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Pne^ãdo 

Oò antibiõticoò diòtinguem-òe doò OUXKOÒ medicamentoò pelo lacto 

do òeu alvo òen um òex vivente que obedece a negnaò pKÕp>ú.aò de multiplica 

tão, com poden patogínico, que poòòui pKoceòòoò complexoò e evolutivo* capa 

ZCÒ de lhe con^eAiA a poòòibilidade de, neòiòtência à acção do medicamento di 

Kigido contia òi. 

Continua a òen actual e com contribuição válida todo o eòtudo ÒO-

bne antibiotCAapia . . . . Ainda hoje oò (3 -lactâmicoò ocupam o pnimeino lu 

gaK na utilização de antibiõticoò. 

Na dlcada de 70 aò Penicitinaò de largo eòpectro ocuparam 32% de 

utilização do total de antibiõticoò na Noruega òeguindo-òe outKaò Peniciti 

naò, Aminoglucoòídeoò e Ce^aloòporinaò. 

Na Ghã Bretanha, segundo uma neviòão bibliográfica de 19&4 òobne o 

tema "UÒO e abuòo de antibiõticoò" o grupo maio utilizado ^oi o daò Penici

tinaò de amplo eòpectio (26-36%) òeguido de outuaò Penicitinaò e Ce^aloòpoài 

naò, não òe utilizando praticamente nada oò Aminoglicoòideoò. 

Em Eòpanha a proporção de utilização de antibiõticoò noò hoòpitaii 

oòdla entre 25 e 50% do total da medicação. Uma publicação de 19%7 re^erin 

do um eòtudo regional de 19S3 apontava também aò Penicitinaò de largo eòpec 

tro como aò maio utitizadaò em doenteò hoòpitalizadoò (521 do total doò anti 

biõticoò) a òeguiA OÒ Aminoglicoòideoò (16%), Ce^aloòporinaò (11%) e Penici

tinaò de reduzido e médio eòpectro (9%). A Amoxicitina e Ampicitina òão OÒ 

doiò antibiõticoò de maio ampla utilização, explicada pela baixa toxici 

dade potencial e amplo eòpectro. A Penicilina G e a Ce^oxitina ocupam o 5? e 

6? lugareò fieòpectivamente. 



Prefácio 

Va.ua termo da comparação iol adoptada a Vffl - dose dlãrla/100 ca

ntão /dia pulo Nordic Council on Medicines. 

Sobre prescrições pediátricas ambulatórias £ol realizado um estudo 

por amostragem em farmácias durante um ano numa cidade espanhola. Os resulta 

dos extrapolados referem o aparecimento da kmoxlclllna só ou com outros faãr 

maços em 35,971 das receitas e a via oral prescrita cm 72,&1%. 

Num Hospital Português [Cascais) durante o ano de 19S5 os antlblõ 

ticos |3 -lactâmícos representaram 86,5% [cm peso) dos antibióticos utiliza

dor. Vou via oral, o antibiótico mala utilizado £ol a kmplcltina seguido da 

Ce^radlna, kmoxlclllna c Ce^aloxlna. Pou via pan.cnWU.ca ^ol a Ce^oxltlna cm 

primeiro lugar logo seguida de kmplcltina, Penicilina G c Cllndamlclna. 

Quando efectuada a análise de custos, as Ce^alosporlnas representa 

fiam 62,Si do total e as Penicilinas e derivados só S,9%. 

Pana averiguar aò tendências de evolução de consumo, da comparação 

com o ano anterior em relação ás camaò ocupadas conclulu-se que o consumo 

aumentou 4,7% de antibióticos em peso e 61,4% em custos. 

Os dados publicados sobre a utilização de antibióticos revelam a 

preocupação em melhorar a eficácia e reduzir os custos. 

Cada penicilina ê dotada de poder Intrínseco de actividade, sensl 

bltidade ou resistência às & -lactamases e largura de espectro especifica. 

Tem qualidades para debelar grande número de Infecções bacterianas quando a 

decisão clinica ê correcta. 

Para além do campo farmacológico, cumpre saber aproveitar as pro

priedades dos fármacos e apersentá-los em formulações estáveis, com boa dis-

http://Va.ua
http://pan.cnWU.ca


Piz^âcío 

ponlbltidadz z agiadavziA paia o dozntz, fiZòuttando aòò-ím ^onmaò ^ahmaczu-

ti.cai> z^lcazZò. 

A Zòtz nzàpzlto ainda não ÒZ zncontuam Zògotadaò aò poòòlblttdadzò 

daò pznlcltinaò bzmí-òintlticaò, bzm como oò ^actonzò -in^luzntzò na quatida-

dz dz cada ^ohma ianmaczutica, z cujo zòtudo a ÒZQUÃA ÒZ apn.zi>znta. 
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I - INTRODUÇÃO 

As substâncias designadas como "ANTIBIÓTICOS" incluem 
os agentes naturais produzidos por microrganismos, os quais 
sâo susceptiveis de inibir o crescimento de determinados 
germes, sendo muitos deles capazes de lhes bloquear o 
metabolismo, promovendo a sua destruição. Também,num sentido 
lato e numa concepção actual, essa designação compreende 
compostos de síntese e mesmo produtos naturais obtidos a 
partir de vegetais superiores que exibem aquelas proprie
dades . 

Algumas dessas substâncias têm maior afinidade para as 
células do organismo humano do que para as células microbia
nas, pelo que estão excluídas do uso clínico. Pelo contrá
rio, outras há que manifestam uma maior afinidade para com 
as células de germes determinados. Quanto maior for essa di
ferença (margem terapêutica), maior será a segurança do an
tibiótico e menos intensos e frequentes serão os efeitos co
laterais resultantes da sua utilização. A afinidade antibió
tica para com os germes depende em muitos casos da exis
tência nestes de características morfológicas ou de pro
cessos metabólicos diferentes dos do homem. 

Da imensa variedade de antibióticos hoje obtidos, foi 
nas três últimas décadas que surgiu o conhecimento da maio
ria, mas a acção antibiótica era já sentida há longo tempo. 
Foi prática dos monges da Idade Média o tratamento de feri
das com queijo Roquefort, rico em Pénicillium. Lavradores da 
Ucrânia curavam doenças infecciosas com a aplicação de "er-
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vas" provenientes do efeito da humidade do pâo guardado em 
subterrâneos húmidos. Em 1897 em França, Duchesne apresentou 
uma tese intitulada "Contribuição para o estudo da concor
rência vital nos microrganismos: antagonismo entre bolores e 
micróbios". 

Pasteur foi o promotor da ciência da microbiologia com 
as suas descobertas ligadas aos microrganismos e seus efei
tos nos processos de fermentação e nas doenças. Lançou as 
bases para a introdução de medidas assépticas e antissépti-
cas na prática cirúrgica. 

No final dos anos 20 foi a observação feita por Alexan
der Fleming duma placa de cultura de estafilococos contami
nada por um fungo, onde se notava a lise das colónias bacte
rianas em volta da área de desenvolvimento do fungo, que le
vou ao conhecimento da Penicilina. 

0 produto obtido através duma fermentação dos Péni
cillium notatum ou chrysogenum era uma mistura de substân
cias de estrutura química próxima, mas nâo diferenciada. Es
te produto, pó amarelo, nâo cristalino e impuro, era dotado, 
segundo o próprio Fleming, de poderosa acção antibacteriana 
que inibia o desenvolvimento dos estreptococos, estafiloco-
cos, pneumococos, gonococos e dos microrganismos causadores 
da difteria. Nâo inibia os microrganismos do grupo colifor-
me-tifóide. 

Esta descoberta nâo teve outras consequências até 1940. 
Foi necessário esperar por esta data, para que fossem con
firmadas no ratinho e depois no homem as propriedades anti-
bacterianas da penicilina e para que fossem realizadas a 
extracção e purificação, mas em condições tais que a peni
cilina obtida era de qualidade medíocre, quanto ao rendimen
to e pureza. 

A primeira aplicação terapêutica de penicilina realiza
da pelo próprio Fleming em 1942 foi um sucesso que dicidiu o 
seu fabrico à escala industrial. No início da década de 40 a 
pesquisa foi orientada para o isolamento e determinação da 
estrutura química da penicilina. Sem dúvida que a Guerra 
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Mundial de 39-45 estimulou os investigadores como Abraham, 
Chain, Fleicher, Florey, Heatly e muitos outros que foram 
desviados dos estudos em outros campos para dar seguimento à 
importante descoberta de Fleming no que respeita às pro
priedades, aplicações e produção de penicilinas, considera
da um problema social e económico. 

Nos métodos gerais de produção (superficiais ou submer
sos) há numerosos detalhes específicos em todas as fases. 
Embora com um certo secretismo,todos se relacionam com a ma
nutenção, germinação e inoculação do organismo produtor em 
boas condições. Isto obriga à utilização de meios com os nu
trientes (fontes de hidratos de carbono, nitrogénio e ele
mentos minerais) exigidos pelos fungos. Estes desenvolvem-se 
mais lentamente do que as bactérias estando por isso mais 
sujeitos a degenerações. 

Para a fermentação ocorrer com bom rendimento nâo basta 
a selecção das matérias primas corresponder às necessidades 
nutricionais, é igualmente importante nâo negligenciar o 
controlo da temperatura (=* 24 °C), pH (5-7,5), arejamento 
estéril com pressão determinada para prevenir contaminações 
e agitação a velocidade constante para cada fase. 

Para conseguir a formação de um tipo particular de com
posto misturam-se substâncias precursoras nos meios de pro
dução que determinam a cadeia lateral da molécula da peni
cilina. Na ausência de precursores é produzido o ácido 6-
-aminopenicilânico. 

Para haver a síntese do sistema cíclico p-lactâmico pa
rece ser necessária a presença no meio de L-cistina, L-cis-
teína e valina (Arnstein e Grant, 1954) ou ácido L-ct-amino-
adípico, L-cistina e L-valina (Abraham, 1977). 

Os processos de extracção e purificação da penicilina 
têm objectivamente vindo a ser melhorados e concorrem para 
os resultados dos teores mais altos encontrados no final, os 
quais sâo averiguados por ensaios laboratoriais. 

Aquilo que por volta dos anos 45 se chamava penicilina 
produzida a partir do Pénicillium chrysogenum ou notatum era 
de facto uma mistura de diversas penicilinas. 0 estudo dos 
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químicos levou ao estabelecimento da estrutura das penici
linas - derivados tiazolidina - (3-lactâmicos de fórmula ge
ral : 

R - CO 

cnrinin 
laleinl 

/ \ / 
nu, 

- ai, 
CM—comi 

ÍJIIOI LJazol i d l n i co 

nne 1 
y - l.'iclnmi 

6 5 q 

(K7 4 3 

co 

Fig. 1 - Estrutura da Penicilina; núcleo peni 

Em Inglaterra cada substância desta família foi numera
da; nos Estados Unidos da América foram designadas pelas le
tras X, G, F, K. A terminologia americana actual classifica 
os (3-lactâmicos como derivados de um núcleo base. 

Penicilina X ou III > R = HOCBH4CH2 - (p-hidroxiben-
zilpenicilina) 

Penicilina F ou I > R = CHaCH2CH=CHCH2 - (2-pente-
nilpenicilina) 

Penicilina K ou IV -> R = CH3CH2CH2CH2CH2CH2CH2 -
- (heptilpenicilina) 

A actividade antibacteriana varia com a natureza do 
grupo R a qual pode ser alterada se o Pénicillium se 
desenvolve na presença de diferentes precursores. Por exem
plo, quando estiver presente o ácido fenilacético o Peni-
cillum sintetiza benzilpenicilina - Penicilina G ou II. 
Quando se adiciona ao meio de desenvolvimento ácido fenoxi-
acético o produto a extrair é a fenoximetilpenicilina - Pe
nicilina V. 
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1. PENICILINA G - USO INJECTAVEL 

Quando surge um fármaco como a penicilina que revolu
cione a terapêutica das infecções bacterianas, a Farmácia 
Galénica apressa-se a resolver os problemas das formas 
farmacêuticas de modo que a sua aplicação, com acção mais 
rápida ou retardada, contribua com a maior eficácia no 
desvaste das doenças infecciosas. 

As primeiras formas farmacêuticas de penicilina aplica
das na terapêutica foram os injectáveis (I.V., I.M., subcu
tâneos) tanto em doses unitárias como em continuo, pro
curando averiguar-se os níveis sanguíneos de manutenção (1). 
De princípio empregou-se penicilina G em solução fisiológica 
de cloreto de sódio estéril, numa concentração de 5000 U/ml 
< *> de pH 6,3-6,8. 

Verificada a instabilidade da penicilina procurava-se 
por várias formas obter soluções que pudessem conservar-se 
pelo menos alguns dias a 25 «C sem perda de actividade e 
averiguar também a qualidade da embalagem,inclusive da peni
cilina no estado sólido. Daí a escolha do valor de pH 
(=»6, 5) apropriado e proporção de soluções tampão e ainda a 
natureza do vidro para o acondicionamento (2,3). 

Para I.V. e intrapleural utilizavam-se soluções delOOO 
U/ml podendo ir até 5000 U/ml. As soluções eram preparadas 
todos os dias, preferencialmente, ou utilizavam-se as que 
eram conservadas abaixo de 10 °C, até ao limite máximo de 
uma semana (4) . 

Dado que a penicilina se elimina rapidamente pela uri
na, para que a sua acção seja melhor exercida estando mais 
tempo em contacto com os germes idealizou-se uma infusão 
contínua I.M. de concentração 100 a 500 U/ml e 25 a 50 U/ml 

Uma Unidade Internacional é equivalente à actividade 
de 0,8 ug de penicilina G sódica cristalizada 
pura para a qual foi assente uma potência de 1SS7 
unidades por miligrama. 

5 



I.V.. Devido aos inconvenientes da infusão continua e para 
evitar o sacrifício do paciente submetido à administração 
injectável de 3 em 3 horas durante o tempo necessário, mas 
impondo-se conseguir um nível terapêutico no sangue, chegou-
-se às formas de acção prolongada. Sendo a absorção mais 
lenta, o nível sanguíneo nâo alcança valores muito altos, 
mas sâo suficientes para a acção destruidora dos microrga
nismos . 

Foi tentada a administração do antibiótico por via sub
cutânea profunda em veículo aquoso e oleoso. A absorção era 
mais lenta, mas o perigo de abcesos, irritação e dor surgia, 
além dos resultados serem um tanto irregulares. Max Trumper 
e Gershon Thompson puseram em prática a colocação de gelo 
durante 2 horas na região da aplicação do injectável. 
Observaram que com esta técnica se prolongavam os efeitos da 
penicilina, pois a absorção era retardada pela diminuição da 
circulação na referida zona (5). 

Outro mecanismo levado a efeito semelhante foi experi
mentado por Roufanov e seus colegas, diminuindo a permeabi
lidade vascular por intermédio de um injectável de piramido 
ao mesmo tempo que o da penicilina. Desta maneira consegui-
ram-se elevadas concentrações após administração e ainda ní
veis terapêuticos consideráveis até 24 horas (6). 

A substituição do soro fisiológico por sucedâneos do 
plasma como dissolventes da penicilina foi procedimento do 
qual resultou o registo de uma patente sueca por Thulin em 
1948 - uma solução de acção prolongada estável de penicilina 
em dextrina a 20%. 

Em França, Durei e col. utilizaram soluções coloidais 
aquosas concentradas de polivinilpirrolidona (25%) como dis
solvente do penicilato G sódico cristalizado conhecido pelo 
nome comercial de "Subtosan-rectar". Paralelamente ao efeito 
pretendido, após teor elevado na primeira hora e duração 
apreciável do efeito bacteriostático,aponta-se o inconveni
ente da administração de grandes volumes nos casos de infec
ções graves. 

Para atenuar a rápida eliminação da penicilina do orga-
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nismo recorreuse ao emprego de substâncias retardadoras da 
eliminação renal. A penicilina perdese, nâo só por filtra
ção glomerular (20%), mas também pelos túbulos contornados 
(80%) em relação à clearance de 750 a 1100 ml por minuto. Se 
se reduz ou inibe a secreção tubular, resultará que a cada 
dose de penicilina corresponderão níveis sanguíneos altos e 
prolongados. Para tanto, a administração de suspensões em 
veículo oleoso foi uma hipótese posta em prática por indica
ção de alguns autores, havendo outros que preconizaram o em
prego simultâneo de substâncias que, sendo eliminadas também 
pelo rim, originam, por mecanismo competitivo, o aumento do 
tempo de semivida biológica do antibiótico. Entre estas 
substâncias citamse os sais do ácido paminohipúrico, o 
probenecide e a caronamida. Esta última pode ser empregada 
sob a forma de comprimidos por apresentar boa absorção gas

trointestinal e ser pouco tóxica. 

NH ■O 2 \V 7/
 C ~ N H C H2 " C 0 0 H ac

 Paminohipúrico 

C00H Caronamida 

( CH3 CH2 CH 2) 2 N SQ^ —/( )\C00H Probenecide 

Fig. 2  S u b s t â n c i a s c o m p e t i t i v a s na e l i m i n a ç ã o da 
p e n i c i l i n a 

A associação do antibiótico com benzoato ou sulfamilato 
de sódio traduz outra maneira de viabilizar o prolongamento 
da acção da penicilina que consiste em inibir a penicilina
se, fermento que a destrói (7). 

J. Freund e K. J. Thompson ensaiaram a administração de 
penicilina em forma de emulsão de tipo A/0, na qual a fase 
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interna era constituida por solução de penicilina em soro 
fisiológico e a fase externa por óleo de amendoim adicionado 
de derivados do colesterol. Comparando a absorção do anti
biótico destas preparações com iguais doses de penicilina em 
solução salina, observou-se atraso de absorção corresponden
te à forma heterogénea. 

No Hospital de Santa Maria em Lisboa foi prática clíni
ca o uso de uma fórmula cuja fase oleosa era constituída por 
azeite, lanolina, cera, colesterol e clorobutanol. 

A conservação da actividade destas preparações extempo
râneas mostrou-se muito precária. 0 seu uso decaiu rapida
mente e foram, por consequência, abandonadas (8). 

A influência da natureza do veículo sobre a estabilida
de do antibiótico em solução ou suspensão, bem como a sua 
difusão após a aplicação injectável, interessou alguns in
vestigadores o suficiente para a realização de trabalhos in 
vitro e in vivo. Os resultados obtidos permitiram concluir 
que os veículos que proporcionam melhor difusão para a peni
cilina nâo coincidem com os de melhor estabilidade. Compa
rando o comportamento de outros tipos de antibióticos en
saiados nâo se podem estabelecer com firmeza regras gerais 
nem proporções seguras para obter boa estabilidade. Só após 
o estudo caso a caso se pode assegurar melhor a validade da 
medicação (9,10). 

Foi sem dúvida o emprego de suspensões de penicilina em 
excipientes com base em azeite ou óleos adicionados de ce
ras que predominou largamente no capítulo da acção prolonga
da (11). Uma só aplicação da conhecida fórmula de Romansky 
(300 000 U de penicilina cálcica amorfa ou penicilina sódica 
ou potássica cristalizadas em 1 ml de excipiente que contém 
4,8% de cera de abelhas em óleo de amendoim refinado) era 
suficiente para proporcionar níveis de penicilina no sangue 
clinicamente eficazes durante 7 a 12 horas (12). A quantida
de de cera nâo ultrapassando os 4,8% evita a necrose muscu
lar; a acção da cera branca assegura a estabilidade da sus
pensão e uma lenta difusão do antibiótico no organismo. A 
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fórmula inicial de Romansky sofreu detalhadas modificações 
dando como consequência prescrições na U.S.P. XII (1947) e 
na Br. Ph. (1948) de suspensões oleosas de penicilina cál
cica, sódica ou potássica cristalizadas para aplicação I.M.. 
A F.D.A. apontava o óleo de rícino com 3% de cera branca pa
ra veículo desta forma farmacêutica, acrescentando que ele 
nâo deveria conter mais que 1% de humidade. 

A imposição na actividade da penicilina empregada era 
de pelo menos 750 e 900 U/mg para as preparações de 200 000 
e 300 000 U/ml, respectivamente. 0 acondicionamento era fei
to em recipientes estéreis de 20 ml de capacidade conserva
dos até 10 ou 12 meses à temperatura ambiente conforme se 
tratava de penicilina cristalizada ou nâo. 

Estas preparações apresentavam excessiva viscosidade, 
pelo que criavam dificuldades na sua administração, obrigan
do a aquecimento prévio e à escolha de agulhas grossas para 
a sua aplicação, nâo estando esta, mesmo assim, isenta de 
inconvenientes: manifestações dolorosas, aparecimento de ab
cessos e alergias, sem contar já com o problema da limpeza 
de seringas e agulhas. Estes inconvenientes foram superados, 
pelo menos parcialmente, com a obtenção de preparações flui
das à temperatura ambiente. Tais suspensões foram recebidas 
com interesse. 

Ungar propôs a substituição do óleo de amendoim por 
oleato de etilo que proporciona uma mistura mais fluida e de 
manipulação mais fácil. Dowling e col. investigaram as pre
parações com azeite e cera, de modo a conseguir fluidez à 
temperatura ambiente e sem necessidade de aquecimento prévio 
para aplicação. 

Atendeu-se também ao tamanho das partículas por ser 
notada a influência da sua dimensão na eficácia das prepara
ções, pois só com determinada continuidade aumenta o nível e 
a permanência de penicilina no sangue. A exigência da F.D.A. 
para estes preparados fluidos era de que pelo menos 50% do 
peso total do antibiótico fosse formado por partículas com 
mais de 50 micra de diâmetro. Chandler e col. descreveram um 

i 
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método microscópico para determinação da granulometria (13). 
Suspensões oleosas de penicilinas adicionadas de subs

tâncias hidrófilas como o sulfato de magnésio mono-hidratado 
foram propostas com base na competição entre o sal de mag
nésio e a penicilina para absorver água dos tecidos, resul
tando daí o retardamento da dissolução e posterior difusão. 

Outro procedimento para minimizar as desvantagens dos 
veículos óleo-cirosos consistiu na substituição da cera por 
um produto vasoconstritor. 0 emprego associado de adrenalina 
com o objectivo de prolongar a permanência de penicilina no 
organismo foi trabalho de Fisk, Foord e Alies e mais tarde 
de Ercoli e sua equipa, que utilizaram uma fórmula que se 
mostrou adequada, assim constituída: 

Penicilina K cristalizada 300 000 U 
Adrenalina 0,3 mg 
Óleo vegetal q.b.p 1 ml 

Estes últimos autores injectaram intramuscularmente 
200 000, 300 000 e 600 000 U de penicilina e quantidades de 
adrenalina compreendidas entre 0,1 e 0,4 mg. Medida a pres
são sanguínea aos pacientes submetidos a tal administração, 
nâo observaram em nenhum caso efeitos atribuíveis a uma ac
ção vasoconstritora da adrenalina. A injecção intramuscular 
e sobretudo subcutânea produziu níveis notavelmente altos 
até 16 e 24 horas. A suspensão guardada ao abrigo da luz de
vido à presença de adrenalina apresentava uma estabilidade 
de 18 meses à temperatura ambiente. 

Também foram ensaiadas soluções aquosas contendo vaso
constritores (adrenalina, efedrina, cloridrato de neo-sine-
drina) concentradas em glucose, soluções coloidais de gela
tina ou alginato de sódio. Nâo ofereceram, porém, vantagens 
de nota (14,15). 

Ambrósio e Maggiora propuseram a pectina para substi
tuir os óleos e ceras nos injectáveis de penicilina com ac
ção retardada. 0 nível sanguíneo é menor, mas mantém-se mais 
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tempo a concentração com poder bacteriostático (24-48 h) 
(16). 

Certos geles tixotrópicos constituídos por substâncias 
hidrófobas mostraram-se adequados para reter as partículas 
de penicilina em depósito oleoso fornecendo acção prolonga
da. É assim que a penicilina G sódica se mantém em níveis 
terapêuticos durante mais tempo quando em suspensão em óleo 
de amêndoas com 2% de monoestearato de alumínio do que no 
mesmo óleo com 4,8% de cera branca (17). Buckwalter e Dicki-
son demonstraram que os óleos vegetais gelificados com 2% de 
monoestearato de alumínio retardam a absorção parenteral de 
certos fármacos compreendidos entre estes os sais de penici
lina (18). 

Pensou-se mais tarde em substituir o sal solúvel por 
penicilina-procaína obtendo-se uma acção prolongada devido à 
conjugação do excipiente capaz de retardar a absorção e à 
insolubilidade da penicilina-procaína (1 molécula de procaí-
na base e 1 molécula de penicilina G). 

NH2 

H ô 
—Lcoo ^C^ 

I H 

0C0CH2CH2N+(C2H5)2 

F i g . 3 - P e n i c i l i n a - p r o c a í n a 

Potência: 900 a 1050 unidades de penicilina por mg. 
1 mg representa 1009 unidades de penicilina G 

Solubilidade: lg em 250 ml de água, cerca de 30 ml de 
álcool e cerca de 60 ml de clorofórmio 
(U.S.P.). 

pH (solução saturada): 5 - 7,5. 
Rapidamente inactivada por ácidos e hidróxidos alcali

nos bem como por agentes oxidantes. 
Para uma dose I.M. de 300 000 unidades obtém-se um ní-
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vel máximo de concentração plasmática de penicilina de 1,5 
unidades/ml entre 1 a 3 horas após aplicação; cerca de 0,2 
unidades/ml até 24 horas e ainda 0,05 unidades/ml ao fim de 
48 horas (nível terapêutico mínimo: 0,03 unidades/ml). 

A procaína é uma substância apirogénica e atóxica que 
prolonga a acção da penicilina e exerce o seu poder anesté
sico reduzindo a dor da injecção. A penicilina-procaína ad
ministrate intramuscularmente e dada a lenta absorção nâo 
se obtêm de início concentrações elevadas de antibiótico no 
sangue pelo que era recomendado o emprego das chamadas "do
ses elevadas de choque" empregando concentrações de 20 000 a 
30 000 U de penicilina que anteriormente vinham sendo utili
zadas . 

Começaram a circular no comércio formas de suspensões 
oleosas e aquosas e também emulsões A/0 extemporâneas onde a 
penicilina-procaína se suspende na fase interna. Cita-se co
mo exemplo a seguinte formulação: 

Cloridrato de procaína 0,04 g 
Agua bidestilada apirogénica 2 ml 

A penicilina G agita-se neste dissolvente, formando-se 
entretanto a combinação penicilina-procaína insolúvel. Jun-
ta-se seguidamente em veículo gordo: 

Monoestearato de alumínio 0,04 g 
Óleo de amendoim 2 ml 

Imediatamente a seguir à obtenção da emulsão injecta-se 
ao doente. 

Posteriormente apareceram novas combinações de penici
lina, por exemplo, a penicilina G-procaína com penicilina G 
cristalizada em suspensão oleosa com 2% de monoestearato de 
alumínio. Cada cc contém 300 000 U de penicilina G-procaína 
e 100 000 U de penicilina G cristalizada. 

Em associações de penicilina-procaína com várias sulfo-
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namidas verificaram-se situações de antagonismo com a sulfo-
namida devido à interferência de um dos metabolitos da pro-
caína com a suifanilamida (19). 

A suspensão aquosa deve ser extemporânea obtida com so
lução isotónica de cloreto de sódio ou água bidestilada. A 
estabilidade é conseguida à custa de um colóide hidrófilo 
inócuo que actua como agente suspensor. A forma aquosa, face 
à suspensão oleosa, tem a vantagem de nâo apresentar perigo 
de embolia e maior tolerância por parte do paciente quando 
administrada. Também o tempo de prolongamento de acção é su
ficientemente longo, pelo que as formas aquosas destronaram 
na prática as oleosas, mais perigosas e de manejo clínico 
mais difícil e meticuloso. 

Obtida pela mistura de soluções aquosas de diacetato de 
N, N'-dibenziletilenodiamina (1M) e penicilina G sódica (2M), 
entrou também no uso clínico a penicilina G - benzatina. 
Trata-se de um pó cristalino, branco, o qual dada a sua bai
xa solubidade proporciona níveis terapêuticos plasmáticos 
penicilínicos de 1 a 4 semanas. 

CH2 . 4H20 
CH2- N+-H 

H 

Fig. 4 - Penici 1 i n a - b e n z a t i n a 

Potência: 1090 a 1272 unidades de penicilina por mg. 
1 g representa 1211 unidades de penicilina G 
(U.S.P.). 

Solubilidade: 0,15 mg/ml. 
pH (solução saturada): « 6 

C H 2 C O N H T — { jK 
«3 

C H 3 

COO" 

N + - CH- — 
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Consta em diversa bibliografia o estudo de variedades 
de penicilina-benzatina e penicilina-procaina procurando 
compará-las a vários níveis: toxicidade, estabilidade, ab
sorção e mesmo ensaios clínicos segundo programas estabele
cidos por Szabo, investigador ligado à preparação da penici
lina-benzatina. Vários veículos para uso injectável foram 
propostos visando um pH compatível (5,5 - 7,5) para suspen
sões de fácil administração, nâo dolorosas e de efeito rápi
do e prolongado (20). 

Em Portugal foram comercializadas formas orais e injec
táveis na década de 50 às quais eram apontadas vantagens so
bre outros derivados penicilínicos, de acção mais prolongada 
e ausência de efeitos secundários. 

No II Congresso Luso-Espanhol de Farmácia realizado em 
Santiago de Compostela em 1954 foi apresentado um trabalho 
levado a cabo por farmacêuticos portugueses sobre o "Dosea
mento da penicilina-benzatínica nos seus preparados galéni-
cos" (21). 

Outros complexos, apareceram sem contudo marginalizarem 
os anteriormente apontados (22): 

l 
II 

F i g . 5 - a> q u i n i n a ; h) 2 , 5 - d i £ e n i 1 p i p e r a z i n a 

t> ) 
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1.1. TENTATIVAS GALENICAS ORAL E RECTAL 

A penicilina administrada por via oral é parcialmente 
inactivada no estômago devido à acidez gástrica e no intes
tino pela presença de penicilinases oriundas de algumas es
tirpes bacterianas. A absorção do antibiótico mostra-se ir
regular. Por essas razões as doses "per os" sâo mais eleva
das relativamente à via parenteral. 

Mac Gregor e Long foram os primeiros a falar em admi
nistrar a penicilina na forma de pastilhas para infecções da 
boca e garganta (23). A formulação assenta no uso de penici
lina sódica ou cálcica em excipientes com base em gelatinas 
cora xarope simples; gomas, açúcares e água, ou ainda agar, 
glicerado de amido e xarope comum (24). 

Nos Estados Unidos tentaram-se os "chewing-gum" com 
10 000 U de penicilina cálcica e goma. Depois de mascar a 
pastilha elástica durante 7 horas, segundo algumas descri
ções, ainda se encontra considerável quantidade de antibió
tico. Usando penicilina sódica, a quantidade residual já era 
menor devido à maior solubilidade deste sal. 0 uso destas 
pastilhas foi praticado também a nível da infância. A eficá
cia terapêutica manifestou-se no tratamento da Angina de 
Vincent,era amigdalites estreptocócicas, faringites, laringi-
tes e após amigdalectomia. Os estudos feitos para avaliar a 
acção da penicilina no sentido de verificar a diminuição do 
número de espécies bacterianas, incidiram sobre colheitas de 
saliva cultivadas em agar, contando o desenvolvimento de co
lónias . 

No entanto, de uma maneira geral, nâo se puderam chamar 
notáveis os efeitos conseguidos com esta forma galénica. 
Contribuíram certamente para esse facto o elevado conteúdo 
em água das formulações e também o nâo atendimento das 
condições que favorecem a eficácia, concretamente a tomada 
do medicamento pós-prandeal entrando em conta com a saliva
ção. Para uma acção meramente tópica na boca e garganta con
vém menor deglutição, o que proporciona maior tempo de con-
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tacto do medicamento com a mucosa bucal. Porém, a lenta ve
locidade de desagregação contribui para uma acção mais dura
doura e está relacionada com os excipientes (os que contêm 
açúcares sâo menos aconselhados) e com a quantidade de sali
va existente, influenciada pela acção sialagoga que os pró
prios excipientes podem conferir. 

Os comprimidos solúveis apresentavam vantagens pela me
lhor estabilidade e uma dissolução mais lenta na boca. 

A F.D.A. e a Br. Ph. prescreveram comprimidos de pelo 
menos 500 U por comprimido de 1 g fabricados com matrizes 
com base em açúcares, substâncias corantes e edulcorantes. A 
título de exemplo apontam-se as seguintes fórmulas de com
primidos já existentes no final da década de 40 (25). 

Penicilina sódica 1 000 000 U 
Goma arábica desenzimada 50 g 
Açúcar cristalizado 800 g 
Talco 70 g 

Misturar e fazer comprimidos de 1 g. 

Sacarose 940 g 
Alcool de 70o q.b. 
Éter 200 g 
Acido esteárico 10 g 
Lactose anidra 50 g 
Penicilina sódica ou cálcica 500 000 U 

Fazer 1000 comprimidos de 500 U. 
Conservação: 12 meses a menos de 5 «c. 

Quanto à preparação de comprimidos, propôs-se a dupla 
compressão em vez da granulação a húmido do excipiente ao 
qual se juntaria o antibiótico após secagem. A compressão 
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por via seca assegura melhor conservação da preparação ainda 
que as condições nâo sejam 100% favoráveis. Menos de 0,5% de 
humidade e acondicionamento em embalagens bem fechadas sâo 
condições a respeitar para estas formas farmacêuticas. 

No que respeita à absorção é nota-se melhoria, asso
ciando à benzilpenicilina substâncias anti-ácidas (citrato 
trissódico, carbonato de cálcio, fosfato dissódico, etc.) 
exercendo também um efeito estabilizante sobre o antibióti
co. Embora recomendado por alguns, nâo é aconselhável o bi
carbonato de sódio, pois a sua alcalinidade é tal que decom
põe a penicilina (26,27). Para maior protecção desta, tanto 
da acidez estomacal como daquele alcalinizante, Little e 
Lumb recomendaram a administração da penicilina com ovo, ba
seados nos resultados clínicos por eles obtidos (28). 

Comprimidos e drageias de penicilina-procaína, doseados 
a 100 000 e 300 000 U foram preferivelmente preparados por 
via seca. 

Ashby e col. afirmaram ser possível a preparação de 
drageias de sais solúveis de benzilpenicilina por compressão 
a seco e conservá-las pelo menos 2 anos (29). 

Comprimidos efervescentes de penicilina G potássica bem 
conservados perdem relativamente pouca potência (mantidos a 
52 - 56 oC, a perda de potência de um título inicial de 
50 000 U era de 4,9% em 4 meses e 5,6% em 12 meses (30). 

Os diluentes tais como a sacarose, glucose e lactose 
serão desaconselhados pela inactivaçâo do antibiótico a cur
to prazo. 

0 revestimento gastro-resistente nâo deu resultados de 
todo satisfatórios, provavelmente pelo facto de nâo se che
gar a regular o tempo de desagregação de um modo exacto para 
só permitir a absorção no duodeno (29). 

Cápsulas de gelatina dura foram tornadas gastro-resis-
tentes por aplicação de quatro camadas de solução acetónica 
de acetoftalato de celulose a 8% com ftalato de dietilo a 
4%. Resistiram durante pelo menos 2 horas em suco gástrico 
artificial e desagregaram ao fim de 9 - 24 minutos em suco 
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entérico artificial. Estes resultados foram conseguidos no 
Sector de Tecnologia Farmacêutica da Faculdade de Farmácia 
do Porto (31). 

Foltz e Schmmel verificaram que em jejum o nível sérico 
de antibiótico é mais elevado no caso da penicilina potássi
ca e procaína do que no da penicilina sódica e benzatina. 

