco de estudo (FURO ou FURO CD) ou os marcadores de 

permeabilidade (METO ou FLUOR) sob o fluxo de 0,2 mL.min-1 (LOZOYA-AGULLO 

et al., 2015; PEREIRA, 2011; DAHAN; WEST; AMIDON, 2009). A preparação da 

solução de perfusão contendo cada substância, foi realizada da seguinte maneira: a 

substância foi devidamente pesada em balança analítica e totalmente solubilizada 

na própria solução de perfusão, utilizando o movimento de agitação. E ainda, antes 

de se proceder a cada ensaio de perfusão, todas as soluções eram sonicadas por 15 

minutos. 

Durante os primeiros ensaios de perfusão, a integridade da membrana 

intestinal foi verificada por meio dos marcadores de baixa e de alta permeabilidade, 

respectivamente FLUOR e METO (LOZOYA-AGULLO et al., 2015; PEREIRA, 2011; 

ZAKERI-MILANI et al., 2005; FAGERHOLM; JOHANSSON; LENNERNÄS, 1996).  

A concentração dos marcadores de permeabilidade foram definidos em 

função de ensaios de perfusão in situ anteriormente descritos na literatura e a 

concentração da FURO adicionada à solução de perfusão, na forma pura ou na 

forma complexada à ciclodextrina foi definida em função da maior dose 

recomendada pelo guia do FDA para este produto farmacêutico e dividida pelo 

volume de 250 mL (LOZOYA-AGULLO et al., 2015; SILVA, 2014; PEREIRA, 2011; 

DAHAN; WEST; AMIDON, 2009).  

A Tabela 1 apresenta as concentrações dos marcadores de alta e baixa 

permeabilidades utilizadas na solução de perfusão do presente trabalho. 

 

 

  Fonte: LOZOYA-AGULLO et al., 2015; PEREIRA, 2011; DAHAN; WEST; AMIDON, 2009 

Marcadores Permeabilidade 
Dose utilizada 

nos ensaios (mg) 

Concentração da 

substância na solução 

de perfusão (mg.mL-1) 

METO Alta 100 0,4 

FLUOR Baixa 25 0,1 

     Tabela 1 - Concentração dos marcadores na solução de perfusão para o estudo de 
permeabilidade utilizando o modelo de perfusão in situ sendo metoprolol (METO) e 
fluoresceína (FLUOR). 
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A Tabela 2 apresenta as concentrações utilizadas de FURO para o preparo 

da solução de perfusão de acordo com a dose recomendada pelo guia do FDA. 

 

*Fonte: FDA, 2012 

Fármaco 
Maior dose 

recomendada (mg) 

Concentração da substância na 

solução de perfusão (mg.mL
-1

) 

FURO* 80 0,32 

FURO CD 80 0,32 

Tabela 2 - Concentração de FURO e FURO CD na solução de perfusão para o estudo de 
permeabilidade utilizando o modelo de perfusão in situ. 

 

 

Os mesmos procedimentos também foram adotados para as soluções de 

perfusão contendo inibidores. De modo que, para os estudos que envolveram a ação 

de inibidores de P-gp, preparou-se outra solução de perfusão onde adicionou-se a 

substância de interesse (FURO ou FURO CD) e verapamil (VERA), na concentração 

de 200 µM (0,36 mg/mL), as quais foram devidamente pesadas em balança analítica 

e totalmente solubilizadas na própria solução de perfusão, utilizando o movimento de 

agitação. Para os estudos que envolviam a inibição da enzima CYP3A4, preparou-se 

outra solução de perfusão onde adicionou-se cetoconazol (CETO) na concentração 

de 10 µM (0,02 mg/mL) juntamente com a substância de interesse. E ainda, antes de 

se proceder ao ensaio de perfusão, cada solução foi sonicada por 15 minutos 

(VARMA et al., 2005; VARMA; PANCHAGNULA, 2005; VARMA et al., 2003). 

Cada experimento teve duração de 120 minutos e as amostras foram 

coletadas a cada 15 minutos (15, 30, 45, 60, 75, 90, 105, 120 minutos) em tubos 

cônicos (capacidade de 1,5 mL), previamente identificados e pesados. Após a 

coleta, os recipientes foram pesados para o cálculo do fluxo de água (conforme será 

descrito no item 4.4.2.4.) e, em seguida, congelados à temperatura de - 20 °C, para 

posteriormente serem analisadas por meio do método cromatográfico desenvolvido e 

previamente validado (conforme descrito no item 4.5.) (REIS et al., 2013; 

ESCRIBANO et al., 2012; PEREIRA, 2011; DAHAN, WEST; AMIDON, 2009; 

ZAKERI-MILANI et al., 2005; ISSAR et al., 2003; SHAH, 1992).  

Após a finalização dos procedimentos, o animal foi submetido ao 

aprofundamento anestésico com a solução de cetamina e xilazina associadas e em 
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seguida, eutanasiado com solução saturada de cloreto de potássio (KCl) por injeção 

intracardíaca (AMERICAN VETERINARY MEDICAL ASSOCIATION, 2007). Após a 

constatação da morte do animal, o trecho intestinal do segmento estudado foi 

removido para a determinação do comprimento e do raio interno e posteriormente, 

selecionou-se de maneira cuidadosa, um pequeno fragmento para a preparação de 

lâminas para as análises histológicas (descrita no item 4.4.2.5) (ESCRIBANO et al., 

2012; DAHAN; WEST; AMIDON, 2009; ZAKERI-MILANI et al., 2005; ISSAR et al., 

2003; FAGERHOLM; JOHANSSON; LENNERNÄS, 1996).  

 

 

4.4.2.3. Cálculos da permeabilidade intestinal efetiva  

 

A permeabilidade intestinal efetiva (Pef) foi calculada a partir da diferença 

entre a concentração inicial do fármaco na solução de entrada com a concentração 

final obtida após o ensaio de perfusão no segmento intestinal isolado (ERIKSSON et 

al., 2010; VOLPE, 2010; DAHAN; WEST; AMIDON, 2009; XIE et al., 2008; JAIN et 

al., 2007; KIM et al., 2006; COOK; SHENOY, 2003; FAGERHOLM; JOHANSSON; 

LENNERNÄS, 1996). A Equação 2 demonstra o cálculo da permeabilidade efetiva. 

 

Equação 2 

 

Onde:  
Pef = permeabilidade efetiva do fármaco; 
Qin = fluxo de entrada da solução de perfusão; 
2πrl = é a área da transferência de massas avaliada pela absorção no cilindro  intestinal; 
Cin e Cout = são as concentrações no lado da injeção (lúmen) e no outro lado após o equilíbrio. 

 

 

4.4.2.4. Cálculos do fluxo de água  

 

Paralelamente ao cálculo de permeabilidade intestinal efetiva, procedeu-se ao 

cálculo da densidade (d) de cada amostra coletada. De modo que, a massa (m) foi 

obtida pela diferença de peso (em gramas) dos tubos cônicos, contendo as amostras 
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coletadas e dos mesmos vazios (previamente pesados). A Equação 3 demonstra 

como foi calculada a densidade de cada amostra.  

 
 

Equação 3 
 

 

 

Onde:  
d = densidade em g.mL

-1
 (valor obtido pelo cálculo da massa da solução de perfusão 

contendo o fármaco no volume de 1mL); 
m = massa do líquido coletado a partir da porção distal do intestino (diferença entre a 
massa do recipiente com líquido e a massa do recipiente vazio); 
V = volume em mL pelo período de cinco minutos. 

 

 

O valor de V (volume) calculado pela equação anterior (Equação 3) é 

referente ao volume de amostra obtido durante o período de cinco minutos. Então, 

dividindo-se esse valor por cinco, obtem-se o quanto de amostra é obtido a cada 

minuto, que corresponde ao fluxo de saída da solução de perfusão Qout (mL.min -1) 

(PEREIRA, 2011; FAGERHOLM; JOHANSSON; LENNERNÄS, 1996): 

A partir do valor obtido de permeabilidade efetiva e a partir da obtenção do 

Qout (mL.min -1), procedeu-se ao cálculo do fluxo de água (Equação 4), o qual foi 

realizado por meio do método gravimétrico (conforme já mencionado no item 

3.2.2.1.). 

 
 

 

Equação 4 

 

Onde:  
Qin = fluxo de entrada da solução de perfusão (mL/min);  
Qout = fluxo de saída da solução de perfusão (mL/min) em um intervalo específico, 
calculado a partir da densidade da solução de perfusão (g/mL) através do método 
gravimétrico;  

l = comprimento do segmento intestinal selecionado. 
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4.4.2.5. Análise estatística dos resultados 

 

Os resultados obtidos de permeabilidade intestinal efetiva (Pef) provenientes 

dos ensaios realizados foram então, analisados estatisticamente utilizando a 

ferramenta de análise de variância (ANOVA), seguida de teste de Tukey por meio do 

programa computacional Minitab 17®. Os dados utilizados na comparação foram: 

valores médios (X) ± desvio padrão (DP), a partir dos valores obtidos para cada 

grupo de estudo.  

Os resultados foram considerados estatisticamente significativos quando o 

valor de p se mantivesse abaixo de 0,05 (p < 0,05) (EL-KORDY; ALSHAHRANI, 

2015; PEREIRA, 2011; JAIN et al., 2007).  

 

 

4.4.2.6. Preparação do material para análise histológica 

 

Após o término dos experimentos, os segmentos intestinais (duodeno, jejuno 

e íleo) removidos dos ratos anteriormente eutanasiados para a determinação do 

comprimento e do raio interno, também foram reutilizados para a realização da 

análise histológica (conforme mencionado no item 4.4.2.2.). Assim sendo, foram 

selecionados segmentos intestinais de animais que não tiveram contato com o 

fármaco do estudo, somente com a solução de perfusão (designado controle) e de 

animais que foram empregados no estudo de perfusão com FURO CD.  

Tanto os segmentos do controle quanto os segmentos de estudo foram 

conservados em solução de formol a 10 % por duas horas para a desidratação dos 

respectivos tecidos (duodeno, jejuno e íleo). Após esse período, os tecidos foram 

transferidos para outros recipientes contendo uma nova solução de formol a 10 % 

com a finalidade de conservação dos mesmos (HEWITSON; WIGG; BECKER, 

2010).  

Todo o material foi encaminhado ao Departamento de Patologia (VPT) da 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo, onde 

as lâminas foram adequadamente preparadas e coradas com hematoxilina-eosina 

(HE) para posterior análise histológica dos segmentos de estudo (duodeno, jejuno e 

íleo) em microscópio óptico.  
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4.5. Desenvolvimento e validação do método bioanalítico de 

cromatografia líquida de alta eficiência para a quantificação de FURO, METO e 

FLUOR nas amostras dos estudos de permeabilidade 

 

 

4.5.1. Preparo das amostras 

 

Após o descongelamento sob temperatura ambiente, as amostras 

provenientes dos ensaios de permeabilidade foram preparadas de acordo com os 

seguintes procedimentos:  

(1) para a determinação do METO, cada amostra foi submetida à diluição em 

solução composta por água e metanol (90:10), na proporção de 1:106 e 

posteriormente, 75 μL desta mistura foram transferidos para tubo de ensaio 

juntamente com 30 μL de padrão interno (propranolol 250 μg.mL-1) e 895 μL de fase 

móvel (tampão fosfato de potássio monobásico 20 mM); 

(2) para a determinação da FLUOR, 75 μL de cada amostra foram 

transferidos para tubo de ensaio com 10 μL de padrão interno (propranolol 250 

μg.mL-1) e 915 μL de fase móvel e; 

(3) para a determinação da FURO, as amostras foram diluídas em solução 

composta por água e metanol (90:10), na proporção de 1:103 e em seguida, 75 μL 

desta mistura foram transferidos para tubo de ensaio com 30 μL de padrão interno 

(propranolol 250 μg.mL-1) e 895 μL de fase móvel.  