1.2. SUPOSITÓRIOS E ÓVULOS 

A terapia antibiótica pela aplicação de supositórios 
veio a ser praticada, embora com limitada difusão. Isto de
vido a incertezas quanto ao valor clínico de tal tratamento, 
motivo de reservas por afirmações contraditórias no que res
peita à estabilidade do antibiótico sobretudo no excipiente 
clássico - manteiga de cacau. 

Com efeito, Casano e col., Rodelius, Carvalho e col. 
constataram que a penicilina é discretamente absorvida a 
partir da mucosa rectal, aparecendo concentrações eficazes 
no sangue com permanência em tempo suficiente, embora sempre 
inferiores aos níveis conseguidos por administração parenté-
rica, considerando doses paralelas. As doses para adminis
tração rectal necessitam ser mais elevadas. No caso da peni
cilina sódica ou potássica sâo convenientes 500 000 U repe
tidas de 6 em 6 ou 8 em 8 horas. 

Por outro lado, a penicilina-procaína e a penicilina-
benzatina entram facilmente na circulação, atravessando a 
mucosa rectal, resultando níveis altos e prolongados (32, 
33). 

No que se refere aos aspectos de formulação, os exci-
pientes estudados foram a manteiga de cacau, alguns glicerí-
deos de ácidos gordos saturados e polietilenoglicois. Ao 
mesmo tempo estudou-se o poder estabilizante de várias subs
tâncias adicionadas à massa tendo em consideração os traba
lhos realizados com soluções aquosas de penicilina (28). As
sim, do grupo dos tamponantes procuravam-se os mais capazes 
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de modificar o pH do meio e/ou tamponarem-no. De entre mui
tas substâncias com poder antisséptico eram ensaiadas as que 
actuavam, em principio, por redução ou impedimento até da 
produção de penicilinase. Dado que a destruição penicilínica 
era acelerada pela presença de iões metálicos existentes nas 
embalagens, era notada conveniente a utilização de compostos 
fixadores de metais com vista à protecção do antibiótico. 0 
efeito da presença de água e a temperatura de conservação 
estava também presente nos programas de estudo dos supositó
rios (34). 

Experiências clinicas permitiram adoptar as seguintes 
doses: adultos - 250 000 U 2 a 4 vezes por dia; 

crianças - 125 000 U 2 a 3 vezes por dia. 
Os supositórios referidos sâo de manteiga de cacau e a 

penicilina é cristalizada. A sua conservação mostrou-se pre
cária (35) . 

Os óvulos preparados com gelatina glicerinada eram for
mas totalmente magistrais, com um periodo de utilização má
ximo de 3 dias. A F.D.A. inclui óvulos de penicilina sódica, 
potássica ou cálcica em manteiga de cacau e espermacete, aos 
quais é imposta uma conservação no frigorifico durante 12 
meses. 

1.3. FORMAS DE USO EXTERNO - POMADAS E CREMES 

A aplicação local de penicilina no caso de infecções 
cutâneas, feridas infectadas, etc., constituiu um vantajoso 
meio terapêutico de modo a conseguir in loco uma concentra
ção forte de antibiótico que nâo era viável por via parenté-
rica. 

A veiculação do antibiótico em creme ou em pomada foi 
cedo apontada como solução para a terapia local externa, em
bora possam aparecer aspectos desfavoráveis como alergias ou 
sensibilizações mais ou menos generalizadas (36). 
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A adenda à Br. Ph. de 1951 permitia o uso das formas 
cristalinas de sais de sódio e potássio como alternativa aos 
sais amorfos de cálcio ou potássio englobados em vários ti
pos de formas dérmicas de diferente composição: em pomadas 
com excipiente gordo nas quais o antibiótico se encontra na 
forma de pó microcristalino, hidrossolúvel ou pouco solúvel 
na água; em solução aquosa dispersa na matéria gorda ou em 
cremes com o excipiente emulsionado (O/A) onde o antibiótico 
é posto em solução directamente na fase aquosa, ou por in
termédio de hidrótropos. 

Dada a grande instabilidade da penicilina G, cedo foram 
experimentados os excipientes à procura de fórmulas mais es
táveis e com maior capacidade de cedência antibiótica. As 
principais propriedades a exigir aos excipientes para o uso 
em pomadas compreendem o pH (6-7), ausência de poder oxidan
te e a possibilidade de esterilização sem variações sensí-
veis das caracteriticas quimicas e fisicas (37). 

A estabilidade das pomadas de penicilina segundo 
Tol'tsman foi considerada fraca pelo que preconizava a sua 
preparação extemporânea e conservação no frigorifico não 
mais de 5 a 10 dias (38). 

Bases anidras contituidas por óleo de amendoim e cera 
ou vaselina e parafina líquida conservam por mais tempo a 
actividade antimicrobiana (39). Estas bases nas quais a pe
nicilina se encontra dispersa em partículas sólidas dâo uma 
difusão irregular e descontínua. Pode, porém, tornar-se a 
difusão mais regular pela adição de pequena quantidade de 
lanolina que, por hidratação, favorece a dissolução progres
siva, do antibiótico em contacto com a pele. 

A mistura de hidrocarbonetos saturados, vaselina com 20 
a 25% de parafina líquida era apontada como a melhor base 
para pomadas oftálmicas de penicilina, ao contrário da lano
lina e dos álcoois resultantes da sua saponificaçâo que eram 
desaconselhados por inactivar a penicilina (40). 

As pomadas oftálmicas de penicilina aplicadas em recém-
-nascidos foram consideradas melhores que o nitrato de prata 
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e mesmo que a penicilina I.M. (41). 
A formulação a seguir transcrita, permitindo incorporar 

soluções de penicilina numa cera sintética, foi estudada 
comparativamente com outras manipulações com excipientes na
turais contendo lanolina. 

Solução de penicilina formolada esterili
zada, com tampão, correspondente a 1000 U 10 ml 
Cera sintética (semelhante aos carbowaxes) 10 g 
Parafina líquida esterilizada q.b.p 100 ml 

Obviamente que o período de conservação se mostrou mais 
longo com excipiente sintético (5 meses), pois nâo tinha 
qualquer oligoelemento ou peróxido capaz de alterar rapida
mente a penicilina (42). 

A preparação da penicilina formolada consiste em juntar 
2,5 ml da solução de formol a 2%o previamente neutralizada a 
100 000 U de penicilina. Aquecer a 56 <>C durante 30 minutos 
e repetir este tratamento após 24 horas. Diluir com 2,5 ml 
de solução tamponada de hipossulfito-boratada. Guardar em 
ampolas. As soluções conservam-se à temperatura do laborató
rio durante 9 meses sem variação do seu título inicial (43). 

Convém proteger convenientemente as pomadas da humida
de, mas, para maior segurança, pode aumentar-se a estabili
dade pela incorporação de compostos que absorvam água, como 
o amido seco de batata, lactose anidra, uma mistura seca de 
tampão (pH 6,5) constituída por ácido cítrico e fosfato dis-
sódico adicionada na concentração de 1 a 3%. 

As bases laváveis constituídas por misturas de polieti-
lenoglicóis, embora excelentes excipientes dermatológicos em 
geral, mostram-se inactivadoras imediatas para a penicilina, 
sobretudo quando presentes os PEG 400 e 1500. A adição de 
catalase a estas bases protege a penicilina da acção dos pe
róxidos, mais do que em outros antibióticos (neomicina, oxi-
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tetraciclina). Porém, a presença de outros antioxidantes, 
como o ácido ascórbico e metabissulfito de sódio, nâo dá re
sultados eficazes. 

Devido ao bom poder solvente dos PEG face ao celulóide, 
resinas à base de fenol e formol, PVC e lacas, leva a ser 
criteriosa a escolha dos materiais de embalagem (44). 

Os cremes do tipo O/A contendo penicilina solubilizada 
na parte aquosa proporcionam uma difusão regular e contínua 
de grande quantidade de antibiótico. 

Podem efectuar-se estudos de difusão por diálise em gé
lose para os antibióticos com alto coeficiente de difusão 
como a penicilina, ou diálise em água para os de menor coe
ficiente de difusão. A apreciação da cedência antibiótica 
pode ser efectuada in vivo utilizando animais, ou por expe
rimentação clínica. Estes últimos sâo longos, delicados e 
mais subjectivos do que os efectuados in vitro (45). 

A Br. Ph. (1953) inscreveu uma pomada emulsão que in
cluiu o citrato de sódio como tampão e o clorocresol como 
conservante, sendo a fase interna constituída por parafina 
líquida, parafina sólida e cera. 

O emprego de agentes tensioactivos (iónicos e nâo ióni
cos) mostra-se de certa maneira condicionado, devido à even
tual interferência na estabilidade do antibiótico e possí
veis erros nos doseamentos microbiológicos, levando a aumen
tos das zonas de inibição (46). 

De qualquer modo a conservação de pomadas e cremes hi
dratados é precária, devido à rápida decomposição da penici
lina na fase aquosa. 

1.4. OUTRAS FORMAS FARMACÊUTICAS 

1.4.1. COLÍRIOS 

Existiam no comércio preparações extemporâneas como os 
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colírios constituídas normalmente por misturas anidras de 
benzilpenicilina sódica, substâncias tampão e cloreto de só
dio como isotonizante, que no momento do emprego se dissol
viam em água esterilizada. 0 seu período de conservação era 
de cerca de duas semanas quando as soluções eram mantidas 
abaixo de 15 <>C. 

Por indicação do Br. Ph. C. (1949) era associada à ben
zilpenicilina uma mistura conservante de nipagim e nipasol 
que se dissolviam em água destilada no momento do emprego. 
Surgiram propostas de veículos constituídos por uma solução 
a 70% de PEG 4000 em tampão de Sõrensen de pH 8 (47) e uma 
solução de metilcelulose a 2% que confere maior viscosidade, 
embora possa ser apontada alguma acção irritante ao espes-
sante sobre o globo ocular (48). 

1.4.2. AEROSSOLES 

Para as enfermidades das vias respiratórias, e seguindo 
as experiências com sulfamidas, empregou-se a penicilina em 
nebulizadores. As partículas de penicilina micronizadas 
(cerca de 10 u) dispersas num propelente tipo CCI2F2 ou 
CCL3F tiveram já grande uso na década de 60 como um dos 
meios farmacológicos do tratamento da insuficiência respira
tória aguda nos doentes pulmonares crónicos e nos indivíduos 
nâo comatosos e colaborantes. 

A penicilina era associada a fluidificantes e broncodi-
latadores. Esta via de administração era paralela a outras 
vias (I.V., I.M.) consoante os casos. A antibioterapia se
guida dependia igualmente de situações individuais, conforme 
a indicação laboratorial era conhecida ou a cobertura anti
biótica era cega, pelo que se deitava mâo de um antibiótico 
específico ou dos chamados antibióticos de largo espectro. 
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1.4.3.POS 

Raro é o uso de penicilina pura em pó. Sâo mais vulga
res diluições variadas do antibiótico em excipientes anidros 
e estéreis (cloreto de sódio, citrato de sódio, glucose, li-
copódio, etc.). É comum a associação da penicilina e sulfa-
midas (suifatiazol, suifanilamida) e proflavina com ou sem 
óxido de magnésio. Estas misturas sâo guardadas em frascos 
de vidro esterilizados e hermeticamente fechados. 0 periodo 
máximo da sua utilização foi, na segunda guerra mundial, pa
ra tratamento de feridas. 

Em ortodôncia apareceram os "cones dentais" prescritos 
na F.D.A.. Juntamente com a penicilina cálcica misturava-se 
sulfatiazol e/ou sulfanilamida. 

1.4.4. ADESIVOS E GASES 

Utilizam-se soluções concentradas, tamponadas e esté
reis ou dispersões coloidais hidrófilas de sais sódicos ou 
potássicos de benzilpenicilina com os quais se impregnam ga
zes que posteriormente se secam a baixas temperaturas ou no 
vácuo e enrola convenientemente. * 
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2. PENICILINA V 

-1—LOOM 

Fig. 6 - a-fenoximeti1penici 1ina 

1 mg de penicilina V corresponde a 1695 U.I. 
1 mg de penicilina V potássica corresponde a 1530 U.I. 

Uma das penicilinas obtidas por meio da junção de pre
cursor, ácido fenoxiacético, ao meio de fermentação a fim de 
obter a cadeia lateral apropriada foi a penicilina V (feno-
ximetilpenicilina). Com excepção desta nenhuma outra penici
lina obtida por este método oferecia vantagens em relação à 
penicilina G. Principalmente a possibilidade de uma absorção 
após administração oral e a sua estabilidade em meio ácido, 
só foram descobertas em 1954 pelos trabalhos de Brandi e 
Margreiter. 

Da administração oral da penicilina V resultam níveis 
hemáticos mais elevados do que com a mesma administração de 
benzilpenicilina. Todavia, para debelar infecções graves 
causadas por microrganismos sensíveis à penicilina, é acon
selhável o tratamento por via parentérica com soluções ou 
suspensões de penicilina G. 

2.1. PREPARAÇÕES FARMACÊUTICAS DE PENICILINA V 

2.1.1. CAPSULAS - 125 mg ( 200 000 U) 
250 mg ( 400 000 U) 

2.1.2. COMPRIMIDOS - penicilina V potássica doseados a 
200 000 e 400 000 U 

O 
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2.1.3. SUSPENSÕES AQUOSAS penicilina V cálcica para 
uso oral e uso injectável. 

^2^-O-CII 2 -CO-IÍM s CNj 

À—H —Lcútf 
( cn3 ) 2 cu 

CM. 

Cll , CIL 

N i i - c i i 2 - n i 2 - N i i 

CM - ( CH3 ) 2 

F i g . 7 - i d r a b a m i na - f e n o x i m e t i 1 p e n i c i 1 i na 

Utilizam-se a 300 000 U/5 ml "per os", mistura de N,N'-
-bis-(deidroabietil)etilenodiamina com pequena quantidade de 
sais di-hidro e tetra-hidro derivados de penicilina V. 

2.1.4. XAROPES - penicilina V - benzatina em suspensão 
para uso oral. 

A estabilidade das suspensões dos sais aminados baseia-
-se principalmente na solubilidade e coeficiente de degrada
ção do produto dissolvido. A velocidade de decomposição da 
penicilina em suspensão, para uma dada temperatura e pH, 
obedece a uma reacção de pseudo ordem zero (ko), enquanto a 
parte que se dissolve segue uma reacção de primeira ordem 
(kl); a velocidade de decomposição da solução saturada de 
penicilina será: 

- dP/dt ko ko = kl [Pen]sat 

Desde que o sal em solução esteja pelo menos parcial
mente dissociado, pode conseguir-se diminuir a sua solubili
dade pelo efeito da adição do iâo comum (adição de pequenas 
quantidades de cloridrato de procaina às suspensões de peni
cilina procaina) (49,50). Deste modo, promove-se o prazo de 
validade das suspensões, verificando-se, porém, que os ni-
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veis hemáticos sâo inferiores aos conseguidos após adminis
tração de sais solúveis (51). 

3. PENICILINAS SEMI-SINTETICAS - (6-APA) 

Um estudo orientado para a modificação química das pe
nicilinas obtidas por fermentação levou à obtenção de novas 
penicilinas. As primeiras obtidas por este método foram de
rivadas da penicilina X, adaptando-se muito bem o grupo p-
-hidróxido do núcleo do benzeno a uma substituição por 
halogéneos e por radicais metilo (Coghhill, Stodola e 
Watchel, 1949). Uma série de penicilinas surgiu então e vá
rias demontraram potência superior à penicilina G. No entan
to, o espectro antibacteriano nâo era mais largo e, por 
isso, nenhuma foi considerada como melhor para uso clínico. 

Durante a década de 50 Batchelor, Chain e outros utili
zaram um método análogo para a síntese de novas substâncias: 
modificaram o grupo p-amino da p-aminobenzilpenicilina mas 
sem vantagens para a quimioterapia. 

As diferentes pesquisas levaram, contudo, à observação 
de uma discordância total entre as dosagens quimicas e bio
lógicas efectuadas no controlo dos meios de fermentação, aos 
quais nâo se tinha adicionado o precursor adequado. Este 
facto permitiu supor que o núcleo comum das penicilinas - o 
ácido 6-aminopenicilânico (6-APA) - era produzido em meio de 
fermentação, mas na ausência total do precursor da cadeia 
lateral. 0 6-APA foi isolado como produto natural provenien
te do meio de fermentação (Batchelor e col., 1959) e obtido 
mais tarde por clivagem enzimática (Kauffmann e Bauer, 1960) 
ou por hidrólise química da cadeia lateral da penicilina G. 

Logo que se obteve o 6-APA toda uma série de objectivos 
puderam ser propostos, principalmente a possibilidade de au
mentar o espectro antibacteriano. As penicilinas G e V eram 
activas sobre os cocos Gram (+) e (-), mas a sua actividade 
era fraca para os bacilos Gram (-). Para a Pseudomonas 
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aeruginosae nenhuma penicilina ou antibiótico existente na 
altura se mostrava eficaz;. 

Um outro objectivo das pesquisas sobre o 6-APA foi o da 
preparação de penicilinas activas sobre os estafilococos pe-
nicilino-resistentes. Estes germes apareceram alguns anos 
após o uso intensivo de penicilina G na clínica. Em 1948, 
50% dos germes hospitalares eram já resistentes a esta 
penicilina. Em 1957, altura do reconhecimento do 6-APA, este 
número atingia 80% em muitos hospitais. Para além disso, 
eram igualmente resistentes à maior parte dos antibióticos 
usados em clínica na época (bacitracina, estreptomicina, te-
traciclinas, etc.). 

Já em 1944 Kirby atribuiu a resistência dos estafiloco
cos perante a penicilina G à produção de uma penicilinase 
(3-lactamase, que por abertura do anel p-lactâmico da penici
lina, conduz à formação do ácido penicilóico que nâo possui 
actividade antibacteriana. 

a ' s ' o " NH L-C0<IM 

Fig. 8 - Formação do ácido penicilóico 

Devido à possibilidade de modificação da cadeia late
ral, tentou obter-se penicilinas estáveis face às 3-lactama-
ses, que conservassem a sua actividade antibacteriana para 
os germes resistentes à penicilina. As pesquisas que se se
guiram à descoberta do 6-APA conduziram ao desenvolvimento 
de uma série de penicilinas que respondem aos dois objecti
vos propostos: alargamento do espectro e estabilidade face a 
estafilococos produtores de (3-lactamase. 

As possibilidades básicas para preparação do 6-APA e 
penicilinas semi-sintéticas podem representar-se esquemati
camente (ESQUEMA I). 

A acilaçâo química do 6-APA com cloreto do ácido fenil-
acético, produzindo benzilpenicilina, foi usada para obter 
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evidência cromatográfica de 6-APA em amostras de fermenta
ções e em determinações quantitativas do mesmo ácido em cul
turas fermentadas de Pénicillium chrysogenum sem adição de 
precursores. 

PENICILINA 
G ou V 

•> biosintese 
P.crhysogenum 

-> hidrólise 
enzimática 

•> hidrólise 
quimica 

6-APA 

ESQUEMA I 

F 
acilaçâo 
quimica 

T, 
acilaçâo 

enzimática 

T 
PENICILINA 

SEMI-SINTÉTICA 

A obtenção do 6-APA por fermentação directa com aquele 
Pénicillium é de baixo rendimento e exige processos de iso
lamento complicados. Ao contrário, as fermentações e isola
mento das penicilinas G e V mostram-se mais rentáveis, além 
destas duas penicilinas serem base económica e segura para 
a obtenção de 6-APA necessário para produzir comercialmente 
penicilinas semi-sintéticas. 

As principais hidrólises químicas e enzimáticas das 
penicilinas em 6-APA sâo descritas por Carrington (1971). 
Dois tipos diferentes de enzimas capazes de remover o acilo 
da cadeia lateral foram detectadas em microrganismos. 0 pri
meiro tipo está amplamente distribuído em grande número de 
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actinomicetos, fungos filamentosos, e certas algas. Promovem 
a desacilaçâo da penicilina V mais rapidamente que a da pe
nicilina G (pH 10 e 50 °C). 0 segundo tipo foi só detectado 
em bactérias, especialmente nas de Gram (-) e hidrolisa a 
benzilpenicilina (pH 8 e 40 <>C). Uma amido-hidrolase de 
E.coli é usualmente associada com células, mas ocorre também 
actividade extracelular com outras bactérias. 

As acilases penicilínicas sâo enzimas reversiveis; con
seguem a ligação das cadeias laterais ao 6-APA (pH 5 e 35-
-40 oc). 

Fermentação fúngica 
(P.crhysogenum) 

Fermentação bacteriana 
(E.coli) 

Precursor ác. fenilacético 

Benzilpenicilina Acilase-celuias 

Extracção solvente Morte das 
células 

Filtração 
células 

Benzilpenicilina 
cristalizada 

Suspensão 
enzimática 

T 
6-APA 

Extracção do j ác. fenilacético 

6-APA cristalizado 

Cadeia lateral j acilaçâo 

PENICILINA SEMI-SINTÉTICA 
ESQUEMA II 
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Comercialmente a hidrólise enzimática para a obtenção 
mais eficiente de 6-APA a partir de penicilina é normalmente 
baseada nos dois processos de fermentação, como mostra o ES
QUEMA Ildescrito por Carrington. 

Um método inventado na Holanda e também descrito por 
Carrington consiste na preparação de penicilinas com substi-
tuintes iminoéter, sendo selectivamente hidrolisadas a 6-APA 
sob determinadas condições que deixam o anel |3-lactâmico in
tacto. 

b N L-COOH \—/ OH 1 }> LcoosKCH.). 
o a 3 

© 

' OH fy N L-COUSÍ ( CHJ)J \ = J Cl ^ N 1—CUOSil CH3), 

o 

0 
CH. 

i N 1— CÛOH \_// >w 
0 

F i g . 9 - P r e p a r a ç ã o de p e n i c i l i n a s coin s u b s t i t ui nt es 
i mi n o é t e r 

As penicilinas naturais sâo primeiramente convertidas 
no seu éster metilsilícico para protecção do grupo carboxi-
lico (I). Por tratamento com percloreto ou oxicloreto de 
fósforo em presença de um catalisador, obtém-se um iminoclo-
reto (II). Com adição de um álcool, converte-se o iminoclo-
reto no correspondente iminoéter e faz-se simultaneamente a 
clivagem do éster silicico sem quebrar o anel (3-lactâmico 
(III) e (IV). 

Cada etapa destas reacções exige condições próprias de 
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temperatura, tempo e tipo de reagentes empregados. A hidró
lise selectiva do iminoéter é altamente sensível, deve ser 
realizada em meio ácido fraco para originar 6APA que cris
taliza facilmente no ponto isoeléctrico. 

Para obter uma penicilina semisintética basta promover 
a acilaçâo química do 6APA, reacção obtida por junção da 
cadeia lateral ao núcleo da penicilina. 
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F i g . 10 - P r e p a r a ç ã o de uma p e n i c i l i n a semi-
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A acilaçâo contínua enzimática do 6APA é também possí
vel. Abbott (1976) referiu o uso de enzimas imobilizados pa
ra obter 6APA a partir de penicilinas e consequentemente 
chegar às penicilinas semisintéticas por acilaçâo do ácido. 
A desacilaçâo é feita à custa de acilases penicilínicas de 
E.coli. Bacillus megatherium. B.circulans ou esporos de 
Fusarium moniliforme. A acilaçâo enzimática do 6APA tem 
menor utilidade comercial. No mesmo artigo vem descrito um 
processo de duas etapas para sintetizar a ampicilina a 
partir da penicilina G (56). 
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Em (A) uma acilase de E.coli hidrolisa a benzilpenici-
lina a 6-APA e ácido fenilacético. Antes de se prosseguir 
para a reacção de acilaçâo, deverão separar-se os dois pro
dutos formados para prevenir a sua junção e evitar nova for
mação de penicilina G. Este trabalho de separação é desne
cessário se for usada a acilase tipo III da Pseudomonas me-
lanogenum para a etapa (B), uma vez que é específica para 
dadores de fenilglicina, podendo ser adicionada a mistura do 
6-APA com o ácido fenilacético, somente a ampicilina é sin
tetizada. 

Num outro processo simplesmente se regista uma etapa: 
acilaçâo com acilases imobilizadas provenientes da E.coli. 
B.megatherium ou B.circulans que produzem ampicilina. 
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Fig. 12 - Síntese da ampicilina 

3.1. DESENVOLVIMENTO DAS PENICILINAS SEMI-SINTÉTICAS 

0 desenvolvimento das penicilinas passa necessariamente 
por modificações estruturais de modo a criar melhoria da ac
tividade intrínseca dos fármacos, aumento da resistência à 
inactivaçâo pelas (3-lactamases e melhores propriedades far-
macocinéticas. 

- Tentaram-se modificações na cadeia lateral acilamino 
em 6 3. 
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- Introdução de substituintes em 6 a. 
- Modificações do grupo carboxílico em C3. 

3.1.1. PENICILINAS ANÁLOGAS A PENICILINA V 

A introdução de um átomo de oxigénio na cadeia lateral 
(fenoxipenicilinas) estabiliza o anel p-lactâmico e confere 
estabilidade à hidrólise em meio ácido. Esta é a sua maior 
vantagem e desde então começou a falar-se em "penicilinas 
ácido-estáveis" (52). Todavia, em solução degradam-se mas 
com uma velocidade menor em relação à benzilpenicilina e ou
tras . 
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Fig. 13 - Penicilinas análogas à Penicilina V 

A primeira penicilina semi-sintética usada na clínica 
foi a feneticilina seguida da propicilina, análogas à peni-
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cilina V em estrutura e propriedades antibacterianas, porém 
substancialmente melhor absorvidas quando administradas por 
via oral. 

O sal potássico da feneticilina, a 35 °C e a pH 1,5 tem 
um tempo de semi-vida de 1 hora. 0 valor desse tempo é de 4 
minutos nas mesmas condições para a penicilina G. 0 pH cor
respondente à degradação mais lenta é de 6,5, embora a velo
cidade de degradação nâo seja apreciavelmente aumentada en
tre pH 5,5 e 7 usando soluções tamponadas com citrato (53). 

Nos princípios de 1960 surgiu a meticilina, eficaz para 
o tratamento de infecções causadas por estafilococos penici-
lino-resistentes. A actividade antibacteriana intríseca da 
meticilina é mais fraca que a da penicilina G, necessitando 
por isso de posologias mais fortes. Nâo obstante, foi uma 
aquisição de valor para a gama de antibióticos, que por in
trodução dos substituintes em orto na cadeia lateral da fe-
nilpenicilina se impede o acesso das enzimas ao anel (3~lac-
tâmico. A cadeia lateral com impedimento estérico faz a in
terposição enzima-substrato. 

Recentemente, certos autores sâo ainda de opinião que a 
meticilina, a ser a escolha de primeira linha para as infec
ções graves de estafilococos resistentes, nâo sendo estável 
em meio ácido é apontada a via parentérica como a única para 
a sua utilização. Foram realizadas tentativas para aumentar 
a sua concentração no soro, com administração paralela de 
probenecide pelo reconhecimento da sua validade específica 
antiestafilocócica (54). 

Cabe aqui mencionar os trabalhos realizados no Departa
mento de Tecnologia Farmacêutica da Faculdade de Farmácia do 
Porto sobre a absorção da meticilina nas formas farmacêuti
cas "cápsulas revestidas" (55) e "supositórios" (56). A ex
perimentação foi realizada em coelhos e no Homem com resul
tados positivos. As conclusões apontam para a utilização do 
antibiótico também por outras vias e nâo somente o emprego 
em injectável. 
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3.1.2. DERIVADOS ISOXAZOLIL 

A aquisição da meticilina para se opor à inactivaçâo 
pelas 3-lactamases de um modo firme, orientou a investigação 
para a síntese de penicilinas de estrutura semelhante. De 
sínteses, estruturadas de modo a unir um heterociclo como o 
isoxazol ao carbonilo da cadeia acilamina na posição 6, 
resultaram mais tarde os derivados isoxazolil com maior es
tabilidade frente às |3-lactamases estafilocócicas e melhores 
propriedades farmacológicas. Sâo eles a oxacilina mais rapi
damente metabolizada, a cloxacilina que é excretada 10% na 
forma de metabolito activo, a dicloxacilina que tem a mais 
elevada taxa de ligação às proteínas e a flucloxacilina que 
atinge níveis séricos mais elevados (57). 

R 

R 1 

R R 
1 

H H 
Oxaci l ina 

Cl II 
Cloxacilina 

Cl Cl 
Diclnxncilina 

Cl F 
f lin: l o x í i c i l ina 

Fig. 14 - Derivados isoxazolil 

Podem apontar-se como propriedades comuns desta série a 
grande estabilidade face à penicilinase estafilocócica, a 
boa absorção oral, elevada ligação seroproteica e eliminação 
renal repartida pelas formas nâo alteradas e pelas metaboli
zadas . 
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Era geral o carácter hidrofóbico da cadeia acilamino in
crementa a actividade frente a Gram (+) diminuindoa para os 
Gram (). Conseguiuse alargar o espectro de acção das peni
cilinas por introdução de pequenos substituintes hidrófilos 
como OH, NH2, COOH, SO3H em posição a na referida cadeia. 

3.1.3. AMINOPENICILINAS 

Do número de penicilinas com espectro alargado, a ampi
cilina, aparecida em 1961, é a mais amplamente empregada. 
Sobre os cocos Gram (+) possui actividade semelhante à da 
penicilina G; nâo é no entanto estável face aos estafiloco
cos produtores de penicilinase. Possui actividade importante 
contra os cocos Gram () e maior potência para os bacilos 
Gram () do que a benzilpenicilina. 
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É estável em meio ácido e absorvida após administração 
oral, nâo sendo, no entanto, completa essa absorção. Por 
isso, um dos objectivos foi desde logo conseguir desenvolver 
derivados da ampicilina que oferecessem uma melhor absorção 
com libertação desta penicilina no organismo. 

A hetacilina, a sarpicilina e a metampicilina sâo pró-
-drogas que libertam in vivo a ampicilina (58,59,60,61,62). 

Outra série de pró-drogas sâo os ésteres da ampicilina: 
a pivampicilina, a talampicilina e a bacampicilina dâo ní
veis séricos mais elevados em comparação à ampicilina. Sâo 
rapidamente hidrolisados a ampicilina em presença de estea-
rases séricas provenientes de espécies de mamíferos (63). 

Doseamentos em voluntários humanos em ensaios clínicos 
cruzados com 250 mg de ampicilina e 350 mg de pivampicilina 
(correspondendo a 250 mg de ampicilina) mostraram que a ab
sorção do éster é equivalente à concentração do pico sérico 
de ampicilina após administração I.M.. 0 éster foi absorvido 
quase quantitativamente, proporcionando um pico sérico tri
plo em comparação com a dose oral de ampicilina. 

Daehne e col. prepararam uma série de aciloximetil és
teres de ampicilina para estudo farmacoquímico selectivo em 
relação ao aumento da absorção oral. 

A relação entre o radical R e a percentagem da fracção 
disponível no soro 30 minutos após administração oral foi a 
seguinte: 

CH3 - 89% CH2CH3 - 80% (CH2)2CH3 - 85% 

CH(CH3)2 - 89% C(CH3)3 - 22% CeH5 -67% 

CH(CH2CH3 )2 - 23% 

Tentou-se a modificação do grupo ácido carboxílico por 
tetrazol mas o resultado obtido foi uma diminuição da acti
vidade. 

As aminopenicilinas incluem também a amoxicilina, a 
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azid ocilina, a epicilina e a ciclacilina (64,65,66,67). 
0 espectro antibacteriano da amoxicilina é análogo ao 

da ampicilina no conjunto dos bacilos Gram (+) e () ampici
linosensíveis. Frente aos estreptococos A e B a sua activi
dade é superior à ampicilina e penicilinas V e G (68). Tem 
melhor absorção oral, nâo é influenciada pela alimentação, 
possui maior actividade intrínseca, melhor difusão e baixa 
taxa de ligação às proteinas plasmáticas (17%). 
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As betalactaminas têm como propriedade comum a fixação 
à parede bacteriana, o que conduz a alterações morfológicas. 
Observadas ao microscópio, estas alterações deixam transpa
recer certas diferenças quando se trata de um outro antibió
tico. É o caso da amoxicilina e da ampicilina. Um estudo de 
Curtis a propósito do mecanismo de actuação das betalactami
nas sobre a E.coli K12, permite actualmente fundamentar em 
bases bioquímicas a explicação das diferenças morfológigas 
sofridas pela bactéria em presença da ampicilina e amoxici
lina. 

A parede interna da bactéria compreende seis proteínas 
distintas que fixam as penicilinas (Penicillin Binding Pro
tein = PBP), as quais se ligam por covalência a um resto de 
serina, centro activo das proteínas. Algumas destas enzimas 
têm funções essenciais na morfogénese, enquanto que outras 
parecem desprovidas de função específica. Foi possível mos
trar que as PBP 1 estão implicadas na biossíntese dos pepti-
doglicanos associados ao crescimento celular. A sua inibição 
conduz à formação de esferoblastos e à lise rápida da bac
téria. 

As PBP 2 e 3 têm como funções especiais, respectivamen
te, a manutenção de uma morfologia circular e o processo da 
divisão celular. 0 efeito letal para a bactéria parece ser 
mais rápido por inibição das PBP 1. 

As PBP 4, 5 e 6 nâo parecem estar implicadas no efeito 
das betalactaminas. A função da PBP lb nâo é clara, embora 
estudos com mutantes pareçam indicar a sua importância na 
biossíntese da parede celular (69). 

Existe, portanto, uma correlação entre a proteína fixa
da pelo antibiótico e o tipo de alteração morfológica obti
do, o que consequentemente conduz a um efeito bactericida 
mais ou menos rápido de um antibiótico para outro. Assim, a 
ampicilina que se fixa sobre as PBP 3 dá formas filamentosas 
que têm lise retardada (na medida em que a concentração de 
ampicilina se manterá num nível de eficácia durante um espa
ço de tempo suficientemente longo). 
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A amoxicilina, que se fixa sobre as PBP 1, dá logo à 
partida esferoblastos que rapidamente rebentam. Este modo de 
acção classifica a amoxicilina entre as betalactaminas muni
das de potente actividade e efeito muito mais rápido. 

A epicilina apresenta características biológicas e 
químicas semelhantes às da ampicilina: o espectro antibacte-
riano, as taxas de actividade tanto in vitro como no que diz 
respeito às infecções experimentais no rato sâo similares. 
Só demonstra uma actividade mais marcada in vitro para a 
Pseudomonas: 50% das estirpes mostram sensibilidade a 100 
ug/ml de epicilina, enquanto que 12,5% sâo sensíveis à mesma 
concentração de ampicilina. Todavia, é pouco provável que a 
diferença de actividade in vitro sobre esta estirpe entre a 
epicilina e a ampicilina possa ter qualquer consequência te
rapêutica. Tanto uma como outra só exercem um décimo da 
actividade da carbenicilina e somente um vigésimo da activi
dade da ticarcilina sobre Pseudomonas. 

A azidocilina mostra grande actividade para o H. in
fluenzae e enterococos. Após administração oral encontra-se 
em concentrações séricas altas. Durante as primeiras 8 horas 
70% de a-azidobenzilpenicilina é excretada pela urina. Só 
uma pequena parte (5-10%) é metabolizada, apresentando o me-
tabolito o mesmo valor de Rf que o da ampicilina quando am
bos sâo analisados por cromatografia em camada fina (66, 
70). 

A ciclacilina apresenta a vantagem de uma melhor absor
ção relativamente às suas análogas. O ácido aminado desta 
penicilina aminoalicíclica é rapidamente reabsorvido e 
transportado como o sâo os aminoácidos naturais. A activida
de antibacteriana desta penicilina de largo espectro é infe
rior à da ampicilina: 5 a 20 vezes menos activa in vitro so
bre os estreptococos dos grupos A e B e sobre os estafiloco
cos sensíveis à penicilina G e também sobre os pneumococos. 
É 10 a 20 vezes menos activa sobre os bacilos Gram (-) ampi-
cilinossensíveis. Apresenta-se, porém, mais activa do que a 
ampicilina sobre os estafilococos produtores de penicili-
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nase, embora se note esta diferença unicamente em presença 
de uma inoculação fraca. A absorção da ciclacilina compen
sa, em certa medida,a sua inferioridade antibacteriana in 
vitro. 

3.1.4. PENICILINAS ANTIPSEUDOMONAS 

Por alteração posterior (1967) no espectro antibacte-
riano com introdução do grupo ácido em posição a na cadeia 
acilamino surgiu a carbenicilina (71). Possui uma acção com
parável à da ampicilina contra os germes Gram (-) e é ainda 
activa contra algumas Pseudomonas e importantes variedades 
de Proteus. A carbenicilina tem baixa toxicidade, o que per
mite administrar doses altas por via parentérica. 

Devido à grande utilização em hospitais, as vantagens 
económicas da fabricação em quantidade de uma mesma mistura 
permitem evitar a preparação quotidiana, se houver estabili
dade. A este respeito foi conduzido um estudo sobre o sal 
dissódico de carbenicilina em solventes normalmente utiliza
dos na via parentérica (glucose a 5% e cloreto de sódio a 
0,9%). A avaliação da estabilidade comparativa em função da 
temperatura (-20, 7 e 25 °C) e a averiguação do interesse da 
descongelação em forno micro-ondas deram resultados esperan
çosos. Não se verificou alteração da estabilidade das solu
ções congeladas e descongeladas rapidamente por micro-ondas. 
Crê-se que, no futuro, esta venha a ser a prática hospitalar 
normal (72). 

A carbenicilina nâo é absorvida por via oral, mas a 
pesquisa orientada no sentido da obtenção de derivados 
absorvíveis "per os" deu resultados positivos. Os ésteres (3-
-carboxilados da carbenicilina (éster 5-indoxílico) - carin-
dacilina - e a carfecilina (éster fenílico) sâo utilizados 
em formas farmacêuticas de uso oral, pois sâo mais estáveis 
em meio ácido (73) e libertam a carbenicilina no organismo 
encontrando-se em quantidades razoáveis na urina. 
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A investigação continua no sentido de encontrar subs
tâncias mais activas sobre a Pseudomonas aeruginosa. Uns in
vestigadores trabalharam com rumo aos derivados de estrutura 
semelhante à carbenicilina. A Ticarcilina (substituição do 
anel benzénico por um heterocíclico), a sulbenicilina (subs
tituição do ácido carboxilico por ácido sulfónico) e a sun-
cilina (substituição do grupo ácido por sulfonamida) foram o 
resultado desses esforços conducentes a maior estabilidade 
quimica. 

Apesar de tudo, a actividade destas penicilinas frente 
à Pseudomonas aeruginosa nâo é suficientemente elevada. As 
C.M.I. encontradas sâo da ordem das várias dezenas de jag/ml, 
afastadas portanto das poucas unidades que sâo os valores 
ideais para sucesso terapêutico. Esta especificidade tem si
do esperada nas cefalosporinas. 

Outros investigadores dedicaram o seu trabalho para 
conseguir a obtenção de penicilinas de largo espectro que 
melhorassem a actividade antipseudomonas, embora sensíveis 
às (3-lactamases. Sâo exemplos as ureidopenicilinas. A azlo-
cilina, a mezlocilina, a piperacilina e a apalcilina, obti
das por acilaçâo do grupo amina tanto da ampicilina como da 
amoxicilina, parecem cumprir as seguintes condições: 

in vitro 
C.M.I. mais baixas que as de carbenicilina e 
análogos. 
Alargamento do espectro antibacteriano, in
cluindo germes pouco sensíveis à carbenicilina. 

in vivo 
Diminuição do aporte sódico (sais monossódi-
cos) e da posologia diária (1/4 - 1/2) compa
rada com a da carbenicilina. 

A azlocilina mostra-se 4 a 8 vezes mais activa in vitro 
que a carbenicilina frente a Psdeudomonas. sendo igualmente 
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activa perante outros germes como Serratia. Proteus. Kleb
siella. Hemophilus e Enterococos. insensíveis à carbenicili-
na. Após administração I.V. revela uma semi-vida plasmática 
de cerca de 70 minutos e uma eliminação biliar importante, 
uma "clearance" sérica de 180 ml por minuto, isenção de bio-
transformaçâo metabólica, eliminação renal de 60% em 8 ho
ras e "clearance" renal de 120 ml por minuto. A fixação às 
proteinas plasmáticas é de cerca de 30-40%.Os picos séricos 
após injecção I.V. de 2-5 g podem chegar a 150-400 ug/ml. Os 
picos urinários sâo da ordem de 1000-2500 ug/ml. A posologia 
diária situa-se entre 10-15 g, cerca de metade da da carbe-
nicilina, o que diminui ainda a concentração em sódio. 

A mezlocilina apresenta as mesmas características. As 
C.M.I. sâo ligeiramente mais elevadas para Pseudomonas. 
mas mais reduzidas para as Enterobacteriáceas. A sua semi-
-vida plasmática é mais curta (1 hora) e o seu volume de 
distribuição mais reduzido que o da azlocilina. Tem uma con
siderável eliminação biliar, "clearance" sérica de 385 ml 
por minuto e "clearance" renal de cerca de 120 ml por minu
to. 

A piperacilina apresenta C.M.I. mais baixas, 8 a 32 ve
zes menores que a carbenicilina. É extremamente activa in 
vitro sobre Pseudomonas. Klebsiella. Enterobacter. Serra
tia. Proteus. Bacteroides. bem como sobre cocos Gram (+), 
incluindo o Enterococos para o qual a carbenicilina nâo tem 
actividade. Os níveis séricos sâo elevados: 150-170 ug/ml, 
dependendo da via de administração. Liga-se fortemente às 
proteínas plasmáticas (88-95%). A taxa de eliminação mínima 
é de 70 a 75%. A sua posologia diária é inferior à da car
benicilina: 4-8 g em perfusão I.V. ou injecção I.V., lenta 
em situações de infecções urinárias. 

A apalcilina apresenta C.M.I. baixas para as Enterobac
teriáceas e Pseudomonas cuja actividade é explicada nâo pela 
resistência às 0-lactamases, mas por uma melhor penetração e 
fixação nos "alvos" bacterianos. É activa por vezes face a 
germes resistentes à carbenicilina e ampicilina. É, porém, 
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pouco activa para os Hemophilus ampicilino-resistentes. A-
presenta uma grande excreção biliar e forte ligação às sero-
albuminas (80-95%), sendo muito pouco metabolizada. A poso
logia diária é bastante mais reduzida do que a da carbenici-
lina 1-6 g em perfusão I.V. (74,75). 

3.1.5. PENICILINAS RESISTENTES AS (3-LACTAMASES 

Nas penicilinas a introdução de um grupo metoxilo em 
posição 6 a conduz geralmente a compostos resistentes à 
inactivaçâo por (3-lactamases. Os estudos efectuados sobre 
ureidopenicilinas têm como objectivo manter a actividade an-
tipseudomonas e apresentar resistência às p-lactamases. Com 
efeito, cada vez mais as bactérias vinham exibindo resistên
cia adquirida às carboxipenicilinas (76). 
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Tem sido sintetizada grande quantidade de derivados com 
substituintes variados na posição 6 a do núcleo penamo (77, 
78). Os compostos com grupo formamido em posição 6 a sâo os 
que melhores resultados apresentam. 0 derivado da piperaci-
lina BRL.36.650 possui propriedades análogas às cefalos-
porinas da 3ã geração e assemelha-se também ao aztreonamo do 
novo grupo (3-lactâmico (79). 

3.1.6. AMDINOPENICILINAS 
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R 
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Fig.19 - Amdinopenici 1inas 

0 mecilinamo é um derivado 6-|3-amidinopenicilânico. Tem 
um espectro antibacteriano invulgar, algo parecido com as 
cefalosporinas da 2ã geração. Possui efeitos inibitórios 
muito fracos para a maioria das bactérias Gram (+) e é rela
tivamente ineficaz contra espécies de H.influenzae. màs a 
sua actividade inibitória para muitas outras bactérias Gram 
(-) é marcadamente superior à de outras penicilinas. 

Mostra afinidade para as PBP 2 dos Gram (-) convertendo 
as bactérias em esferoblastos osmoticamente estáveis. No en
tanto, a perda de divisão celular e o aumento da massa celu
lar provoca a lise bacteriana. 
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Nâo é activo contra Pseudomonas e tem fraca acçâo con
tra anaeróbios. É sensível às (3-lactamases estaf ilocócicas, 
mas mais estável do que a ampicilina, em relação à qual 
apresenta uma ligação menor às proteínas do soro (5-10%). 

O mecilinamo é usado na forma injectável. 0 seu éster 
pivmecilinamo é absorvido por via oral. Estão indicados como 
antibióticos de primeira escolha para infecções do tracto 
urinário, por onde sâo predominantemente eliminados (80). 

4. OUTROS ANTIBIÓTICOS (3-LACTAMICOS 

4.1. CEFALOSPORINAS 

1 
. s 

R^DNH -Tj r ^j 7 |-

C00H 

Fig.20 _ Estrutura das cefai os porinas ; núcleo cefemo 

As cefalosporinas sâo constituídas por um anel di~hi-
drotiazolínico ligado a um anel p-lactâmico (núcleo cefemo) 
acopulando duas cadeias laterais. Daí a sua semelhança es
trutural com as penicilinas e a designação conjunta de (3-
-lactaminas. 

Os processos de obtenção sâo semelhantes aos das peni
cilinas, sendo possível obter cefalosporinas a partir das 
penicilinas.A conversão requer oxidação dos grupos metilo da 
penicilina e expansão do anel tiazolidínico para di-hidro-
tiazina. Morin e seus col. mostraram ser os iniciadores da 
conversão conforme se apresenta na Fig.21. 
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Fig.21 - Obtenção de ce£a1 osporina a partir de penicilina 

- A oxidação do ester penicilínico (A) com metaperioda-
to em solução aquosa de dioxano forma o suifóxido (B). 

- Este sulfóxido em meio de anidrido acético origina 
2|3-acetoximetilpenamo (C) e 3(3-acetoxicefemo (D). Este ace
tato tratado por trietilamina origina o composto (E) o qual 
pode também ser obtido do sulfóxido. 

Há outras reacções para a conversão, algumas com inter
venção enzimática (81). 

A classificação das cefalosporinas baseada na cronolo
gia do aparecimento, e também principalmente em outras ca
racterísticas como o espectro de acção, a estabilidade pe
rante as (3-lactamases e os perfis farmacocinéticos conduziu 
à divisão das cefalosporinas em três grupos: da primeira, da 
segunda e da terceira gerações. 

As quatro modificações operadas nas cefalosporinas me
lhoram as propriedades farmacológicas e a actividade. 

É possível a modificação do núcleo (7-ACA) (77,82): 

- Modificação na cadeia acilamino em posição 7 P. 
- Introdução de grupos em posição 7 a. 
- Troca do átomo de enxofre na posição 1 por outros he-
teroátomos, especialmente o oxigénio (oxacefemo). 

- Modificação na posição 3. 
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Assim, alterações na posição 3 afectam essencialmente 
as propriedades farmacocinéticas, mais do que variações de 
actividade intrínseca ou especto de acção, tendo em conta 
que diminui a actividade ao aumentar o comprimento da ca

deia. 
O tipo de cadeia acilamino e sua configuração na posi

ção 7 (3 do anel (3lactâmico tem grande influência na pene

trabilidade nos Gram () e portanto na sua activiade intrín
seca. 0 espectro de acção e a estabilidade perante as (3lac
tamases e ainda modificações na cadeia lateral afectam, quer 
a actividade antibacteriana, quer as características farma
cocinéticas . 

A existência de uma cadeia lateral metiltiotetrazilo 
está directamente correlacionada com a ocorrência de alguns 
efeitos secundários. 

lã geração  amplo espectro para Gram () excepto ente
robacteriáceas resistentes e pseudomonas. 

A cadeia acilamino tem um grupo arilometilo e o anel 
benzénico é substituido por heterocíclicos e por grupos po
lares contendo heteroátomos. 
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2ã geração - amplo espectro e incluem já as enterobac-
teriáceas resistentes, mas nâo pseudomo-
nas. 

Na posição a da cadeia acilamino têm um grupo hidroxilo 
(cefamandole) ou levam na cadeia acilamino o-aminometilfe-
nilacético. 

A partir de culturas de Cephalosporum foram isoladas a 
cefalosporina P (actua nos Gram (+)), a cefalosporina N (ac
tua nos Gram (+) e (-)) e a cefalosporina C. 

A cefalosporina C, composto com apenas 10% da activi
dade antibiótica da penicilina N, hidrolisa-se por acção das 
estearases, mas denota estabilidade em presença das penici-
linases estafilocócicas. Foi esta última propriedade que 
manteve os investigadores interessados nesta molécula, que 
levou em 1959 ser possível isolar o 7-ACA, precursor da Ce-
falotina e dos restantes novos compostos deste grupo. 

A cefalotina e a cefaloridina, muito activas para espé
cies Gram (+), eram usadas na clínica em pacientes alérgicos 
à penicilina. Todavia, eram só administradas por via injec-
tável e as espécies Gram (-) ampicilino-resistentes ofere
ciam a mesma resistência àquelas cefalosporinas. 

Aparece posteriormente a cefazolina dando níveis séri-
cos mais elevados e num espaço de tempo muito curto após in
jecção. Apesar disso, não é totalmente resistente ao ataque 
das (3-lactamases, embora apresente melhores resultados do 
que a cefaloridina e cefalotina relativamente aos microrga
nismos Gram (-) ampicilino-resistentes. 

Os derivados obtidos por substituição do grupo acetoxi 
por hidrogénio, alcoxi ou halogénios dão lugar a cefalos-
porinas absorvíveis por via oral. A configuração destas tem 
na cadeia lateral acilamino fenilglicina unida em 7 3 e gru
pos hidrogénio, azido, metoxilo ou halogénios na posição 3, 
que substituíram o grupo acetoximetilo. 

Estas cefalosporinas orais são geralmente obtidas a 
partir das penicilinas. 

A esterificaçâo do grupo ácido para obter pró-drogas 
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que melhorem a absorção oral, diferentemente do que se passa 
com as penicilinas, nâo tem dado resultado. 

As cefalosporinas sâo estáveis em meio ácido e, assim 
sendo, estaria o caminho aberto para a formulação de cefa-
losporinas em formas para administração oral. 

A cefalexina foi a primeira a ser utilizada "per os" 
com significado clínico. As características de absorção oral 
da molécula, avaliadas em termos de actividade antibacteria-
na geral, nâo classificam esta cefalosporina como sendo de 
largo espectro, embora a molécula seja um pouco mais resis
tente ao ataque das (3-lactamases do que as já mencionadas 
cefalosporinas. 

Novos compostos se lhe seguiram, mas até hoje nâo mos
tram melhor biodisponibilidade do que as cefalosporinas in
jectáveis e penicilinas orais, nâo se igualando nem em es
pectro de acção nem em potência. 

Merecem especial atenção as cefalosporinas com resis
tência às 3-lactamases a qual é conseguida de duas formas: 

- éteres de oxima de configuração sin na cadeia acil-
amino como na cefuroxima. 

- cefalosporinas com um grupo metoxilo em posição 7 a. 
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Com origem natural obtiveram-se as cefamicinas que por 
modificação estrutural deram derivados sintéticos de grande 
interesse como a cefoxitina extraordinariamente resistente 
às p-lactamases (74). 

Como alternativa apareceu a cefuroxima por introdução 
de um grupo metoxima na cadeia lateral em posição 7. É dota
da de largo espectro para Gram (-), incluindo muitas espé
cies produtoras de penicilinases. É activa contra as entero-
bacteriáceas produtoras de uma cefalosporinase capaz de des
truir a maior parte das cefalosporinas. 

Quando administrada po via injectável produz bons ni-
veis sanguíneos, mas nâo mostra melhor actividade do que a 
cefaloridina. Contudo, em casos de infecções causadas por 
espécies Gram (-) ampicilino-resistentes, o seu uso é acon
selhado por muitos. 

R-CONH* ri 
COOH 

Oc- - - * . 
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N —OCHj 

Cefuroxim a 

Fig.24 - Algumas cefalosporinas da 23 geração 

Mais recentemente surgiu um novo tipo de cefalosporinas 
de origem natural isoladas de flavobactérias, semelhantes às 
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cefamicinas com um grupo formilamino em vez do grupo metoxi
lo em 7 a e que dâo pelo nome de chitinovorinas. Mostram al
ta resistência frente às (3lactamases, embora como antibió
ticos nâo possam ser classificados de grande interesse (83). 

A cefamandole representa um certo avanço em termos de 
actividade antibacteriana, mas nâo é totalmente resistente 
ao ataque das (3lactamases e o espectro de actividade nâo é 
ainda tâo amplo como seria desejável. 

3ã geração  amplo espectro incluindo pseudomonas. 
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Sâo incluídas as que contêm um grupo ácido sulfónico em 
posição a na cadeia acilamino (cefsulodina) ou as que contêm 
arilglicina como cadeia acilamino com um grupo amino acila-
do (cefoperazona), paralelas às ureidopenicilinas. 

Nas cefalosporinas da 3ã geração destacam-se as que 
combinam na cadeia acilamino duas características estrutu
rais das cefalosporinas da 2ã geração - os éteres de oxima 
(boa penetração e resistência às (3-lactamases ) com 2-amino-
tiazol (boa actividade intrínseca). Do grande número de com
postos deste tipo, cuja diferença é mínima em relação à ac
tividade e propriedades farmacocinéticas mencionam-se a ce-
fotaxima, ceftriaxona e a ceftazidima (84). 

Entre as cefalosporinas da 3ã geração também se incluem 
os oxacefemos, grupo de antibióticos de síntese total, que 
resultam da troca do átomo de enxofre por oxigénio na posi
ção 1 da estrutura cefemo. 

Os processos de obtenção sâo complexos e geralmente u-
tilizam o 6-APA. 
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Fig.26 - Oxacefemos 

Entre esta classe destaca-se o moxalactamo também cha
mado lactamoxefo. Apresenta actividade intrínseca, espectro 
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de acção e resistência às (3-lactamases superior às penicili
nas e cefalosporinas. É porém muito caro, devido à sua sín-
tese, o que torna a sua prescrição clinica mais restrita. 

4.2. OUTROS INIBIDORES DAS (3-LACTAMASES 

Há duas formas de actuação perante as 0-lactamases. A 
primeira consiste numa estratégia para evitar esses enzimas 
por intermédio de penicilinas ou cefalosporinas com estrutu
ra adequada. A segunda é praticada por neutralização das (3-
-lactamases, associando um seu inibidor ao antibiótico para 
que este possa alcançar o local de acção. 

Com o uso de inibidores (3-lactamásicos podem aumentar-
-se os espectros antibacterianos, como o das aminopenicili-
nas, que sendo bons antibióticos são, no entanto, sensíveis 
à hidrólise pelas p-lactamases. 

Há inibidores sem estrutura (3-lactâmica mas nâo têm in
teresse clinico. Sâo unicamente usados para estudos de enzi-
mologia. 

Dentro dos que contêm estrutura 0-lactâmica podem dis-
tinguir-se os que possuem um heteroátomo em posição 1 (ácido 
clavulânico e derivados do núcleo penamo) e os que têm car
bono nessa posição (carbapenamo). Ambos os grupos sâo ini
bidores progressivos. 

Embora o mecanismo de acção nâo seja o mesmo para todos 
os inibidores, estes podem enquadrar-se nos que formam com
plexo covalente acil-enzima por abertura do anel (3-lactâmi-
co. 

O facto mais assinalável é a substituição do átomo de 
enxofre pelo oxigénio (núcleo clavamo), ausência da cadeia 
lateral acilamina e substituição de um grupo (3-hidroxie-
tilideno no anel oxazolidínico 

0 ácido clavulânico é extraído de Streptomyces clavuli-
gerus. também produtor de várias cefalosporinas (85). Em 
geral o ácido clavulânico e seus derivados sâo relativamente 
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pobres como agentes antibacterianos. Sâo, no entanto, poten
tes inibidores de muitas (3-lactamases (86). Têm sido feitas 
tentativas de associações do ácido clavulânico com penicili
nas, como a benzilpenicilina, ampicilina, amoxicilina, car-
benicilina e, também, com cefalosporinas clássicas para en
contrar um largo espectro (87,88). Em principio, o sucesso 
desta tentativa terá que ser provado na clinica. Podem, con
tudo, ser apontadas certas desvantagens inerentes ao siner
gismo: primeiro, uma mistura fixa de uma penicilina e um 
inibidor de penicilinase terá problemas consequentes para 
uma associação terapêutica correcta; segundo, o ácido cla
vulânico e seus derivados nâo sâo potentes inibidores de to
das as (3-lactamases, sendo exemplo as do grupo coli. 
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É absorvido por via oral de modo semelhante à amoxici
lina. 0 pico sérico para uma dose única de 10 mg/Kg (I.M.) é 
de 13 ug/ml. Liga-se às proteinas plasmáticas em 20%. 

0 sulbactama (ácido sulfonopenicilânico) tem actividade 
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antibiótica limitada, mas provou-se que aumenta in vivo e in 
vitro a actividade dos antibióticos (3-lactâmicos como a pe
nicilina G, ampicilina, carbenicilina e cefoperazona, face a 
certas bactérias produtoras de (3-lactamases. 

Devido à sua grande estabilidade em solução, o sulbac-
tama apresenta sobre o ácido clavulânico a vantagem de poder 
acompanhar vários antibióticos p-lactâmicos. A associação 
mais frequente é feita com a ampicilina na forma injectável 
(1:2) para aplicação intravenosa (89). 

É, porém, pouco absorvido por via oral. Já o seu éster, 
pivsulbactama, proporciona excelentes níveis séricos após 
ser administrado por via oral a ratos, macacos e mesmo ao 
homem. A combinação de 750 mg deste pró-fármaco com 800 mg 
de bacampicilina, equivalente a 250 e 278 mg, respectivamen
te, de sulbactama e ampicilina, merece atenção por parte da 
indústria farmacêutica com vista ao lançamento clínico. 

A sultamicilina obtida por ligação covalente do sulbac
tama à ampicilina liberta ambos os antibióticos, originando 
altos níveis sanguíneos e mostra poder inibidor para as 0-
-lactamases sendo absorvida por via oral. Estudos farma-
cocinéticos indicando altas concentrações de sultamicilina 
na urina apontam para o emprego deste antibiótico no tra
tamento de infecções do aparelho urinário (90). 

4.3. ACIDO OLIVANICO E TIENAMICINAS 
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A tienamicina, o ácido olivânico (Streptomyces oliva-
ceus) e seus derivados apresentam o núcleo parecido com o da 
penicilina, mas com substituição do átomo de enxofre por 
carbono (núcleo carbapenemo). 

A tienamicina, produzida pelo Streptomyces cattleya. é 
caracterizada por alta actividade intrínseca e largo espec
tro bem como pela estabilidade em presença das (3-lactamases. 
A sua potencial utilização é comprometida pela sua labilida-
de quimica, tanto em soluções concentradas como em formas 
sólidas (90). 

Este problema parece parcialmente resolvido com um 
derivado análogo, N-formimidoiltienamicina que nâo só tem 
grande resistência às (3-lactamases como é capaz até de as 
inibir. A actividade antibacteriana é maior do que a da tie
namicina especificamente para Pseudomonas, Bacteróides e En-
terococos. 

Este amidinoderivado é hidrolisado durante a excreção 
por um enzima identificado como uma di-hidropeptidase renal. 
Assim, a combinação com um inibidor especifico do enzima se
rá um processo para aplicação clínica. 

4.4. (3-LACTAMICOS MONOCICLICOS 

^ C Nil 

Honoboctama 

Fig.29 - Nocardici nas ; monobactama 

As Nocardicinas, como grupo monocíclico com proprieda
des marcadamente antimicrobianas no que respeita à sua alta 
potência antibiótica (3-lactâmica, foram os primeiros exem
plos isolados das espécies de Nocardia (91). 

As nocardicinas naturais sâo activas frente a certos 
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5 9 



germes Gram (-) especialmente Proteus. E.coli e Pseudomonas 
(92). 

Têm discrepância entre a actividade in vitro e in vivo, 
e sendo esta mais activa com espectro de acção mais amplo. 

Possuem uma função oxima a qual, relacionada com o gru
po acilamino, favorece a actividade antimicrobiana. Contêm 
p-hidroxifenilglicina, raramente encontrada na natureza. As 
suas estruturas estão estereoquimicamente relacionadas com a 
molécula da penicilina (ct-carboxilo; (3-acilamino) e por úl
timo sâo inibidores a nível da parede celular da biossíntese 
bacteriana (93). 

Têm sido preparados vários derivados de nocardicinas, 
tanto semi-sintéticos como de síntese total. Porém, a ambi
guidade do seu mecanismo de acção e o facto de nâo se ter 
conseguido derivados de actividade superior à das naturais, 
tem limitado muito o impacto destas estruturas. 

Os monobactâmicos naturais nâo mostraram o alto grau de 
actividade nem facilidade de manipulação para obter semi-
-sintéticos devido à ligação N-SO3H, muito lábil do núcleo 
3-AMA (94). 

Por síntese total obtiveram-se compostos muito potentes 
clinicamente (95). Na cadeia acilamino em posição 3—(3 intro-
duziram-se grupos semelhantes aos que existem nas penicili
nas e cefalosporinas. 

Pequenos grupos hidrófilos como OH, NH2, COOH ou SÛ3H 
em posição cc nessa cadeia nâo deram resultado positivo. 

A fenilglicina com o grupo amina acilado deu compostos 
muito activos (ureidomonobactâmicos), compostos com activi
dade similar à piperacilina e igualmente sensíveis às (3-
-lactamases. A resistência foi conseguida introduzindo um 
grupo metoxilo em posição 3 cc. 

Paralelamente ao que se relatou com as cefalosporinas 
da 3ã geração, a combinação de éteres oxima de configuração 
sin e aminotiazol na cadeia acilamino em 3 (3, conduziu a 
compostos muito potentes e de largo espectro, mas com sensi
bilidade às (3-lactamases. Para obter resistência introdu-
zem-se substituintes em posição 4 a e em 4 3. 
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Em 1985 com o nome de Aztreonamo entrou no circuito 
comercial português, já bem caracterizado (96), um antibió
tico sintético deste grupo dirigido especificamente a bacté
rias aeróbias Gram (-) e estável para a maioria das (3-lacta-
mases. 

Esta sua acção assume particular relevo, atendendo à 
crescente importância deste grupo de bactérias na clinica, 
responsáveis por septicemias. Sendo cada vez mais frequentes 
as resistências bacterianas, obrigam ao uso de antibióticos 
p-lactâmicos com aminoglucosídeos. Contudo, os doentes nesta 
situação sâo mais susceptíveis à oto e nefrotoxicidade des
tes últimos. Estudos estatísticos apontam a eficácia do de
rivado monolactâmico na maior parte das septicemias em que 
foi utilizado, nas doses de 1 a 2 g diários I.V. ou I.M.. 

Estudos comparativos com outros antibióticos (3-lactâmi-
cos demonstram que concentrações duas a quatro vezes CMI de 
aztreonam o destroem rapidamente culturas de E.coli e P.ae
ruginosa. Quando em níveis inferiores às CMI reduzem essas 
populações bacterianas, pois causam filamentaçâo (97). 

O seu modo de acção é semelhante ao das cefalosporinas. 
In vitro a actividade do aztreonamo tem sido reconhecida pa
ra grande número de microrganismos Gram (-) e a sua activi
dade é comparada com a das cefalosporinas da terceira gera
ção para a maioria dos germes pertencentes às Enterobacte-
riáceas. 

O aztreonamo actua sobre mais PBP 3 e a sua concentra
ção bactericida aproxima-se da inibitória. Nâo tem pratica
mente actividade face aos germes Gram (+) nem anaeróbios. 

Proporciona concentrações altas no sangue e na urina, 
quer administrado I.M., quer I.V. e foi o primeiro injec-
tável monobactâmico a ser desenvolvido para uso clínico 
(98). Pode ser administrado em associação com ampicilina ou 
cefalosporinas no caso de infecções múltiplas. A sua semi--
vida sérica é de 1,7-1,9 horas e liga-se às proteínas do 
soro numa percentagem de 56%. Como efeito colateral é apon
tada uma perturbação do gosto e elevação das transaminases. 
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Quando se substitui o metilo da posição 4 por outros 
grupos mais volumosos, aumenta a resistência às (3-lactama-
ses mas diminue a actividade antibiótica. Também esta acti
vidade vem aumentada se se substituir o grupo sulfónico uni
do ao azoto (3-lactâmico por outros grupos semelhantes, mas 
com carácter mais electronegativo. É o caso dos monofosfanos 
e monocarbanos. Já os derivados monossulfactanos sâo mais 
activos que os monobactanos, mas menos estáveis às (3-lacta-
mases. 

Finalmente, prepararam-se derivados do ácido 1-oxiacé-
tico (oxamazinas) e alguns ésteres de oxamazinas que podem 
ser utilizados como pró-drogas das |3-lactaminas monocícli-
cas, pois permitem a sua administração oral (99). 

As formadicinas constituem um novo grupo de anti
bióticos p-lactâmicos monocíclicos produzidos por bactérias 
do Flexibacter alginoliquefaciens (100). A sua estrutura é 
semelhante às nocardicinas, com a característica de possui-
rem um grupo formilamino em posição 3 a no caso das formadi
cinas A e C. As formadicinas A e B sâo os primeiros antibió
ticos (3-lactâmicos com um grupo carbo-hidrato, como o ácido 
glucurónico, na posição 9. 

H00C - C •2 /r^ ? 
C-CH., CH.D - < / \ \_C 
... * 2 \=/; 

R, 
C CD NH 4— 

2 n^ v / / VR3 
C0OH 

formadioina R R R 
NHCHO 

NICHO 

OH 

NHCHO 

OH 

Ácido 
D - glucurónico 

Ácido 
D - glucurónico 

NHCHO 

Fig.31 - Formadicinas 
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O grupo formilamino em posição 3 a confere alta resis
tência as (3-lactamases. 

Entre as quatro formadicinas naturais conhecidas, é a C 
a que apresenta maior actividade antibiótica, especialmente 
face a Pseudomonas aeruginosa. Sâo mais activas do que as 
nocardicinas de estrutura similar (101). 
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5. OS RISCOS E EFEITOS SECUNDÁRIOS DAS PENICILINAS 

Visto o problema na globalidade, as penicilinas envol
vem vários riscos desde logo os potenciais perigos biológi
cos originados nos processos de obtenção por fermentação em 
larga escala. Os microrganismos, esporos e alguns componen
tes celulares podem produzir reacções alérgicas no homem. 

Os processos de extracção implicam o emprego de dis
solventes que ao serem recuperados podem ficar poluidos e 
contaminar outras matérias. 

Quanto à purificação, nâo oferecendo totais garantias, 
os contaminantes residuais concorrem para reacções adversas 
após administração. 

Todos os géneros de Pénicillium sâo testados quanto à 
possível produção de microtoxinas. Os efeitos da formação de 
mutantes, e o aparecimento de metabolitos indesejáveis ou 
desconhecidos, podem ser minimizados, se nâo mesmo preveni
dos quando descobertos. 

Em paralelo com os efeitos curativos, os antibióticos 
podem afectar o organismo do hospedeiro, directa (toxicida
de) ou indirectamente. Estes últimos podem resultar de alte
rações do balanço ecológico da microflora normal ou de indu
ções de reacções alérgicas ou de hipersensibilidade. 

Dentro da variedade das reacções de toxicidade , a pe
nicilina pertence aos antibióticos capazes de provocar algu
ma neurotoxicidade, nefrotoxicidade e toxicidade cutânea. 
Excluem-se a hepatotoxicidade (só a talampicilina deve ser 
evitada na insuficiência hepática, porque nâo sendo hidroli
sada, é hepatotóxica). 

Realizaram-se experiências já há alguns anos em volun
tários saudáveis, as quais foram efectuadas para confirmar 
ou desmentir a sugestão feita por alguns autores como Frada, 
Courty e Biscaye, entre outros, de que a penicilina seria um 
dos antibióticos responsáveis por alguns fenómenos de trom
bose. As pequenas diferenças detectadas nos testes e contro
lo, nâo tendo efeito, sistemático, foram estimadas como erro 
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experimental. A tese em estudo nâo teve, assim, suporte para 
ser considerada válida (102). 

A penicilina é apontada como vantajosa por ser pouco 
tóxica. No entanto, há casos pontuais referidos: a ampicili-
na ocasiona frequentemente o aparecimento de rash maculopa-
pular de origem tóxica, nâo alérgica. 

As amdinopenicilinas inibem a primeira fase de agrega
ção plaquetária, sobretudo em doses elevadas, podendo oca
sionar perturbações da hemostasia em alguns doentes. 

Doses muito altas de benzilpenicilina sódica ou potás
sica podem ser responsáveis, por sobrecarga iónica, de dese
quilíbrios electrolíticos, sobretudo em doentes com insufi
ciência renal. 

Os compostos associados à penicilina G em formas "depó
sito" quando utilizados em grandes doses podem ocasionar 
reacções adversas devidas a essas mesmas substâncias: pro-
caína, benzatina e clemizol. 

A perda de actividade das penicilinas é uma probabili
dade a ser encarada, pois pode traduzir-se no risco de sim
ples inactivaçâo, indução de resistências, efeitos adversos 
ou atingir incompatibilidades com fármacos administrados pa
ralelamente. Um veículo inadequado ou concentrações despro
porcionadas podem ser motivo de tal insucesso. Cita-se a 
administração da ampicilina, de sais sódicos de penicilina 
G, da carbenicilina e do sal potássico de feneticilina em 
solução glucosada para infusões intravenosas de grande volu
me (103,104,105). 

Nâo se encontram descritos casos de exclusividade com
provada de bloqueamento neuromuscular, ototoxicidade ou to
xicidade gastrointestinal agudas. A teratogenia e carcino-
genicidade nâo estão relacionadas com este grupo de antibió
ticos . 

As reacções adversas povocadas pela penicilina afectam 
o sistema imunitário. Este sistema é complexo, interdepen
dente, constituído por elementos celulares (linfócitos, ma-
crófagos e células da inflamação) e moleculares humorais 
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(imunoglobulinas, sistema do complemento, linfoquinas, sis
temas da properdina, coagulação e fibrinólise). A activação 
de um destes componentes promove a estimulação em cadeia de 
outros elementos (106). 

A alergia à penicilina é englobada nas doenças reac-
cionais por hipersensibilidade e, dentro destas pertence, ao 
tipo anafiláctico (mais perigoso) ou ao tipo hipersensibili
dade retardada. 

Na anafilaxia tem que ser considerada a fase de sensi
bilização, em que os anticorpos fixam-se nos mastócitos tis-
sulares e circulantes. As Ig E encontram-se em pequena quan
tidade no soro dos indivíduos normais. 0 antigénio reage com 
as reaginas fixadas na membrana celular dos mastócitos cuja 
combinação provoca a activação das membranas, desgranula as 
células com libertação de histamina e outros mediadores ce
lulares de tipo aminas vasoactivas. Estas substâncias provo
cam vasodilatação, alterações da permeabilidade vascular e 
outros efeitos farmacológicos. Actuam igualmente sobre os 
eosinófilos, plaquetas e polinucleares neutrófilos. 