Todas as amostras preparadas foram agitadas em agitador tipo vórtex e 

então, transferidas para recipientes adequados (microvials) para posterior análise 

por meio do método de cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE). 

 

 

4.5.2. Preparo das soluções padrões e soluções de trabalho para a 

construção da curva analítica  

 

Para o preparo da solução padrão de FURO (1 mg/mL), pesaram-se 

analiticamente 100 mg de FURO (padrão secundário 99,6%) e utilizou-se o metanol 

P.A. para a solubilização do fármaco. Todo o conteúdo dissolvido foi transferido para  
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um balão volumétrico com capacidade de 100 mL, onde houve a agitação até a 

completa dissolução da FURO e a solução final foi avolumada até o menisco com o 

uso do metanol P.A. Feito isso, procedeu-se para a preparação da solução estoque.  

Para o preparo das concentrações da curva analítica da FURO foram 

utilizados valores de concentrações que estiveram dentro do intervalo de 400 a 10 

µg/mL. Para isso, nove balões volumétricos de 50 mL foram separados e em cada 

um deles, pipetou-se a solução padrão de FURO e posteriormente, cada balão 

volumétrico foi avolumado até o menisco com a solução de mistura de água e 

metanol na proporção de 90:10, respectivamente (conforme detalhado na Tabela 3). 

Os mesmos procedimentos foram adotados para a obtenção das soluções padrões 

de METO (1 mg/mL) (padrão secundário 99%), porém com diferente intervalo de 

concentração, sendo de 500 a 10 µg/mL.  

Para FLUOR (1 mg/mL) (padrão secundário 98%), a quantidade pesada 

analiticamente para a obtenção da solução padrão foi de 50 mg e também utilizou-se 

o metanol P.A. para a dissolução do fármaco em um balão volumétrico de 50 mL. 

Para preparar a solução estoque, nove balões volumétricos com capacidade de 25 

mL foram separados e em cada um deles, pipetou-se a solução padrão de FLUOR e 

em seguida, avolumou-se todos os balões volumétricos até o menisco com soluções 

de mistura de água e metanol (proporção de 90:10, respectivamente), preparando-

se assim, concentrações abrangendo o intervalo de 200 a 10 µg/mL. 

A Tabela 3 demonstra em detalhes das concentrações utilizadas para cada 

substância de interesse citada acima.  

 
 

 

   Substâncias Concentrações utilizadas (µg.mL-1) 

FURO 400; 300; 200; 100; 75; 25; 12,5; 10 

METO 500; 300; 200; 100; 75; 50; 25; 12,5; 10 

FLUOR 200; 150; 125; 100; 75; 50, 25; 12,5; 10 

Tabela 3 - Concentrações das soluções utilizadas de cada uma das substâncias 
empregadas no estudo, para a construção das curvas analíticas para as análises da FURO 
(furosemida), METO (metoprolol) e FLUOR (fluoresceína). 
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4.5.3. Condições cromatográficas adotadas 

 

 

Para a quantificação da FURO e dos marcadores de alta e baixa 

permeabilidade sendo respectivamente METO e FLUOR, foi desenvolvido o método 

de CLAE, cujo equipamento é caracterizado por possuir bomba, detector de 

fluorescência e um sistema de amostragem automático (auto sampler). Para as 

análises de FURO, METO e FLUOR, empregou-se coluna cromatográfica da marca 

Phenomenex®, modelo Luna C18, de 150 mm de comprimento e 4,6 mm de 

diâmetro interno, contendo partículas do tamanho de 5 µm. Cabe mencionar que, 

todos os parâmetros de CLAE foram monitorados por software D 7000 Multi HSM 

Manager® (SILVA, 2014; ESCRIBANO et al., 2012; MEDEIROS, 2012; PARAÍSO, 

2012; PEREIRA, 2011; AL-MOHIZEA, 2010).  

A fase móvel foi composta por tampão fosfato de potássio monobásico (20 

mM), pH 3,0. O ajuste do pH foi realizado com o auxílio de solução de hidróxido de 

sódio (NaOH) ou de solução de ácido orto-fosfórico (20 % v/v). A fase móvel foi 

filtrada em membrana de acetato de celulose de 47 mm de diâmetro e poro de 0,22 

µm e, posteriormente foi sonicada por 15 minutos antes de se proceder com as 

análises. As condições cromatográficas adotadas foram: fluxo da fase móvel de 1,0 

mL/min; temperatura do forno de 40 °C e injeção de 20 µL de cada amostra a ser 

quantificada (SILVA, 2014; DEZANI et al., 2013; BRASIL, 2012; MEDEIROS, 2012; 

PARAÍSO, 2012; DEZANI, 2010). 

A Tabela 4 resume todas as condições cromatográficas utilizadas para a 

quantificação de FURO, METO e FLUOR. 
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ex* comprimento de onda de excitação 

em** comprimento de onda de emissão 

Condições 
Cromatográficas 

 

Fármaco Marcadores 

FURO METO FLUOR 

Detector Fluorescência 

Comprimento  
de onda (nm) 

ex* 268 230 485 

em** 410 305 515 

Fase móvel 

 

tampão fosfato  
(20 mM) e  
acetonitrila 

(70:30) 

tampão fosfato  
(20 mM) e  
metanol 
(60:40) 

tampão fosfato 
(20 mM) e 
acetonitrila 

(70:30) 

Fase estacionária 

Coluna de marca Phenomenex® modelo Luna C18,  
150 mm de comprimento e 4,6 mm de diâmetro interno, 

contendo partículas do tamanho de 5 µm 

Fluxo (ml.min-1) 1,0 

pH 3,0 

Temperatura (°C) 40 

Volume de injeção 
(µL) 

20 

Tabela 4 - Condições cromatográficas utilizadas para a quantificação FURO (furosemida), METO 
(metoprolol) e FLUOR (fluoresceína) nas amostras obtidas dos estudos de permeabilidade (SILVA, 
2014; MEDEIROS, 2012; PARAÍSO, 2012). 
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4.5.4. Validação do método bioanalítico de CLAE para a quantificação dos 

fármacos utilizados nos estudos de permeabilidade  

 

 

O método cromatográfico foi validado de acordo com a RDC n.27, de 17 de 

maio de 2012 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a qual institui 

os requisitos mínimos para os ensaios destinados a quantificar fármacos em 

produtos farmacêuticos ou matérias-primas. Logo, os parâmetros contemplados no 

presente trabalho foram os seguintes: exatidão, precisão, sensibilidade, linearidade 

e estabilidade (BRASIL, 2012; UNITED, 2012; GIL, 2010; ICH, 2005). 

 

 

4.5.1.4.1. Exatidão 

 

A exatidão do método de análise foi determinada a partir das análises 

cromatográficas de soluções contendo as substâncias de interesse (METO, FLUOR, 

FURO) em três concentrações diferentes (alta, média e baixa), em triplicatas, em um 

mesmo dia (intradia) e em dias diferentes (interdia). Estas soluções foram 

designadas de controle de qualidade (CQ) (BRASIL, 2012; GIL, 2010). O cálculo da 

exatidão foi desenvolvido a partir da Equação 5. A Tabela 5 resume as 

concentrações (alta, média e baixa) das soluções de controle de qualidade (CQ), 

para cada uma das substâncias empregadas no estudo. 

 

Equação 5 

 

Onde:  
CME = concentração média experimental;  
CT = concentração teórica. 
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   Substâncias Concentrações utilizadas (µg.mL-1) 

FURO CQA: 400               CQM: 100                 CQB: 12,5,0 

METO CQA: 500                CQM: 100                 CQB: 12,5 

FLUOR CQA: 200               CQM: 75                    CQB: 25,0 

Tabela 5 - Concentrações utilizadas para o preparo das soluções de controle de qualidade 
(CQ) de FURO (furosemida), METO (metoprolol) e FLUOR (fluoresceína) (CQA -CQ alto; 
CQM - CQ médio; CQB -CQ baixo). 

 

 

4.5.1.4.2. Precisão  

 

 

A precisão do método de análise foi determinada a partir das análises 

cromatográficas de soluções contendo as substâncias de interesse (METO, FLUOR, 

FURO) em triplicatas para a obtenção da precisão intra-corrida (repetibilidade) e da 

precisão inter-corrida (precisão intermediária), assegurando o grau de repetibilidade 

e de reprodutividade entre valores obtidos nas análises realizadas (BRASIL, 2012; 

GIL, 2010). A precisão foi calculada a partir da Equação 6 (BRASIL, 2012; GIL, 

2010), empregando-se as concentrações de cada uma das substâncias já 

demonstradas pela Tabela 3.  

 

Equação 6 

 

Onde:  
DPR (%) = desvio padrão relativo em porcentagem; 
DP = desvio padrão; 
Cmédia = concentração média determinada. 
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4.5.1.4.3. Linearidade  

 

A partir das concentrações das soluções de cada substância de interesse 

(METO, FLUOR, FURO) (Tabela 3) realizou-se a correlação linear e conseguiu-se 

definir a curva analítica e a partir da utilização do método dos mínimos quadrados, 

os parâmetros foram então, estabelecidos (BRASIL, 2012; GIL, 2010).  

 

 

4.5.1.4.4. Sensibilidade  

 

A sensibilidade foi estabelecida à partir da equação do limite de detecção e da 

equação do limite de quantificação para cada substância de estudo (METO, FLUOR, 

FURO). 

 

 Limite de Detecção (LD): determinado com o intuito de se estabelecer a mais 

baixa concentração que o método poderia detectar. Nesse sentido, foram 

utilizadas concentrações em ordem descrescente de cada substância de 

interesse e posterior aplicação da seguinte equação (Equação 7) (BRASIL, 

2012; GIL, 2010): 

 
 

Equação 7 

 

Onde:  
LD = limite de detecção;  
DPa = desvio padrão do intercepto com o eixo Y de, no mínimo, três curvas analíticas; 
IC = inclinação da curva analítica. 

 

 

 Limite de Quantificação (LQ): foi realizado com o objetivo de se definir a 

menor concentração que o método fosse capaz de quantificar e para isso, 

foram utilizadas concentrações em ordem descrescente, em seis repetições, 

das amostras de cada substância de interesse e posterior aplicação da 

Equação 8 (BRASIL, 2012; GIL, 2010): 
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Equação 8 

 
Onde:  
LQ = limite de quantificação;  
DPa = desvio padrão do intercepto com o eixo Y de, no mínimo, três curvas analíticas; 
IC = inclinação da curva analítica. 

 

 

4.5.1.4.5. Estabilidade 

 

a) Estabilidade de curta duração 

 

Para estabelecer a estabilidade de curta duração, utilizou-se três amostras da 

solução padrão do controle de qualidade em três concentrações diferentes (CQA; 

CQM; CQB) previamente congeladas. Em seguida, submeteu-se as amostras ao 

descongelamento natural e mantidas sob temperatura ambiente e após esse 

período, as amostras foram submetidas às analises e comparadas com àquelas 

recém preparadas e imediatamente analisadas (BRASIL, 2012). 

 

b) Estabilidade em ciclos de congelamento e descongelamento 

 

Para esse procedimento também utilizou-se três amostras em três 

concentrações diferentes da solução padrão do controle de qualidade (CQA; CQM; 

CQB) (Tabela 5) as quais foram submetidas à três ciclos sucessivos de 

congelamento à - 20 ºC e descongelamento sob temperatura ambiente. As amostras 

obtidas de cada ciclo foram analisadas e as concentrações dos fármacos foram 

comparadas com concentrações obtidas de amostras recém preparadas (BRASIL, 

2012).  
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                                                              5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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5.1. Obtenção e caracterização das substâncias de interesse  

 

 

A furosemida complexada com hidroxipropil-β-ciclodextrina foi preparada 

segundo o método descrito por SILVA (2014), conforme o item 4.4.1.1. e os 

resultados serão apresentados e discutidos nos subitens a seguir. A Tabela 6 

apresenta um resumo das abreviaturas empregadas, que estão também descritas no 

início deste trabalho, para cada substância empregada no presente trabalho. 