As reacções alérgicas podem ocorrer em vários graus, 
mas a reacção anafilática mais perigosa e frequente é a da 
benzilpenicilina injectável e seus sais. 

As soluções aquosas sâo as que mais causam a formação 
de substâncias (haptenos) com tendência à ligação a 
determinadas proteínas em locais específicos da sua estrutu
ra (conjugado hapteno-proteína). 

A alergia é mediada pelo antigénio-anticorpo, desenvol-
vendo-se uma resposta do sistema imunitário ao conjugado 
hapteno-proteína. A produção de anticorpos atinge especifi
cidade para o grupo hapteno e normalmente também para por
ções da proteína. 

0 mecanismo pelo qual se produzem as respostas do sis
tema imunitário envolve a formação de ligações entre macro-
moléculas do organismo e a penicilina intacta, produtos da 
sua degradação ou reacção com adjuvantes das formulações, ou 
ainda com metabolitos, e até com impurezas. As macromolécu-
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las reactivas sâo correntemente proteínas, embora alguns li
pídeos ou hidratos de carbono possam entrar em minoria. 

Os anticorpos podem também reagir com um antigénio de 
estrutura química parecida (reconhecimento falso do hapte-
no). A extensão desta reactividade depende nâo só de como as 
duas moléculas sâo semelhantes, mas também de como o hapteno 
está ligado à porção proteica, isto é, ao aminoácido com o 
qual está conjugado ou, talvez até, aos resíduos circundan
tes a que o hapteno se encontre unido. 

As reacções antigénio-anticorpo sâo normalmente inibi
das por haptenos monovalentes, isto é, moléculas pequenas 
que contêm um só grupo hapteno ligado. Os mais pequenos po
dem até ser constituídos por um hapteno ligado a um único 
aminoácido. O grau de inibição depende da concentração do 
hapteno monovalente e da sua semelhança com o qual o anti
corpo exibe especificidade. Esta pode determinar-se por ava
liação do grau de inibição. 

As substâncias imunogénicas sâo capazes de provocar a 
formação de anticorpos e reagem sempre com eles em resposta 
à sua prévia administração, traduzida a nível interno ou ex
terno do organismo por sintomas vários. As substâncias que 
actuam como antigénios por reagirem com anticorpos já exis
tentes podem ou nâo ser imunogénicas. 

Com o conhecimento da estrutura dos antigénios determi
nantes é possível preparar derivados monovalentes que podem 
ser usados para anular a sensibilização dos pacientes antes 
da administração dos potenciais imunogénos. Presume-se que 
esses derivados vâo bloquear os pontos de combinação ao an
ticorpo, permitindo assim que as substâncias sejam utiliza
das . 

Um objectivo dos estudos das reacções químicas envolvi
das na alergia poderá ser o de preparar modificações nos 
compostos para que possam vir a nâo ser alérgicos, conser
vando as propriedades terapêuticas originais. Desde que as 
modificações químicas operadas no grupo dos (3-lactâmicos sâo 
feitas com facilidade, tem vindo a ser melhorado o poblema 
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da alergia. Por outro lado, concorre também para esta melho
ria o avanço tecnológico e a selectividade das operações ne
cessárias à obtenção de maior pureza dos compostos. Mesmo 
assim, ainda nâo se atingiu o ideal, pois nâo estão bem 
esclarecidas muitas reacções envolvidas e o mecanismo que as 
determina. 

A frequência com que surgem reacções alérgicas varia 
com a via de administração; ocorre mais frequentemente na 
administração parentérica, medianamente na administração tó
pica e com menor número de casos na via oral. A frequência é 
independente da dose administrada, embora a sua intensidade 
possa ser fraca para doses baixas. Também se verifica que a 
positividade nos testes de sensibilidade aumenta com a idade 
(2% nos jovens e 10% em indivíduos acima dos 45 anos). 

Mencionam-se por ordem decrescente de frequência as 
reacções seguintes de hipersensibilidade: rash maculopapu-
lar, rash urticariforme, febre, broncospasmo, vasculite, 
doença do soro, dermatite exfoliativa, síndrome de Stevens--
Johnson e anafilaxia. 

Os sintomas podem aparecer imediatamente, nos primeiros 
30 minutos ou depois de uma a várias horas de forma acele
rada, ou então aparecerem tardios, quando só se manifestam 
dias ou semanas após a administração. Esta última forma é a 
mais usual. 

Apesar da via parentérica ser a mais importante, nem 
todos os indivíduos alérgicos à penicilina respondem positi
vamente aos testes efectuados com o reagente peniciloil-po-
li-L-lisina específico para o hapteno penicilamida. Isto in
dica, portanto, a probabilidade de haver estruturas variadas 
que podem ser determinantes na alergia penicilínica. 

A capacidade de sensibilização tem outra ordenação: é 
máxima para a aplicação tópica, seguindo-se a via parentéri
ca e, por último, a administração "per os". 

A quantidade de penicilina absorvida através do leite 
materno nâo é suficiente para tratar infecções, mas pode 
causar hipersensibilidade na criança. Conforme o grau das 
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reacções (diarreias, mudança na flora orofaringea, candidia
ses) pode ser motivo para ser interrompido o aleitamento 
(107). 

5.1. OS DETERMINANTES MAIORES 

A penicilina reage com proteínas de várias maneiras pa
ra formar o conjugado tido como o maior determinante hapté-
nico in vivo, embora o mecanismo ainda nâo esteja bem escla
recido (Fig. 32). 

I -Ligação directa da molécula íntegra da penicilina 
às proteínas que conduz à abertura do anel 0-lactâ-
mico (aminólise). 
A pH neutro a penicilina reage lentamente com as 
aminas; contudo, estudos da aminólise da penicilina 
têm mostrado qe sâo requeridas condições de ca
tálise (OH- e H + ) , como acontece na reacção com a 
glicina (108). Em condições parecidas in vivo ocor
rem fácil e rapidamente reacções que produzem dias-
tómeros 5R e 6R, que eventualmente isomerizam e 
produzem misturas de diastereoisómeros. Se o grupo 
NH2 ligado for e-aminogrupo da lisina, o seu inibi
dor mais eficiente é o ácido N-peniciloil-e-amino-
capróico. 
Por dados experimentais nota-se que a magnitude de 
conjugação da penicilina com proteínas é da mesma 
ordem de grandeza que a ligação reversível dessas 
penicilinas às sero-albuminas. A cloxacilina é a 
que apresenta maior "protein binding" (>90%) (109). 

II -A alta reactividade do ácido penicilénico, que 
é produzido espontaneamente pelo rearranjo da molé
cula da penicilina, é outra via que provoca a for
mação do antigenic Esse rearranjo envolve a aber
tura do anel p-lactâmico, formação de oxazolona e 
aparecimento de um grupo sulfidrilo livre que reage 
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directamente com os grupos amina livres das proteí
nas para dar uma mistura de diastereoisómeros. 
É também hidrolisado rapidamente em soluções neu
tras para formar ácido penicilóico, composto que 
nâo forma conjugado peniciloílo. 
Crê-se que em condições fisiológicas estes dois 
processos (I e II) sejam competitivos. 
É considerável a variação da velocidade de formação 
do ácido penicilénico nas várias formas de penici
linas, estando relacionada também com a sua veloci
dade de degradação em meio ácido. Por outro lado, a 
aminólise e a hidrólise alcalina nâo proporcionam 
velocidades tâo variadas entre a mais rápida e a 
mais lenta degradação. Assim sendo, pode pensar-se 
que o ácido penicilénico nâo é a única via pela 
qual se formam os determinantes peniciloílo nas 
condições fisiológicas. Aí pode ser bem mais rápido 
que in vitro devido às catálises enzimática e/ou 
por iões metálicos. A pH entre 4 e 7 o iâo Cu é 
consumido na reacção, nâo se formando qualquer 
quantidade de ácido penicilénico. Nas catálises en
zimáticas, porque nâo podem ser controladas exter
namente, nâo é possível encontrar nenhuma evidência 
directa para cada uma das reacções envolvidas. 
-As formas do ácido penicilénico via mistura de li
gação dissulfito formam conjugados estáveis, poten
tes antigénios que induzem a formação de anticorpos 
específicos para a estrutura do ácido penicilénico. 
Estes anticorpos detectam-se em indivíduos alérgi
cos à penicilina por testes imunológicos usando 
haptenos monovalentes. A pele contém proteínas com 
maior número de grupos de ligação S-S e menor pH do 
que o soro, o que leva a pressupor maior probabili
dade de se desenvolverem manifestações de hipersen
sibilidade de contacto em quem manipula directamen
te a penicilina (penetração directa através da pe-
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le) com o uso de formas tópicas deste antibiótico. 
0 ácido penicilénico nâo requer um meio aquoso para 
se formar a partir do rearranjo da molécula da pe
nicilina. 
0 ácido penicilénico pode dimerizar e, após entrar 
no organismo, pode cindir-se formando-se ácido pe
nicilénico, agora pronto para conjugação directa ou 
reacção por intermédio da sua função oxazolona e 
produzir-se uma mistura com conjugados penamaldil-
-penicilenato (II + III). Estes, por clivagem tar
dia, podem formar de novo ácido penicilénico e o 
derivado penamaldilo, por rearranjo, pode originar 
a formação de antigénio peniciloilo (110). 

5.2. OS DETERMINANTES MENORES 

Os determinantes menores da hipersensibilidade penici-
línica têm também considerável importância. Sâo produtos de 
degradação como o ácido penicilóico, o ácido penamáldico, o 
eido penáldico, o 6-APA e a penicilamina, que podem acumu-
lar-se durante o armazenamento, sobretudo das soluções aquo
sas, ou formarem-se in vivo. 

Assumem também significado os contaminantes das peni
cilinas, ainda que em pequenas quantidades, os quais podem 
ser de natureza proteica ou polímeros dos próprios antibi
óticos . 

Dennen e Davis propuseram que a penicilina se decompõe 
em meio ácido para formar,a pH baixo, maior quantidade de á-
cido penilico do de que ácido penicilóico (111). 

No entanto, Hartmann et ai. estudaram a degradação da 
penicilina V em meios ácido, neutro e alcalino, demonstrando 
que o ácido penicilóico é o produto primário da hidrólise 
que, ulteriormente decomposto nas soluções aquosas neutras 
ou ácidas, pode produzir a e 3 (ou 5R e 5S) isómeros do 
eido penilóico. Foi também registado que a penicilina V se 
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hidrolisa em ácidos penilóico e penicilóico em formas sóli
das, sendo a hidrólise iniciada pela água englobada ou liga
da aos invólucros das cápsulas ou às capas das drageias. 

Recentemente, por espectroscospia de ressonância magné
tica, estudou-se a decomposição a pH 2,5 e a 37 °C da ben-
zilpenicilina (112). Encontrou-se um resultado modificado no 

H 
R - c - N 

V X r CH, 

CH, 
3 

COOU 

COOU / 
S • C H , 

JLXÏ CHj 

COOU 

acido benzilpenilico 

benzilpenicilina 

HS CH3 

acido benzilpenicilenico 

R - C - N " 1 = 1 
0 J HN COOH 

acidn benzilpenamaidico 

\ 
M 

R - C -, N 

a' OH COOH 

acido benzilpeniciloico 

H ? 
R - C - N - C — S 

II i 1 0 
m ^ C O O H 

F i g . 3 3 

ne ido benziJpeniloico 

- D e g r a d a ç ã o da p e n i c i l i n a G p o r RNM 

7 4 



qual havia só benzilpenilóico como produto final. Nâo foi 
encontrado nem benzilpenilaldeido nem penicilamina nas solu
ções velhas da penicilina G (Fig.33). Todavia, outros, mais 
tarde, confirmaram a presença de penicilamina nas soluções 
aquosas ácidas por técnicas polarográfiças. 
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A degradação da benzilpenicilina em meio ácido envolve 
uma hidrólise catalítica ácida da molécula indissociada para 
fornecer ácido penicilóico ou também a formação inicial de 
eido penicilénico a partir da reacção nâo catalisada da mo
lécula da penicilina ou do rearranjo do aniâo seguido de 
ataque por um protão que leva a ácido penílico (Fig.34) 
(113). 

A degradação da penicilina em meio neutro,particular
mente nas condições fisiológicas de pH e temperatura (7,4 e 
37 °C), ainda hoje nâo está completamente esclarecida. Uma 
proposta sugerida está representada na Fig.35 (110). 
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A degradação da penicilina G proposta por Levine é por 
realiza-se passando a ácido penicilóico por rompimento do 
anel 0-lactâmico ou então via ácido penicilénico que depois 
se hidrolisa dando uma mistura de isómeros (Fig.36) (114). 

Outro esquema de degradação inclui os epímeros do ácido 
penicilóico (Fig.37) (115). 

Qualquer produto que potencialmente possa originar 
grupos peniciloílo (antigénicos) é considerado determinante. 

Estes grupos peniciloílo podem aparecer como ácido pe
nicilóico livre, combinados com a penicilamida ou esterifi-
cados (116). 
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O ácido penicilóico é produto representativo da hidró
lise e da excreção da penicilina. Pode dar origem a estru
turas capazes de se combinarem com proteínas in vivo. Pode 
ocorrer a isomerizaçâo do ácido penicilóico através do ácido 
penamáldico, a qual é catalisada pelo iâo Cu, dando-se mais 
rapidamente em meio ácido e independentemente do pH na zona 
(7,3-12,5) (117,118,119,120). 

0 ácido penicilóico é considerado como fraco determi
nante, ainda que seja estruturalmente inapaz de reagir com 
proteínas para a formação de conjugado peniciloilo e, por 
conseguinte, nâo possa conduzir à produção de anticorpos es
pecíficos. É assim, porque o ácido penicilóico pode reagir 
com as ligações S-S para formar resíduo de penicilamina-
-cisteína, o qual poderá combinar-se rapidamente com uma mo
lécula de penicilina presente (121). Alguns pacientes apre
sentam reacção imunológica positiva quando testados com áci
do penicilóico. 

Provavelmente o caminho químico envolve primeiramente 
uma troca entre cisteína-dissulfito e o ácido penamáldico, 
seguida de decomposição do produto para uma mistura peni-
cilaraina-cisteína. Os grupos penamaldatos também podem ser 
formados a partir das penicilamidas por isomerizaçâo in vivo 
catalizada pelo Cu. 

Demonstrou-se que a porção penicilamina proveniente da 
degradação do penamaldato mostrada é o antigénio determi
nante e foi identificada juntamente com o ácido penicilóico 
e 6-APA como um produto de metabolizaçâo da penicilina. 

Uma possibilidade in vivo poderá ser a formação do pe-
nilaldeído convertido via penamaldato do grupo penicilamida-
-proteina. A junção de um grupo amina formaria uma base de 
Schiff. Um grupo de investigadores verificou que o penilal-
deído reage com o ácido €-aminocapróico a pH 7,4 em tampão 
de fosfatos 0,1 M originando um derivado cujo máximo de ab
sorção se situa em 280 nm. 

0 6-APA, intermediário chave que se integra, tanto na 
fermentação, como na preparação das penicilinas semi-sinté-
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ticas, pode aparecer como contaminante nas preparações de 
penicilinas. 

Certas bactérias entéricas promovem a hidrólise das 
penicilinas por intermédio de uma amidase e originam o 6APA 
in vivo. Pequenas quantidades foram encontradas como resul
tantes da hidrólise alcalina in vitro (a penicilina V produz 
maior quantidade). 

O 6APA reage com a poliLlisina, ácido eaminocaprói
co e proteinas a pH 7,4 para produzir derivados semelhantes 
aos determinantes peniciloilo. Esta é uma hipótese para a 
conjugação às proteinas in vivo. 

0 6APA, nâo tendo cadeia lateral, nâo forma directa
mente ácido penicilénico. Polimerizase a pH neutro podendo 
os polimeros conter 7 a 8 unidades. Abaixo de pH 7,5 a reac
ção de hidrólise é predominante, enquanto que acima daquele 
valor a dimerizaçâo é mais pronunciada e segue uma cinética 
de segunda ordem. 0 dimero, sendo um acil 6APA, pode por 
rearranjo formar ácido penicilânico, capaz de reagir com 
proteínas ou com outra molécula de 6APA e dar macropolíme
ros (112). 
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De dada quantidade de penicilina introduzida no orga
nismo a maior fracção é excretada sem alteração pela urina e 
a fracção menor é metabolizada. Alguns metabolitos sâo bio
logicamente activos. A p-hidroxifenoximetilpenicilina foi 
encontrada como sendo o principal metabolito da fenoximetil-
penicilina em humanos (123). A via metabólica da hidroxila-
çâo dos anéis benzénicos é a que se pensa ser a mais prová
vel para a metabolizaçâo das penicilinas. 

0 ácido penicilóico foi identificado como um metabolito 
inactivo. Reconhecido já como um intermediário de certos 
antigénios in vivo, a sua formação será uma etapa a conside
rar na hipersensibilizaçâo. 

Também como metabolito da penicilina G foi encontrado 
o ácido fenacetúrico que mostra potencial reactividade com 
o ácido penicilóico (124). 

Menciona-se a presença do 6-APA na urina humana. 
As impurezas (material proteico ou polímeros penicilí-

nicos), mesmo que presentes em pequenas quantidades, apre
sentam potencialidades para originar alergias. 

A benzilpenicilina, por fermentação e com exposição às 
proteínas, tem possibilidade de formação de peniciloíl-pro-
teína durante o processo e esta, se nâo foi bem extraída, 
acompanhará a penicilina. 

A principal fonte de 6-APA provém do tratamento da pe
nicilina G pela amidase de E.coli que lhe remove a cadeia 
lateral. Qualquer proteína como impureza proveniente da ben
zilpenicilina pode acompanhar o processo e aparecer inclusi
vamente nas penicilinas semi-sintéticas. 

Por diálise de grandes volumes de soluções de penicili-
nato de sódio mostra-se haver grandes porções de impurezas 
imunogénicas de elevado peso molecular, contendo material 
proteico e grupos peniciloílo ligados. Após remoção destes 
contaminantes e depois de um repouso das soluções, foi en
contrado outro material polimérico que por análise se veri
ficou tratar-se de derivados penicilínicos, talvez do ácido 
penicilénico, que combinado com proteínas residuais da peni-
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cilina bruta possa formar potentes alergenos. 
Um problema importante diz respeito à imunogenicidade 

da penicilina bruta ou purificada. Week et ai. verificaram 
que, para os coelhos, tanto a penicilina purificada como a 
bruta eram imunogénicas, mas a hidrólise alcalina destruía a 
maior parte do material imunogénico. 

Pacientes submetidos a testes imunológicos dâo reacções 
diferentes. Uns reagem à penicilina bruta e nâo à purifica
da outros, porém, dâo só reacção à penicilina pura, e a 
maior parte reage aos dois tipos. Assim sendo,nâo sâo só os 
contaminantes os responsáveis pelas respostas alérgicas. 

A ampicilina e suas congéneres, sendo ácido-estáveis 
nâo formam com facilidade ácidos penicilénicos. A alergeni-
cidade nâo pode ser devida a esse facto, pondo-as em parale
lo com a meticilina ou a penicilina G. 

A dimerizaçâo e a polimerização das aminopenicilinas 
processam-se de modo semelhante ao que foi proposto para o 
6-APA, isto é, por ataque nucleofílico do grupo amina livre 
da cadeia lateral ao carbonilo do anel (3-lactâmico da segun
da molécula (125,126). 

Esta reacção está sujeita a catálise ácida ou alcali
na por grupos amina protónicos e nâo protónicos, respectiva
mente. No caso da amoxicilina também pelo grupo hidroxilo 
fenólico a outras moléculas da penicilina. A tendência para 
a dimerizaçâo é maior para a amoxicilina, seguindo-se a epi-
cilina e a ampicilina e formando-se muito menor quantidade 
de dímeros no caso da ciclacilina (20 vezes menos que na am
picilina) (127). A velocidade de desaparecimento dos grupos 
amina primária segue aquela mesma ordem. 

Os factores estruturais podem influenciar as diferentes 
velocidades de dimerizaçâo das aminopenicilinas. No caso da 
ciclacilina a fraca capacidade do grupo NH2 para atacar o 
carbonilo e, por conseguinte, nâo dar polímeros com facili
dade, deve-se ao impedimento estérico desse grupo. 

Concomitantemente com a dimerizaçâo, as aminopenicili
nas degradam-se por hidrólise, produzindo os correspondentes 
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ácidos penicilóicos. 
A meticilina é degradada facilmente a ácido peniciléni-

co do qual a fracção macromolecular nâo proteica provavel
mente é derivada. As fracções nâo dialisáveis da meticilina 
e da ampicilina mostraram muito baixa capacidade imunológica 
para provocar reacções de hipersensibilidade nos pacientes. 
Podem conjugar-se in vivo com proteínas e desenvolverem uma 
série de reacções perigosas. 

0 facto de nâo se encontrar nenhuma impureza proteica 
na meticilina e ampicilina tem significado. Ambas sâo pre
paradas a partir do 6-APA, por sua vez obtido a partir da 
penicilina G. Os processos de extracção sâo suficientes para 
eliminar algum resíduo proteico que pudesse existir na peni
cilina original. Parece então ser possível preparar benzil-
penicilina livre de proteínas pelo mesmo método (acilaçâo do 
6-APA com cloreto do ácido fenilacético) (109). 
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II - ESTUDO DA ESTABILIDADE DE SUSPENSÕES ORAIS DE AMI-
NOPENICILINAS 

1. INTERESSE 

A maior parte dos fármacos recentes sâo basicamente hi-
drófobos ou apresentam baixa solubilidade aquosa. Tais ca
racterísticas tornam inaceitável a sua administração na for
ma de soluções pelo enorme volume, necessário em muitos ca
sos para cumprimento da dose terapêutica. 

As suspensões ultrapassam este problema, uma vez que as 
formulações consentem quantidades razoáveis de fármacos em 
pequeno volume de líquido, onde a resistência à hidrólise e 
oxidação é em geral melhorada quando comparada com a das so
luções aquosas. 

Sobretudo crianças e idosos manifestam preferência pe
las suspensões orais em detrimento das cápsulas e comprimi
dos, pela facilidade de deglutição, evidenciando-se ainda 
mais a adesão ao medicamento nessas classes etárias se, as 
formulações forem de algum modo atractivas na cor e embala
gem prática, mas sobretudo se contiverem o edulcorante esco
lhido em conformidade com o sabor que se pretende mascarar 
(128). 

Embora se possam apontar algumas desvantagens aos sis
temas heterogéneos, o avanço do estudo teórico e o desenvol
vimento tecnológico têm feito das suspensões formas farma
cêuticas muito divulgadas. 

Consideram-se todas estas razões com objectividade su
ficiente para promoverem interesse de parte do trabalho ex-
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perimental realizado com a finalidade de aplicação na anti-
bioterapia clínica. 

2. CONSIDERAÇÕES SOBRE A ESTABILIDADE 

As suspensões farmacêuticas líquidas integram-se nos 
sistemas dispersos, caracterizados pela heterogeneidade de 
fases com comportamento diverso. Dada a inexistência de afi
nidade sólido/líquido e perante diferenças qualitativas e 
quantitativas mais ou menos desequilibradas entre as fases 
dispersa e dispersante, estabelecem-se condições de instabi
lidade das preparações. Na diversidade dos casos possíveis, 
as formulações devem conter os constituintes suficientes 
para uma boa estabilidade física, traduzida em floculados 
facilmente redispersíveis, evitando-se de todo o aparecimen
to de massas aglomeradas. 

Segundo o método da dispersão para preparação de sus
pensões quer extemporâneas,quer definitivas, as partículas 
insolúveis terão que ser molhadas completamente pelo líquido 
nâo permanecendo ar na interfase. Quando se põem em contacto 
as duas fases pode manifestar-se completa molhabilidade, ou 
repelência marcada se a flutuação das partículas é visível. 
Ocorrem mais frequentemente situações intermédias, havendo 
entre o sólido e o líquido um ângulo de contacto, que é di
minuído com a introdução de molhantes, situados de preferên
cia na interfase. Sâo numerosas as substâncias capazes do 
desempenho da função molhante, assentando o critério de es
colha nas propriedades tensioactivas, na ausência de toxi
cidade ou na força anti-flutuaçâo. Para suspensões de fase 
externa aquosa utilizam-se, de uma maneira geral, os tensio-
activos O/A, os quais intervêm na diminuição da tensão in-
terfasial sólido/líquido e, também, na tensão superficial da 
água. Se a fase contínua fôr um líquido com características 
apoiares é preferido outro tipo de substâncias, como por 
exemplo, o monoestearato de alumínio ou os spans. 
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Embora sem carácter tensioactivo, utilizam-se também 
macromoléculas como a carboximetilcelulose, o Aerosil, etc, 
às quais é conferido certo grau de molhabilidade por se opo
rem à flutuação. 

Desde o contacto das duas fases até à administração da 
preparação e durante a sua utilização, medeia todo um tempo 
durante o qual as partículas tendem a depositar. Entretanto 
para uma posologia correcta é necessário que o sólido se en
contre perfeitamente disperso no seio do líquido. 

Estamos perante sistemas fluidos, de mecânica complexa, 
onde diversos tipos de forças actuam, umas conjugadas e ou
tras opostas, das quais a resultante exprime o comportamento 
das preparações. 

Sabe-se que cada partícula sólida dispersa no seio de 
um líquido tem tendência intrínseca para atrair a que lhe 
está mais próxima. Daí a origem de dupletos, tripletos, etc 
que tendem a depositar, aumentando a velocidade de sedimen
tação se nâo houver forças no sistema que actuem em sentido 
contrário. A teoria chamada de D.V.L.O.(*) relaciona as for
ças de Van der Waals e as de repulsão electrostática entre 
partículas, para interpretar em parte os fenómenos da esta
bilidade (129,130). A energia de interacção (VT) é definida 
como a soma da força de repulsão (VR) com a força de atrac
ção (VA). Tanto os valores de VR como os de VA sâo suscep
tíveis de serem estimados mediante condições particulares de 
valores limitados de potenciais zeta e distâncias entre par
tículas. Para distâncias relativamente grandes (>100 A) fa-
zem-se sentir as forças de London e as repulsivas que resul
tam da dupla camada, em função da separação, do raio das 
partículas e do potencial de superfície. A energia de atrac
ção depende das propriedades moleculares, tamanho e consti
tuição atómica e bem assim do meio onde se encontram. É in
dependente das propriedades eléctricas das partículas e da 
sua concentração. 

(*) - Derjaguin, Landau, Verwey, Overbeek. 

87 



Resultará um valor sempre positivo para VT se VR > VA o 
que equivale a um alto potencial repulsivo na dupla camada. 

' 'vi 

Na prática tal pode traduzir-se no facto das suspensões exi
birem resistência à agregação. Essa resistência aumenta com 
a diminuição do tamanho das partículas, resultando só um se
dimento, a prazo muito longo, pela influência da gravidade. 

Sâo raros os casos de estabilidade permanente. Concre
tamente, nas suspensões de penicilinas isso nunca se verifi
ca. 

0 oposto ao descrito é o estado da rápida floculaçâo, 
situação em que as forças de atracção sâo maiores que as de 
repulsão (VA > VR). Na generalidade, para pequenas distân
cias o potencial de energia entre duas partículas é negati
vo. Para distâncias intermédias o potencial energético co
meça a ser positivo devido à repulsão das duplas camadas. 

Um alto potencial de barreira pode ser ultrapassado se 
as partículas estão suficientemente próximas para se atingir 
um nível mínimo de energia. 0 valor requerido para o máximo 
de potencial de superfície capaz de prevenir esta situação 
equivale a um potencial zeta de 50 mV. Assim sendo, em for
mulações farmacêuticas deve procurar-se um sistema que atin
ja sensivelmente aquele valor. Os agregados formados no ní
vel mínimo de energia mostram-se muito compactos. A suspen
são torna-se muito difícil de redispersar e só com agitação 
muito vigorosa se consegue alguma melhoria, mas sempre em 
precárias condições. 

Existe um nível secundário de energia (>1000 Â) que 
corresponde ao desprendimento de flóculos facilmente redis-
persíveis por agitação ou diluição. 

Para ajudar a reter o sistema num estado metaestável 
recorre-se muitas vezes a substâncias capazes de serem ad-
sorvidas à superfície das partículas, formando uma película 
de revestimento. As partículas sólidas adquirem um filme 
carregado electricamente. A película envolvente concorre pa
ra a estabilização do sistema e o termo genérico utilizado 
para referir estes casos é o de "estabilização estérica". 
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Consoante as características estruturais desses agentes, é 
diferente o seu mecanismo de acção, embora qualquer deles 
tenha a mesma finalidade. 

Físicos e matemáticos têm desenvolvido esforços no sen
tido de quantificar teoricamente os potenciais energéticos 
destes complexos sistemas, mas numerosas variáveis que têm 
que ser tomadas em consideração tornam os modelos inadequa
dos para explicar todas as situações. 

Na formulação farmacêutica utilizam-se agentes tensio-
activos, colóides protectores e substâncias polimerizadas 
como estabilizantes das suspensões. Alguns deles sâo só uti
lizados para uso externo. Dada a gama alargada de estabili
zantes, as características de actuação de uns sâo um pouco 
comuns a outros. Com frequência acontece que os tensioacti-
vos diminuem a viscosidade da suspensão ao destruir a estru
tura do flóculo. Este facto ajuda a pensar ser possível au
mentar a quantidade de substâncias sólidas nas formulações. 

Os colóides protectores (gomas naturais ou sintéticas, 
alginato de sódio, gelatina, etc) revestem as partículas só
lidas ficando muitas vezes a superfície da partícula carre
gada electricamente e estabelecendo-se pontes de hidrogénio 
entre o hidrato e a água. Estes protectores, tal como os po
límeros (chamados também agentes defloculantes ou dispersan
tes), diferem dos tensioactivos na actuação sobre a tensão 
superficial e interfasial, pois nâo as reduzem de maneira 
apreciável. Além disso, incrementam o potencial zeta e for
mam barreira mecânica impedindo a agregação das partículas. 
A utilização de colóides protectores em concentrações bas
tante maiores que as dos outros dois tipos de estabilizan
tes, faz aumentar substancialmente a viscosidade, o que di
ficulta a sedimentação e a agregação. Ao mesmo tempo anulam 
de todo os movimentos brownianos que eventualmente pudessem 
ainda existir. 0 aumento da viscosidade impede também o 
crescimento dos cristais e a tendência à formação de agrega
dos, devido à diminuição da velocidade de difusão das partí
culas . 
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A expressão da lei de Stokes( *) é utilizada para a aná
lise simples do fenómeno, porquanto as condições de validade 
perfeita da equação nâo sâo verificadas nas suspensões, a 
nâo ser de forma aproximada. Desde logo, o volume da fase 
dispersante nestas formas orais nâo é muito superior ao das 
partículas sólidas; pelo contrário, em grande parte dos ca
sos a percentagem de partículas sólidas (p/v) é elevada. As 
características das partículas afastam-se largamente do pre
conizado pela referida lei quanto à forma esférica e super
fície lisa. As características morfológicas das partículas 
têm sido objecto de estudos recentes onde se relacionam o 
contorno com os diferentes campos de aplicação galénica e 
até com práticas biomédicas (131). 

As forças que se exercem no sedimento sâo gravitacio-
nais, de fricção, reaccionais e de natureza eléctrica (132). 

As forças gravitacionais têm sentido na direcção do se
dimento e a magnitude da massa deste. Em direcção contrária 
ao sedimento exercem-se as forças de fricção e reacção que 
se relacionam com a viscosidade e até com a geometria do 
contentor da suspensão. A velocidade dos fluidos foi também 
estudada por Kozeny que considera precisamente a forma da 
secção como uma das variáveis interferente no valor da velo
cidade, além de outras grandezas (133). 

A força eléctrica assume-se como contrária ao eixo do 
sedimento e parte-se do princípio que aumenta a repulsão 
quanto mais próximos estiverem os flóculos, intervindo aí 
também a quantidade de líquido presente. 

Na cinética da agregação o termo "coagulação" é usado 
quando as forças envolvidas sâo principalmente físicas, de
vido à redução das forças repulsivas da dupla camada. 0 ter
mo "floculaçâo" é aplicado no caso de ligação entre partícu
las. Como na maior parte dos casos é difícil distinguir o 
tipo de forças intervenientes, usa-se o termo "agregação". 

( *) -
2r2g(di -do ) 

9(1* 
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Fala-se em partículas "defloculadas" quando se encontram 
isoladas num sobrenadante turvo de um sistema com agregados 
provenientes de uma lenta sedimentação. 

As suspensões com elevado potencial zeta sedimentam 
lentamente dando tempo para as partículas de menores dimen
sões se colocarem nos espaços deixados pelas partículas 
maiores. Desse arranjo geométrico provêm massas pastosas di
ficilmente redispersíveis (caking). 

Com a ajuda de um electrólito de sinal contrário à car
ga da partícula consegue baixar-se o potencial zeta e obter-
-se rápida sedimentação com grande volume de sedimento, sem 
tempo para a formação dos agregados compactos, ficando os 
flóculos soltos e a suspensão facilmente redispersível. 

A floculaçâo controlada baseia-se precisamente na ob
tenção de um potencial zeta com um valor intermédio, em que 
na prática a suspensão se apresente com tendência para a 
floculaçâo, mas sem atingir o máximo. 

Para preparar fórmulas deste tipo convém um estudo pré
vio experimental para observar a eficácia do agente flocu-
lante e determinar a sua concentração na suspensão. Segundo 
Schulze-Hardy a crescente valência dos iões parece determi
nar a eficiência de um electrólito na coagulação das partí
culas em ritmo cada vez maior (134). 

Vários investigadores realizaram trabalhos sobre a 
estabilidade física das suspensões utilizando a relação 
HS/HL( *) . Jones e col. relacionaram o volume de sedimento 
com a concentração de cloreto de alumínio para flocular a 
sulfaguanidina (135). 

O volume de sedimento pode ser relacionado com o tempo 
e essa relação serve para o estudo comparativo de formula
ções. Mais possibilidades dá a relação HS/HL quando tomada 
como linha de base correspondente a um estado de floculado e 
a partir daí se obtêm sedimentos próprios de estados flocu-
lados. 

(*) - HS/HL - altura do sedimento/altura do líquido. 

91 



A altura do sedimento depende da concentração e do ta
manho das partículas sólidas em dado veículo. Ward e Kammer-
meyer usaram a relação HS/HL para obterem um dado pertinente 
caso se consiga obter uma linha recta entre o logaritmo dos 
pesos das partículas e aquele quociente. Pode então prever-
-se a altura do sedimento para dada concentração de partícu
las sólidas multiplicando a altura do líquido pelo factor 
relativo à concentração correspondente (HS/HL) (136). 

Por vezes tem que se revestir a partícula, modificando-
-lhe a carga e só depois usar o agente floculante. Nestes 
casos tem importância o controlo do pH, pois é muito vulgar 
o uso de revestimentos com produtos anfotéricos e, como se 
sabe têm cargas de sinal contrário para determinadas zonas 
de pH, antes e depois do ponto isoeléctrico. Também as pró
prias partículas podem ter carácter anfotérico (aminopenici-
linas) havendo, então, cuidado bastante para nâo criar con
dições de instabilidade química, condicionante do sucesso 
físico a estudar. 

A instabilidade das suspensões nâo é exclusivamente de
vida a fenómenos físicos. Reacções químicas podem concorrer 
para a formação de massas agregadas no fundo dos recipientes 
e comprometer definitivamente a utilização das preparações. 

Pode, certamente, nesta altura pôr-se o problema de nâo 
ser prática corrente a floculaçâo controlada nas suspensões 
industrializadas. A verdade é que em muitos casos nâo há ne
cessidade imperativa de a executar. 

Nas formas extemporâneas, por exemplo, dado o seu curto 
prazo de utilização nâo se pratica a floculaçâo controlada, 
além de que encarece com certeza o medicamento e sobretudo 
evitam-se incompatibilidades nas suspensões muito complexas. 

Quando se trata de preparações aquosas definitivas há 
então conveniência em controlar devidamente a floculaçâo. Se 
as suspensões nâo sâo aquosas, nâo haverá praticamente ioni
zação e o problema da estabilidade física é resolvido por 
outros meios. 

Apenas teoricamente, as partículas mostram insolubili-
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dade absoluta, perante o meio líquido dispersante. Na prepa
ração de suspensões é vulgar constarem fármacos que quanto à 
solubilidade em termos gerais podem ser, segundo a actual 
farmacopeia, desde " ligeiramente solúveis" até " pratica
mente insolúveis". Acresce, ainda, que a dimensão e forma 
das partículas influenciam a solubilidade. Mesmo na distri
buição de grandeza normal existem sempre umas bastante mais 
pequenas do que a média em cada formulação sendo essas mais 
solúveis, e à medida que se vâo dissolvendo aumenta a pro
babilidade de a concentração na solução ultrapassar o coefi
ciente de solubilidade. Pode desde logo uma granulometria 
heterogénea ser um factor responsável pelo crescimento dos 
cristais, causadores de instabilidade física (137). Há ou
tros agentes que concorrem para o mesmo fenómeno: o polimor
fismo e a variação de temperatura modificam a solubilidade; 
os molhantes, diminuindo a tensão superficial sólido/líqui
do, reduzem a diferença de solubilidade entre as partículas 
de diferente dimensão. 

Os tensioactivos nâo iónicos sâo bastante empregados, 
nomeadamente os polissorbatos, utilizados até como substân
cias solubilizantes. Têm sido considerados como inertes, mas 
actualmente crê-se na sua ligação a iões. Assim sendo, a sua 
presença assume maior importância pela interferência com as 
cargas e implicações no transporte através das membranas or
gânicas (138). 

As suspensões orais sâo agitadas antes de serem verti
das para a respectiva colher de administração. As proprieda
des do fluxo variam com a agitação e com o escoamento. O 
comportamento reológico dos sistemas é naturalmente conse
quência da sua constituição por influência directa da natu
reza do veículo, relação das quantidades sólido/líquido, 
diâmetro e forma de partícula, mas sobretudo do agente sus-
pensor. Os agentes suspensores escolhidos deveriam apresen-
tar-se ao mesmo tempo tixotrópicos e pseudoplásticos para um 
dado ciclo de temperaturas. 

Os agentes suspensores de origem natural sâo susceptí-
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veis de originar maior variação nos resultados, consoante a 
sua proveniência. Trata-se de substâncias complexas nas 
quais os constituintes, que lhes dâo as propriedades plásti
cas, oscilam e determinam o grau de histerese. 

As variações dos reogramas deverão ser nulas ou muito 
pouco notadas quando se praticam os ensaios de choque térmi
co. Sâo considerados resistentes os veículos que mantêm a 
uniformidade de escoamento após um período de envelhecimento 
(2-3 anos). 

É de notar que a resistência dos veículos é influen
ciada também por outros factores, tais como a conservação 
microbiológica, ausência de compostos provenientes de reac
ções químicas com baixas velocidades de reacção, nâo reacti-
vidade do veículo com o contentor e ainda a inércia perante 
as radiações solares e manutenção da intensidade da cor. 

A cor é uma característica organoléptica psicologica
mente importante, pois representa uma preferência por vezes 
decisiva para venda, mas também uma ajuda da detecção da ho
mogeneidade de misturas e ainda da estabilidade. A alteração 
de cor após o fabrico e durante o período de armazenagem 
(temperatura, luz, humidade) assinala alguma instabilidade 
cuja causa pode ser devida ao próprio corante ou à interac
ção deste com um ou mais constituintes da mistura ou produ
tos de decomposição. 

As listas de corantes permitidos na alimentação, medi
camentos e cosméticos estão sujeitas muitas vezes a modifi
cações, havendo casos de corantes, lacas e pigmentos, que 
ora sâo autorizados, ora sâo proibidos. Isto significa então 
que os estudos realizados com tais compostos nâo sâo conclu
dentes e/ou que as exigências variam segundo vários pontos 
de vista. . . 

Porque os corantes naturais sâo em regra mais frágeis 
do que os sintéticos, há tendência a utilizar estes últimos. 

As alterações de cor têm muitas vezes por base reacções 
de oxido-reduçâo. Também se aproveitam estas reacções para 
transformar produtos naturais incolores em corados. 
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A luz proveniente de várias fontes é a principal res
ponsável por parte das alterações dos corantes, de tal forma 
que o termo "solidez" à luz designa uma resistência que já 
foi quantificada e escalonada (escalas de Bâlatre, Cooper, 
F.D.A.) (139). 

É dificil estabelecer uma correlação entre a solidez de 
um corante e a classe quimica. Contudo, têm revelado maior 
estabilidade os do tipo quinolina e pirazolona do que os de
rivados antraquinónicos, e estes mais do que os do tipo tri-
fenilmetano e xanteno (140). 

Os agentes tensioactivos, substâncias redutoras e oxi
dantes, ácidos e álcalis, o amido e açúcares sâo alguns dos 
adjuvantes capazes de interferir com a estabilidade dos co
rantes. Por sua vez, estes podem influenciar o comportamento 
ou a actividade de outros constituintes presentes. Aponta-se 
como exemplo a modificação da solubilidade dos derivados da 
celulose e a formação de complexos com a PVP em solução 
aquosa de eritrosina. Também com este corante se observam 
fenómenos de inibição da dissolução de algumas substâncias, 
como o sulfatiazol, a sulfaguanidina, o que poderá repercu-
tir-se na absorção gastro-intestinal (141). 
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2.1. ENSAIOS PRELIMINARES 

2.1.1. ESTUDO DA ESTABILIDADE DA CICLACILINA EM MISTU
RAS SOLIDAS - VARIAÇÃO DO pH, DA ABSORVENCIA E 
DO TEOR EM CICLACILINA 

* Ciclacilina 3, 15 g 
* * Corante 4 , 5 mg 

Citrato de sódio 116,8 mg 
Benzoato de sódio 0,3 g 
Dióxido de silício 0,43 g 
Açúcar em pó q.b.p.... 45 g 

2.1.2. MATERIAL E MÉTODOS: 

a) Preparação das misturas sólidas: Os corantes foram 
previamente diluídos por espatulaçâo numa pequena quantida
de do açúcar em pó. As misturas dos pós foram feitas em al
mofariz de vidro segundo o método da diluição geométrica. 
Foram seguidamente acondicionadas em papeis farmacêuticos 
(papel vegetal) e colocados em estufas reguladas para 50 e 
70 °C. 

b) Determiacâo da absorvência. do pH e do teor em cic
lacilina: Após preparação foram efectuados ensaios iniciais 
sobre uma amostra de cada mistura. Em tempos julgados conve
nientes eram retiradas de novo amostras para as respectivas 
determinações. 

Para determinar a absorvência e o pH era pesada sufici
ente amostra, de tal modo que após junção conveniente de á-

* - Lote 533 [vd.Ap.l] 
** - Eritrosina e tartrazina [vd.Ap.2] 
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gua destilada e filtração se obtivesse quantidade bastante 
para avaliar o pH, proceder às leituras espectrofotométri-
cas e, por interpolação na curva de calibração, obter os re
sultados de cada ensaio [vd. Ap. 2]. 

Para a determinação do teor em ciclacilina eram pesadas 
quantidades das misturas em estudo, procedendo-se à junção 
de água destilada de modo a obter concentrações convenientes 
(1 ou 2 mg/ml) para o doseamento segundo a técnica da hidro-
xilamina [vd. Ap. 1]. 

2.1.3. RESULTADOS: 

QUADRO I - Mistura contendo eritrosina (70 <>C) 

Dias Absorvências pH Ciclacilina( *) 

0 0,284 6,05 68,3 
4 0,288 7,35 72,9 
14 0,278 7,35 68,9 
25 0,235 7,60 60,7 

( *) - mcg/ml 

QUADRO II - Mistura contendo tartrazina (50 <>C) 

Dias Absorvências pH Ciclacilina< *) 

0 0.424 6,05 88,1 
4 0,433 6,05 65,3 
25 0,450 6,00 71,1 

( *) - me g/ml 
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QUADRO III - Mistura contendo tartrazina (70 »C) 

Dias Absorvências pH Ciclacilina(*) 

0 0,424 6,05 88,1 
4 0,409 6,05 88,9 
25 0,350 6,00 81,7 

{ *) _ me g/ml 

2.1.4. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES: 

A mistura contendo eritrosina ainda que ao fim de 25 
dias a 70 °C apresente um teor tolerável do antibiótico (me
nos 13,3% do que a quantidade teórica), o aumento de pH é 
desde logo uma desvantagem por ser indicativo da possibili
dade real da destruição da ciclacilina por hidrólise alcali
na. Paralelamente, a diminuição da absorvência relativa ao 
corante permite concluir que a cor nâo é resistente e as 
preparações poderiam vir a ser prejudicadas. A mistura com a 
tartrazina revela uma melhor estabilidade face ao pH e teor 
em antibiótico, mas os valores das absorvências nâo dâo se
gurança quanto à manutenção de cor (aumentam a 50 <>C e dimi
nuem a 70 oC).* 

Considera-se que os resultados obtidos nâo sâo sufici
entemente animadores para ser tomada qualquer das pré-formu-
laçôes ensaiadas como promissora para uma suspensão de cic
lacilina. 

* - Pouco depois deste trabalho efectuado a tartrazina foi 
excluída da lista de corantes permitidos em Portugal. Hoje 
volta a estar incluída. 
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2.2. ESTUDO DA ESTABILIDADE DA CICLACILINA, AMOXICILINA 
E AMPICILINA EM SUSPENSÃO EXTEMPORÂNEA - EFEITO DA 
TEMPERATURA NA CONSERVAÇÃO 

* Antibiótico 5 g 
Caulino 20 g 
Alginato de sódio 1 g 
Sacarina sódica 0,05 g 
Vanilina 0,01 g 
Benzoato de sódio 0,36 g 
Acido benzóico 0,23 g 
Nipagin 0,03 g 
Nipazol 0,01 g 
Fosfato de riboflavina 0,05 g 
Agua destilada q-b.p 100 ml 

Esta fómula foi estabelecida após pré-formulaçâo. Foram 
necessários pequenos acertos nas quantidades de vanilina, 
sacarina sódica e riboflavina para melhoria das caracterís
ticas organolépticas. Quanto ao sabor foi efectuado um teste 
oculto em 6 adultos (homens e mulheres) com resultado posi
tivo . 

Após estudo químico foi experimentada a administração 
da suspensão de amoxicilina em uma criança de 5 anos do sexo 
feminino. A adesão foi completa. Faz-se notar que esta admi
nistração foi praticada no seguimento a uma terapêutica de 
uma forma comercializada do mesmo antibiótico. 

* - A m p i c i l i n a a n i d r a ( l o t e 3 5 3 5 5 ) , c i c l a c i l i n a ( l o t e 6 1 7 ) , 

a m o x i c i l i n a t r i - h i d r a t o ( l o t e 1 1 2 ) , [ v d . A p . l ] 
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2.2.1. MATERIAL E MÉTODOS: 

a) Preparação e acondicionamento das suspensões: o con
teúdo sólido foi preparado manualmente segundo as regras de 
mistura de pós tendo o cuidado prévio de secar em estufa o 
caulino e o alginato de sódio. Este foi passado por tamis de 
500 malhas para melhor homogeneização. Ao mesmo tempo foram 
ainda preparadas misturas sem antibiótico e outras sem co
rante . 

Em provetas de vidro foi adicionada água destilada so
bre determinada quantidade de mistura sólida conforme a for
mulação indicada. Em frasco de vidro escuro acondicionaram-
se iguais suspensões. Um grupo foi colocado no frigorífico e 
outro igual permaneceu à temperatura ambiente. Prepararam-se 
tantos grupos quantos os necessários para estudo. Assim, 
desde logo se iniciou o estudo comparativo da estabilidade 
química das três penicilinas em veículo aquoso para suspen
são extemporânea. 

b) Doseamento das penicilinas: As amostras para dosea
mento foram retiradas dos frascos com pipeta, sendo as sus
pensões acondicionadas nas provetas somente para um controlo 
visual das características organolépticas e também para pa
dronizar a agitação antes da retirada das amostras para en
saio. Para tentar minimizar os erros de técnica uniformiza-
ram-se as amostras (4 ml) recolhidas para balão completando 
o volume de 100 ml com tampão de fosfatos de pH 6. Estas 
suspensões diluídas necessitavam ser filtradas por filtros 
de poros apertados (Gelman 0,1 a 40 M.m) . Sobre 2 ml do fil
trado procedeu-se ao doseamento [vd. Ap.l]. Prepararam-se de 
igual modo amostras para ensaio retiradas das misturas sem 
antibiótico e das que nâo continham corante com o objectivo 
de detectar alguma interferência. Durante o tempo de duração 
dos ensaios nâo se verificou anomalia devida à presença da 
riboflavina. 

A técnica de análise, já anteriormente seguida, baseou-
-se no ataque nucleofílico pela hidroxilamina e posterior 
adição de iâo férrico ao ácido hidroxâmico formado. A inten-
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sidade de coloração do complexo foi avaliada por leituras 
das absorvências em 480 nm, e, com referência a um padrão, 
encontraram-se os teores de antibiótico (mcg/mg) da amostra 
submetida a ensaio. Faz-se notar que foram tomadas para pa
drões as penicilinas dos mesmos lotes que serviram para a 
preparação das suspensões, nâo se atendendo ao grau de pure
za. 

No caso do doseamento das misturas sólidas (QUADRO VI), 
para averiguar o envelhecimento do pó foram usadas como re
ferência penicilinas diferentes das que serviram para a pre
paração de cada mistura e o grau de pureza foi tomado em 
conta para efeito de cálculo. 

As leituras de pH foram efectuadas em amostras retira
das do pó em estudo e adicionadas de água destilada segundo 
a proporção da fórmula das suspensões. Após conveniente agi
tação e intervalos de repouso efectuaram-se as leituras. 

2.2.2. RESULTADOS: 

Cada valor é a média de 2 ou 3 ensaios. 

QUADRO IV - Teores (mcg/mg) de Ciclacilina e 
Amoxicilina tri-hidrato em suspensão aquosa 
a 20±5 oC. 

Dias Ciclac. Amox. tri-h. 

0 171,0 168,0 
6 155,1 
7 170,5 
9 156,5 

16 168,5 
17 169,1 
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QUADRO V - Teores (mcg/mg) de Ampicilina anidra, 
Ciclacilina e Amoxicilina tri-hidrato em suspen
são aquosa a 5 °C. 

Dias Amp. anid. Ciclac. Amox. trih. 

0 181,2 169,1 164,7 
1 154,7 
4 200,9 169,9 
5 180,9 189,9 
6 179,6 
9 186,1 172,9 
11 167,5 
14 180,4 
15 166,6 
18 187,7 
21 171,2 

QUADRO VI - Teores (mcg/mg) de Ampicilina anidra, Ciclacili
na e Amoxicilina tri-hidrato em misturas sólidas para sus
pensão extemporânea armazenadas a 20±5 °C 

Tempo Amp. anid. (pH) Ciclac. (pH) Amox. trih. (pH) 

0 185,6 (5,45) 195,5 (5,2) 187,3 (5,1) 

3 anos 167,9 (4,7) 182,9 (4,7) 179,3 (4,5) 

Quebra % 9,0 9,3 9,5 

Emba- Vidro escuro Vidro escuro Polietileno 
lagem( *) sem cartolina sem cartolina sem cartolina 

< *) - [vd. Ap. 3] 
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2.2.3. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES: 

Segundo a posologia, é usual o conteúdo de cada embala
gem de suspensão extemporânea de antibiótico ser consumido 
em 8 a 10 dias. 

A duração dos ensaios, efectuados tanto à temperatura 
ambiente como à do frigorífico, excedeu bastante esse perío
do, nâo havendo dúvidas quanto à manutenção do teor no pe
ríodo de administração. 

Alguma diversidade de resultados encontrados tem que 
ser analisada relativamente a um sistema onde a homogeneida
de é inatingível. A operação de mistura obedece a uma lei 
exponencial de primeira ordem. A curva entre o grau de mis
tura e o tempo é assíntota (142). 

Relativamente à percentagem teórica em antibiótico 
(18,7%), nâo foram encontrados afastamentos significativos 
em nenhuma das suspensões,considerando o teor do antibiótico 
em relação à mistura em pó. A suspensão de amoxicilina dei
xada à temperatura ambiente regista ao 16Q dia após prepara
ção uma quebra de 10%, sensivelmente a mesma para a suspen
são de ciclacilina em idênticas condições - menos 9,6% de 
actividade no 17Q dia. 

As quebras nas preparações destas duas penicilinas 
guardadas no frigorífico nâo sâo exactamente da mesma ordem 
de grandeza: 10,5% para a amoxicilina no 11Q dia e 8,4% pa
ra a ciclacilina no 21Q dia. 

A suspensão de ampicilina anidra ensaiada demonstrou 
boa estabilidade quando colocada no frigorífico. 

Todos os desvios encontrados nâo alteram significativa
mente cada dose administrada. 

As misturas em pó guardadas nas embalagens referidas no 
QUADRO VI foram submetidas a ensaio provando serem resis
tentes à deterioração. Conforme o previsto antes das experi
ências, por leituras bibliográficas, a cor dada pela ribo-
flavina às suspensões nâo se altera durante aquele período 
(143,144,145). Nas condições de experiência, e com base nos 
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resultados dos ensaios, as aminopenicilinas estudadas perde
ram menos de 10% em mistura sólida durante 3 anos. 

Da análise dos resultados e das observações efectuadas 
ao longo do trabalho pode concluir-se: 

1.- Todas as suspensões apresentam boas características 
organolépticas (bom aspecto, cheiro e sabor agradá
veis) que se mantêm durante todo o período de uti
lização previsto. 

2.- As suspensões apresentam estabilidade física: homo-
mogenizam facilmente sem necessidade de agitação 
muito vigorosa e prolongada e mostram escoamento 
adequado para administração oral. 

3.- As dimensões da embalagem (altura/secção) têm in
fluência no tempo mínimo de homogeneização. 

4.- 0 conteúdo sólido mantém o mesmo aspecto inicial 
após 3 anos de armazenagem à temperatura ambiente. 
0 acondicionamento empregado nâo pode ser conside
rado factor primário de influência na estabilidade. 

5.- As aminopenicilinas estudadas apresentam boa esta
bilidade química quando em suspensão no veículo 
proposto e às temperaturas consideradas, durante um 
período normal de utilização. Nesse espaço de tempo 
nâo é determinante a temperatura para a estabilida
de das suspensões. 
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2.3. CICLACILINA EM SUSPENSÃO NÃO AQUOSA 

Ciclacilina 5 g 
Sacarina 0,07 g 
Vanilina 0,01 g 
Span 60 0,05 g 
Monoestearato de alumínio 1 g 
Miristato de isopropilo ....q.b.p.... 100 ml 

a) Características da suspensão: cor esbranquiçada, sa
bor adocicado, fácil depósito com sedimento totalmente re-
dispersível por leve agitação, após longo tempo de repouso. 
Tende a amarelecer ligeiramente com o tempo, mas não altera 
o sabor. 

Viscosidade (20 «C, 100 rpm) = 225 cPo 
Diâmetro médio das partículas = 83,16±46,12 u 
(contagem de 600 partículas) 
Baixa de teor (4 anos, 20±5 °C, exposta à luz) = 17,5% 
Os doseamentos foram efectuados após extracção da ci

clacilina (Lote 563) [vd.Ap.l] de uma amostra de suspensão 
para uma solução tampão de fosfatos de pH 6. 

ii 
5D 100 150 0y. 

F i g . 4 0 - D i a g r a m a d e f r e q u ê n c i a s d a s p a r t í c u l a s d e 

c i c l a c i l i n a ( L o t e 5 6 3 ) 
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Utilidade da suspensão: 

Quanto à estabilidade aceita-se classificá-la como uma 
boa suspensão definitiva. 

A eficácia da sua utilização pode pôr-se sob reserva 
atendendo ao veículo caracterizado por rápio escoamento de
vido à baixa viscosidade e efeito lubrificante, reforça o 
aumento do trânsito GI. Estas características sugerem fraca 
absorção do antibiótico. 

Um estudo experimental sobre a absorção seria então 
conclusivo acerca da formulação proposta, averiguando se se 
trata de um exemplo em que a estabilidade é uma qualidade 
necessária, mas nâo suficiente, para se obter eficácia tera
pêutica. 

Os efeitos colaterais poderiam fazer-se notar. Crê-se 
na interferência com a absorção de certas substâncias, quer 
por arrastamento, quer por dissolução das lipossolúveis, es
pecialmente as vitaminas. Conjuntamente prevê-se o empobre
cimento do TGI na sua microflora com os inerentes efeitos 
adversos. 
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Ill - ESTUDO DA ESTABILIDADE E ACTIVIDADE DE COLÍRIOS 
DE CICLACILINA 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS SOBRE COLÍRIOS 

As prescrições farmacêuticas para oftalmologia compre
endem grande número de fármacos. Na maioria dos casos nâo se 
espera pelo diagnóstico laboratorial ou consulta médica, e é 
o próprio doente que procura alivio num OTC. 

Nas infecções superficiais da conjuntiva sâo adminis
tradas preparações contendo fármacos de vários grupos entre 
os quais estão presentes os antibióticos. 

Dada a constituição do filme lacrimal que protege a 
córnea, a aplicação de medicação constitui uma interferência 
nas propriedades ópticas (146). Estas dependem da espessura 
e composição estrutural do filme lacrimal que por sua vez 
afecta o indice de refracçâo. 

Queixas de visão turva quando há lacrimaçâo sâo sinto
mas frequentemente referidos e uma das causas pode ser exac
tamente o começo de uma conjuntivite infecciosa. 

Os estreptococos, os estafilococos e destas, sobretudo 
a varidade aureus sâo responsá-veis pelo maior número de in
fecções oculares superficiais onde a proliferação bacteriana 
funciona como que um abrasivo sobre o epitélio córneo, que 
assim franqueia a entrada a pseudomonas. As ulcerações cór
neas provocadas pelas preparações contaminadas por estas 
bactérias "oportunistas" podem conduzir a perdas de visão. 
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Em 1953 a F.D.A. requereu a prática da esterilização 
para todas as soluções oftálmicas. Os conservantes foram in
cluídos nas formas multidose para assegurar a esterilidade 
após a primeira abertura das embalagens. Mesmo com a melho
ria da qualidade e estanquicidade dos recipientes, ainda ho
je subsiste o problema da inquinaçâo dos colírios multidose. 
Actualmente, a maior parte das embalagens em vez de tampas 
de borracha e conta-gotas separados contém pipetas doseado
ras em plástico fixadas nos frascos, tornando menos provável 
a contaminação pelo ar que substitui o volume de colírio 
após instilação e a perda de conservante por absorção e di
fusão pelos elastómeros. 

Talvez porque sâo consideradas formas farmacêuticas me
nos importantes, sâo mal conservadas e utilizadas pelos 
utentes. Muitas vezes guardadas mal fechadas em lugares 
quentes e húmidos durante períodos que excedem os limites do 
razoável e a administração da mesma preparação a mais do que 
um indivíduo, acresce o aumentava o risco de contaminações 
acidentais. A contaminação é principalmente provocada pelo 
contacto directo da extremidade do conta-gotas com o local 
infectado. 

Existe sempre o risco de uma contaminação por germes 
resistentes ao conservante. Estas formas sobrevivem e multi-
plicam-se no colírio durante toda a sua duração. Também por 
esta razão se limita o tempo de utilização. 

A USP XXI prescreve 7 dias para um colírio multidose a 
partir da primeira utilização. 

A Farmacopeia da R.D.A., 2a Ed., recomenda o prazo má
ximo de 30 dias para colírios multidose após abertura da em
balagem quando contêm conservantes e 6 dias quando nâo con
têm estes agentes (147). 

A F.P., V, refere o limite de 10 ml como o conteúdo da 
preparação multidose, nâo estipula o prazo de utilização 
contado a partir da abertura do recipiente, deixando-o cer
tamente à responsabilidade da entidade preparadora. A este 
respeito há países que concretizam melhor as normas gerais 
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de utilização. 
Os colírios, ainda que sejam estáveis, exibem baixa 

biodisponibilidade devido a perdas por drenagem, turnover 
lacrimal, mal-absorçâo e ligação proteica. 

As suspensões podem ter maior biodisponibilidade rela
tivamente às soluções, mas para tal têm que ser satisfeitas 
determinadas condições. Após instilação de uma suspensão, 
algumas das moléculas da substância activa passam da solução 
saturada para a córnea ou conjuntiva e logo haverá dissolu
ção de mais partículas que vâo ocupar o lugar deixado por 
aquelas. Para que se note benefício com a suspensão, a velo
cidade de dissolução deve ser maior que a clearance da dose 
instilada e sensivelmente igual à velocidade de absorção. 0 
tamanho de partícula (<10 JJ.) tem que ser considerado neste 
âmbito, pois à progressão da tenuidade corresponde cada vez 
maior velocidade de dissolução e menor irritação ocular 
(148). 

Nem todas as substâncias têm qualidades para serem uti
lizadas em suspensão, pelo que se empregam soluções satura
das ou ligeiramente sobressaturadas, quando há exigências 
para isso. De qualquer modo tenta-se minimizar as perdas. 

Estudam-se através de modelos farmacocinéticos sofisti
cados as influências dos vários parâmetros na biodisponibi
lidade de formas oculares para se conseguir estabelecer a 
concentração ideal para o tamanho da gota mais adequado. Lo
go após instilação, há que descontar a remoção pelo palpe-
brar, a drenagem via sistema nasolacrimal para o gastroin
testinal, pois acontece sempre que é excedido o volume la
crimal normal (7-10 ul). Desta comunicação resulta muitas 
vezes que o paciente se apercebe do marcado sabor ou cheiro 
das gotas oculares (149). 

A absorção através da conjuntiva ainda nâo está comple
tamente esclarecida. 0 epitélio conjuntival oferece substan
cialmente menor resistência do que o epitélio córneo e a 
passagem superficial dos fármacos através da circulação pe
riférica da conjuntiva é uma via de absorção ocular. 
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A permeabilidade da esclerótica é na generalidade maior 
do que a da córnea. A estrutura colagénea e mucopolissacarí-
dica permite às substâncias hidrossolúveis penetrar através 
da esclerótica enquanto que as mais lipofílas nâo se difun
dem por ai tâo facilmente (150). 

Sendo a córnea nâo vascularizada, é juntamente com o 
filme lacrimal precorneal o primeiro mecanismo operante no 
processo fisiológico da visão. É composta por três camadas 
que separam o exterior do humor aquoso. A penetração consis
te na travessia das barreiras lipidicas (epitélio e endoté-
lio) separadas pela substância própria, meio nitidamente hi
drófilo com o valor de pH normal de 7,4. As substâncias que 
apresentam alto coeficiente de partilha O/A (Ko/a) têm boas 
possibilidades de penetração através da córnea, se bem que 
encontram uma barreira (estroma) que pelo menos frena a ve
locidade de passagem. Ao contrário, para baixos Ko/a o epi
télio será a membrana limitante (151). As substâncias que 
atingem o humor aquoso sâo difundidas para a iris e corpo 
ciliar onde exercem a sua acção terapêutica. 

Os antibióticos sâo administrados para efeitos tópicos 
superficiais. Todavia podem atingir tecidos mais profundos 
consoante a sua estrutura que está naturalmente relacionada 
com a solubilidade, Ko/a, características fundamentais para 
o jogo da dissociação molecular. Sabe-se que a forma nâo 
dissociada é a mais lipossolúvel e portanto a que atravessa 
mais facilmente as membranas lipófilas. Quanto maior for a 
fracção nâo dissociada maior será a penetração. 

Pretende-se fazer notar em todos estes fenómenos a im
portância de algumas características dos fármacos e também 
os factores respeitantes à forma farmacêutica. Esta é sempre 
uma mistura de substâncias mais ou menos interferentes cuja 
escolha se baseia na compatibilidade físico-química e na 
biocompatibilidade com o tecido ocular. Dada a delicadeza e 
sensibilidade deste tecido, a gama de adjuvantes é mais es
treita do que em muitas outras formas farmacêuticas, mesmo 
nas parenterals. Assim, a utilização de tensioactivos como 
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dispersantes, cossolventes ou promotores da permeabilidade 
(152) é feita na menor concentração possível dado o seu po
der irritante, sobretudo desde os aniónicos, passando pelos 
catiónicos e terminando nos nâo iónicos. Estes últimos sâo 
tidos como mais inofensivos, mas podem prejudicar a acção 
dos conservantes por interacções, de tal modo que a quanti
dade livre necessária para a acção antibacteriana seja infe
rior à CMI (153) . 

Em princípio, os agentes que aumentam a viscosidade das 
soluções oftálmicas (álcool polivinílico, metilcelulose) 
prolongam o tempo de contacto dos princípios activos com os 
tecidos oculares incrementando a penetração (154,155). Expe
riências realizadas em coelhos e em humanos para o estudo da 
influência da viscosidade do veículo na biodisponibilidade 
sâo discordantes em alguns aspectos. Encontram-se justifica
ções diferentes para resultados semelhantes. Uns atribuem a 
vantagem do maior tempo de contacto ao aparecimento da maior 
quantidade de dada substância no humor aquoso proveniente da 
preparação mais viscosa; outros afirmam que tal resultado é 
motivado pela menor perda inicial, daí a maior concentração 
de substância no fluido lacrimal após instilação. Os aspec
tos quantitativos sâo diferentes nos animais de experiência 
e no homem, mercê da diferença dos parâmetros biológicos 
(156,157). 

Um outro efeito que pode ser promovido pelo aumento da 
viscosidade é o contrariar da acção antibacteriana dos agen
tes que se encontram nas preparações (158). 

A determinação do máximo efeito, a duração da acção e a 
AUC sâo parâmetros para avaliação e distinção de veículos 
utilizados em colírios que diferem na viscosidade e concen
tração. Muitas experiências se têm efectuado mas é impossí
vel estabelecer regras rígidas ou leis numéricas gerais. 0 
que se observa por exemplo para determinada série de baixas 
concentrações com reologia pseudoplástica e viscosidade li
mitada, difere em muitos casos na proporção dos efeitos ve
rificados com concentrações acima daquelas. 
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Os veículos, quer sejam aquosos, quer oleosos terão que 
ser puros e estéreis. A escolha de uns ou outros é função da 
acção terapêutica pretendida ( superficial ou profunda), da 
solubilidade da substância activa no veículo e miscibilidade 
da mistura fármaco-veículo com o fluido lacrimal. Casos há 
em que seria mais razoável adoptar as emulsões como formas 
de compromisso. Estes sistemas têm inconvenientes quanto à 
estabilidade, atendendo a que a administração ocular requer 
uma viscosidade adequada e sobretudo há que atender ao efei
to prejudicial dos tensioactivos. 

A preferência vai, contudo, para as preparações líqui
das aquosas. Nelas sâo integrados os isotonizantes, sempre 
que necessário. 0 grau de tolerância ocular relativo à toni
cidade é mais elevado para as soluções hiperosmóticas. 

0 valor do pH das soluções é tido como factor importan
te pelos marcados efeitos na estabilidade das preparações, 
na sua biodisponibilidade e na acção fisiológica. 

Sâo só toleráveis as administrações na zona de pH entre 
4 e 10, face à irritação (sensação de picada ou queimadura) 
e lacrimaçâo intensas que se verificam fora destes limites. 
Dentro dessa zona devem preferir-se os valores à volta de 8 
porque proporcionam menor desconforto, menores perdas por 
lacrimaçâo, considerada factor primário na influência do te
or das substâncias activas instiladas (158). 

Quando se aplicam gotas oftálmicas para debelar infec
ções oculares, encontram-se já os olhos irritados e mais ou 
menos purulentos. Neste estado há maiores perdas por lacri
maçâo. Dado que a permeabilidade das membranas está altera
da, a passagem através delas é facilitada e a penetração po
derá ser mais profunda. 

No caso da aplicação de antibióticos em que se pretende 
acção local, se considerarmos a penetração profunda uma per
da, a parte disponível para a acção terapêutica será menor 
relativamente a olhos nâo lesados. A concentração é o pri
meiro factor para a eficácia antimicrobiana. Após um período 
de contacto antibiótico-agente infeccioso, começa um abran-
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damento seguido de regressão no desenvolvimento das bacté
rias. Obtem-se a sua anulação com aplicações sucessivas de 
colirio espaçadas o suficiente, consoante a especificidade. 
Para obter tais resultados é necessário que a resposta anti
biótica seja adequada à cinética microbiana. 

0 valor das CMI nâo indica o comportamento cinético de 
desenvolvimento microbiano em relação à concentração do an
tibiótico presente no período após a administração. 

As bactérias que em fase logarítmica de crescimento 
contactam com o antibiótico acima de uma concentração míni
ma, começam a decrescer linearmente em escala logarítmica 
com o tempo. A inclinação das curvas caracteriza a constante 
de velocidade letal "kill rate constant" e é linearmente de
pendente da concentração do antibiótico. 

A velocidade de perda de formas viáveis após o tempo de 
latência "lag time" e de indução pode ser expressa como a 
diferença entre a velocidade de regeneração dos microrganis
mos na ausência de antibiótico e a velocidade bactericida 
deste, sendo esta última função da sua concentração. Se a 
velocidade letal é proporcional ao poder antibiótico de 
determinada concentração, será 

dN/dt = (KO-KDC) N 

dN/dt - Kapp N 

onde Ko é a velocidade específica de regeneração natural; 
KD é a velocidade específica; N é o número de microrganismos 
viáveis; C é a concentração do antibiótico e Kapp é a velo
cidade de velocidade de regeneração aparente. Esta pode ser 
obtida das inclinações das partes lineares das curvas semi-
-logarítmicas entre o número de formas viáveis e o tempo num 
estado de equilíbrio e antes do aparecimento de novo cres
cimento das possíveis formas resistentes. 

A relação dos valores de Kapp e concentração de anti
biótico é uma função linear. 
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Kapp = KOKD (CC* ) 

Uma concentração definida de antibiótico pode ser exce
dida antes de se manifestar actividade antibacteriana. Esse 
excesso ( C ) pode ser retirado, transferido por ligação ou 
remoção da concentração efectiva pelos componentes do meio. 
Há provavelmente uma velocidade letal máxima que nâo pode 
ser excedida, mesmo com concentrações muito altas de anti
biótico (160). 

Para que se verifique regressão e anulação do desenvol
vinmento bacteriano será necessário nâo só aplicar a nova 
dose de antibiótico em tempo óptimo, como também que os va
lores de certos parâmetros se encontrem devidamente relacio
nados . 

log (Kapp/KD Co) 
T = ti/2 ■ 

logl/2 

Esta equação define o tempo ideal (T) para nova dose de 
antibiótico ser administrada considerando Co a concentração 
inicial de antibiótico. 

Para T>0 — > log (Kapp/KDCo) < 0, o que implica 
Kapp/KDCo < 1 o que só se consegue quando Co > Kapp/KD. 