 

Substâncias empregadas Abreviaturas  

Furosemida FURO 

Hidroxipropil-β-ciclodextrina HP-β-CD 

Furosemida complexada com 

Hidroxipropil-β-ciclodextrina 
FURO CD 

Ciclodextrina CD 

Metoprolol METO 

Fluoresceína FLUOR 

Verapamil VERA 

Cetoconazol CETO 

Propranolol PROP 

     Tabela 6 - Termos utilizados para descrever as substâncias empregadas no presente       
 trabalho. 

 

 

5.1.1. Análise do teor de FURO no complexo de inclusão 

 

 

A Tabela 7 apresenta os resultados obtidos (média de três determinações) a 

partir da análise por espectrofotometria UV/Visível, conforme descrito no item 

4.4.1.2.1, para FURO (matéria-prima empregada) e FURO CD. Os resultados 

indicaram que os valores médios ficaram dentro dos intervalos de 98 a 101% e a 

precisão para cada uma das médias ficou abaixo do valor de 5,0% conforme a 

literatura preconiza (FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 2010). Nesse sentido, observou-

se que o teor de FURO quando complexada manteve-se próximo à FURO (matéria-
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prima) demonstrando que, a técnica além de ter sido de fácil reprodução também 

demonstrou boa recuperação no teor do fármaco após o processo de complexação. 

 

*Análises realizadas em triplicatas 

Fármaco 
Teor médio  

(%) 
Desvio Padrão  

(n=3) 
Precisão  

(%) 

FURO* 101 0,54 1,06 

FURO CD* 100 0,23 0,11 
Tabela 7 - Teor de FURO na matéria-prima empregada na obtenção do complexo e FURO 
CD conforme descrito no item 4.4.1.2.1.  

 

 

5.1.2. Caracterização das substâncias utilizando a técnica termoanalítica 

(DSC e TG)  

 

 

A Figura 5.1.2a apresenta os resultados obtidos para as amostras de FURO; 

HP-β-CD; FURO CD e mistura física FURO/HP-β-CD (na proporção 1:1) quando 

submetidas às análises térmicas de DSC e TG (já descrito no item 4.4.1.2.2.). 

Os resultados obtidos para FURO indicaram dois eventos endotérmicos 

bastante característicos: o primeiro ocorreu em torno de 225 °C sugerindo a fusão 

da substância pura, e no segundo evento ocorreu a decomposição total da FURO, 

após a temperatura ter atingido 300 °C. Na curva de DSC para FURO CD notou-se 

que, a entalpia do pico de fusão da FURO foi alterada pela HP-β-CD, evidenciando 

que de fato houve a formação do complexo e que o mesmo protegeu a FURO do 

abrupto processo de fusão. Em relação à curva observada pela mistura física 

FURO/HP-β-CD (na proporção 1:1) observou-se que, não houve interação química 

entre as substâncias, pois o comportamento térmico da FURO, embora com ponto 

de fusão menos expressivo, manteve-se próximo de quando a mesma foi analisada 

na forma de substância pura (SILVA, 2014; GARNERO; CHATTAH; LONGHI, 2013; 

RUZ et al., 2012; SPRICIGO et al., 2008; SPRICIGO, 2006). 

Quanto ao DSC da HP-β-CD observou-se um pico exotérmico no intervalo de 

180 e 200 °C, podendo ser atribuído à evaporação de água. O desaparecimento ou 

mudança de um pico de endo ou exotérmico, quando substâncias são submetidas 

às análises témicas, é uma expressiva indicação da formação de complexos de 
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inclusão (SILVA, 2014; GARNERO; CHATTAH; LONGHI, 2013; RUZ et al., 2012; 

SPRICIGO et al., 2008; SPRICIGO, 2006).  

Nesse sentido, observou-se que as características das substâncias 

analisadas mantiveram-se bastante próximas daquelas já descritas por outros 

pesquisadores demonstrando que, as matérias primas utilizadas tinham procedência 

de qualidade e que o emprego das mesmas, não iriam afetar e/ou interferir nos 

futuros resultados (SILVA, 2014; GARNERO; CHATTAH; LONGHI, 2013; RUZ et al., 

2012; SPRICIGO et al., 2008; SPRICIGO, 2006). 

 

Figura 5.1.2a - Curva DSC obtida sob atmosfera dinâmica de nitrogênio (50 mL/min) e 
razão de aquecimento de 10 ºC/min de FURO (pura); da HP-β-CD (pura); FURO CD e; 
mistura física FURO/HP-β-CD (na proporção 1:1). 

 

 

Em relação aos ensaios de TG/DTG, conforme apresentado pela Figura 

5.1.2b, o perfil obtido para FURO indicou que não houve a perda de massa, porém 

houve a fusão do fármaco na temperatura acima de 220 °C e posterior 

decomposição do mesmo, o que corroborou com os resultados obtidos nas análises 

realizadas por DSC (SILVA, 2014; GARNERO; CHATTAH; LONGHI, 2013; 

GRANERO et al., 2010). Para HP-β-CD, a curva indicou que houve a perda de 
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massa de modo considerável no intervalo entre 350 a 400 °C, por conta da 

evaporação da água presente na composição da substância (SILVA, 2014). 

Já a TG da FURO CD evidenciou que a macromolécula da HP-β-CD fez com 

que as características da FURO fossem alteradas pois, a fusão da FURO ocorreu 

por volta de 350 ºC indicando que, o complexo de inclusão entre a FURO e a HP-β-

CD promoveu uma maior estabilidade térmica para FURO (SILVA, 2014; RUZ et al., 

2012).  

 

Figura 5.1.2b - Curva TG/DTG obtida sob atmosfera dinâmica de nitrogênio (100 mL/min) 
e razão de aquecimento de 10 ºC/min de FURO (pura); HP-β-CD (pura); FURO CD e; 
mistura física FURO/HP-β-CD (na proporção 1:1).  
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5.2. Estudo de permeabilidade efetiva das substâncias de interesse nos 

segmentos intestinais (duodeno, jejuno e íleo) 

 

 

Nessa etapa do presente trabalho foram avaliadas a permeabilidade efetiva 

(Pef) da FURO, da FURO CD, dos marcadores de alta e baixa permeabilidade 

(METO e FLUOR, respectivamente). E, ainda foram avaliados os impactos dos 

inibidores de P-gp e de CYP3A4 na permeabilidade da FURO e da FURO CD. Os 

ensaios foram realizados por meio do método de perfusão in situ de passagem tripla 

nos três segmentos intestinais selecionados (duodeno, jejuno e íleo) conforme 

descrito no item 4.4.2.2. 

A Tabela 8 apresenta os valores médios (de seis determinações) de 

permeabilidade efetiva (Pef  x10-5 cm.s-1) e os respectivos desvios para os 

marcadores METO e FLUOR. Os valores de Pef obtidos nos três segmentos 

intestinais indicaram que FLUOR (substância marcadora de baixa permeabilidade) 

apresentou valores extremamente baixos em relação à METO (substância 

marcadora de alta permeabilidade), cujos valores foram significativamente maiores 

do que de FLUOR (p < 0,05). A análise estatística dos valores obtidos de Pef para os 

marcadores de baixa e de alta permeabilidade, respectivamente FLUOR e METO, 

indicou grandes diferenças entre as médias obtidas (p < 0,05), em todos os 

segmentos de estudo (duodeno, jejuno e íleo). Quanto às análises estatísticas 

contemplando os três segmentos de estudo (duodeno, jejuno e íleo) observou-se 

que, os resultados apresentaram-se bastante próximos uns dos outros sem 

diferenças significativas entre si (Figura 5.2a).  

Ao analisar-se estatisticamente a média dos resultados de FLUOR observou-

se que, a mesma foi expressa com baixa intensidade e com um grande DPR em 

todos os segmentos de estudo (duodeno, jejuno e íleo), confirmando que trata-se de 

uma substância de baixa permeabilidade em relação à todas as outras substâncias 

(PEREIRA, 2011; BREDA et al., 2009; MASUNGI et al., 2008; MOTZ et al., 2007; 

KOLJONEN et al., 2006). Por outro lado, a análise estatística dos valores obtidos de 

Pef de METO, demonstrou que apresentam alta intensidade e com baixo DPR, 

confirmando que tratava-se de uma substância de alta permeabilidade que poderia 

ser empregada como marcador (PEREIRA, 2011; BREDA et al., 2009; MASUNGI et 

al., 2008). As Figura 5.2a, 5.2.1c e 5.2.1d e a Tabela 17 exibem estas informações. 
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Os dados de FLUOR foram fundamentais para confirmar a integridade dos 

segmentos intestinais selecionados, pois mantendo-os sem danos morfológicos, 

haveria o indicativo de que a viabilidade de cada segmento estava adequada para 

que o estudo fosse realizado e que as condições fisiológicas foram preservadas 

durante todo o ensaio. Estes resultados permitiram demonstrar que o manuseio de 

cada segmento foi realizado de modo adequado e com os devidos cuidados e como 

consequência, foi possível a mimetização de condições bastante próximas às 

condições in vivo. Caso os resultados fossem contrários aos valores obtidos seria 

então, um indicativo de que houve danos morfológicos, com perda da viabilidade das 

membranas dos segmentos selecionados e consequentemente, os dados deveriam 

ser descartados (PEREIRA, 2011; ZAKERI-MILANI et al., 2005; FAGERHOLM; 

JOHANSSON; LENNERNÄS, 1996). Os resultados sugeriram ainda que, o modelo 

de estudo (perfusão in situ de passagem tripla) aqui apresentado, foi capaz de 

diferenciar a característica de permeabilidade dos dois marcadores empregados, de 

alta e de baixa permeabilidade. 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

Tabela 8 - Valores médios (n = 6) de permeabilidade efetiva (Pef  x10
-5

 cm.s
-1

); os desvios 
padrões (DP x10

-5
 cm.s

-1
) e desvios padrões relativos (DPR %) para os grupos de 

marcadores de permeabilidade (METO e FLUOR) obtidos a partir do modelo de perfusão in 
situ de passagem tripla. 

 

 

* marcador de alta permeabilidade 
** marcador de baixa permeabilidade 

Marcadores de permeabilidade 

Segmentos METO* FLUOR** 

Duodeno 
Pef  3,32  0,003 

DP  0,01 0,003 

DPR 10,07 19,99 

 

Jejuno 
Pef  5,05 0,004 

DP  0,01 0,001 

DPR 7,7 21,77 

 

Íleo 

Pef 
 

3,74 0,003 

DP  0,01 0,005 

DPR 5,69 23,28 
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As Tabelas 9 e 10 apresentam de forma comparativa os valores de 

permeabilidade efetiva (Pef  x 10-5 cm.s-1) nos três segmentos de estudo (duodeno, 

jejuno e íleo) obtidos no presente trabalho para FLUOR (marcador de baixa 

permeabilidade) e para METO (marcador de alta permeabilidade) e os resultados 

relatados na literatura para as mesmas substâncias determinados com emprego de 

diferentes modelos para estudo de permeabilidade. 

A permeabilidade da FLUOR ocorre principalmente por via paracelular da 

membrana intestinal e em função disso, é amplamente utilizada como marcador de 

integridade da membrana em diferentes modelos para estudos de permeabilidade 

(FU et al., 2015; PEREIRA, 2011; MUENDOERFER et al., 2010; DEFERME; 

ANNAERT; AUGUSTIJNS, 2008; ITAGAKI et al., 2005). Entretanto, há poucos 

artigos na literatura que relatam dados de permeabilidade da FLUOR obtidos a partir 

de ensaio de perfusão in situ, sobretudo contemplando os três segmentos 

intestinais. Nesse sentido, o jejuno serviu de parâmetro para os outros segmentos 

(duodeno e íleo).  