C tem que ser >> Kapp/KD para se conseguir diminuição 
de desenvolvimento (161). 

Além da concentração, todos estes parâmetros têm in

fluência na eficácia antimicrobiana. No caso dos antibióti
cos (3lactâmicos é assumido que o poder bactericida está re
lacionado com a duração do tempo de contacto. Os antibióti
cos com semividas longas permanecem por períodos mais pro
longados e seriam capazes de prevenir melhor a regeneração. 
Contudo o ti/2 influencia inicialmente menos a velocidade 
letal do que Kapp, KD e Co. 

0 tempo de latência tende a diminuir para altas concen
trações de antibiótico, o que está relacionado com a pene
tração nas membranas, isto é, com a diferença de gradiente 
de concentração até ao equilíbrio. 
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Os valores de pH do meio, dentro de certos limites,nâo 
interferem nos valores de Kapp na ausência de antibiótico. 
Ao contrário, os valores de Kapp decrescem à medida que au
menta o pH quando o agente bacteriano contacta com o anti
biótico. Várias experiências realizadas com antibióticos (3-
-lactâmicos e outros revelaram interferências em relação a 
microrganismos representativos dos gram (+) e gram (-) 
(160). 

Após um período de tempo definido correspondente à mor
te de um certo número de germes, há subsequente desenvolvi
mento das formas viáveis. A curva de desenvolvimento na pre
sença do antibiótico é semelhante à obtida na ausência des
te. Isto indica o efeito desprezável do antibiótico na parte 
correspondente à porção terminal dos segmentos, mesmo com 
concentração constante. As curvas semi-logarítmicas de rege
neração na presença do antibiótico consistem em decréscimos 
(susceptíveis) e em aumentos (resistentes) segundo cinéticas 
de primeira ordem, ambas ocorrendo depois de certos tempos 
de contacto (li,12) (Fig. 41) (162). 

log N 

NÍÍ o 

Nr o 

0 1 empo 

Fig. 41 - Esquema das curvas de regeneração 
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O fenómeno pode ser atribuído ao consumo ou degradação 
do antibiótico e/ou à produção de inibidores ou inactivado-
res e/ou ainda à presença de bactérias capazes de resistir à 
acção bactericida. Esta resistência poderá ser adquirida por 
mutação e/ou adaptação no contacto com o antibiótico em vá
rias concentrações, o que se reflecte na mudança da permea
bilidade de membrana. 

As formas resistentes desenvolvem-se após um tempo de 
contacto e com um ritmo paralelo às formas viáveis. 0 número 
de resistentes pode ser favorecido com concentrações baixas 
de antibiótico e as gerações nâo sâo afectadas por posterio
res contactos com doses menores de antibiótico. Daí o dizer-
se que a resistência uma vez adquirida é persistente. 

Além destes factores o próprio ciclo celular pode in
fluenciar o novo desenvolvimento após a primeira adição de 
antibiótico. 

A adição combinada de bacteriostáticos e bactericidas 
nâo pode ser generalizada de forma a obterem-sem sempre si-
nergismos ou antagonismos. Por vezes há até discordâncias 
nos resultados de experiências realizadas. Assim, nâo pode 
ser automaticamente generalizado o postulado de que a peni
cilina nâo será activa para organismos em fase estacionária 
ou na primeira fase do tempo de contacto dos microrganismos 
afectados por agentes bacteriostáticos. 

1.1. 0 USO DE CONSERVANTES 

Os conservantes devem matar os microrganismos introdu
zidos na preparação multidose em tempo igual ao que medeia 
entre duas aplicações. Como a frequência de administração é 
variável, certos autores estimam o tempo de 1 hora para que 
um colírio possa ser esterilizado (163). 

Sabidas as incompatibilidades com os fármacos e a ad-
sorçâo pelos recipientes, é necessário precisar o conservan-
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■be e a concentração a empregar de modo a conseguir efeito de 
assepcia. Sâo empregados como preventivos, impedindo o de
senvolvimento microbiológico ou mesmo para tornar a prepara
ção estéril, isto ê, actuam como bacteriostáticos ou bacte
ricidas. 

0 mecanismo de acção dos conservantes envolve toxicida
de para com as células dos microrganismos, mas nâo devem ser 
substâncias tóxicas para as células animais. A estrutura dos 
dois tipos de células suporta essa diferença e a composição 
e estrutura química dos conservantes determina o seu modo de 
acção. 

0 grupo dos álcoois, como o clorobutanol, actuam ao ní
vel da membrana plasmática pelo poder dissolvente dos lipí
deos, desorganizando de tal modo a estrutura da membrana que 
aumenta a permeabilidade provocando perda de proteínas do 
citoplasma. 

Os fenóis, como o clorocresol e os phidroxibenzoatos 
reagem com as proteínas da parede celular e da membrana 
citoplasmática. Uma concentração alta de fenóis penetra no 
citoplasma por interferência com as ligações lipídeolipídeo 
da membrana citoplasmática e precipita as proteínas (164). 

Os ácidos carboxílicos, como o ácido benzóico, o sali
cílico e o sórbico, intervêm no metabolismo dos germes. 

Os derivados de amónio quartenário, como o cloreto de 
benzalcónio, que têm cargas positivas, sendo adsorvidas pela 
membrana citoplasmática originam a ruptura, podendo assim o 
conservante penetrar no citoplasma e precipitar os enzimas. 

Os catiôes mercuriais derivados da dissociação dos com
postos orgânicos reagem com os grupos sulfidrilo dos enzimas 
da parede celular e depois com os da membrana citoplasmática 
que contêm grupos tiol e provocam uma coagulação geral do 
citoplasma. 

As substâncias orgânicas azotadas, como a clorohexidi
na em baixa concentração, inibem a ATPase da membrana e o 
transporte do iâo potássio. Actuam na parede celular e des
tacam as camadas exteriores que formam pequenas vesículas. 
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Em concentrações elevadas actuam do mesmo modo que os 
fenóÍ5. 

Os microrganismos têm estrutura e composição diferen
tes. Nem todos contêm os mesmos enzimas. Alguns destes sâo 
mais importantes do que outros para a sobrevivência de cada 
espécie. 

A actividade do conservante é influenciada por vários 
factores como a concentração, a temperatura e o pH do meio 
em que se encontra. Quando em concentração elevada pode, 
mais rapidamente difundir-se através das membranas e, se a 
preparação farmacêutica contiver poucos germes, a velocidade 
de destruição segue uma cinética de primeira ordem e pode 
ser até calculada uma constante de velocidade de destruição. 
Esta constante é diferente para cada valor da concentração 
do conservante. A relação entre a concentração e o tempo 
necessário pra a destruição dos germes é dada pela seguinte 
equação: 

O t : Constante 

n log C + log t = Constante 

em que C é a concentração do conservante, t o tempo de des
truição e n o coeficiente de diluição. 

Considerando os tempos de esterilização ti e t2 para as 
concentrações Ci e C2, o valor de n pode ser encontrado pela 
expressão: 

log t2 - log ti 
n -

log Ci - log C2 

Também pode ser determinado pela inclinação da reta 
obtida entre o logaritmo do tempo de esterilização e o loga
ritmo da concentração (165). 

Desde que o logaritmo do número de sobreviventes seja 
função linear do tempo, a expressão 
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u 
D = -

log No - log Nu 
Onde D representa o tempo de redução decimal; U o intervalo 
de tempo de exposição a temperatura constante; No o número 
inicial de microrganismos e Nu o número de sobreviventes 
após a exposição U, permite também encontrar n: 

A 
D = --

O 

Sendo A um valor extrapolado de D a 25 °C e cuja concentra
ção é 1% (p/v). Esta relação é representada graficamente pe
la recta conseguida entre logaritmo de D e o logaritmo da 
concentração (%) (164,166). 

Quando a concentração do conservante baixa (absorção ou 
degradação) a velocidade de acção diminui e prolonga-se o 
tempo para obter o efeito desejado. Quantitativamente terá 
que ser multiplicado por um factor igual ao denominador da 
relação do abaixamento da concentração elevado à potência 
igual ao coeficiente de diluição. 

Os coeficientes de diluição dependem da estrutura quí
mica da substância e sâo específicos para cada conservante. 
Se se deseja obter uma acção rápida de destruição (adminis
trações com curtos intervalos) é preferível a escolha recair 
em um conservante com baixo coeficiente de diluição. 

A influência da temperatura sobre a actividade é com
plexa e parece até contraditória. Uma ligeira elevação da 
temperatura aumenta a actividade do conservante e também in
fluencia a multiplicação dos germes. Um aumento mais signi
ficativo da temperatura tem influência positiva na activida
de do conservante e acelera a morte dos microrganismos. Es
tas influências sâo contudo diferentes em cada tipo de germe 
e de conservante. Por isso, e atendendo a contaminações mis
tas, torna-se impossível determinar o coeficiente de tempe
ratura. 
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A actividade de um conservante deve ser determinada à 
temperatura de aplicação do medicamento, mas também à sua 
temperatura de armazenagem. Como existe o risco de primeira 
contaminação para as preparações multidose convém utilizar 
conservantes cuja actividade seja independente das variações 
de temperatura. 

0 pH pode influenciar a actividade do conservante pois 
muitas vezes esta está ligada às propriedades físico-quími-
cas (solubilidade, dissociação, lipofilia) das substâncias. 
Numerosas experiências dâo nota de tal influência. A cons
tante de hidrólise encontrada para o metilparabeno a pH 6,0 
é de 0,432 x 10-5 e de 6,998 x 10-5 a pH 9,0 e à temperatura 
de 25°C (167). A redução da actividade deste conservante com 
o aumento de pH pode avaliar-se pela variação da CMI e D 
(1,10 e 2,10 mg/ml; 5 e 216 minutos, respectivamente, para 
os valores de pH 5,0 e 8,0) (168). 

A DL5 0 depende da via de administração e varia com a 
espécie. Pode perguntar-se se os conservantes nâo vâo reagir 
com a mucosa ocular e provocar irritação. A USP XXI prescre
ve a interdição de agentes conservantes nas soluções empre
gadas nas intervenções cirúrgicas. 

A córnea do coelho é utilizada para avaliação do poder 
irritante dos conservantes. Entre os mais estudados figura o 
cloreto de benzalcónio. A sua instilação produz uma solubi-
lizaçâo da camada de gordura do filme precorneano. Se a con
centração utilizada for baixa (< 0,004%) nâo há sensação de 
dor e a camada gorda restabelece-se imediatamente. Uma solu
ção a 0,01% poderá destruir irreversivelmente esta camada. A 
sua ruptura provoca o aparecimento de "pontos secos" onde 
se dá a evaporação rápida da fase aquosa (sensação de opres
são). Desta maneira fica facilitado o acesso do conservante 
à membrana das células que se contraem após contacto durante 
algum tempo. Porque nâo se unem mais, destaca-se a camada 
superior do epitélio (irritação). 0 cloreto de benzalcónio 
pode chegar ao humor aquoso e provocar a destruição do endo-
télio. 
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Geralmente no homem os conservantes nâo provocam irri
tação nem lesão visível e sâo mais bem tolerados do que no 
animal de experiência. Tal diferença pode ser explicada pela 
grande diluição pelo líquido lacrimal e pelo palpebrar que 
retira da cónea a solução instilada, nâo tendo o conservante 
tempo para reagir com as células epiteliais. No coelho a se
creção lacrimal é aproximadamente um terço da do homem e há 
quase total ausência do palpebrar (157). 
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2. ESTUDO DA ESTABILIDADE DE UMA SOLUÇÃO DE CICLACILINA 
PARA COLÍRIOS - INFLUENCIA DA TEMPERATURA, pH E FOR
ÇA IONICA 

Os valores de pH foram escolhidos com o propósito de se 
conseguir, pelo menos, uma situação de compromisso. Por um 
lado, estabilidade química suficiente da ciclacilina em so
lução, uma vez que a zona de pH seleccionada (5,8-7,65) nâo 
se afasta muito do ponto isoeléctrico e também nâo se entra 
declaradamente na zona alcalina, por outro lado, consideran
do a aplicação da solução no globo ocular, ela será melhor 
tolerada na zona neutra-alcalina do que em valores nitida
mente ácidos. 

Nos casos de formulações multidose, a necessidade de 
adjuvantes faz pensar na influência da variação da força ió-
nica (isotonizantes) e na manutenção da actividade antibió
tica com a presença de conservantes durante o tempo de uti
lização, mediante as condições de conservação impostas ao 
colírio. 

2.1. MATERIAL E MÉTODOS 

a) Preparação das soluções e condições de armazenagem: 
As soluções de ciclacilina (lote 563) [vd.Ap.l] foram prepa
radas na concentração de 2 mg/ml tendo em consideração a pu
reza do antibiótico. A ciclacilina foi dissolvida em solução 
tampão de fosfatos aos valores de pH 5,80, 6,70 e 7,65. Cada 
uma das soluções foi acondicionada em proveta de vidro, man
tida à temperatura ambiente durante o tempo de experiência. 
Iguais soluções foram guardadas no frigorífico. 

b) Doseamento da ciclacilina: Sobre amostras recolhidas 
de cada solução preparada procedeu-se em tempo julgado con
veniente à dosagem do antibiótico pelo método da hidroxila-
mina fazendo uso do factor de calibração igual a 8,6 [vd. 
Ap.l]. 
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2.2. RESULTADOS 

QUADRO VII - Ciclacilina remanescente (%) em solução 
tamponada a diferentes valores de pH e mantida à tempe
ratura de 25±5 °C. 

d ias de ensaio 
PH 1 2 3 4 5 6 7 8 

5,80 100 95,5 91 84 — 79 72 70 
6,70 93 86 82 71 — 63 — 46 
7,65 86, 5 84,5 70 63 — 52 40,5 — 

log C 

2 ,0 

1,9 

1,8 

1,7 

1,6 -

1,5 

pll 5,8 

pH 6,7 

T 1 1 r 
t ( d i a i j ) 

4 5 6 7 B 

F i g . 4 2 - D e g r a d a ç ã o d a s o l u ç ã o d e c i c l a c i l i n a 

( 2 5 + 5 ° C ) 
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QUADRO VIII- Giclacilina remanescente (%) em solução 
tamponada a diferentes valores de pH, mantida à tempe
ratura de 8 °C. 

log c 

dias de ensaio 
PH 1 2 3 4 5 6 7 

5,80 100 100 — 100 — 100 100 
6,70 — 98 — — — 88 — 

7,65 — ~— 93,5 89 ___ 83 

PH 5 ,8 

8 

100 

8 6 , 5 

78 

1 2 3 A 5 6 7 B 9 t ( d i a s ) 

Fig. 43 - Degradação da solução de ciclacilina 
(8 °C) 
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QUADRO IX - Valores correspondentes da velocidade 
específica de degradação e prazo de validade da solução 
de ciclacilina, com concentração constante da solução 
tampão e força iónica variável segundo cada valor de 
pH, à temperatura de 25±5 °C. 

PH fosfatosxlO2 u Kxl02 tm 
(Moles/l) (d-i ) (d) 

5,80 6,66 0,06 3,8 3 
6,70 6,66 0,15 8,42 1,25 
7,65 6,66 0,20 10,55 1 

QUADRO X - Valores correspondentes da velocidade es
pecífica de degradação e prazo de validade da solução de 
ciclacilina, com concentração constante da solução tampão e 
força iónica variável segundo cada valor de pH, à 
temperatura de 8 °C. 

PH fosfatosxlO2 JJ- Kxl02 tm 
(Moles/l) (d-i ) (d) 

5,80 6,66 0,06 
6,70 6,66 0,15 1,65 7 
7,65 6,66 0,20 2,72 4 
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lu 

Curvas das velocidades específicas de 
degradação em função da força iónica 
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2.3. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

A temperatura ambiente nenhuma das soluções consegue 
uma estabilidade capaz de suportar a perda máxima de 10% de 
antibiótico em uma semana, tempo de duração dos ensaios e 
normalmente recomendado. A velocidade de decomposição atinge 
valores tais que, para o pH de maior estabilidade relativa, 
o colírio só poderia ser usado durante 3 dias (QUADRO VII, 
IX e Fig. 42). 

A temperatura do frigorífico e a pH 5,80 nâo se veri
ficou qualquer variação no teor do antibiótico pelo método 
de doseamento aplicado. Já, porém, a valores de pH superio
res nota-se o abaixamento do título, embora a pH 6,70 resul
te um prazo de validade de 1 semana e a pH 7,65 a solução 
possa ser utilizada durante de 4 dias (QUADRO VIII, X e Fig. 
43). 

0 calor de activação é de 15,95 Kcal.mol-i a pH 6,70 e 
de 13,36 Kcal.mol-i a pH 7,65 (Fig. 44). 

Para o caso presente, estaria indicado o cloreto de só
dio como isotonizante se a solução fosse hipotónica. 0 efei
to da dissociação do sal na solução modifica a força iónica 
do meio e essa influência pode ser relacionada com a degra
dação. 

Nas condições do ensaio verifica-se haver uma relação 
linear entre a velocidade específica de degradação da cicla-
cilina e a força iónica para os diferentes valores de pH, 
mantendo constante a concentração total de fosfato. A varia
ção da força iónica provém unicamente do aumento do iâo 
HP042- em relação ao iâo H2P04-. As inclinações das rectas 
sâo diferentes consoante a temperatura (> a 25 °C) (Fig.45). 

A ciclacilina está englobada no grupo das penicilinas 
consideradas "estáveis". No entanto, as suas soluções aquo
sas, apresentam abaixamento de teor ao longo do tempo. A ve
locidade de degradação das reacções é influenciada pelo pH 
do meio, temperatura, força iónica e presença de tampão (ti
po e concentração) (169-174). 
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As reacções de degradação das penicilinas anfotéricas 
onde se inclui a ciclacilina podem ser representadas pelo 
seguinte esquema: 

H2O 
RH2+ + H+ ••■•- > C 

H2O 
RH± + H+ > C 

RH± 

R-

H2O 
-> C 

H2O 
-> C 

H2O 
R- + OH- > C 

kl r e a c ç ã o ( 1 ) 

k2 r e a c ç ã o ( 2 ) 

k3 ou kH20 r e a c ç ã o ( 3 ) 

k4 ou k ' H 2 0 r e a c ç ã o ( 4 ) 

k5 r e a c ç ã o ( 5 ) 

A velocidade final é igual ao somatório dos coeficien
tes de cada uma das reacções : 

v =  d[C]T/dt 

= kl [ R H 2 + ] [ H + ] + k 2 [ R H ± ] [ H + ] + ks [RH± ] + k4 [ R - ] + 
+ k5 [R- ] [OH- ] 

onde [C]T é a concentração total de ciclacilina; RH2+, RH* e 
R representam respectivamente as formas catiónica, anfoté

rica e aniónica. 

OCP2Ê.== CC^^#OCP£& 
( Rll - ) 

( I I " ) 

[RH*] [H+] 
Kl K2 

[RH2+] 

[ R - ] [H+] 

[RH±] 

pKi = 2 , 6 8 ± 0 , 0 4 e pK2 = 7 , 5 0 ± 0 , 0 2 
( e m á g u a a 2 5 + 0 , 1 ° C > ( 1 7 1 ) 
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Fazendo as necessárias substituições nos valores de Kl 
e considerando com Kw pode chegar-se à expressão geral: 

ki[H+]3 + k2[H+]2Ki + k3[H+]Ki + k4KiK2 + ksKi K2Kw/[H+] 
[H+]2 + [H+]Ki + K1K2 

Considerando os valores de pH do meio em relação aos 
pi e pK2 , a contribuição das cinco reacções apontadas 
distribuida da seguinte forma: 

- Para pH << pKi a ciclacilina existe como espécie ca-
tiónica e a velocidade da reacção hidrolitica é atri
buída exclusivamente àquela forma e ao iâo hidrónio -
reacção (1). 

- Para pH =* pKi as formas catiónica e anfotérica reagem 
com o iâo hidrónio em diferentes proporções - reac
ções (1) e (2). 

- Para pKi < pH < pi os iões hidrónio e as moléculas de 
água actuam como agentes catalíticos - reacções (1), 
(2) e (3). 

- Para pi < pH < pK2 as reacções sâo espontâneas e as 
moléculas de água sâo consideradas as espécies cata
lisadoras que reagem com as formas anfotérica e anió-
nica. A proporção das reacções de cada uma das espé
cies com a água nâo será muito diferente - reacções 
(3) e (4). 

k = k3fRH± + k4fR-, 

onde fRH± e fR- sâo as fracções molares das formas 
anfotérica e aniónica, respectivamente. 
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- Para pH > pK2 só as reacções entre os hidroxiliôes e 
a forma aniónica sâo responsáveis pela velocidade de 
degradação - Reacção (5). 

v = - d[C]T/dt = K[R-] k = k5[0H-] 

log k = log k5 + log [OH- ] 

0 estudo presente, dado os pH escolhidos, abrange es
tas duas últimas situações (5,09 < 5,80-6,70 < 7,50 e 7,65 
> 7,50, respectivamente). 

0 anel f3-lactâmico é extremamente mais sensível ao 
ataque nucleofílico iniciado pelo iâo hidroxilo. Nas solu
ções alcalinas a constante de hidrólise é tanto mais elevada 
quanto mais o pH se afastar do pK2 e consequentemente do pi. 

Também na zona alcalina há maior sensibilidade às (3-
-lactamases. 

A análise dos resultados conduz às seguintes conclu
sões : 

- Uma solução tampão de fosfatos de concentração 
6,66x10-2 moles/litro com pH compreendido entre 5,80 
e 6,70 pode servir como solvente da ciclacilina em 
soluções de concentração de 2 mg/ml. 

- Esta solução preparada extemporaneamente e conservada 
no frigorífico tem estabilidade química suficiente 
para poder vir a ser utilizada como colírio em perío
do razoável. 

- Na medida em que o pH se afasta de 5,80 e se aproxima 
de 6,70 diminui o prazo de validade da solução, sendo 
de uma semana para o mais alcalino, mantidas as con
dições de temperatura. Pode sugerir-se um acondicio
namento em recipiente de vidro de um pequeno volume 
de líquido. 
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3. ESTUDO DO PODER ANTIBIÓTICO DE UMA SOLUÇÃO DE CI-
CLACILINA NA PRESENÇA DE CONSERVANTES 

Depois de se ter avaliado a estabilidade quimica da so
lução de ciclacilina (2 mg/ml) em solução tampão de fosfatos 
de pH 5,80-6,70 e impostas as condições de conservação, 
falta complementar o estudo no aspecto microbiológico para 
que a solução possa ser multidose. 

Assim, com junção de conservantes normalmente utiliza
dos em formas oculares avaliou-se o poder antibiótico de vá
rias soluções face a diferentes estirpes bacterianas. 

3.1. MATERIAL E MÉTODOS 

a) Preparação das soluções e condições de experiência: 
Foi preparada uma solução tampão de fosfatos de pH 5,80 que 
esterilizada a 121 °C durante 15 minutos serviu para a pre
paração de todas as soluções para experiência: 

P - solução de ciclacilina a 2 mg/ml. 
A - solução de ciclacilina com clorocresol a 0,1% 
A*- solução de clorocresol a 0,1% 
B - solução de ciclacilina com cetavlon a 0,01% 
B*- solução de cetavlon a 0,01% 
C - solução de ciclacilina com nitrato de fenilmercúrio 

a 0,001% 
C*- solução de nitrato de fenilmercúrio a 0,001% 
D - solução de ciclacilina com clorobutanol a 0,5% 
D*- solução de clorobutanol a 0,5% 

Na preparação de todas as soluções com antibiótico 
(lote 563) [vd.Ap.l] foi considerado o grau de pureza. Os 
conservantes utilizados foram adquiridos no mercado farma
cêutico sem ser especificada a sua origem e faziam parte das 
existências do laboratório de Tecnologia. 
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Todas as soluções foram guardadas no frigorífico após 
preparação e até ao fim das experiências. 

Os ensaios com registo de resultados foram conduzidos 
ao longo de duas semanas. 

Foram efectuados ensaios químicos de controlo após pre
paração e ao fim da primeira e segunda semanas com o objec
tivo de averiguar alguma degradação anormal do antibiótico 
pela presença dos conservantes. 

Em paralelo com o tempo de ensaio, foram também obser
vadas todas as soluções a fim de se detectar algum material 
em suspensão, sedimentado ou aderente ao vidro. 

b) Ensaios microbiológicos: Para os ensaios microbioló
gicos foram utilizadas estirpes bacterianas cedidas pelo 
laboratório de Microbiologia da Faculdade de Farmácia da 
Universidade do Porto. A proveniência das bactérias é ca
sual, de diversos doentes e isoladas de produtos nâo especi
ficados . 

Foram necessários ensaios preliminares para aferir a 
técnica de "contaminação artificial". Deste modo conseguiu-
-se melhorar uma técnica seguida em trabalho anterior (175, 
176), poupando material e meios e diminuindo o tempo de ex
periência. Procedeu-se do seguinte modo: 

Passar cada estirpe para uma quantidade estabelecida 
previamente de meio líquido ICC [vd. Ap.4] em tubo e incubar 
a 37 °C durante 6 horas. Suspender uma gota de cada cultura 
em 10 ml de água esterilizada. Semear uma ansa (=0,lul) por 
toque em placa de Petri previamente preparada com a mistura 
de 1 ml de solução em estudo e 9 ml de meio gelosado nutri
tivo [vd. Ap.4]. Incubar a 37 °C e observar o desenvolvimen
to ao fim de 16 e 24 horas. Em casos de dúvida prolongar a 
incubação até 48 horas. 

Cada solução foi experimentada em duas placas para cada 
ensaio. Cada placa foi dividida e marcada em tantas porções 
quantas as sementeiras das bactérias disponíveis mais uma 
reservada ao "ensaio em branco" correspondente à água este
rilizada. 
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3.2. RESULTADOS 

QUADRO XI - Poder antibiótico da ciclacilina em solução (2 
mg/ml) tamponada a pH 5,80 ern presença de diversos conser
vantes, face a várias estirpes bacterianas 

Espécies 
bacterianas 

Soluções 
P A* A B* B C* C D* D (n) 

Ps.aeruginosa 
P.mirabilis 
K.peneumoniae 
S.marcessens 
S.lutea 
M.pyogenes 
S.aureus 
B.subtillis 
E.coli 
S.epidermidis 
P.vulgaris 

+ + + + + + + + + 4 
+ - + - - - + - 6 

+ + + + + -/+ -/+ + + 6 
+ - + - -/+ - + - 6 
+ - - - - - + - 4 
+ - - - - - + - 4 
+ - - - - - + - 6 

- -/+ - - - - - + - 6 
+ - + - -/+ - + - 6 

- +/- - + - - - + - 6 
+ + + + + - -/+ + + 6 

(+) Desenvolvimento em todos os ensaios; (-) Desenvolvimento 
nulo em todos os ensaios; (+/-) Desenvolvimento em mais de 
50% dos ensaios; (-/+) Desenvolvimento nulo em mais de 50% 
dos ensaios. 

Nos ensaios de controlo quimico nâo se registou degra
dação da ciclacilina em presença dos conservantes, ao con
trário de outras penicilinas estudadas. (177,178) 

As características organolépticas das soluções nâo se 
alteraram durante as duas semanas de experiência. 
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3.3. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

As soluções à temperatura do frigorífico nâo se apre
sentaram com tendência a cristalizações ou interacções para 
a temperatura de conservação e acondicionamento em vidro. 

Também, nâo se registando baixa de teor significativa 
de modo a excluir por reactividade química algum dos conser
vantes experimentados,interessa considerar os resultados mi
crobiológicos . 

As soluções submetidas a ensaios microbiológicos foram 
preparadas a pH 5,80 e conservadas no frigorífico, visto se 
ter concluído ser a melhor das soluções estudadas. Acresce 
que,para a maioria dos conservantes a zona mais ácida é pre
ferível à alcalina para exercerem a sua actividade. 

Dos conservantes empregados somente o nitrato de fenil-
mercúrio tem pH óptimo para ser activo na zona alcalina 
(>7). 0 cetavlon situa-se na zona correspondente à neutra
lidade (5-8). 0 clorocresol, embora o seu pH óptimo se situe 
na região ácida, nâo perde de todo a actividade para pH > 4. 
0 clorobutanol perde a capacidade conservante para valores 
de pH superiores a 4 (164). 

Devido a nâo terem sido utilizadas estirpes de colec
ção, preferidas por alguns autores, nâo era previsível o 
comportamento para as que foram ensaiadas. Houve o cuidado 
de escolher bactérias de controlo, ÊL. aureus, E. coli e Ps. 
aeruginosa e ainda outras cuja variedade simula o acaso real 
das contaminações. 

A Ps. aeruginosa representa os germes pouco exigentes 
para a proliferação na água, adaptáveis aos substractos de 
diversas origens e muitas vezes resistentes a substâncias 
antimicrobianas. Tem uma grande importância do ponto de vis
ta de higiene da fabricação. Tal como os Proteus demonstra 
patogenicidade ocular directa (179). 

A E. coli é a mais representativa dos gram (-) da flora 
endógena humana e animal. 

O S. aureus é o representante máximo dos gram (+) e 
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está entre as bactérias de primeira escolha para aferir as 
penicilinas. 

Com base nos resultados obtidos podem tirar-se as se
guintes conclusões: 

As soluções de ciclacilina nâo impediram o desenvolvi
mento de Ps. aeruginosa. K. pneumoniae e P. vulgaris. 

As mesmas soluções sâo susceptiveis de impedir o de
senvolvimento de P. mirabilis. S. marcessens. S. 
lutea. M. pyogenes. S. aureus. B. subtillis. E. coli e 
S. epidermitis nas condições referidas no ensaio. 

0 clorobutanol a 0,5% nâo mostrou qualquer actividade 
face às estirpes bacterianas ensaiadas, pelo que de
verá ser excluído destas soluções como conservante. 

0 nitrato de fenilmercúrio a 0,001% mostrou ser o úni
co dos conservantes ensaiados a influenciar o nâo 
desenvolvimento da K. pneumoniae e P. vulgaris, pelo 
que deverá ser incluído como conservante nestas so
luções . 
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IV - ESTUDO DA ABSORÇÃO GASTROINTESTINAL DA CICLACILINA 
- INFLUENCIA DO CONTEÚDO GÁSTRICO, ADJUVANTES E 
SEXO 

1. CONSIDERAÇÕES SOBRE A ABSORÇÃO GASTROINTESTINAL 

A absorção dos fármacos no tracto gastrointestinal 
(TGI) é influenciada pelas características físico-químicas 
do fármaco e pelo tipo de forma farmacêutica administrada. 
Por outro lado, as condições gerais do organismo (idade, se
xo, equilíbrio hídrico, função excretora, etc.), e em parti
cular o estado anatomofisiológico do aparelho digestivo, 
conjugam-se com as propriedades do medicamento, resultando 
níveis hemáticos mais ou menos elevados. Consoante a afini
dade do princípio activo para os diversos tecidos orgânicos, 
prossegue a sua distribuição e o efeito terapêutico será 
tanto mais eficaz quanto maior for a potência após absorção 
e o tempo de duração do efeito dependendo em boa parte da 
metabolizaçâo e da velocidade de eliminação. 

A - CARACTERÍSTICAS FISICO-QUIMICAS 

A velocidade de absorção depende da solubilidade. Sâo 
mais solúveis os sais sódicos ou potássicos das aminopenici-
linas do que as suas formas ácidas. Pela acção da acidez 
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gástrica, os sais originam as formas ácidas no estado físico 
de precipitados muito ténues que aumentam a superfície espe
cífica e a molhabilidade e se dissolvem rapidamente nos 
fluidos adicionais, favorecendo a rapidez de absorção 
(180). Quanto mais fluidos se acumulam no estômago mais par
tículas dissolvidas sâo absorvidas e as partículas finas sâo 
esvaziadas para o intestino. 

A diferença no incremento da absorção entre a adminis
tração de sais ou de ácidos, nâo é em todos os casos clara
mente notada de modo a dar sempre a preferência aos sais. Há 
outros parâmetros que entram em jogo. 

As aminopenicilinas diferem umas das outras quanto à 
solubilidade intrínseca. Para os valores de pH fisiológico 
(1,5-8), a ciclacilina anidra apresenta maior solubilidade 
seguida da ampicilina anidra, ampicilina trihidrato, amoxi-
cilina trihidrato e, por último, a epicilina anidra. A zona 
à volta do ponto isoeléctrico (pi) corresponde claramente à 
menor solubilidade. As curvas de solubilidade em relação ao 
pH à temperatura de 37 °C e à força iónica constante, apre-
sentam-se na forma de U aberto (181,182,183). 

A velocidade de dissolução para todas elas segue uma 
cinética de zero ordem. A pH ácido (menor que 3) a velocida
de de dissolução é tanto maior quanto mais baixo for o pH, 
havendo até lineariedade. Para valores além daqueles, a ve
locidade é invariável para qualquer penicilina. 

A concentração no soro após dose única oral de cada pe
nicilina considerada nâo está de acordo com a ordem da sua 
solubilidade, porquanto sâo trocados os lugares da amoxici-
lina trihidrato, ampicilina anidra e ampicilina trihidrato; 
a ciclacilina e a epicilina anidras mantêm-se nos extremos 
pela ordem decrescente. 

Uma vez dissolvidas, já nâo precipitam em qualquer ou
tro ponto do TGI, considerado o efeito da força iónica e dos 
tensioactivos. 

A presença de certo volume de líquidos afecta a biodis-
ponibilidade das aminopenicilinas devido às diferenças de 
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solubilidade. Nâo se torna pois indiferente tomar uma cápsu
la com meio copo de água ou com um volume de liquido subs
tancialmente maior. A amoxicilina é notoriamente afectada 
(184). 

Quanto mais depressa começar a absorção após a inges
tão, isto é, quanto mais rápida a passagem do antibiótico 
para a corrente circulatória na parte superior do tubo di
gestivo, maiores sâo as probabilidades de menores efeitos 
adversos pela destruição da microflora comensal e da nâo 
destruição de parte do antibiótico pelas p-lactamases even
tualmente produzidas. Por outro lado, quanto maior e mais 
rápido for o pico sérico, mais depressa o antibiótico chega 
ao local de acção onde haverá o contacto com o germe patogé-
nico. Considera-se pois, que é de toda a conveniência haver 
uma boa e rápida absorção. 

As aminopenicilinas, tendo uma estrutura anfotérica, 
podem estar completamente ionizadas e exibir muito baixa so
lubilidade nos lipideos. Ainda nâo está esclarecido comple
tamente o mecanismo da sua absorção, embora a permeabilidade 
das membranas seja quase a hipótese quase aceite tacitamen
te, mas julga-se que entrem em jogo outros factores. Experi
ências com o lúmem de rato isolado indicam a influência de 
transporte activo para a ciclacilina. Outros estudos in vi
tro mostram que os antibióticos (3-lactâmicos, incluindo a 
ciclacilina, cefalexina, amoxicilina e ampicilina, nâo sâo 
transportados com a ajuda da energia do ATP. Miyazaki et 
ai. demonstraram que em ambas as técnicas que a maior li
gação da amoxicilina à mucosa em comparação com a ampicili
na, provém da diferença de concentração nos fluidos dos 
dois antibióticos (185). 

A absorção da ciclacilina a pH 7,0 ao nível do intes
tino do rato por perfusão in situ demonstrou que para a dose 
de 95 mcg/ml o antibiótico desaparece rapidamente segundo 
uma cinética de primeira ordem com 85% aos 100 minutos. Pa
ra concentrações entre 770 e 1200 mcg/ml o desaparecimento 
depois de 100 minutos foi respectivamente 69 e 54%. As cur-

140 



vas semilogarítmicas mostraram-se convexas. Para concentra
ções superiores a 30 mcg/ml a ciclacilina desaparece lenta
mente do líquido de perfusão segundo cinética aparente de lã 
ordem (186). 