O resultado de Pef  obtido neste trabalho para o jejuno (0,004 x ± 0,001 x 10-5 

cm.s-1 ; DPR = 21,77 %), com emprego do modelo de perfusão in situ de passagem 

tripla, foi próximo daquele descrito (0,005 x 10-5 cm.s-1) por PEREIRA (2011), que 

empregou o modelo de perfusão in situ de passagem única (Tabela 9). 

Em relação à METO (marcador de alta permeabilidade), a literatura descreve 

valores referentes à permeabilidade no jejuno que variam desde 1,44 x 10-5 cm.s-1 

(DAHAN; WEST; AMIDON, 2009) à 75,40 x 10-5 cm.s-1 (DEZANI, 2010), valores 

estes que podem ser considerados bastante divergentes entre si. Outros resultados 

advindos de outros trabalhos também são demonstrados de modo detalhado na 

Tabela 10. 

No presente  trabalho, o valor de permeabilidade efetiva (Pef) obtido para 

METO no jejuno (5,05 x ± 0,01 x 10-5 cm.s-1 ; DPR = 7,7 %) foi próximo daqueles 

descritos por SALPHATI e colaboradores (2001) (5,90 x 10-5 cm.s-1) e por PEREIRA 

(2011) (5,32 x 10-5 cm.s-1), onde ambos empregaram o método de perfusão in situ 

passagem única em segmentos intestinais de ratos. A literatura descreve ainda  

outros valores que se apresentaram abaixo dos obtidos neste trabalho, utilizando o 

modelo de perfusão in situ, como: 3,30 x 10-5 cm.s-1 (ZAKERI-MILANI et al., 2009), 

3,40 x 10-5 cm.s-1 (UCHIDA et al., 2009), 4,10 x 10-5 cm.s-1 (THIEL-DEMBY et al., 

2009) e 3,50 x 10-5 cm.s-1 (LENNERNÄS; NYLANDER; UNGELL, 1997).  



 
 

64 

Tais diferenças são comuns na literatura, provavelmente em função das 

peculiaridades da técnica utilizada em cada estudo como: a linhagem dos ratos 

utilizados (ora Wistar ora Sprague-Dawley); do tipo de material utilizado para isolar o 

segmento de interesse; do equipamento utilizado para bombear a solução de 

perfusão contendo o fármaco de interesse; do tempo pré-determinado de intervalo 

para realizar as coletas; do tempo de duração de cada ensaio, dentre outras 

variações (Tabela 10) (LOZOYA-AGULLO et al., 2015; PEREIRA, 2011; DAHAN; 

AMIDON, 2009; DAHAN; WEST; AMIDON, 2009; ZAKERI-MILANI et al., 2009a; 

MASAOKA et al., 2006; SALPHATI et al., 2001). 

Dentre as escassas referências que contemplam estudos de perfusão in situ 

realizados nos segmentos do duodeno e do íleo utilizando METO como marcador de 

permeabilidade, pode-se mencionar DAHAN e colaboradores (2009), os quais 

relataram a permeabilidade de METO de 1,47 x 10-5 cm.s-1 no segmento do duodeno 

e de 1,46 x 10-5 cm.s-1 , no íleo. No presente trabalho, obteve-se o valor de 3,32 ± 

0,01 x 10-5 cm.s-1 (DPR = 10,07 %) e 3,74 ± 0,01 x 10-5 cm.s-1 (DPR = 5,69 %), 

respectivamente para duodeno e íleo.  

Os dados obtidos de Pef para METO diferiram dos valores de permeabilidade 

aparente (Pap) descritos na literatura, porém apesar das diferenças dos resultados 

numéricos entre os estudos aqui citados, houve a conclusão da tendência de alta 

permeabilidade para METO. 

Nesse sentido, a análise comparativa dos valores de Pef para METO obtidos 

no presente estudo confirmam a alta capacidade de permeação de METO, cujo 

mecanismo de transporte ocorre via passiva transcelular. Enquanto que FLUOR, 

utilizado nesse trabalho como marcador de baixa permeabilidade, possui um 

mecanismo de permeação que ocorre por via passiva paracelular (FU et al., 2015; 

MUENDOERFER et al., 2010; ZAMBITO et al., 2008; BERGINC et al., 2007; 

ITAGAKI et al., 2005; KONISHI; HAGIWARA; SHIMIZU, 2002; KUWAYAMA et al., 

2002).  

Assim sendo, o modelo de perfusão in situ desenvolvido nesse trabalho foi 

eficaz para diferenciar a característica de permeação de dois marcadores, de alta e 

de baixa permeabilidade, amplamente utilizados nos estudos de permeabilidade 

(PEREIRA, 2011; MUENDOERFER et al., 2010; ZAMBITO et al., 2008; BERGINC et 

al., 2007; ITAGAKI et al., 2005; KONISHI; HAGIWARA; SHIMIZU, 2002; 

KUWAYAMA et al., 2002). 
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 (1)
 PEREIRA, 2011; 

(2)
 DEZANI, 2010; 

(3)
 FLATEN et al., 2006; 

(4)
 BERGINC et al., 2007; 

(5)
 

ZVONAR et al., 2010; 
(6)

 ZAMBITO et al., 2008; 
(7)

 MUENDOERFER et al., 2010; ***não 
encontrado na literatura. 

Resultados 
obtidos 

Modelo Método 
Segmento 
intestinal 

Permeabilidade
FLUOR 

No presente 
trabalho  

(Pef x 10
-5

 cm.s
-1

) 

In situ 
Perfusão 

intestinal em 
ratos 

Duodeno 0,003 

Jejuno 0,004 

Íleo 0,003 

A partir da 
literatura  

(Pef x 10
-5

 cm.s
-1

) 

In situ 
Perfusão 

intestinal em 
ratos 

Duodeno *** 

Jejuno 0,005 
(1)

 

Íleo *** 

A partir da 
literatura  

(Pap x 10
-5

 cm.s
-1

) 

In vitro Células Caco-2 

0,02
 (3)

 

0,53
 (4)

 

0,04
 (7) 

  

Ex vivo Câmaras de difusão 

4,30 
(2)  

0,86 
(4)  

0,95 
(5) 

1,57 
(6) 

Tabela 9 - Valores médios (n = 6) de permeabilidade efetiva (Pef) obtidos no presente 
trabalho para os três segmentos de estudo (duodeno, jejuno e íleo) para FLUOR e 
resultados obtidos a partir da literatura com emprego de diversos métodos para a avaliação 
da permeabilidade de FLUOR. 

Onde: Pef = Permeabilidade efetiva    Pap = Permeabilidade aparente 
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(1)
 PEREIRA, 2011; 

(2)
 DAHAN; AMIDON, 2009; 

(3)
 ZAKERI-MILANI et al., 2009a; 

(4)
 DAHAN; 

WEST; AMIDON, 2009; 
(5)

 MASAOKA et al., 2006; 
(6)

 SALPHATI et al., 2001; 
(7)

 UCHIDA et al., 
2009; 

(8)
 THIEL-DEMBY et al., 2009; 

(9)
 DEZANI, 2010; 

(10)
 LENNERNÄS; NYLANDER; UNGELL, 

1997; 
(11)

 WATANABE; TAKAHASHI; HAYASHY, 2004; 
(12)

 LOZOYA-AGULLO et al., 2015.
 
 

Resultados 
obtidos 

Modelo Método 
Segmento 
intestinal 

Permeabilidade
METO 

No presente 
trabalho  

(Pef x 10
-5

 cm.s
-1

) 

In situ 
Perfusão 

intestinal em 
ratos 

Duodeno 3,32  

Jejuno 5,05  

Íleo 3,74  

A partir da 
literatura  

(Pef x 10
-5

 cm.s
-1

) 

In situ 
Perfusão intestinal 

em ratos 

Duodeno 1,47 
(4)

 

Jejuno 

5,32 
(1)

 

1,70 
(2)

  

3,30 
(3)

  

1,44 
(4)

  

15,21 
(5)

  

5,90 
(6)

  

3,6 
(12)

 

Íleo 1,46
 (4) 

A partir da 
literatura 

(Pap x 10
-5

 cm.s
-1

) 

In vitro 

Células Caco-2 3,40 
(7)

 

MDCK 4,10 
(8)

  

Ex vivo Câmaras de difusão 

75,40 
(9) 

3,50 
(10) 

2,40 
(11)

 

Tabela 10 - Valores médios (n = 6) de permeabilidade efetiva (Pef) obtidos no presente 
trabalho para os três segmentos de estudo (duodeno, jejuno e íleo) para METO e resultados 
obtidos a partir da literatura com emprego de diversos métodos para avaliação da 
permeabilidade de METO. 

Onde: Pef = Permeabilidade efetiva  Pap = Permeabilidade aparente 

 

 

Uma vez definidas as condições do ensaio de permeabilidade por meio do 

modelo de perfusão in situ de passagem tripla, nos três segmentos intestinais 

selecionados (duodeno, jejuno e íleo), a partir dos resultados obtidos para os 

marcadores, foram desenvolvidos os ensaios de permeabilidade da FURO, na forma 

pura e na forma complexada à ciclodextrina.  

Os resultados referentes à permeabilidade (Pef) da FURO e FURO CD estão 

apresentados nas Tabelas 11 e os resultados obtidos a partir da literatura com 
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emprego outros métodos para avaliação da permeabilidade de FURO e FURO CD 

estão, respectivamente, demonstrados nas Tabelas 12 e 13.  

Os valores de permeabilidade (Pef) obtidos para FURO, nos três segmentos 

avaliados (duodeno, jejuno e íleo) no presente trabalho, foram próximos daqueles 

obtidos para o marcador de alta permeabilidade (METO), sugerindo que FURO não 

seja um fármaco de baixa permeabilidade, conforme relatos descritos na literatura 

entre os períodos de 1998 à 2013 (Tabelas 11 e 12; Figura 5.2a) (SCHÖNBICHLER 

et al., 2013; PERIOLI et al., 2011; LAULICHT; TRIPATHI; MATHIOWITZ, 2011; 

ADRJANOWICZ et al., 2011; GRANERO et al., 2010; ZAKERI-MILANI et al., 2009a; 

WHO, 2006; KAUKONEN et al., 2007; EMEA, 2000; FLASH; DALLA COSTA, 1998; 

STAVCHANSKY; PADE, 1998).  

Não foram localizados trabalhos que descrevessem dados de permeabilidade 

de FURO no segmento do duodeno por meio de estudos obtidos em modelos de 

perfusão in situ em ratos. Assim sendo, no presente estudo utilizou-se como 

parâmetro, os valores dos marcadores para fins comparativos. A permeabilidade da 

FURO no duodeno foi de 3,42 ± 0,08 x 10-5 cm.s-1 (DPR = 1,50 %) próximo à 

permeabilidade de METO no mesmo segmento 3,32 ± 0,01 x 10-5 cm.s-1 (DPR = 

10,07 %).  

Quanto à permeabilidade da FURO no jejuno, por meio do método de 

perfusão in situ, os dados descritos na literatura são muito divergentes, pois variam 

desde 0,9 x 10-5 cm.s-1 (LOZOYA-AGULLO et al., 2015) à 5,0 x 10-5 cm.s-1 

(LENNERNÄS, 2014). O valor encontrado no presente estudo foi de 3,87 ± 0,11 x 

10-5 cm.s-1 (DPR = 1,29 %), o qual aproximou-se do valor relatado por ZAKERI-

MILANI e colaboradores (2009a), cujo valor descrito foi de 3,3 x 10-5 cm.s-1 (para o 

jejuno) com emprego de dose de 80 mg de furosemida, ou seja, mesma dosagem 

utilizada no presente estudo, conforme descrito no item 4.4.2.2. 

Conforme apresentado nas Tabelas 11 e 12, também pôde-se observar que, 

até o presente momento, não há relatos na literatura quanto à permeabilidade da 

FURO no íleo. Logo, os valores aqui descritos são de: 3,08 ± 0,001 x 10-5 cm.s-1 

(DPR = 1,11 %),  

Nesse sentido, em todos os segmentos (duodeno, jejuno e íleo) onde foram 

avaliados a permeabilidade de FURO, observou-se que não houve diferença 

estatística nos valores obtidos para FURO em relação aos valores obtidos para o 

marcador METO porém, houve diferença estatística de modo significativo, quando 
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esses mesmos valores foram comparados aos valores obtidos para FLUOR (p < 

0,05) (Tabela 8 e Figura 5.2a). Embora os valores obtidos sejam contrários 

daqueles descritos na literatura, neste trabalho, diante das condições experimentais 

aqui adotadas, pode sugerir que a FURO por ter uma boa permeabilidade, poderia 

ser classificada como pertencente à classe II do SCB, ou seja, alta permeabilidade e 

baixa solubilidade (Tabelas 11, 12 e 18; Figuras 5.2a; 5.2.1c e 5.2.1d.) 

Conforme relatos da literatura, a permeabilidade da furosemida se dá 

principalmente por transporte passivo paracelular, através das junções íntimas. Uma 

vez que, apresenta as características requeridas para esse tipo de transporte como: 

hidrossolubilidade e tamanho de íons dos fármacos menores do que essas junções. 

Além do mais, a carga elétrica gerada pelos íons do meio e o equilíbrio elétrico da 

membrana podem tanto facilitar como também dificultar a passagem de íons pelas 

junções íntimas. Assim, a furosemida é um exemplo de fármaco que utiliza esse 

mecanismo de transporte (SJÖGREN et al,. 2014; ZHOU; QIU, 2009; SHARGEL; 

WU-PONG; YU, 2005; AULTON, 2005; ENGMAN, 2003; ZANINI; OGA, 1994). 

De acordo com a literatura e conforme descrito na revisão da literatura do 

presente trabalho, as junções íntimas são compostas por várias proteínas 

(claudinas, ocludinas, proteínas da família Marvel e proteínas citoplasmáticas) que 

controlam, de modo limitado através da via paracelular, o fluxo de íons e solutos. E 

ainda, as junções íntimas são caracterizadas por não serem estáticas com estruturas 

altamente dinâmicas que podem ser moduladas dependendo da substância a ser 

permeada (FU et al., 2015; STAAT et al., 2015; MATTER; BALDA, 2014; BALDA; 

MATTER, 2014; GONZÁLEZ-MARISCAL et al., 2014; ITALLIE; ANDERSON, 2014; 

GONÇALVES, 2010). 

Nesse sentido, os métodos selecionados para avaliação da permeabilidade 

que ocorre pela via paracelular devem permitir a existência e a manutenção destas 

estruturas intercelulares, da forma mais viável possível e mais próximas daquelas 

observadas in vivo. Conforme apresentado na Tabela 12, os resulatdos de 

permeabilidade da FURO obtidos por meio de outros modelos como: métodos in 

vitro (células Caco-2; células MDCK; PAMPA) e ex vivo (segmentos de tecidos) são 

menores do que aqueles observados no presente estudo, que utilizou um modelo 

mais próximo das condições in vivo. Uma vez que, o método de perfusão in situ 

apresenta características excelentes, pois permite durante todo o experimento, a 

preservação do suprimento sanguíneo, inervação intacta, não compromete ou altera 
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os transportes passivos (paracelular e transcelular) e ainda, a camada de muco 

continua presente (LOZOYA-AGULLO et al., 2015; PEREIRA, 2011; VOLPE, 2010; 

DAHAN; WEST; AMIDON, 2009; BERGGREN, 2006; SONG; LI; LIU, 2006; KUNES 

et al., 2005; LINDENBERG; KOPP; DRESSMAN, 2004; BALIMANE; CHONG; 

MORRISON, 2000; ROUGE; BURI; DOELKER, 1996; SCHURGERS et al., 1986).  

 

Substâncias de estudo 

Segmentos FURO FURO CD 

Duodeno 
Pef 3,42 8,58 
DP 0,08 0,002 

DPR 1,50 0,20 

 

Jejuno 
Pef 3,87 9,15 
DP 0,11 0,003 

DPR 1,29 0,31 

 

Íleo 
Pef 3,08 8,06 
DP 0,001 0,002 

DPR 1,11 0,24 
Tabela 11 - Valores médios (n = 7) de permeabilidade efetiva (Pef  x10

-5
 cm.s

-1
); os 

desvios padrões (DP x10
-5

 cm.s
-1

) e desvios padrões relativos (DPR %) para os grupos 
de estudo (FURO e FURO CD) obtidos a partir do modelo de perfusão in situ de 
passagem tripla. 
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(1)
 UCHIDA et al., 2009; 

(2)
 FOSSATI et al., 2008; 

(3)
 JUNG et al., 2006; 

(4)
 FUJIKAWA et al., 

2005; 
(5)

 SUGANO et al., 2002; 
(6)

 SUGANO et al., 2003; 
(7)

 WATANABE; TAKAHASHI; 
HAYASHI, 2004; 

(8)
 INGELS et al., 2004; 

(9)
 JIN et al., 2014; 

(10)
 KIM et al., 2006; 

(11)
 ZAKERI-

MILANI et al., 2009a; 
(12)

 ZAKERI-MILANI et al., 2006; 
(13)

 LENNERNÄS, 2014; 
(14)

 ZAKERI-
MILANI et al., 2007; 

(15)
 FAGERHOLM; JOHANSSON; LENNERNÄS, 1996; 

(16)
 VARMA; 

PANCHAGNULA, 2005; 
(17)

 LOZOYA-AGULLO et al., 2015; 
(18)

 SILVA, 2014; ***não 
encontrado na literatura. 

Resultados 
obtidos 

Modelo Método 
Segmento 
intestinal 

Permeabilidade 
FURO 

No presente 
trabalho  

(Pef x 10
-5

 cm.s
-1

) 

In situ 
Perfusão 

intestinal em 
ratos 

Duodeno 3,42 

Jejuno 3,87 

Íleo 3,08  

A partir da 
literatura 

(Pef x 10
-5

 cm.s
-1

) 

In situ 
Perfusão 

intestinal em 
ratos 

Duodeno *** 

Jejuno 

1,17 
(11)

 

3,3 
(12;13) 

2,5 
(14)

 

1,3 
(15) 

1,0 
(16) 

0,9 
(17) 

Íleo *** 

A partir da 
literatura  

(Pap x 10
-5

 cm.s
-1

) 

In vitro 

Células Caco-2 

0,049 
(1)

 

0,050
 (2)

 

0,020
 (3) 

  

0,027 
(8) 

  

0,129
 (9) 

  

PAMPA 

0,034 
(4) 

  

0,360 
(5; 6)  

 0,030 
(18)

 

MDCK 0,197 
(9)

 

Ex vivo Câmaras de difusão 0,660 
(7) 

  

Tabela 12 - Valores médios (n = 7) de permeabilidade efetiva (Pef) obtidos no presente 
trabalho para os três segmentos de estudo (duodeno, jejuno e íleo) para FURO e resultados 
obtidos a partir da literatura com emprego de diversos métodos para avaliação da 
permeabilidade de FURO.  

Onde: Pef = Permeabilidade efetiva    Pap = Permeabilidade aparente 
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Em relação à FURO CD, os valores obtidos de permeabilidades efetivas (Pef) 

nos três segmentos de estudo (duodeno, jejuno e íleo) (Tabela 11) apresentaram-se 

estatísticamente significativos em relação aos valores obtidos para o marcador de 

alta permeabilidade (METO) e para a FURO (fármaco na forma pura) com valores 

significativamente superiores (p < 0,05). A análise estatística e comparativa dos 

valores de Pef obtidos para FURO e FURO CD, indicaram que a complexação 

favoreceu de modo significativo o processo de permeação do fármaco (Tabelas 11; 

13 e 18; Figuras 5.2a, 5.2.1c e 5.2.1d). 

Embora a complexação tenha favorecido a permeabilidade, resultado 

evidenciado pelo método de perfusão in situ aqui descrito, o mesmo não foi 

observado quando os estudos de permeabilidade foram conduzidos em modelo in 

vitro, como o PAMPA (SILVA, 2014) para FURO CD. Neste, o pesquisador 

descreveu valor de permeabilidade para FURO praticamente inexpressivo (Pef = 

0,0287 x 10-5 cm.s-1). Valor próximo ao de SILVA (2014) foi encontrado por SADIGHI 

e colaboradores (2012) ao utilizarem células Caco-2 para avaliarem a 

permeabilidade da furosemida igualmente complexada com hidroxipropil-β-

ciclodextrina, obtendo o valor de 0,34 x 10-5 cm.s-1. 

Estas diferenças podem ser justificadas, conforme exposto anteriormente, em 

função das condições experimentais peculiares para cada método ou modelo de 

estudo. Estudos conduzidos em PAMPA ou em células não mimetizam as condições 

in vivo em relação às junções. Quanto às células Caco-2, embora tenham 

apresentado um valor um pouco mais alto do que aquele observado para PAMPA, 

os resultados de permeabilidade da FURO CD, não se mostrou tão expressivo 

quanto deveria, provavelmente em função da reprodução deficiente das junções 

íntimas das células intestinais (SADIGHI et al., 2012; GONÇALVES; SOUZA; 

STORPIRTIS, 2009; MIRET; ABRAHAMSE; GROENE, 2004). 

Sugerindo assim que, o método de perfusão in situ tenha sido capaz de 

reproduzir valores de permeabilidades próximas daqueles valores obtidos de quando 

as substâncias são avaliadas em condições in vivo. A Tabela 13 demonstra os 

valores obtidos da permeabilidade da FURO CD a partir da literatura quando 

determinada com emprego de diferentes modelos para estudo de permeabilidade. 

Os resultados de permeabilidade obtidos para a FURO CD, significativamente 

superiores aos obtidos para a FURO, sugeriram que a CD utilizada na obtenção do 

complexo, proporcionou a dilatação das junções íntimas favorecendo um 
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aumentando do gradiente de concentração dos íons da furosemida pelas 

microvilosidades da mucosa gastrintestinal. Essa dilatação ocorreu por conta da 

alteração da expressão das protéinas presentes nas estruturas dos enterócitos 

(claudinas, ocludinas, proteínas da família Marvel e as proteínas citoplasmáticas) e 

como consequência, houve uma maior absorção do fármaco em direção aos 

enterócitos (FU et al., 2015; STAAT et al., 2015; MORA et al., 2015; MATTER; 

BALDA, 2014; STELLA et al., 1999; IRIE et al.,1988).  

 
 

 

 (1)
 SILVA, 2014; 

(2)
 SADIGHI et al., 2012; ***não encontrado na literatura. 

Resultados 
obtidos 

Modelo Método 
Segmento 
intestinal 

Permeabilidade 

FURO CD  

No presente 
trabalho  

(Pef x 10
-5

 cm.s
-1

) 

In situ 
Perfusão 

intestinal em 
ratos 

Duodeno 8,58 

Jejuno 9,15 

Íleo 8,06 

A partir da 
literatura  

(Pef x 10
-5

 cm.s
-1

) 

In situ 
Perfusão intestinal 

em ratos 

Duodeno *** 

Jejuno *** 

Íleo *** 

A partir da 
literatura  

(Pap x 10
-5

 cm.s
-1

) 

In vitro 

Células Caco-2 0,34 
(2) 

PAMPA 0,0287 
(1) 

Tabela 13 - Valores médios (n = 7) de permeabilidade efetiva (Pef) obtidos no presente 
trabalho para os três segmentos de estudo (duodeno, jejuno e íleo) para FURO CD e 
resultados obtidos a partir da literatura com emprego de diversos métodos para avaliação da 
permeabilidade de FURO CD. 