Quando os fármacos sofrem dissociação, a sua distribui
ção nos líquidos do organismo é fortemente influenciada pelo 
pH. Quando as constantes de dissociação sâo muito semelhan
tes, o diferente grau de absorção obtido apenas se pode re
lacionar com o coeficiente de partilha (Ko/a) (187,188). Po
dem procurar-se meios para melhorar a absorção dos fármacos, 
quer por variação de pH, quer por modificação daquele coefi
ciente. A ingestão de um líquido ácido ou alcalino juntamen
te com o fármaco pode aumentar a absorção se tiver interfe
rência na formação da forma indissociada. 

Como resultado de muitas experiências chegou-se à con
clusão que as propriedades físico-químicas com influência na 
transporte passivo através das membranas biológicas são: o 
Ko/a, a existência de ionização nos fluidos orgânicos deter
minados pelos valores de pKa e o pH do fluido no qual a 
substância se dissolve e, ainda, o seu peso molecular ou vo
lume. 

As superfícies das células da mucosa intestinal sâo de 
natureza mais lipídica do que hidrófila, o que do ponto de 
vista da penetração oferece uma competição para as moléculas 
optarem entre as condições aquosas, por um lado, e os mate-
teriais lipídicos das membranas por outro. 

Para avaliar a permeabilidade dos compostos através das 
membranas criou-se o conceito de coeficiente de reflexão" 
(a) como medida da permeabilidade. Geralmente a permeabili
dade da membrana para um soluto aumenta com o aumento do 
Ko/a. Exceptuam-se os compostos altamente ramificados os 
quais penetram nas membranas mais lentamente do que o que 
pode esperar-se face ao valor do seu Ko/a e moléculas peque
nas polares que penetram mais rapidamente do que o esperado 
por aquela de acordo com aquela propriedade. 

Uma última observação tem sido feita por alguns autores 
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que desenvolveram o conceito de membrana "lipídica-crivo" 
com poros aquosos na superfície por onde penetram substân
cias pequenas polares ou relativamente lipoinsolúveis. 0 
acesso a esta via de penetração estará em princípio limitado 
para moléculas com impedimento estérico. 

A interpretação físico-química para a penetração da 
maioria dos compostos de acordo com o Ko/a é baseada nas 
forças atómicas e moleculares às quais as moléculas dos so
lutos estão expostas nas fases aquosa e lipídica. A capaci
dade de um composto para se dividir entre essas duas fases 
da membrana envolve o equilíbrio entre as forças intermole-
culares soluto-água e soluto-membrana. Se as forças atracti
vas da interacção soluto-água sâo maiores que as soluto-mem
brana, então a permeabilidade da membrana é baixa e vice--
versa. Examinando a permeabilidade de uma série de compos
tos homólogos e a influência dos substituintes naquela ca
racterística, pode reconhecer-se a importância do grupo 
substituinte nas forças intermoleculares na fase aquosa e na 
fase lipídica (isto é, dipolo-dipolo, dipolo-dipolo induzido 
ou de Van der Waals). 

A permeabilidade de uma membrana para os nâo electróli-
tos estudada por Diamond e Wright parece ser determinada pe
lo número e força da ligação hidrogénio que o soluto pode 
fazer com a água. Segundo a capacidade de formação de liga
ções hidrogénio com a água estabelecem-se relações entre 
grupos substituintes em determinados compostos nâo electró-
litos e a influência na permeabilidade das membranas. As 
funções éter, cetona, aldeído e éster têm menos influência 
na diminuição da permeabilidade em relação ao grupo OH. O 
grupo amida causa ainda maior decréscimo do que os grupos já 
referidos. Os amino-ácidos dotados dos mais baixos Ko/a en
tre as moléculas orgânicas sâo impermeáveis. Os derivados da 
ureia têm mais baixa permeabilidade do que as amidas com o 
mesmo número de carbonos. Compostos sulfurados têm alto Ko/a 
e atravessam as membranas mais rapidamente do que os compos
tos com oxigénio. Os sulfóxidos (R2S=0) sâo menos permeá-
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veis do que as ceto-nas correspondentes (R2C=0) (189). 
A forma nâo ionizada tem Ko/a mais alto e daí a in

fluência na absorção. A chamada hipótese de pH partilha es
tabelece que os compostos ionizáveis penetram nas membranas 
biológicas na forma nâo ionizada (difusão nâo iónica). Como 
resultado, as substâncias ácidas poderão ser melhor absorvi
das a partir de soluções ácidas quando pH < pKa enquanto que 
as bases sâo mais absorvidas a partir das soluções alcalinas 
quando pH > pKa. Segundo esta teoria, há tanto tempo aceite, 
pode generalizar-se que os ácidos sâo absorvidos a partir do 
estômago e que as bases sâo absorvidas no intestino (190). 

Entretanto, ao longo do TGI as condições variam e por 
conseguinte a maior parte dos fármacos ionizados ou nâo io
nizados sâo melhor absorvidos na parte superior do intestino 
delgado, como resultante da maior superfície dessa região. 

Em geral a absorção dos compostos sofre em primeiro lu
gar a influência do lugar da absorção, mais do que o facto 
de serem ácidos ou básicos. 

Admtindo nâo haver interferências que impeçam a absor
ção, a substância contacta com a membrana absorvente. As mo
léculas podem difundir-se dos fluidos GI para a superfície 
da membrana banhada por esses líquidos. 

A definição mais apropriada de absorção é a penetração 
das substâncias através das membranas, aparecendo a forma 
inalterada na corrente circulatória. Há, porém, dois pontos 
importantes a considerar: Muitas vezes dá-se o nome de ab
sorção ao desaparecimento da substância dos fluidos GI. Isto 
é verdade se somente o desaparecimento do lúmen corresponde 
ao aparecimento no sangue. Nâo é o caso da degradação ou me-
tabolizaçâo no intestino. A membrana intestinal nâo é unice
lular mas sim uma série de folhetos paralelos uns aos ou
tros. Para que uma molécula possa chegar ao sangue deve pe
netrar na camada mucosa, nas células apicais da superfície, 
na membrana basal, na lâmina própria, na membrana dos capi
lares e no citoplasma das células dessas membranas e, final
mente, dentro dos capilares. 
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Quando se fala em membrana intestinal deve, por conse
guinte, pensar-se na membrana inteira. As moléculas, chegan
do à lâmina própria, estão em condições para atravessar os 
capilares ou difundir-se pelos vasos linfáticos, sendo mais 
comum irem para o aparelho circulatório sanguíneo, pois as 
vilosidades sâo muito e rapidamente perfundidas pelo sangue. 
0 aporte do fluxo sanguíneo é 500 a 1000 vezes maior que o 
da linfa. Embora o sistema linfático seja uma potencial via 
para remover substâncias do intestino, em circunstâncias 
normais somente uma pequena fracção da quantidade total vai 
para a linfa. 

Os vasos linfáticos e capilares sâo permeáveis à maio
ria das substâncias de baixo peso molecular e solúveis nos 
lipídeos e a membrana capilar representa barreira maior do 
que a parte central da vilosidade para a penetração de gran
des moléculas ou combinações de moléculas. 

B - FACTORES FISIOLÓGICOS 

a) Componentes e propriedades dos fluidos GI 

0 pH varia ao longo do Tracto GI. No estômago (1-3,5) 
varia ao longo do dia, é flutuante em resposta à ingestão 
dos alimentos, conforme a natureza destes e o estado de saú
de do indivíduo. E mais ácido durante a noite. 

0 pH do duodeno começa normalmente em 5,7 no piloro, 
passa a 7,7 no jejuno proximal e ascende a 8 no intestino 
grosso. 

0 pH do fluido GI influencia a absorção de várias ma
neiras. Sendo as substâncias ácidos ou bases fracas e a so
lubilidade aquosa influenciada pelo pH, a velocidade de dis
solução de cada forma farmacêutica, sobretudo comprimidos e 
cápsulas, é dependente do pH. Os ácidos dissolvem-se mais 
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rapidamente em meio alcalino e por isso haverá maior veloci
dade de dissolução no intestino que no estômago. As substân
cias básicas dissolvem-se mais rapidamente em meio ácido e a 
velocidade de dissolução será mais rápida no estômago do que 
no intestino. 

A co-administraçâo de soluções ácidas ou alcalinas com 
certas substâncias pode exercer efeito em todo o processo da 
absorção. 

Como a dissolução é uma pré-etapa da absorção e é mui
tas vezes um processo lento, especialmente para compostos 
pouco solúveis em água, o pH exerce maior influência em todo 
o processo da absorção. Uma vez que o sítio de maior absor
ção é o intestino delgado, parece, pois, que as substâncias 
básicas pouco solúveis devem dissolver-se primeiro no suco 
gástrico para serem bem absorvidas no intestino, pois a ve
locidade de dissolução aí é baixa. 

A desagregação de algumas formas farmacêuticas será in
fluenciada pelo pH, se as formulações contiverem certos com
ponentes sensíveis a essa grandeza. 

Caso mais complicado será quando se nota instabilidade 
dos fármacos nos fluidos ácidos ou alcalinos, como sucede 
com as penicilinas. Se a velocidade e teor de degradação de
penderem directamente da concentração da substância em so
lução, uma tentativa para retardar a dissolução nos fluidos 
onde se processa a degradação deverá ser feita com vista a 
melhorar a absorção. Há preparações com vários sais ou éste
res de substâncias que nâo se dissolvem no suco gástrico, 
nâo sendo aí degradadas, mas que se dissolvem no suco enté
rico antes da absorção. 

Especialmente na última parte do GI há a possibilidade 
de formação de hidróxidos insolúveis das substâncias ou for
mação de películas insolúveis com componentes das formula
ções que reduzem o grau de absorção. 

Os sais biliares, enzimas e mucina exercem também in
fluência. Os sais biliares sâo tensioactivos, podem aumentar 
a velocidade e/ou o grau de absorção das substâncias pouco 
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solúveis na água por incremento da velocidade de dissolução 
nos fluidos GI (191). Há casos, porém, em que os sais bili
ares podem reduzir a absorção quando promovem a formação de 
complexos hidro-insolúveis nâo absorvíveis. 

Os enzimas necessários para a digestão alimentar têm 
também que ser incluídos como actuantes sobre os fármacos. 
Os fermentos pancreáticos hidrolisam os ésteres, a lipase e 
tripsina do suco sâo capazes de desacetilar substâncias e as 
estearases das mucosas parecem atacar vários ésteres penici-
línicos (63). 

A mucina, contendo glicoproteínas responsáveis pelas 
propriedades reológicas, actua como barreira, retarda o con
tacto das substâncias com a membrana epitelial e pode fixar 
substâncias por intermédio de receptores aniónicos ou por 
ligações hidrogénio. Paralelamente, nâo é de esquecer que a 
concomitante administração de substâncias ou alimentos que 
interferem com o muco podem secundariamente ter reflexos na 
absorção. Os derivados da cisteína, compostos proteolíticos 
e agentes que afectem as ligações iónicas ou interfiram na 
síntese das glicoproteínas sâo susceptíveis, por desnatura
ção da estrutura das macromoléculas, de atenuar os efeitos 
do muco (192 ) . 

b) Alimentação e esvaziamento gástrico 

Qualquer factor que influencie a absorção pode alterar 
a velocidade e ou a quantidade absorvida. Geralmente a exis
tência de alimentos, em virtude de reduzir o esvaziamento 
gástrico diminui a absorção, circunstância particularmente 
notada para os compostos mais instáveis nos fluidos gástri
cos (meticilina) e para as formas de dosagem de lenta li
bertação (115) . 

A consistência do bolo alimentar e do quimo contraria a 
difusão e o contacto mais rápido com as membranas. As subs
tâncias podem estabelecer ligações com partículas alimenta-
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res ou reagirem com os fluidos do tracto gastro-intestinal 
segregados em resposta a presença dos alimentos. A formação 
de certos compostos específicos durante a digestão ou a sua 
inclusão na dieta, podem interferir com a absorção de fár
macos. A presença dos sais de cálcio e ferro diariamente na 
alimentação e de outros catiôes, como o magnésio e o alumí
nio, muitas vezes constituintes de antiácidos, provoca redu
ção na absorção da tetraciclina, verificando-se prejuízo pa
ra o paciente. 

O interesse do esvaziamento gástrico reside no facto de 
se saber que a maior parte dos fármacos sâo melhor absorvi
dos a partir do duodeno. Qualquer factor que incremente a 
passagem do estômago para o intestino terá influência na ra
pidez e grau de absorção com repercussão na resposta tera
pêutica . 

O esvaziamento gástrico pode, porém,representar por ve
zes um factor limitante da absorção. Pode tornar-se o esva
ziamento mais lento e atrasar as fases de libertação e a-
bsorçâo. Aumentando a temperatura dos fluidos GI tende a au
mentar a difusão. Haverá então conveniência em tomar os 
medicamentos com líquidos quentes. Contudo, se forem muito 
quentes, o esvaziamento é atrasado. 

O esvaziamento é influenciado pelo estado emocional do 
paciente, volume de alimentos, presença de ácidos, triglice-
rídeos, carbo-hidratos, aminoácidos e pressão osmótica. A 
distensão estomacal é o único estímulo natural conhecido que 
aumenta a velocidade de esvaziamento. 0 estado físico do 
conteúdo gástrico tem influência nesse factor fisiológico 
(soluções ou partículas pequenas esvaziam mais rapidamente). 

As gorduras sâo os alimentos digeridos mais lentamente. 
Na presença de suco pancreático e bílis produzem inibição do 
esvaziamento gástrico via interacção com os receptores. 

0 tempo de tomada do medicamento em relação à refeição 
pode aumentar ou diminuir a velocidade de esvaziamento. Esta 
interferência pode, assim, estender-se à eficácia dos fárma
cos. Se há decréscimo de esvaziamento, pode haver complexa-
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çâo fármaco-alimento ou aumento de degradação se o fármaco é 
sensível à acidez. Se há aumento de eficácia do medicamento 
com a tomada de alimentos (mais rápida e/ou maior absorção) 
então pode pensar-se que para os fármacos pouco solúveis, 
atrasando a velocidade de trânsito haverá mais tempo para se 
dissolverem nos fluidos e, assim, a possibilidade de maior 
absorção. 

Se as administrações orais sâo pouco espaçadas, poderá 
acontecer que se juntem várias no estômago, caso não tenha 
havido entretanto esvaziamento. Os comprimidos tomados antes 
da refeição esvaziam mais rapidamente do que administrados 
no período pós-prandeal. Regra geral, os medicamentos podem 
ser tomados com um copo de água com o estômago vazio e cri-
am-se boas condições para a absorção. Esta regra é particu
larmente importante para aqueles compostos instáveis nos 
fluidos gástricos (penicilina e eritromicina), para as dra-
geias gastrorresistentes e para aqueles compostos melhor 
absorvidos na última porção do intestino (vit. Bi 2). 

Há excepções a esta regra - os compostos que sâo irri
tantes, os compostos absorvidos por mecanismo especial e 
aqueles compostos para os quais a presença de alimentos au
menta a absorção. 

c) Trânsito intestinal 

As substâncias encontram condições no intestino distin
tas das do estômago. Os movimentos intestinais propulsivos e 
de mistura determinam a velocidade de trânsito e o tempo de 
residência no intestino (193). Este tempo dita o espaço no 
qual a forma farmacêutica liberta o fármaco, permite a 
dissolução e inicia a absorção. Uma alta motilidade intes
tinal conduz a menor tempo de residência e oferece condições 
de menor absorção. A motilidade é mais importante para as 
formas de acção retardada ou para produtos com revestimento 
entérico, bem como para aquelas substâncias que se dissolvem 
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devagar ou em que a absorção é máxima só em certas regiões 
do intestino. 

As ondas peristálticas propagam-se ao conteúdo intes
tinal na parte inferior do tracto em cerca de 1 a 2 cm/s. Em 
circunstâncias normais, os movimentos nessa zona sâo lentos 
e demora 3 a 10 horas mover um alimento desde a forma de 
quimo do piloro até à válvula ileocecal. A actividade pe-
ristáltica é aumentada depois da refeição como resultado do 
reflexo gastroentérico iniciado pela distensão do estômago 
reflectindo-se no aumento da motilidade e secreção. 

Os movimentos de mistura do intestino delgado derivam 
das contracções dos segmentos intestinais e da mistura do 
conteúdo com as secreções e proporcionam o contacto com a 
superficie do epitélio, grande área de absorção. Esta mis
tura promove a absorção por aumento da velocidade de dis
solução (agitação) e por aumento da área da membrana. A ca
mada de difusão aumenta provavelmente com o aumento de ta
manho de partícula e diminui com a velocidade de agitação, o 
que se traduz in vivo pela motilidade do tracto gastro-
-intestinal. A maioria dos sistemas farmacêuticos sâo he
terogéneos e com partículas de diferentes diâmetros, o que 
por consequência varia h logo no início e durante todo o 
processo de dissolução: 

dQ D 
= ™ - S (Cs - Ci ) 

dt h 

onde Q é a quantidade de substância dissolvida ao fim do 
tempo t; D significa o coeficiente de difusão; S a área de 
membrana para a absorção; h a espessura da camada de difu
são à volta da partícula; Ca a solubilidade à saturação em 
h; Ci a concentração de fármaco no seio dos fluidos. 

A presença de alimentos estimula os movimentos do trân
sito intestinal. Se a medicação for tomada com antecedência 
em relação aos alimentos, reduz-se potencialmente as inter-
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acções com os componentes alimentares no intestino delgado 
onde estes materiais têm contacto mais prolongado. 

Em relação ainda com os alimentos, estes tendem a pro
mover a viscosidade no intestino, a qual reduz a difusão das 
substâncias para as membranas. 

0 trânsito intestinal é diminuido se houver redução de 
secreções de sucos digestivos e de tiroxina e é aumentado em 
estados diarreicos e durante a hipoglicemia insulínica. 

A absorção no cólon é pequena e lenta em comparação com 
a da parte superior do intestino delgado. As substâncias que 
se apresentam para absorção no cólon sâo aquelas que estão 
ainda presentes nas formas de administração (acção retar
dada, drageias revestidas) ou incompletamente dissolvidas. 

d) Fluxo sanguíneo 

0 tracto gastro-intestinal é altamente vascularizado. A 
circulação esplâncnica que o percorre recebe cerca de 28% do 
sangue expulso do coração e este fluxo drena na veia porta e 
vai ao fígado antes de entrar no sistema circulatório. 
Assim, uma substância absorvida poderá primeiro passar ao 
fígado e ser aí metabolizada antes da distribuição. 

Em virtude da rápida perfusão sanguínea no tracto 
gastro-intestinal, o sangue representa no sítio da absorção 
um virtual poço para o material a absorver. Assim sendo, 
nunca se encontra uma quantidade concentrada e ascendente de 
substância no local circunscrito à absorção e o gradiente de 
concentração é unidireccional. 

Geralmente o fluxo sanguíneo nâo é tido como relevante 
no que respeita à absorção. As propriedades da forma far
macêutica, especialmente a velocidade de dissolução e as po
tencialidades inerentes aos compostos, sâo factores limi
tantes da absorção. 

No transporte activo e mecanismos especiais (194) que 
requerem a participação da membrana, o fluxo sanguíneo é 
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influente, uma vez que se o aporte de oxigénio for diminuido 
pode haver uma redução na absorção, mercê da dependência da 
grandeza de energia das células intestinais para o trans
porte . 

0 fluxo é pouco aumentado após a refeição e pode per
durar algumas horas. Da co-administraçâo de medicamentos com 
alimentos nâo se poderá esperar aumento na absorção. 0 exer
cício físico violento parece reduzir o fluxo sanguíneo no 
tracto gastro-intestinal. 

dQs Ci - Cs 

d t 1/Pm Am + 1/ccBF 
( i — > s ) 

Dm Rm / a q 
onde Pm = —- ; a - fracção do fluxo sanguíneo dos 

Xm 
capilares perto da membrana gastro-intestinal; BF - fluxo 
sanguíneo intestinal. 

1/PmAm traduz a resistência ao transporte entre o lú-
mem gastro-intestinal e o sangue dos capilares, o que é 
praticamente a resistência posta pela membrana (195). 

1/ccBF representa a resistência à drenagem pelo sangue. 
Os compostos que têm grande solubilidade nos lipídeos 

quando se difundem através dos poros poderão ser limitados 
pelo fluxo sanguíneo. 

A velocidade de absorção das substâncias caracterizadas 
por baixa permeabilidade de membrana podem ser independentes 
do fluxo sanguíneo. Substâncias como a ureia que sâo de 
absorção intermédia parecem ser afectadas para fluxos pe
quenos mas insensíveis aos de grande velocidade. Dos paci
entes com problemas cardíacos, afectada a expulsão do sangue 
e por consequência o fluxo na área esplâncnica, pode espe-
rar-se diminuição da velocidade de absorção ao nível do 
tracto gastro-intestinal. Outras doenças e estados físicos 
de actividade podem também diminuir o fluxo sanguíneo. 
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e) Complexaçâo e interacção 

Qualquer factor que altere a concentração efectiva in
fluencia a velocidade e o grau de absorção da substância em 
causa. 

A formação de complexos e o seu efeito na absorção foi 
já exemplo referido. 0 grau de interacção,a constante de es
tabilidade do complexo, a solubilidade na água da substância 
e do complexo formado sâo os factores influentes na absor
ção. Geralmente, porque a reacção de complexaçâo é reversí
vel, a formação de complexos tem mais influência sobre a ve
locidade de absorção do que propriamente na extensão. 

Algumas vezes a complexaçâo é aproveitada para aumentar 
a estabilidade ou a solubilidade de formas farmacêuticas. Os 
agentes tensioactivos porque formam micelas acima da con
centração micelar crítica, podem solubilizar substâncias por 
inclusão ou por contacto. Abaixo dessa concentração têm um 
efeito de desgaste na membrana pelo qual podem aumentar a 
penetração de substâncias presentes. 

Se o fármaco se repartir pela fase aquosa e fase mice
lar, e se a micela nâo for absorvida, haverá redução na 
absorção. 

Os tensioactivos têm influência também na dissolução 
das formas farmacêuticas, sendo a velocidade aumentada para 
substâncias pouco solúveis em água e, havendo solubilizaçâo 
parcial, haverá aumento da absorção. 

A administração oral conjunta de determinados fárma
cos pode ter como resultado uma interacção mercê da qual a 
absorção de um dos fármacos seja alterada pelo outro. 

f) Metabolismo e degradação 

Vários enzimas e microrganismos presentes no tracto 
gastro-ntestinal podem metabolizar as substâncias. 0 meta
bolismo oferece a possível explanação para certas subs
tâncias tidas como pouco absorvidas. Para as formas que sâo 
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muito metabolizadas conseguera-se obter pró-drogas, prote-
gendo-se por modificação química o grupo funcional. Essas 
substâncias podem então ser metabolizadas no organismo e 
originam as espécies desejadas. 

A absorção nâo é o único processo que pode ocorrer no 
tracto gastro-intestinal. Um fármaco pode ser degradado e/ou 
metabolizado antes de estar em condições de ser absorvido. A 
degradação química, especialmente por reacções dependentes 
do valor de pH, pode ocorrer quando se dá a solubilizaçâo 
nos fluidos. 

A degradação enzimática e a metabolizaçâo no lúmen in
testinal ocorrem com facilidade, pois essa região é rica 
quer em microflora, quer em fermentos digestivos. 

Pode então parecer que o metabolismo e a degradação re
duzem o grau de eficácia. Em algumas ocasiões esses pro
cessos podem favoi~ecê-lo como é o caso dos pró-f ármacos. 
Nestes, os efeitos apontados tornam-se essenciais para a bi-
odisponibilidade (pró-ampicilinas) . 

Concomitantemente à antibioterapia, pela redução da po
pulação de microrganismos pode proteger-se o metabolismo 
e/ou a degradação das substâncias. 

C - FACTORES INDIVIDUAIS 

As mudanças de pH no tracto gastro-intestinal, o esva
ziamento gástrico, a estenose pilórica e os estados de di
arreia sâo factores causados por desnutrição (197), doença 
ou cirurgia que associados à classe etária afectam o nível 
da absorção, bem como as fases de libertação, absorção, dis
tribuição, metabolizaçâo e eliminação (198). 

É. reduzida a absorção da fenoximetilpenicilina em pa
cientes com esteatorreia (199). A arnpicilina e o ácido na-
lidíxico parecem ter fraca absorção em crianças com shige-
loses (200). 

As diversas posições individuais relativamente a perí-
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odos de tempo significativos, doentes acamados ou em ambu
latório, estado desperto ou nâo e actividade fisica têm 
influência no teor e espécie de substâncias absorvidas 
por via gastro-intestinal, bem como na sua eliminação (201). 

Pediatras, geriatras e farmacologistas estudaram o pos
sível efeito sobre a absorção da alteração do fluxo san
guíneo associado ao sexo. 

0 efeito do sexo sobre a absorção gastro-intestinal de 
penicilinas foi estudado por Poole. Dado que em muitas 
situações a variável sexo influencia a absorção medicamen
tosa, foi também concluído que as penicilinas monobásicas, 
como a dicloxacilina, nafcilina e penicilina G, se encon
travam em maiores quantidades no soro quando a administração 
oral se processava em cadelas. As áreas sob a curva mostra-
ram-se praticamente semelhantes quando se tratava da admi
nistração de penicilinas anfotéricas. Segundo o autor, a 
hipótese que parece mais plausível para estas diferenças 
encontradas prende-se com a diferença de acidez no tracto 
gastro-intestinal das fêmeas e dos machos (202). 

D - FACTORES RELATIVOS A FORMA FARMACÊUTICA 

Quando a forma de administração nâo é uma solução, é 
necessário libertar o agente terapêutio, uma vez alcançado 
o local de absorção. As partículas vâo ocupar determinada 
rea dependente do seu tamanho. Segundo a equação de Nernst, 

a velocidade de dissolução aumenta com a diminuição do ta
manho das partículas. É sobretudo a área superficial efecti
va que determina a velocidade de dissolução. Essa área pode 
ser aumentada por processos físicos de redução de partícu
las, ou por adição de agentes tensioactivos ao meio de dis
solução ou mesmo incluí-los nas formas farmacêuticas. Pen
sando em comprimidos contendo tensioactivo, é mais rápida a 
desagregação e, por conseguinte, começa mais cedo a absor
ção . 
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As interacções entre os princípios activos e os 
excipientes podem afectar a estabilidade, a velocidade de 
dissolução e a absorção. Por ligação química ou processos 
físicos entre o fármaco e o adjuvante pode modificar-se o 
estado físico, o tamanho de partícula e a superfície 
efectiva de absorção. As ligações por forças físicas no 
estado sólido sâo geralmente de rápida separação quando se 
passa para o meio aquoso. Porém, em muitos casos acontece 
reflectir-se nos níveis hemáticos a diminuição das concen
trações da substância a absorver por esta ser adsorvida 
pelos adjuvantes. As substâncias utilizadas como adsorventes 
intestinais e os anti-ácidos sâo potenciais interferentes 
quando administrados simultaneamente com outros compostos. 
Cita-se os exemplos do caulino, carvão, atapulgite e tris-
silicato de magnésio com poder para adsorverem antibióticos 
e outros agentes terapêuticos (203). 

0 grau de solvataçâo é outra variável que influencia 
Cs. A ampicilina apresenta solubilidades diferentes con
soante está na forma anidra ou de tri-hidrato (10 e 8 mg/ml, 
em água, a 37 °C, respectivamente). No caso concreto da am
picilina, devido às grandes variedades de produção e pro
veniências foi realizado um estudo com tratamento esta
tístico, mas nâo foi significativa a diferença nos re
sultados encontrados (204). 

De uma maneira geral, é desejável que a desagregação 
seja rápida e que resulte tenuidade alta para incrementar 
a área superficial efectiva. 

Os efeitos dos processos de produção e da constituição 
das formulações afectam a libertação dos fármacos. Os lu
brificantes, como o estearato de magnásio, diminuem a velo
cidade de dissolução, e da categoria do desagregante depende 
a facilidade de desintegração (205,206). 

A velocidade de dissolução varia face à força de com
pressão utilizada. Esta tem maior influência nos comprimidos 
mais pequenos. 

Para formulações que nâo se dissolvem rapidamente, o 
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aumento da densidade de empacotamento diminui a velocidade 
de dissolução. 

0 polimorfismo afecta a solubilidade à saturação e, 
assim, a velocidade de dissolução no estado cristalino. Em 
geral a forma polimófica mais solúvel é a de menor esta
bilidade termodinâmica. As formas farmacêuticas mais velhas 
podem conter mais formas polimórficas estáveis mas menos 
solúveis. 0 periodo de validade pode ter efeito signifi
cativo nas formas que exibem polimorfismo. 

As drogas podem complexar com os excipientes absorví
veis e nâo absorvíveis da forma farmacêutica. Esta comple-
xaçâo pode ocorrer na forma farmacêutica ou nos fluidos e o 
complexo resultante pode ser mais ou menos solúvel que a 
droga em si mesmo. 

Os antibióticos, entre outros compostos, podem ser 
adsorvidos pelas próprias embalagens, mesmo as de superior 
qualidade, e, se assim for, nâo se pode responsabilizar a 
formulação por eventual baixa biodisponibilidade (207). 

As modificações operadas em todas estas variáveis podem 
ser aproveitadas em beneficio da biodisponibilidade, inclu
indo a própria tecnologia, como no caso da vancomicina que 
por ser muito higroscópica só em matrizes semi-sólidas de 
polietileniglicóis (4000-8000) se consegue produzir em 
cápsulas para via oral (208). 

E - MECANISMOS DE ABSORÇÃO 

A maioria dos compostos é absorvida por difusão pas
siva, na qual a membrana toma lugar unicamente como uma bar
reira de difusão. Matematicamente expressa-se essa passagem 
pela lei de Fick simplificada por Riggs e discutida por 
Benet. 

dQs Ci - Cs 
-~" — - Dm Am Rm / a q ————-— 

dt Xm 
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onde dQs/dt - velocidade de absorção; Dm-coeficiente de di
fusão da substância através da membrana (9 x 10-6cm2s-1 pa
ra os antibiótios); Am - área da membrana atravessada pelo 
fármaco; Rm/aq - coeficiente de partilha membrana/parte 
aquosa (°» Ko/a); Ci - concentração do fármaco nos fluidos 
gastro-intestinais no local da absorção; Cs - concentração 
do fármaco no sangue no local da absorção; Xm - espessura da 
membrana (25 u na membrana duodenal). 

Uma forma mais simplificada da equação 

dQs 
- — - = K ( Ci - Cs ) 
dt 
{ i > s ) 

incorpora Dm, Am, Rm/aq e Xm numa única constante K re
ferente ao coeficiente de permeabilidade. 

Devido ao maior volume de sangue e velocidade de cir
culação comparado com o fluido gastro-intestinal em dado 
momento da absorção, Ci é muito maior que Cs e como 
resultado pode ainda a equação anterior ser simplificada 

dQs 
- K Ci 

dt 

Embora pareça consistente a absorção obedecer a uma 
cinética de ordem 1, há algumas questões na sequência do 
processo. 0 coeficiente de partilha comanda a movimentação 
na travessia da membrana. Contudo, para algumas membranas, 
quando o Ko/a é muito alto a difusão nâo é muito elevada 
através da membrana e dá-se a difusão aquosa nas porções vi-
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zinhas daquela. Assim, o transporte através de membranas 
parece ter uma velocidade limitada, havendo uma movimenta
ção através da membrana para determinados compostos, enquan
to que para outros o limite de velocidade é traduzido na di
fusão pela camada aquosa. 

O sistema de transporte é complexo e é ainda incom
pleto o seu conhecimento. 

A equação que traduz a lei de FicK sugere que por di
luição nos fluidos do traço gastro-intestinal diminui a 
concentração da substância nesses fluidos (Ci ), baixa o 
gradiente de concentração (Ci-Cs) e reduz-se a velocidade de 
absorção. Com efeito, as diluições orais sâo muitas vezes 
sugeridas nas emergências dos primeiros socorros em casos de 
sobredosagem. A utilidade deste procedimento tem sido es
tudada e sabe-se que há compostos administrados por via oral 
conjuntamente com um volume de líquido cuja grandeza nâo tem 
influência na absorção. Há outros casos em que o volume de 
líquido é influente (184). A redução no gradiente de con
centração é tida por alguns autores como factor importante. 

Ci pode ser modificada pelas condições fisiológicas do 
paciente (pH e tipo de secreções) e pelas alterações que 
eventualmente se possam operar nas moléculas para diminuir 
ou aumentar a solubilidade. Desde que um fármaco seja mais 
solúvel na forma de sal, a velocidade de dissolução será 
maior nessa forma do que na forma nâo ionizada. Se a dis
solução é etapa determinante na velocidade de absorção, para 
uma dada série de sais e formas nâo ionizadas, pode prever-
-se que o grau de eficácia da substância aumentará com o 
aumento da solubiliadade, estabelecendo comparações entre as 
diferentes solubilidades. 

A forma ionizada é mais solúvel nos fluidos do tracto 
gastro-intestinal do que a forma nâo ionizada. Para uma 
substância dissociável, seja um ácido ou uma base, o pH dos 
fluidos do tracto gastro-intestinal determinará qual a 
quantidade ionizada e nâo ionizada. 

A velocidade de dissolução pode ser governada pela so-
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lubilidade da substância na camada de difusão tamponada. A 
comparação da forma ionizada - nâo ionizada (I-N) e nâo io
nizada - ionizada (N-I) pode também ser explicada por exis
tir tampão de pH na camada de difusão, o que conduz a uma 
comparação entre os processos de controlo cinético e termo
dinâmico. 

0 efeito do pH de soluções de antibióticos (3-lactâmi-
cos na absorção intestinal em ratos e a quantificação da 
contribuição das formas ionizadas e nâo ionizadas no proces
so da absorção foi estudado por alguns autores (185,186). A 
pH > pKa encontrando-se totalmente ionizadas, a sua absorção 
intestinal dá-se pela passagem dos canais de membrana, sen
do, portanto, independente do seu índice lipófilo. Isto po
derá explicar em parte o facto de que as espécies ionizadas 
sâo absorvidas em quan-tidades apreciáveis. Há independência 
da velocidade de absorção para muitas penicilinas e cefalos-
porinas em soluções de pH > 6,5 no lúmen intestinal. Para 
valores de pH < 6,0 a velocidade de absorção aumenta signi
ficativamente e depende directamente da lipossolubilidade 
das espécies nâo ionizadas. 

A zona semelhante ao pKa é a região teste para a 
ocorrência do ponto de inflexão na curva teórica obtida en
tre a velocidade de absorção e a pH. Cada curva mostra tam
bém uma certa região constante para a qual pH < pKa. 

A contribuição para a absorção GI da forma nâo disso
ciada é muito maior do que a da forma dissociada. 

0 pH da solução afecta nâo só os princípios activos, 
como também os produtos inertes das formas farmacêuticas. Na 
medida em que os princípios activos e os adjuvantes se dis
solvem, podem vir a alterar o pH da camada de difusão sem 
mudar significativamente o pH do seio dos fluidos. É pos
sível adicionar intencionalmente agentes tampão às cápsulas 
ou comprimidos, pois uma pequena quantidade pode favorecer a 
rápida dissolução dos princípios activos. Resumidamente, o 
efeito do pH na velocidade de dissolução de um fármaco em 
formas orais depende do pH dos fluidos do TGI, da força do 
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eido ou da base bem como das propriedades físico-quimicas. 
Quanto maior for Ci mais depressa a substância atraves

sará a membrana. Este Ci refere-se à mesma concentração 
referida na equação de Nernst e que foi minimizada com res
peito à velocidade de dissolução. 