Onde: Pef = Permeabilidade efetiva    Pap = Permeabilidade aparente 
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Figura 5.2a - Representação gráfica dos resultados de Pef para os marcadores de alta e baixa 
permeabilidades sendo respectivamente, METO e FLUOR e para os fármacos: FURO e FURO CD 
por meio do modelo de perfusão in situ. Os resultados representam a média de seis determinações 
para os marcadores e de sete determinações para os demais grupos. As barras de erros 
representam os desvios padrão para cada substância e as médias que não compartilham a mesma 
letra são significativamente diferentes (p < 0,05). 

 

 

 

5.2.1. Estudo de permeabilidade efetiva das substâncias de interesse nos 

segmentos intestinais (duodeno, jejuno e íleo) sob a influência de inibidores de P-gp 

e de CYP3A4 

 

 

Os valores obtidos de Pef nos três segmentos de estudo (duodeno, jejuno e 

íleo) obtidos no presente trabalho para FURO na forma pura e na forma complexada 

à ciclodextrina na presença de inibidores de P-gp (VERA) e de CYP3A4 (CETO) são 

demonstrados na Tabela 14. 

Ao associar-se a FURO com inibidor de P-gp (VERA) para se proceder aos 

ensaios de perfusão in situ nos três segmentos intestinais (duodeno, jejuno e íleo) 

observou-se que, os valores de permeabilidade obtidos foram ligeiramente maiores 

do que daqueles encontrados nos ensaios para FURO, na sua forma pura (Tabela 

11). Assim, observou-se que houve influência do inibidor de P-gp no processo de 

absorção da FURO e conforme descrito na literatura, sugere-se que a P-gp esteja 

envolvida no mecanismo de permeação da FURO nas microvilosidades intestinais 

(PERIOLI et al., 2013; WATANABE et al., 2013; PERIOLI et al., 2011; MUDRA; 

DESINO; DESAI, 2011; GRANERO et al., 2010; TAKANO; YUMOTO; MURAKAMI, 
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2006; WHO, 2006; VARMA et al., 2005). Os valores destes resultados foram 

reforçados pela análise estatística, a qual demonstrou que houve diferença entre os 

dados obtidos de permeabilidade da FURO isolada comparando aos valores obtidos 

para FURO na presença de inibidor de P-gp, considerando-se p < 0,05 (Tabela 17 e 

Figuras 5.2.1a; 5.2.1b; 5.2.1d.). A Tabela 14 demonstra os valores obtidos da 

permeabilidade da FURO com inibidor de P-gp no presente trabalho e a Tabela 15 

compara os valores com aqueles descritos na literatura. 

Quando FURO foi associada ao inibidor de CYP3A4 (CETO), observou-se 

que os valores de permeabilidade obtidos foram ligeiramente superiores daqueles 

encontrados nos ensaios que continham somente FURO na sua forma pura (Tabela 

11). Entretanto, a análise estatística indicou que não houve diferença estatística 

entre FURO e FURO na presença de inibidor de CYP3A4, considerando-se p < 0,05. 

Nesse sentido sugere-se que, FURO não seja um fármaco metabolizado pela 

CYP3A4 intestinal.  

Em 2009, YANG e colaboradores relataram por meio de estudos in vivo 

utilizando amostras de plasma e urina de ratos machos que FURO não seria um 

fármaco metabolizado pela CYP3A4 intestinal, mas sim, metabolizado pelas 

isoenzimas da CYP hepática. Já em 2010, AL-MOHIZEA, mesmo utilizando um 

modelo ex vivo (modelo de saco invertido), também observou que a CYP3A4 não 

impactou na absorção final da FURO (AL-MOHIZEA, 2010; YANG et al., 2009). A 

Tabela 16 demonstra os valores obtidos da permeabilidade da FURO com inibidor 

de CYP3A4 no presente trabalho e comparados com dados da literatura. 

Em outro ensaio de perfusão in situ para os três segmentos intestinais 

(duodeno, jejuno e íleo), utilizando FURO CD na presença de inibidores de P-gp e 

de CYP3A4 foi possível observar que, os valores foram ligeiramente inferiores 

quando comparados aos valores obtidos de permeabilidades para FURO CD. 

Entretanto, não houve diferença estatística em relação à ação dos inibidores quando 

comparados aos valores obtidos para FURO CD (p < 0,05). Nesse sentido, a 

presença do inibidor VERA na solução de perfusão contendo a FURO CD não 

exerceu influência na permeação da FURO nas células intestinais. Até o presente 

momento, não existem dados na literatura de ensaios realizados com FURO CD sob 

ação de inibidores de P-gp. 

Relatos na literatura em relação aos ensaios que contemplem FURO CD na 

presença de inibidor de CYP3A4 (CETO) não foram encontrados, logo os únicos 
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valores obtidos até o momento são do presente trabalho. Os valores de 

permeabilidades obtidos para esses ensaios mostraram-se inferiores aos valores 

obtidos para FURO CD, porém próximos aos valores obtidos para FURO na forma 

pura, sugerindo que mesmo complexada, a FURO não seja um fármaco 

metabolizado pela CYP3A4 intestinal, corroborando com as sugestões realizadas 

por YANG e colaboradores (2009) em relação à FURO ser metabolizada somente 

pelas isoenzimas da CYP hepática. 

Em relação à análise estatística dos dados de permeabilidade obtidos para a 

presença dos inibidores observou-se que, houve diferença estatística quando os 

valores obtidos de FURO quando associada ao inibidor de P-gp foram comparados 

aos valores obtidos para FURO na forma pura. Os valores de permeabilidade 

obtidos para FURO quando associada ao inibidor de CYP3A4 demonstraram que 

não houve diferença estatística significativa em relação aos valores obtidos para 

FURO na forma pura (Tabela 17 e Figuras 5.2.1a; 5.2.1d.).  

Os valores obtidos de FURO CD quando associada ao inibidor de P-gp não 

foram estatisticamente diferentes dos valores obtidos para FURO CD e quanto à 

associação do inibidor de CYP3A4 com FURO CD, os dados demonstraram que 

houve diferença significativa em relação aos valores obtidos para FURO CD (Tabela 

17 e Figuras 5.2.1b; 5.2.1d). 
 

Tabela 14 - Valores médios (n = 7) de permeabilidade efetiva (Pef  x10
-5

 cm.s
-1

); os desvios 
padrões (DP x10

-5
 cm.s

-1
) e desvios padrões relativos (DPR %) para os grupos de estudo 

(FURO; FURO CD) sob influência dos inibidores de P-gp (VERA) e de CYP3A4 (CETO) 
obtidos a partir do modelo de perfusão in situ de passagem tripla. 

Substâncias de estudo contendo inibidores 
de P-gp e de CYP3A4 

Segmentos 
FURO com 

Inibidor 
P-gp 

Furo CD com 
inibidor 

P-gp 

FURO com 
inibidor 
CYP3A4 

Furo CD com 
inibidor CYP3A4 

Duodeno 

Pef 4,01 6,01 4,43 6,53 

DP 0,001 0,003 0,001 0,004 

DPR 0,20 0,29 0,17 0,85 

 

Jejuno 

Pef 4,71 6,96 3,83 6,32 

DP 0,003 0,002 0,001 0,003 

DPR 0,32 0,24 0,18 0,83 

 

Íleo 
Pef 5,38 8,55 3,52 5,12 

DP 0,003 0,005 0,001 0,003 

DPR 0,25 0,58 0,22 0,78 



 
 

76 

 

(1)
 VARMA et al., 2005; 

(2)
 DERAKHSHANDEH; HOSSEINALIZADEH; NIKMOHAMMADI, 

2011; ***não encontrado na literatura. 

Resultados 
obtidos 

Modelo Método 
Segmento 
intestinal 

Permeabilidade 
FURO com 

inibidor P-gp 

No presente 
trabalho  

(Pef x 10
-5

 cm.s
-1

) 

In situ 
Perfusão 

intestinal em 
ratos 

Duodeno 4,01 

Jejuno 4,71 

Íleo 5,38 

A partir da 
literatura  

(Pef x 10
-5

 cm.s
-1

) 

In situ 

Perfusão 
intestinal  

Em ratos 

Duodeno *** 

Jejuno 0,69 
(1)

 

Íleo *** 

A partir da 
literatura  

(Pap x 10
-5

 cm.s
-1

) 

Ex vivo Saco invertido 0,35 
(2)

 

Tabela 15 - Valores médios (n = 7) de permeabilidade efetiva (Pef) obtidos no presente trabalho 
para os três segmentos de estudo (duodeno, jejuno e íleo) para FURO sob ação do inibidor de P-
gp e resultados obtidos a partir da literatura com emprego de diversos métodos para avaliação 
da permeabilidade de FURO com inibidor de P-gp. 

 

 
(1)

 AL-MOHIZEA, 2010; ***não encontrado na literatura. 

Resultados 
obtidos 

Modelo Método 
Segmento 
intestinal 

Permeabilidade 
FURO com 

inibidor CYP3A4 

No presente 
trabalho  

(Pef x 10
-5

 cm.s
-1

) 

In situ 
Perfusão 

intestinal em 
ratos 

Duodeno 4,43 

Jejuno 3,83 

Íleo 3,52 

A partir da 
literatura  

(Pef x 10
-5

 cm.s
-1

) 

In situ 
Perfusão 

intestinal em 
ratos 

Duodeno *** 

Jejuno *** 

Íleo *** 

A partir da 
literatura  

(Pap x 10
-5

 cm.s
-1

) 

Ex vivo Saco invertido 0,617 
(1)

 

Tabela 16 - Valores médios (n = 7) de permeabilidade efetiva (Pef) obtidos no presente trabalho 
para os três segmentos de estudo (duodeno, jejuno e íleo) para FURO sob ação de inibidores de 
CYP3A4 e resultados obtidos a partir da literatura com emprego de diversos métodos para 
avaliação da permeabilidade de FURO com inibidor de CYP3A4. 

Onde: Pef = Permeabilidade efetiva    Pap = Permeabilidade aparente 
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A Figura 5.2.1a ilustra graficamente os valores médios de permeabilidade 

efetiva da FURO (forma pura) com os valores comparados de permeabilidade efetiva 

da FURO sob influência dos inibidores de P-gp e de CYP3A4 por meio do modelo de 

perfusão in situ. Enquanto que, a Figura 5.2.1b ilustra graficamente a comparação 

realizada entre os valores médios de permeabilidade efetiva da FURO CD com os 

valores de permeabilidade efetiva da FURO CD sob influência dos inibidores de P-gp 

e de CYP3A4. 

Já a Figura 5.2.1c representa graficamente o comportamento de todos os 

fármacos acima discutidos em todos os seguimentos de estudo e na presença de 

inibidores de P-gp e CYP3A4 por meio do modelo de perfusão in situ.  

Finalmente, a Tabela 17 demonstra os valores de p e de T obtidos pela 

comparação e análise estatística dos resultados e a Figura 5.2.1d expressa 

visualmente todos esses valores numéricos facilitando assim, a compreensão dos 

valores de t e de F aqui obtidos. 

 

 

Figura 5.2.1a - Representação gráfica dos resultados de Pef para FURO com seus 
respectivos inibidores de P-gp e CYP3A4 por meio do modelo de perfusão in situ. Os 
resultados representam a média de sete determinações para esses grupos. As barras de 
erros representam os desvios padrão para cada substância e as médias que não 
compartilham a mesma letra são significativamente diferentes (p < 0,05). 
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Figura 5.2.1b - Representação gráfica dos resultados de Pef para a FURO CD com seus 
respectivos inibidores de P-gp e CYP3A4 por meio do modelo de perfusão in situ. Os 
resultados representam a média de sete determinações para esses grupos. As barras de 
erros representam os desvios padrão para cada substância e as médias que não 
compartilham a mesma letra são significativamente diferentes (p < 0,05). 
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Figura 5.2.1c. - Representação gráfica dos resultados obtidos para todas as substâncias utilizadas 
para os estudos empregando o modelo de perfusão in situ nos diferentes segmentos intestinais. 
Em A, observa-se o comportamento de cada substância em cada segmento intestinal de estudo e 
ainda, que não houve diferença estatística entre os segmentos de estudo (duodeno, jejuno e íleo). 
Em B, observa-se a intensidade de permeação de cada substância avaliada nos diferentes 
segmentos intestinais. Em C, observa-se detalhadamente que, não houve diferença estatística 
quanto à permeação nos segmentos de estudo (duodeno, jejuno e íleo). Em D, observa-se o 
impacto dos inibidores de P-gp e de CYP3A4 nos segmentos intestinais tanto para FURO quanto 
para FURO CD. 
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Tabela 17 - Valores de p e T resultantes da comparação estatística dos resultados de Pef para as substâncias de estudo FURO e FURO CD, contendo ou não 
os inibidores de P-gp e de CYP3A4 e ainda, os marcadores de alta e baixa permeabilidades, sendo respectivamente, METO e FLUOR, considerando p < 0,05. 

 

 

Substâncias 
de 

interesse 

Fluoresceína Metoprolol FURO FURO CD 
FURO 

- 
P-gp 

FURO 
- 

CYP3A4 

FURO CD 
- 

P-gp 

FURO CD 
- 

CYP3A4 

P T p T p T p T p T P T p T p T 

Fluoresceína ___ ___ 0,003 5,11 0,004 4,95 0,000 12,15 0,000 6,62 0,001 5,53 0,000 10,13 0,000 8,45 

Metoprolol 0,003 5,11 ___ ___ 1,000 0,16 0,000 -7,04 0,791 -1,51 1,000 
-

0,41 
0,003 -5,02 0,070 -3,34 

FURO 0,004 4,95 1,000 0,16 ___ ___ 0,000 7,20 0,705 1,67 0,999 0,57 0,003 5,18 0,053 3,50 

FURO CD 0,000 12,15 0,000 -7,04 0,000 7,20 ___ ___ 0,001 5,53 0,000 6,63 0,503 -2,02 0,037 -3,70 

FURO 
- 

P-gp 

0,000 6,62 0,791 -1,51 0,705 1,67 0,001 5,53 ___ ___ 0,947 1,10 0,052 3,51 0,612 1,83 

FURO 
- 

CYP3A4 

0,001 5,53 1,000 -0,41 0,999 0,57 0,000 6,63 0,947 1,10 ___ ___ 0,007 4,61 0,140 2,93 

FURO CD 
- 

P-gp 

0,000 10,13 0,003 -5,02 0,003 5,18 0,503 -2,02 0,052 3,51 0,007 4,61 ___ ___ 0,700 1,68 

FURO CD 
- 

CYP3A4 

0,000 8,45 0,070 -3,34 0,053 3,50 0,037 -3,70 0,612 1,83 0,140 2,93 0,700 1,68 ___ ___ 
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Figura 5.2.1d. - Ilustração dos resultados obtidos para os valores de p e de T de todas as 
substâncias utilizadas para os estudos empregando o modelo de perfusão in situ de passagem 
tripla. Os valores que não compreendem zero em seus intervalos são considerados 
significativamente diferentes de modo que, quando contemplam zero nos intervalos, pode-se 
afirmar que não houve diferença significativa entre as substâncias comparadas. 

 

 

 

5.2.2. Taxa de fluxo de água das substâncias de interesse nos segmentos 

intestinais 

 

 

As Tabelas 18; 19; 20 e 21 demonstram os valores médios encontrados para 

a taxa de fluxo de água (TFA) utilizando o método gravimétrico para cada grupo de 

animal utilizado no presente trabalho. Por se tratar de uma ocorrência 

fisiologicamente dinâmica que é alterada dependendo do tipo de fármaco avaliado, 

conteúdo luminal, composição, pH e osmolaridade da solução de perfusão, os 

valores demonstrados nas tabelas foram variados. Entretanto, em estudos de 

perfusão in situ realizados por ZAKERI-MILANI e colaboradores (2007) na porção 

proximal de jejuno de ratos, com o uso o método gravimétrico, os valores de taxa de 

TFA descritos por eles variaram de acordo com o fármaco de estudo e relataram 

que, por se tratar de um fenômeno fisiológico constante, os resultados poderiam 

variar entre -318,40 a 90,0 μL/h/cm, onde valores negativos representariam a 

ocorrência de secreção de água para o lúmen intestinal enquanto que, valores 
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positivos demonstrariam que haveria a absorção de água a partir do lúmen intestinal 

(PEREIRA, 2011; ZAKERI-MILANI et al., 2007).  

Outros pesquisadores simplificaram essas informações enfatizando que, se o 

fluxo for maior do que zero (> 0,00), ou seja, fluxo positivo significaria que houve 

absorção de água a partir do lúmen intestinal e o conteúdo ou o fármaco de estudo 

encontra-se concentrado, caso contrário, ocorreria a secreção de água e o fármaco 

ou o conteúdo sofreu diluição (PEREIRA, 2011; ZAKERI-MILANI et al., 2007; 

SUTTON; RINALDI; VUKOVINSKY, 2001). 

As faixas de valores empregadas para TFA para os segmentos da porção 

proximal de duodeno e íleo de ratos não foram encontradas na literatura e portanto, 

como parâmetro, empregou-se o mesmo intervalo obtido para a porção proximal de 

jejuno. 
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Ratos METO FLUOR 

 D J I D J I 

1 0,10 0,21 0,28 0,22 0,12 0,12 

2 0,15 0,15 0,17 0,12 0,22 0,26 

3 0,25 0,24 0,13 0,10 0,13 0,12 

4 0,14 0,13 0,21 0,14 0,34 0,24 

5 0,11 0,13 0,11 0,24 0,14 0,04 

6 0,17 0,22 0,24 0,14 0,24 0,14 

Tabela 18 - Valores médios referentes à TFA (µL/h/cm) obtidos a partir do método 
gravimétrico para a avaliação da permeabilidade intestinal nos três segmentos selecionados 
em animais pertencentes ao grupo controle METO e FLUOR. 

 
 
 
 
 

Ratos FURO FURO CD 

 D J I D J I 

1 0,15 0,38 0,29 0,14 0,12 0,10 

2 0,24 0,15 0,18 0,29 0,19 0,18 

3 0,14 0,15 0,16 0,28 0,17 0,36 

4 0,23 0,14 0,15 0,27 0,16 0,15 

5 0,13 0,13 0,15 0,16 0,25 0,15 

6 0,12 0,22 0,14 0,14 0,24 1,04 

7 0,22 0,21 0,11 0,14 0,13 0,03 

Tabela 19 - Valores médios referentes à TFA (µL/h/cm) obtidos a partir do método 
gravimétrico para a avaliação da permeabilidade intestinal nos três segmentos selecionados 
em animais pertencentes ao grupo de estudo contendo FURO e FURO CD. 
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Ratos 
FURO e VERA  

(inibição da P-gp) 
FURO CD e VERA 
(inibição da P-gp) 

 D J I D J I 

1 0,15 0,10 0,17 1,07 0,02 -0,04 

2 0,11 1,08 0,12 0,16 0,01 0,10 

3 0,09 0,07 0,31 0,13 0,01 0,02 

4 1,07 0,06 0,30 0,12 0,03 0,32 

5 0,06 0,06 0,19 0,22 0,01 0,12 

6 0,13 1,04 0,18 0,10 0,01 0,23 

7 0,12 0,01 0,17 0,10 0,08 0,13 

Tabela 20 - Valores médios referentes à TFA (µL/h/cm) obtidos a partir do método 
gravimétrico para a avaliação da permeabilidade intestinal nos três segmentos selecionados 
em animais pertencentes ao grupo de estudo sob ação do inibidor de P-gp, VERA, nos 
fármacos FURO e FURO CD. 

 
 
 
 

Ratos 
FURO e CETO  

(inibição da CYP3A4) 
FURO CD e CETO  

(inibição da CYP3A4) 

 D J I D J I 

1 0,10 0,12 0,09 1,20 0,37 0,12 

2 0,06 1,09 0,07 0,18 0,41 0,10 

3 0,04 0,07 0,06 -0,14 0,27 0,08 

4 0,03 0,06 0,04 0,40 0,23 0,18 

5 0,03 1,06 0,04 0,14 0,37 0,06 

6 0,02 1,05 0,03 -0,37 0,30 1,80 

7 0,21 0,34 0,02 1,16 0,24 0,32 

Tabela 21 - Valores médios referentes à TFA (µL/h/cm) obtidos a partir do método 
gravimétrico para a avaliação da permeabilidade intestinal nos três segmentos selecionados 
em animais pertencentes ao grupo de estudo sob ação do inibidor da CYP3A4, CETO, nos 
fármacos FURO e FURO CD. 
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5.2.3. Análise histológica dos segmentos contendo a FURO CD  

 

 

As lâminas contendo amostras dos segmentos intestinais foram observadas 

em microscópio óptico com aumento de 10 e 40 vezes e as estruturas das 

microvilosidades intestinais foram morfologicamente analisadas. As lâminas 

reproduziram o corte longitudinal de cada segmento de estudo, ou seja, duodeno, 

jejuno e íleo (OVALLE; NAHIRNEY, 2008; JUNQUEIRA; CARNEIRO, 1995; 

STERNBERG, 1992). 

A Figura 5.2.3. ilustra as imagens de amostras obtidas após o ensaio de 

perfusão in situ da FURO CD e comparadas com os segmentos de controle (isentas 

do ensaio de perfusão in situ) sob aumento de 10x e de 40x em microscópio óptico. 

Os segmentos intestinais ao serem visualizados sob aumento de 10x em 

microscópio óptico sugeriram que, após a realização do ensaio de perfusão in situ 

com o uso de CDs, não tiveram suas estruturas alteradas. Portanto, as CDs podem 

ser utilizadas com segurança nas formulações farmacêuticas (ZHENG; ZUO; 

CHOW, 2006).  

Quando os segmentos de estudo foram visualizados em microscópio óptico 

sob o aumento de 40x, observou-se que não houve danos morfológicos 

significativos, ou seja, os segmentos de estudo (duodeno, jejuno e íleo) mantiveram-

se íntegros consolidando ainda mais que, o método foi realizado de maneira 

cuidadosa e que os resultados obtidos foram confiáveis. 
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Figura 5.2.3. - Fotomicrografias das vilosidades intestinais obtidas antes (isentas de 
fármacos) e após o ensaio de perfusão in situ com FURO CD. Nos grupos controle (A; B; C) 
observa-se a arquitetura vilositária preservada (HE) e nos grupos de estudo também 
observa-se a estrutura conservada para os três segmentos de estudo. Em 1 observa-se a 
presença de Glândulas de Brunner característica do duodeno; em 2 observa-se vilosidades 
alongadas características do jejuno e em 3, observa-se as Células de Paneth características 
do íleo. 
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5.3. Validação do método cromatográfico para a quantificação de 

FURO e dos marcadores METO e FLUOR 

 

 

Para a determinação das concentrações de FURO e dos marcadores 

empregados (METO e FLUOR) nas amostras obtidas a partir dos ensaios de 

perfusão in situ, foram desenvolvidos métodos cromatográficos empregando-se a 

CLAE com detecção de fluorescência (já descritos no item 4.5.1.3.) e de acordo com 

o item 4.5.1.4. já descrito no presente trabalho, estes métodos foram validados 

conforme preconizado na literatura e os seguintes parâmetros foram determinados: 

exatidão; precisão; sensibilidade (LD e LQ); linearidade e estabilidade (BRASIL, 

2012; UNITED, 2012; ICH, 2005). 

 

 

5.3.1. Linearidade 

 

 

Os métodos mostraram linearidade entre as faixas: (i) de 0,01 µg a 0,5 µg 

para METO; (ii) de 0,01 µg a 0,2 µg para FLUOR e; (iii) de 0,01 µg a 0,4 µg para 

FURO. A Figura 5.3.1a demonstra as curvas analíticas obtidas para as referidas 

substâncias de interesse. 
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Figura 5.3.1a - Curvas analíticas obtidas para (A) METO; (B) FLUOR e; (C) FURO 
utilizando o método CLAE com detector de fluorescência. 

 
 

 

Os parâmetros coeficiente angular; coeficiente linear e coeficiente de 

determinação (r2) obtidos por regressão linear das curvas analíticas definidas para 

METO, FLUOR e FURO seguem descritos na Tabela 22. 

 
 

Parâmetro METO FLUOR FURO 

Coeficiente angular (a) 1,2796 9,5514 5,6479 

    Coeficiente linear (b) 0,02 - 0,0842 - 0,0117 

Coeficiente de 
determinação (r

2
)
 

0,9958 0,9945 0,9918 

Tabela 22 - Parâmetros relacionados à regressão linear das curvas analíticas obtidas 
para a quantificação de METO, FLUOR e FURO por CLAE e detecção por fluorescência. 
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Os cromatogramas obtidos a partir das análises da FURO, METO e FLUOR 

estão apresentados na Figura 5.3.1b. Por meio destes, observou-se que os 

métodos desenvolvidos demonstraram lineares de acordo com o que a RDC n.27, de 

17 de maio de 2012 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária preconiza (BRASIL, 

2012). 

Quanto aos cromatogramas obtidos, observou-se que a solução de perfusão 

isenta de substâncias (branco) não apresentou interferentes no tempo de corrida dos 

fármacos de interesse, ou seja, FURO; METO e FLUOR.  

Em relação ao tempo de retenção de cada fármaco estudado, observou-se 

que, todos foram bem distribuídos ao longo da corrida. Sendo que, para METO o 

tempo de retenção foi em torno de 3,0 a 4,0 minutos com 12 minutos de corrida; 

para FLUOR, entre 14,0 a 15,0 minutos com 20 minutos de corrida cromatográfica e 

finalmente, para FURO, o tempo foi de 4,0 a 5,0 minutos totalizando uma corrida de 

15 minutos. Quanto ao PROP (padrão interno), o tempo de retenção foi entre 8,0 a 

10,0 minutos, mostrando que o método foi seletivo e portanto, adequado para ser 

aplicado.  
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Figura 5.3.1b - Cromatogramas obtidos para: (1) solução de perfusão isenta de substância 
de estudo (branco); (2) METO (marcador de alta permeabilidade) e PROP (padrão interno); 
(3) FLUOR (marcador de baixa permeabilidade) e PROP (padrão interno) e; (4) FURO e 
PROP (padrão interno) utilizando o método CLAE com detector de fluorescência. 
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5.3.2. Precisão, Exatidão, LD e LQ 

 
 

A Tabela 23 demonstra os valores obtidos para os parâmetros de precisão 

(inter e intra ensaios), sensibilidade (LD e LQ) e ainda, para exatidão. Observou-se 

que, os resultados para precisão e sensibilidade estiveram dentro da inferioridade de 

15% e que, o parâmetro de exatidão limitou-se dentro da faixa de 85 a 115%, 

conforme preconizado pela RDC n.27, de 17 de maio de 2012 (BRASIL, 2012). 

 

 Substância 
Concentração 

(µg.mL
-1

)
 

LD 
(µg.mL

-1
) 

LQ 
(µg.mL

-1
) 

Precisão 
(%) 

Exatidão 
(%) 

 
 Intra 

ensaio 
 Inter 

ensaio  

METO 

500 0,23 0,77 7,47 4,94 94,52 
300 0,12 0,40 1,59 7,48 99,59 
200 0,11 0,37 3,03 7,00 96,77 
100 0,08 0,26 1,61 7,34 107,31 
75 0,11 0,38 11,91 13,68 95,90 
50 0,09 0,31 9,23 10,15 97,02 
25 0,03 0,09 6,86 5,63 105,50 

12,5 0,03 0,08 6,69 2,46 97,41 
10 0,02 0,05 12,04 14,51 96,39 

 

FLUOR 

200 0,51 1,70 14,16 14,37 99,35 
150 0,21 0,69 4,56 14,73 98,87 
125 0,13 0,42 1,56 9,62 96,11 
100 0,07 0,23 3,83 10,00 96,02 
75 0,10 0,34 9,62 13,87 96,98 
50 0,07 0,24 4,98 9,42 96,76 
25 0,05 0,18 13,55 12,00 96,18 

12,5 0,01 0,04 14,72 14,03 107,69 
     10 0,02 0,06 14,51 14,63 94,44 

 

FURO 

400 0,75 2,52 2,56 6,80 95,76 
300 1,43 4,77 10,32 7,11 94,63 
200 1,32 4,40 8,14 10,19 96,59 
100 2,44 8,13 7,07 7,16 96,14 
75 0,06 0,19 1,84 9,42 99,70 
50 0,08 0,28 5,30 14,43 85,07 
25 0,08 0,25 7,22 12,82 95,49 

12,5 0,01 0,03 2,98 10,94 95,14 
10 0,02 0,07 1,68 6,58 87,66 

Tabela 23 - Parâmetros obtidos a partir da média de três leituras em três dias distintos para a 
obtenção de LD; LQ; Precisão e Exatidão para a quantificação de METO, FLUOR e FURO. 
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5.3.3. Estabilidade 

 

 

5.3.3.1. Estabilidade de curta duração e de ciclos de congelamento e 

descongelamento 

 

 

Os resultados obtidos tanto para análises de curta duração, conforme descrito 

na Tabela 24, quanto para análises de ciclos de congelamento e descongelamento, 

conforme apresentado na Tabela 25, mostram que a mudança de temperatura não 

interferiu na estabilidade das amostras. Logo, os parâmetros analisados mantiveram-

se dentro dos intervalos de aceitação conforme preconizado pela RDC n.27, de 17 

de maio de 2012 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária, com precisão dentro 

da inferioridade de 15%; exatidão dentro do intervalo de ± 15 % e; desvio padrão 

igual ou inferior à 5 % (BRASIL, 2012). 
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Tabela 24 - Resultados referentes ao estudo de estabilidade do metoprolol, fluoresceína e furosemida em amostras de 

perfusatos comparando análises imediatas de amostras recém preparadas com amostras descongeladas e mantidas por seis 
horas sob temperatura ambiente. 

Amostras recém preparadas 
e 

imediatamente analisadas 

Amostras descongeladas após seis horas 
sob temperatura ambiente  

e analisadas posteriormente  

Substância 
Concentração 

(µg.mL-1)
 

Precisão 
(%) 

Exatidão 
(%) 

Precisão 
(%) 

Exatidão 
(%) 

Desvio 
Padrão 

(%) 

METO 

CQA (500) 12,16 101,65 11,09 96,77 4,88 

CQM (100) 6,28 99,31 4,87 94,39 4,92 

CQB (12,5) 10,21 97,41 10,03 95,88 1,53 

 

FLUOR 

CQA (200) 3,90 99,35 8,57 97,69 1,66 

CQM (75) 14,44 94,98 14,51 90,27 4,71 

CQB (25) 1,96 96,18 1,83 92,54 3,64 

 

FURO 

CQA (400) 9,85 95,76 10,44 92,07 3,69 

CQM (100) 4,59 97,14 2,38 94,79 2,35 

CQB (12,5) 11,11 100,49 12,03 95,51 4,98 
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Amostras recém preparadas 
e 

imediatamente analisadas 

CICLO 1 
de 

descongelamento 

CICLO 2 
de 

descongelamento 

CICLO 3 
de 

descongelamento 

Substância 
Concentração 

(µg.mL
-1

) 
Precisão 

(%) 
Exatidão 

(%) 
Precisão 

(%) 
Exatidão 

(%) 
Desvio 
Padrão 

Precisão 
(%) 

Exatidão 
(%) 

Desvio 
padrão 

Precisão 
(%) 

Exatidão 
(%) 

Desvio 
Padrão 

(%) 

METO 

CQA (500) 12,16 94,52 9,55 93,97 0,55 7,85 94,01 0,51 5,25 92,54 1,54 

CQM (100) 6,28 99,31 3,47 97,65 1,66 7,18 97,98 1,33 4,16 97,75 2,82 

CQB (12,5) 10,21 97,41 12,96 96,64 0,77 3,79 92,45 4,96 8,66 91,41 2,39 

 

FLUOR 

CQA (200) 3,90 99,35 10,63 95,04 4,31 3,49 96,13 3,22 6,52 95,11 4,37 

CQM (75) 14,44 96,98 4,18 92,50 4,48 10,27 94,86 2,12 7,09 94,34 3,02 

CQB (25) 1,96 96,18 1,11 92,92 3,26 2,64 92,20 3,98 3,03 98,20 2,05 

 

FURO 

CQA (400) 9,85 95,76 3,32 91,81 3,95 2,52 92,76 3,01 2,45 91,87 1,25 

CQM (100) 4,59 96,14 4,53 93,08 3,06 2,18 93,49 2,65 3,28 92,59 4,13 

CQB (12,5) 11,11 95,49 4,63 91,33 4,16 2,24 93,95 1,54 3,14 93,01 3,48 

Tabela 25 - Resultados referentes ao estudo de estabilidade do METO; FLUOR e FURO em amostras de perfusatos, comparando análises 

imediatas de amostras recém preparadas com amostras mantidas à temperatura de - 20 ºC e posteriormente submetidas à sucessivos ciclos 
de congelamento e descongelamento. 
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                                                                                   6. CONCLUSÕES 
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 A técnica de liofilização utilizada, seguindo procedimentos previamente 

desenvolvidos e descritos na literatura, permitiu a obtenção do complexo 

furosemida-ciclodextrina (HP-β-CD), conforme os resultados das análises 

termoanalíticas; 

 O modelo de perfusão in situ desenvolvido nesse trabalho foi eficaz 

para diferenciar as características de permeação dos marcadores de alta 

(metoprolol) e de baixa permeabilidade (fluoresceína) em todos os segmentos 

avaliados (duodeno, jejuno e íleo); 

 Os valores de permeabilidade obtidos para furosemida mostraram-se 

próximos aos valores obtidos para o marcador de alta permeabilidade (metoprolol) e 

distintos daqueles observados para o marcador de baixa permeabilidade 

(fluoresceína), sugerindo que a furosemida apresenta alta permeabilidade, o que a 

classificaria na classe II do SCB, nas condições experimentais adotadas; 

 Os resultados de permeabilidade obtidos para a furosemida 

complexada com ciclodextrina (FURO CD) foram significativamente superiores aos 

obtidos para a furosemida (forma pura) sugerindo que a ciclodextrina (na forma de 

complexo) proporcionou a alteração das estruturas das junções íntimas favorecendo 

o aumento da permeabilidade do fármaco; 

 O inibidor de P-gp influenciou positivamente na permeabilidade da 

furosemida (FURO) na forma pura mas não houve influência do mesmo com relação 

à permeabilidade de furosemida na forma complexada (FURO CD), nas condições 

experimentais adotadas no presente trabalho;  

 A inibição de CYP3A4 não influenciou de forma significativa na 

permeabilidade de FURO e FURO CD; 

 O complexo furosemida-ciclodextrina (HP-β-CD), conforme os 

resultados das análises histológicas, não alterou a morfologia do epitélio intestinal 

dos ratos após a realização do ensaio de perfusão in situ, nas condições 

experimentais adotadas no presente trabalho. Sugerindo assim que, a formulação 

farmacêutica (complexo furosemida-HP-β-CD) possa ser segura para ser 

empregada em diversos tratamentos. 
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