Se os fluidos sâo aquosos, então Ci aumentará com o au
mento da solubilidade das substâncias na água, o que implica 
diminuir Rm/aq. Assim, em relação à absorção da substância, 
ela nâo pode ser mais lipossolúvel que hidrossolúvel porque 
nâo se dissolveria nos fluidos aquosos do TGI, nem tão solú
vel na água que nâo penetre na parte lipidica da membrana. 

Ca é influenciada pelo fluxo sanguíneo, pois quanto 
maior for este, maior é a diferença (Ci-Cs) e mais aumenta o 
transporte passivo. 

Parece ser evidente que os compostos sâo absorvidos por 
outros processos. Muitos nutrientes essenciais sâo solúveis 
em água, têm baixos Ko/a e sâo fornecidos através das mem
branas. Este facto leva a pensar que o intestino tem meca
nismos especiais de transporte os quais dependem da membrana 
e do tipo de estrutura do composto. 

Se um composto é absorvido por um mecanismo passivo, 
pode obter-se lineariedade na representação gráfica da 
relação entre a quantidade absorvida e a dose ingerida, em
bora a percentagem absorvida em relação à dose ingerida pos
sa aparecer com uma inclinação de zero. 

Contrariamente ao mecanismo passivo, se o processo de 
absorção requer envolvimento da membrana, o sistema pode ser 
saturado com o aumento das doses orais tomando-se menos 
eficiente para as altas dosagens. Na representação gráfica, 
haverá linearidade para pequenas doses e curva para doses 
moderadas, aproximando-se das assintotas para doses muito 
altas. 

Para um processo nâo passivo a percentagem de dose 
absorvida diminui com o aumento da dose administrada como 
resultado da saturação do mecanismo de transporte, notando-
-se deficiência da absorção. Por isso tem sido sugerida a 
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administração de doses orais pequenas em vez de uma única 
dose alta. Combinada esta solução com o efeito pós-
-antibiótico (209) resultará certamente eficácia e maior 
conforto para o paciente. 

2. MATERIAL E MÉTODOS 

a) Administração de cápsulas de ciclacilina em animais 
de experiência: 0 enchimento das cápsulas [vd.Ap.3] foi 
processado manualmente, mediante o peso de cada coelho de 
modo a respeitar a dose de 50 mg de ciclacilina (lote 563) 
[vd.Ap.l] por Kg massa corporal. 

Os animais sãos, machos e fêmeas, foram submetidos ou 
nâo previamente a 24 horas de jejum, consoante as condições 
do ensaio o exigiam. A água nunca lhes foi retirada. 

Cada animal era utilizado para experiência uma só vez 
por semana. 

A coadministraçâo de uma certa porção de água ajudou à 
deglutição das cápsulas. 

Em tempos previamente estipulados por um ensaio piloto 
foram feitas colheitas de sangue (± 2 ml) da veia marginal, 
da orelha as quais eram recebidas em tubo contendo uma gota 
de heparina. Após centrifugação durante 10 minutos a 2500 
r.p.m. procedeu-se à separação do plasma. 

b) Doseamento da ciclacilina no plasma: Para o dosea
mento da ciclacilina no plasma procedeu-se a ensaios micro
biológicos pela técnica de difusão em placa utilizando ci
lindros de aço inoxidável esterilizados colocados sobre o 
meio de cultura x sem ferir o meio |3 de suporte [vd.Ap.4]. A 
estirpe escolhida foi a Sarcina lutea ATCC 9341 gentilmente 
cedida pelo Lab. de Microbiologia da Fac. Farmácia do Porto. 
Era repicada para gélose inclinada periodicamente. 0 seu de
senvolvimento precedendo cada experiência era feito em 25 ml 
de meio a [vd.Ap.4] a 37 °C, sem agitação durante 20 horas. 
Desta suspensão bacteriana eram retirados 2 ml para 100 ml 
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do meio x previamente fundido e arrefecido até 48-50 °C. 
Imediatamente eram distribuídos 5 ml desta diluição para ca
da caixa de Petri que continha já 20 ml de meio (3 solidifi
cado. Cada placa era cuidadosamente agitada de modo que o 
meio que continha a bactéria ficasse uniformemente distri
buído, com superfície lisa para receber os cilindros com o 
plasma obtendo-se assim difusão homogénea. 

As soluções de antibiótico para referência foram pre
paradas com solução tampão de fosfatos pH 6, esterilizada 
[vd.Ap.4].Essas soluções eram sempre preparadas no dia de 
cada experiência, pertencendo o antibiótico ao mesmo lote 
que serviu para a preparação das cápsulas administradas. 
Cada solução era diluída o número de vezes necessário de mo
do a obter-se uma gama de concentrações suficiente para cál
culo da concentração plasmática. Por interpolação na curva 
obtida entre logaritmos das concentrações de referência e 
respectivos raios dos halos de inibição determinaram-se as 
quantidades de antibiótico presentes no plasma (mcg/ml). Os 
registos resultaram das leituras efectuadas após 16-18 horas 
de incubação a 37 °C. 

c) Cálculo dos parâmetros: Com o registo das médias 
dos níveis plasmáticos (mcg/ml) correspondentes aos vários 
tempos de colheita de sangue (min) foram construídas as res
pectivas curvas. 

Com os valores da regressão linear do ramo ascendente 
de cada curva (ordem um) obtiveram-se as constantes de 
velocidade de absorção (Kapp min-1 ) pelo método dos mínimos 
quadrados. 

Os valores das constantes de velocidade por unidade de 
peso metabólico (Vapp min-1 Kg - 1) foram obtidos segundo a 
equação : 

Vapp = Kapp/(peso do animal vivo) 0» 7 5 (210) 

As áreas sob as curvas(AUC) foram determinadas com a 
ajuda do planímetro. 
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3. RESULTADOS: 

QUADRO XII - Níveis plasmáticos de ciclacilina (mcg/ml) após 
administração oral de cápsulas (50 mg/Kg) a coelhos. 

Tempo pós-prandeal (n) em jejum ( n) 
(min) (mcg/ml ± s) (mcg/ml ± s) 

15 8,9 ± 11,2 ( 32) 8,3 ± 12, 1 < 19) 
30 14,5 + 12,4 ( 25) 9,5 ± 9,8 (li) 
45 25,5 ± 17,7 ( 44) 17,2 ± 24,0 ( 9) 
60 19,8 ± 13,5 ( 40) 22,0 ± 20,7 ( 28) 
75 17,5 ± 11,5 { 38) 20,3 ± 26,8 ( 9) 
90 10,7 ± 7,3 ( 38) 10,7 ± 6,6 (16) 

105 7,1 ± 4,8 ( 1 1 > 8,2 ± 7,1 ( 1 3 ) 
120 5,4 ± 4,6 ( 8) 4,9 ± 3,3 (14) 
135 2,7 ± 2,0 < 10) 
150 0,9 ± 0,9 ( 4) 
165 0,8 ± 0,4 < 3) ~ - » 

(r>) -número de e x p e r i ê n c i a s r e g i s t a d a s ; s-desvio padrão. 

QUADRO XIII - Constantes de velocidade aparente de absorção, 
constantes de velocidade aparente por unidade de peso meta
bólico e áreas sob a curva referentes à administração oral 
de cápsulas de ciclacilina (50 mg/Kg) a coelhos. 

pós-prandeal (n) em jejum <n) 

pm ± s Kg 3,644 ± 0,448 (49) 3,850 ± 0,376 <34> 
Kapp min-l 1,52 x 10-2 1,05 x 10-2 
Vapp min-iKg-i 5,76 x 10-3 4,33 x 10-3 
AUC mcg ml"1 min 54,8 49,3 
(0-120) 

(n)-número de coelhos p e s a d o s ; p m - p e s o médio dos c o e l h o s ; 
s-desvio padrão. 
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Fig.46 - Concentrações médias plasmáticas de ciclacilina após admi 
nistração oral de cápsulas (50 mg/Kg) a coelhos. 
O - administração em jejum. 
V - administração pós - prandeal. 
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QUADRO XIV - Níveis plasmáticos de ciclacilina (mcg/ml) após 
administração oral de cápsulas (50 mg/Kg) em jejum a coelhos 
machos e fêmeas. 

Tempo machos ( n) fêmeas ( n) 
(min) (mcg/ml ± s) (mcg/ml ± s) 

15 14,5 ± 20,9 ( 5) 6,0 ± 7,0 (14) 
30 18,1 ±8,3 ( 3) 6,3 + 8,7 ( 8) 
45 19,3 ±30,9 ( 5) 14,6 ± 15,9 ( 4> 
60 21,7 ± 11,6 ( 8) 22,8 ± 23,2 ( 20) 
75 32,1 ± 37,0 ( 4) 10,9 + 12,8 ( 5) 
90 16,6 ± 6,5 ( 6) 7,2 + 3, 5 ( 10) 
105 12,1 ± 14,7 < 3) 7,0 ± 3,7 (10) 
120 9,2 ± 4,9 ( 3) 3,7 ± 1.5 ( 11 ) 

( n ) - n ú m e r o de experiências r e g i s t a d a s ; B-desvio padrão. 

QUADRO XV - Constantes de velocidade aparente de absorção, 
constantes de velocidade aparente por unidade de peso meta
bólico e áreas sob a curva referentes à administração oral 
de cápsulas de ciclacilina (50 mg/Kg) em jejum a coelhos ma
chos e fêmeas. 

pm ± s Kg 
Kapp min-i 
Vapp min-i Kg-l 
AUG meg ml-1 min 
(0-120) 

machos ( n) 

3,875 ± 0,347 <IO) 
0,41 x 10-2 
1,48 x 10-3 

68,6 

fêmeas ( n) 

3,414 ± 0,550 ( 24) 
1,28 x 10-2 
5,09 x 10-3 

38,1 

( n ) - n ú m e r o de coelhos pesados; p m - p e s o médio dos c o e l h o s ; 
s-desvio padrão. 
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Fig. 47 -Concentrações médias plasmáticas de ciclacilina atin
gidas após administração oral em jejum de cápsulas de 
ciclacilina (50 mg / Kg) a coelhos machos e fêmeas. 
O - concentrações plasmáticas de ciclacilina nos machos. 
O - concentrações plasmáticas ponderadas. 
O - concentrações plasmáticas de ciclacilina nas fêmeas. 
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QUADRO XVI - Níveis plasmáticos de ciclacilina (mcg/ml) após 
administração oral de cápsulas (50 mg/Kg) pós-prandeal a 
coelhos machos e fêmeas. 

Tempo machos ( n) fêmeas (n) 
(min) (mcg/ml ± s) (mcg/ml ± s) 

15 7,5 + 7,5 (18) 10,6 + 14,8 (14) 

30 13,3 + 12,3 (11) 15,4 + 12,9 ( 14) 
45 24,9 ± 15,4 ( 22) 26, 1 ± 20,0 ( 22) 
60 22,5 ± 14,8 ( 21) 17,3 ± 12,7 ( is) 
75 21,3 ± 10,9 ( 16) 14,3 ± 10,3 ( 22) 
90 13,2 ± 8,4 ( 17) 8,8 ± 5,7 ( 21) 

105 9,0 ± 5,8 < 4) 6,5 ± 4,5 ( 7) 

120 8,2 ± 5,3 ( 4) 2,5 ± 1,0 ( 4) 

135 3,1 ± 1,9 ( 4) 1,5 ± 1,1 ( 6) 
150 2,1 ( D 0,7 ± 0,7 ( 3) 

165 1,2 ( 1 > 0,7 ± 0,4 ( 2) 

(n)-número de experiências registadas; s-deevio padrão. 

QUADRO XVII - Constantes de velocidade aparente de absor
ção, constantes de velocidade aparente por unidade de peso 
metabólico e áreas sob a curva referentes à administração 
oral de cápsulas de ciclacilina (50 mg/Kg) pós-prandeal a 
coelhos machos e fêmeas. 

machos (n) fêmeas (n) 

Pm ± s Kg 3,775 ± 0,347 (23) 3,214 ± 0,520 (26) 
Kapp min-i 1,73 x 10-2 1,30 x 10-2 
Vapp min-iKg-i 6,40 x 10-3 5,41 x 10-3 
AUC mcg ml-1 min 62,5 51,8 
( 0 - 1 6 5 ) 

( n ) - n ú r a e r o d e c o e l h o s p e s a d o s ; p m - p e s o m é d i o d o s c o e l h o s ; 

s - d e s v i o p a d r ã o . 
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1 0 -
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Fig.48 - Concentrações médias plasmáticas atingidas após adminis
tração oral pós - prandeal de cápsulas de ciclacilina ( 50 mg/ 
Kg ) a coelhos machos e fêmeas. 
O - concentrações plasmáticas de ciclacilina nos machos. 
V - concentrações plasmáticas ponderadas. 
O - concentrações plasmáticas de ciclacilina nas fêmeas. 
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QUADRO XVIII - Níveis plasmáticos de ciclacilina 
(mcg/ml) após coadministraçâo oral de cápsulas (50 mg/Kg), 
glucose (500 mg/Kg) e glicina (500 mg/Kg) a coelhos. 

Tempo ciclac.+glucose (n) ciclac.+glicina (n) 
(min) (mcg/ml ± s) (mcg/ml ± s) 

15 3,3 + 2,7 ( 6) 2, 3 ± 2,7 ! 9) 
30 7,5 ± 6,2 < s> 9,6 + 12,5 ( ô> 
45 10,2 + 8,0 ( 3) 11,4 ± 13,9 ! 14) 
60 13,1 + 8,1 (12) 16,7 + 14,7 1 5) 
75 13,0 + 8,5 < 6) 17,7 + 16,9 10) 
90 12,9 ± 6,9 ( 12) 18,5 ± 13,6 16) 
105 12,6 ± 8,8 ( 7) 18,2 + 14,7 10) 
120 8,2 ± 6,5 { 14) 15,0 ± 9,8 16) 
135 7,3 ± 5,3 ( 5) 5,6 ± 6,0 a) 
150 5,7 ± 5,8 ( 5) 5,1 ± 4,2 S) 
165 3,9 ± 3,3 ( 2) 3,9 + 3,9 10) 

(n)-número de experiências registadas; s-desvio padrão. 

QUADRO XIX - Constantes de velocidade aparente de absor
ção, constantes de velocidade aparente por unidade de peso 
metabólico e áreas sob a curva referentes à coadministraçâo 
oral de cápsulas de ciclacilina (50 mg/Kg), glucose (500 
mg/Kg) e glicina (500 mg/Kg) a coelhos. 

ciclac.+glucose (n) ciclac.+glicina (n) 

pm ± s Kg 3,613 ± 0,214 (20) 3,586 ± 0,253 (31) 
Kapp min-i 1,63 x 10-2 2,31 x 10-2 
Vapp min-iKg-i 6,22 x 10-3 8,88 x 10-3 
AUC mcg ml-imin 48,2 62,2 
( 0 - 1 6 5 ) 

( n ) - n ú m e r o d e c o e l h o s p e s a d o s ; p m - p e s o m é d i o d o s c o e l h o s ; 

s - d e s v i o p a d r ã o . 
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fig.49- Concentrações médias plasmáticas atingidas após administração 
oral de cápsulas de ciclacilina (50mg/Kg), glucose (500mg/Kg) 
e glicina (500mg/Kg) a coelhos. 
D - concentrações plasmáticas de ciclacilina guando adminis

trada com glicina. 
• - concentrações plasmáticas de ciclacilina guando adminis

trada com glucose. 
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QUADRO XX - Níveis plasmáticos de ciclacilina (mcg/ml) 
após coadministraçâo oral de cápsulas (50 mg/Kg) e glucose 
(500 mg/Kg) a coelhos machos e fêmeas. 

Tempo 
(min) 

machos < n ) 

(mcg/ml ± s ) 

2 , 1 ± 1,4 ( 3 ) 

6 , 3 ± 5 , 1 ( 3 ) 

1 0 , 2 ± 8 , 0 ( 3 ) 

13 ,0 ± 1 0 , 3 ( 3> 

13 ,2 ± 1 0 , 4 ( 3 ) 

14 ,0 ± 9 , 6 ( 3 ) 

1 2 , 7 ± 8 , 5 < 4 ) 

10 ,4 ± 1 0 , 1 ( 4 ) 

9 , 6 ± 8 , 1 ( 2 ) 

9 , 6 ± 8 , 1 ( 2> 

6 , 3 ( D 

fêmeas 
(mcg/ml ± s) 

( n> 

15 
30 
45 
60 
75 
90 
105 
120 
135 
150 
165 

4,5 ± 3,5 
8,2 ± 7,1 

13,2 ± 8,0 
12,6 ±4,1 
12,5 ± 6,5 
12,5 ± 5,3 
7.4 ± 4,8 
4,8 ± 4,5 
3,1 ± 2,7 
1.5 ± 0,9 

( 3) 
( 6> 

( 9> 
( 3) 
( 9) 
( 3) 
(10) 
( 3) 
( 3) 
( 3) 

(n)-núraero de experiências registadas; s-desvio padrão. 

QUADRO XXI - Constantes de velocidade aparente de absor
ção, constantes de velocidade aparente por unidade de peso 
metabólico e áreas sob a curva referentes à coadministraçâo 
oral de cápsulas de ciclacilina (50 mg/Kg) e glucose (500 
mg/Kg) a coelhos machos e fêmeas. 

machos ( n) fêmeas ( n> 

pm ± s Kg 
Kapp min-1 

Vapp min- i Kg- 1 
AUC mcg ml-1min 
(Û-1G5) 

3,771 ± 0,201 (8> 
2,28 x 10-2 
8,44 x 10-3 

52,5 

3,508 ± 0,224 (12) 
1,18 x 10-2 
4,60 x 10-3 

45,3 

(n)-número de coelhos pesados; pm-peso médio dos coelhos; 
s-desvio padrão. 
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Fig.50 - Concentrações médias plasmáticas atingidas apósadministra
ção oral de cápsulas de ciclacilina (50 mg/Kg) e de gluco
se (500 mg/Kg) a coelhos machos e fêmeas. 
O - concentrações plasmáticas de ciclacilina nos machos. 
• - concentrações plasmáticas ponderadas. 
O - concentrações plasmáticas de ciclacilina nas fêmeas. 
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QUADRO XXII - Níveis plasmáticos de ciclacilina 
(mcg/ml) após coadministraçâo oral de cápsulas (50 mg/Kg) e 
glicina (500 mg/Kg) a coelhos machos e fêmeas. 

Tempo machos ( n) fêmeas ( n) 
(min) (mcg/m L ± s) (mcg/ml ± s) 

15 3,6 + 3,1 ( 5) 0,7 ± 0,6 ( 4) 
30 7,0 + 8,9 < 3) 11,2 ± 15,0 ( 5) 
45 15,3 + 15,2 ( G) 8,6 ± 12,1 ( 8) 
60 23,4 ± 17,3 ( 7) 13,0 ± 13,0 ( io> 
75 24,2 ± 16,3 ( 5) — 
90 24,1 ± 14,4 ( 4) 16,5 ± 13,3 ( 12) 

105 22,8 ± 15,0 ( V) --
120 21,7 ± 11,0 ( 4> 12,8 ± 8,7 ( 12) 
135 8,1 ± 8,2 ( 4) 4,2 ± 2,3 ( 5) 
150 6,0 ± 5,8 ( 4) 3,9 ± 3,0 ( 4) 
165 5,1 ± 4,8 ( 4) 3,1 ± 3,4 ( 6) 

( n ) - n ú m e r o de e x p e r i ê n c i a s r e g i s t a d a s ; s-desvio padrão. 

QUADRO XXIII - Constantes de velocidade aparente de absor
ção, constantes de velocidade aparente por unidade de peso 
metabólico e áreas sob a curva referentes à coadministraçâo 
oral de cápsulas de ciclacilina (50 mg/Kg) e glicina (500 
mg/Kg) a coelhos machos e fêmeas. 

pm ± s Kg 
Kapp min_i 
Vapp min~iKg-i 
AUG meg ml-1 min 
(o-iG5 > 

machos < n) 

3,767 ± 0,202 <ia> 
2,09 x 10-2 
7,75 x 10-3 

79,6 

fêmeas ( n> 

3,474 ± 0,210 (18) 
3,62 x 10-2 

14,22 x 10-3 
51,7 

(n)-número de coelhos pesados; pm-peso médio dos coelhos; 
s-desvio padrão. 
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Fig. 51 -Concentrações médias plasmáticas atingidas após administração oral 
de cápsulas de ciclacilina (50 mg/ Kg) e glicina (500 mg /Kg) a coe 
lhos machos e fêmeas. 
O - concentrações plasmáticas de ciclacilina nos machos. 
D - concentrações plasmáticas ponderadas. 
(j> - concentrações plasmáticas de ciclacilina nas fêmeas. 
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4. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

a) Influência do conteúdo gástrico na absorção da ci-
clacilina: Pelos dados experimentais registados nos QUADROS 
XII, XIII e Fig.46 é nítida a diferença de absorção da 
ciclacilina com o estômago vazio (jejum provocado 24 horas 
antes da experiência) ou com pressuposto conteúdo estomacal 
(alimentação normal até à hora da experiência). 0 pico séri-
co é atingido aos 45 minutos no pós-prandeal e só uma hora 
após administração em jejum. Também os valores inscritos nos 
QUADROS XIV, XVI e Fig.47 e 48 reflectem este facto vanta
joso. 

Entende-se que a diversidade de valores encontrados 
para cada caso (desvios padrão) será resultante sobretudo de 
factores individuais. 

A conjugação dos factores fisiológicos como o tipo de 
alimentação, o próprio volume de alimentos e esvaziamento 
gástrico certamente concorrem no sentido de incrementar a 
velocidade e quantidade de ciclacilina absorvida pós-
prandeal . Poderá acontecer também que algum constituinte 
alimentar exerça influência no processo de absorção. 

No que concerne à velocidade verifica-se também incre
mento no pós-prandeal (>Kapp e Vapp, QUADRO XIII). 

b) Influência dos adjuvantes na absorção da ciclacili
na: As formas medicamentosas sólidas contêm adjuvantes que 
se contam entre os materiais designados inertes. Sabe-se, 
porém, que essa inércia é teórica e, assim, poderá pensar-se 
na possível interferência na absorção. 

A escolha recaiu sobre a glucose e glicina pela sua 
representatividade dos grupos de substâncias energéticas e 
plásticas, respectivamente, que fazem parte das cadeias ali
mentares naturais e medicamentosas. 

Quer os alimentos ou adjuvantes podem interferir por 
reacção provável de complexaçâo entravando ou promovendo a 
absorção. 
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A atenção aos QUADROS XII, XVIII e Fig.46 e 49 denota in
fluência daqueles adjuvantes na absorção, pois tanto a glu
cose como a glicina coadministradas com a ciclacilina em je
jum nâo aumentam a amplitude da absorção do antibiótico, pe
lo que os niveis plasmáticos nunca sâo muito elevados. 

No caso da glucose poderá acontecer haver competição na 
passagem da membrana sendo preferido o açúcar, ou então 
desenvolver-se um processo de saturação do meio no local da 
absorção, diminuindo a velocidade de dissolução da cicla
cilina após uma primeira fase. Durante este tempo poderá 
eventualmente ocorrer também alguma degradação do antibió
tico, baixando a concentração efectiva. 

As constantes registadas no QUADRO XIII (coluna da di
reita) comparadas com as do QUADRO XIX sâo bem diferentes; 
este mostra claramente maior velocidade de absorção em pre
sença dos adjuvantes. As velocidades aparentes mais altas 
sâo encontradas quando intervém a glicina. É, pois, de con
siderar a hipótese do aminoácido incrementar o transporte 
através da membrana ou mesmo por aumento do mecanismo activo 
do antibiótico. 

A observação das áreas sob as curvas relativamente aos 
dois adjuvantes revela que estas sâo praticamente iguais pa
ra a coadministraçâo com glucose (Fig.49) comparada com a 
cápsula de antibiótico tomada em jejum (Fig.46). É nitida
mente superior a área sob a curva referente à coadmistraçâo 
com glicocola (Fig.49). Porém, a contribuição, para este 
facto nâo é tanto o ramo ascendente mas sim o descendente da 
curva, mostrando a manutenção de niveis mais altos no san
gue. 

Se estes dados forem extrapolados para o plano alimen
tar, parecerá, então, que os componentes da dieta dos grupos 
dos hidratos de carbono e aminoácidos simples nâo serão os 
responsáveis directos pela maior amplitude de absorção no 
pós-prandeal. 

c) 0 efeito do sexo na absorção da ciclacilina: nâo se 
prende directamente com a velocidade de absorção nem com a 
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magnitude desta, porquanto os valores quantitativos das 
concentrações plasmáticas, Kapp e Vapp nâo sâo sempre mais 
altos no mesmo género em todos os casos (nos QUADROS XV e 
XXIII sâo mais altos para as fêmeas, nos QUADROS XVII e XXI 
sâo mais altos para os machos). 

As diferenças a assinalar nas experiências realizadas 
dâo como resultado o que se verifica nos QUADROS anteri
ormente referidos e nas Fig.47, 48, 50 e 51 no que respeita 
às áreas sob as curvas. 

Depois de atingidos os niveis máximos (absorção, dis
tribuição e alguma metabolizaçâo) a eliminação faz-se com um 
grau diferente. 

Ainda hoje nâo se sabe ao certo os mecanismos que en
volvem precisamente estas diferenças, mas perante condições 
iguais impostas a machos e fêmeas da espécie utilizada para 
experiência (dieta controlada, dose de antibiótico e co-
administraçôes) fica a certeza de que nos machos a ciclaci-
lina permanece em circulação em maior quantidade e por mais 
tempo. 

Provavelmente a velocidade do fluxo sanguineo, filtra
ção glomerular e o comando hormonal serão os factores que 
terão influência nos resultados obtidos. 

Ao contrário de outros antibióticos como a gentamicina 
e a oxitetraciclina as penicilinas nâo estão identificadas 
como drogas interferentes na espermatogénese. Nâo se verifi
cando este efeito secundário (211),a permanência da ciclaci-
lina por mais tempo no sangue dos machos será benéfica. 

De uma maneira geral, com base nas experiências reali
zadas podem tirar-se as seguintes conclusões: 

- a ciclacilina administrada por via oral a coelhos 
é melhor e mais rapidamente absorvida quando exis
te conteúdo estomacal do que com o estômago vazio. 

- a glucose e a glicina, quando coadministradas 
oralmente com a ciclacilina a coelhos, incrementam 
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a velocidade específica aparente de absorção GI e 
a velocidade específica aparente por unidade de 
peso metabólico. Os níveis plasmáticos sâo menos 
elevados quando é feita a coadministraçâo do que 
quando o antibiótico é tomado isoladamente e em 
jejum. 

- De uma maneira geral, o efeito do sexo nos lepo-
rídeos sobre a absorção GI propriamente dita da 
ciclacilina nâo é evidenciado. Contudo, a fase de 
eliminação mostrou ser mais activa nas fêmeas, 
pelo que os níveis de antibiótico circulante sâo 
mais elevados nos machos e, consequentemente, tam
bém ti/2p . 
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V - ESTUDO DA ABSORÇÃO RECTAL DE AMINOPENICILINAS 

1. CONSIDERAÇÕES GERAIS 

A produção de supositórios assenta basicamente na mis
tura dos princípios activos com os excipientes, segundo os 
métodos de fusão ou compressão. Como regra geral, os supo
sitórios obedecem a tamanhos e formas mais ou menos padro
nizados e apresentam-se sem fissuras e chaminés quando o fa
brico decorreu em boas condições (212). A aparência homogé
nea denota uniformidade de mistura mas estão sujeitos a pe
quenas variações de peso, ponto de fusão ou dispersão e re
sistência. 

Cada fármaco ao ser incorporado numa determinada forma 
física fica sujeito a um transporte determinado mercê da 
liberação por parte dos excipientes (213). A biodisponibi-
lidade das formas rectais é, pois, dependente da formulação 
na qual a natureza dos excipientes influencia a dissolução 
das substâncias activas nos fluidos orgânicos ou as quan
tidades necessárias para a sua absorção. Este relevante fac
tor junta-se a outros, como os métodos de preparação e, na
turalmente, as características do princípio activo e a con
servação (214). 

Regra geral, os princípios activos com características 
lipófilas sâo incorporados em bases hidrófilas e os fármacos 
hidrófilos usam-se com bases gordas.0 objectivo é,pois, con
seguir uma liberação favorável para os fluidos rectais. Es
tes, dentro dos valores de pH 6,8 e 7,4 têm capacidade tam-
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pâo muito limitada e consideravelmente influenciada pela so
lubilidade dos fármacos e tampões adicionados às massas. Uma 
vez que as moléculas nâo ionizadas sâo mais prontamente 
absorvidas do que as ionizadas, normalmente só os ácidos e 
bases fracas sâo bem absorvidos poi- via rectal. Se os fár
macos têm características ácidas ou básicas mais fortes e se 
pretenda absorção, então esta terá que ser incrementada com 
substâncias tampão que alterem o pH da ampola rectal. 

Se a cedência do antibiótico for rápida, a mucosa rec
tal tem condições fisiológicas para o rápido transporte e 
mesmo contando com a presença das |3-lactamases a velocidade 
de absorção é de tal modo rápida que pode considerar-se in
significante a fracção de antibiótico inactivada (215).A te
oria pH-partilha tem perfeito cabimento como mecanismo da 
absorção rectal (190). As veias hemorroidais superiores a-
brera na veia hepatotioportal e as médias e inferiores entram 
na circulação global. 50-70% dos fármacos podem nâo ser me
tabolizados no fígado por se furtarem ao efeito da primeira 
passagem e consequentemente à extracção por aquele órgão. 

Uma vez que nâo se trata de formas extemporâneas, esta-
belece-se íntimo contacto desde a preparação entre os exci-
pientes e fármacos. Dispôe-se de uma grande variedade de 
massas naturais e semi-sintéticas com características dife
renciadas que permitem quase uma escolha para cada caso 
(216). 

A corrente biofarmacêutica actual pretende cada vez 
mais ser exigente com os produtores dos glicerídeos semi-
-sintéticos no que respeita aos seus valores de pontos de 
fusão e solidificação, índices de hidroxilo, acidez, iodo e 
saponificaçâo, características reológicas e polimórfiças. 
Todos estes factores se relacionam com a distribuição das 
cadeias gordas no glicerol, sendo por consequência os parâ
metros susceptíveis de influenciar a cedência dos fármacos 
contidos nos supositórios (217).Têm também influência na re
sistência ao envelhecimento para poderem proporcionar igual 
biodisponibilidade após período que medeia entre a produção 
e o consumo. 
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2. A ESCOLHA DO EXCIPIENTE 

Na absorção rectal os excipientes têm uma importância 
mais incisiva do que na absorção gastro-intestinal. Basta 
comparar o menor espaço da ampola rectal onde fundem os su
positórios com a enorme superfície do estômago e intestino, 
além das quantidades dos líquidos presentes. 

Segundo os critérios de ordem galénica, a escolha do 
excipiente visa obter supositórios de forma estável e homo
génea. A homogeneidade será mais facilmente conseguida se o 
princípio activo utilizado tiver dimensões regulares de par
tícula, solubilidade e dose apropriadas. 

Se o princípio activo só for solúvel no excipiente às 
temperaturas de fusão ou liquefaçâo, haverá certamente pro
blemas durante o armazenamento, pois à temperatura ambiente 
poderá ocorrer a recristalizaçâo. Este fenómeno pode produ-
zir-se mais ou menos ao acaso conduzindo a cristais em a-
gulha que podem ser a causa de irritações rectais. 

Na maioria dos casos o princípio activo nâo é solúvel 
no excipiente, torna-se pulverulento e de granulometria mais 
ou menos fina. 

Os principais parâmetros a tomar em consideração sâo a 
densidade do pó e a dimensão de partícula. Sempre que as 
densidades dos fármacos e das massas forem afastadas, torna-
-se necessário o cálculo da quantidade de excipiente a uti
lizar de forma a assegurar a dosagem. Para isso, recorre-se 
ao factor de deslocameno ou à densidade aparente de cada 
fármaco em relação ao excipiente (218). No caso de densidade 
elevada e granulometria grosseira (>100)JL) é mais difícil o-
bter homogeneidade. Com agitação durante a preparação é pos
sível melhorar a qualidade final do produto. Convém fazer o 
enchimento dos moldes à temperatura o mais baixa possível, 
mas em estado semi-líquido suficientemente fluido para poder 
escorrer e em estado nâo newtoniano com alguma rigidez para 
obstar à sedimentação. 

A instabilidade fisico-química foi razão do abandono da 
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manteiga de cacau. As bases de hoje contêm menor percentagem 
de ácidos gordos insaturados. 0 problema actual da instabi
lidade quimica é proveniente da interacção principio activo-
excipiente. Esta precaução, embora necessária, nâo é sufici
ente e as condições de fabrico têm um papel também impor
tante. Para as substâncias que facilmente se hidrolisam, nâo 
basta escolher um excipiente com baixo indice de hidroxilo 
tem também que se trabalhe em atmosfera de grau de humidade 
baixo. 

No caso de antibióticos termolábeis, devem ser juntos a 
uma temperatura próxima da do ponto de fusão, que deve ser 
baixo, verificando-se neste caso que o sobreaquecimento da 
massa nâo é inconveniente, pois permite baixar a temperatura 
de envazamento. 

Quanto à estabilidade física, além do ponto de fusão, 
deve pensar-se também no tempo de liquefaçâo, resistência ao 
esmagamento, viscosidade à temperatura fisiológica e capa
cidade de extensibilidade. 

0 princípio activo pode nâo ter efeito algum sobre o 
ponto de fusão do excipiente, mas pode baixá-lo ou elevá-lo. 
Outros índices tais como o de acidez podem afectar o ponto 
de fusão durante o período de armazenagem. Pela importância 
deste factor há necessidade, por vezes, de adicionar às mas
sas os "correctores do ponto de fusão". Sempre que se justi
fique, podem ser também misturados conservantes, agentes e-
mulsivos e "auxiliares de distribuição" (219). 

Do ponto de vista puramente tecnológico a escolha do 
excipiente tem como objectivo conseguir o melhor preço de 
venda com o mínimo de custos e em conformidade com as exi
gências de estabilidade e homogeneidade já apontadas. 

Um dos problemas de fabricação mais comuns é a percen
tagem de substâncias pulverulentas e o fenómeno de endureci
mento das misturas. Algumas vezes o aumento da viscosidade 
torna impossível o escoamento das massas. 0 primeiro reflexo 
tecnológico em tal situação seria aumentar a temperatura de 
mistura, o que conduz ao efeito contrário do pretendido em 

183 



muitas ocasiões. 0 espessamento explica-se por uma forma de 
gelificaçâo que se produz logo que o princípio activo é li
geiramente solúvel na base lipófila e ocorre tanto mais fa
cilmente quanto mais fina for a granulometria dos pós. 0 te
or em água dos princípios activos parece desempenhar papel 
importante no fenómeno. 

0 escoamento para os alvéolos faz-se melhor se for au
tomático do que com equipamento manual ou semi-automático, 
além de ser respeitado o plano das Normas de Boa Fabricação. 

Os excipientes utilizados para envazamento directo nâo 
sâo exactamente os mesmos dos processos manuais. Os suposi
tórios de enchimento directo nâo precisam de ser desmolda-
dos; assim,um fraco coeficiente de retracção da massa ao ar
refecimento nâo é tâo importante. Em alguns casos é neces
sário obter uma rápida solidificação, o que permite reduzir 
o tempo de arrefecimento no túnel e evitar fendilhamentos 
sobre os alvéolos que podem ocorrer no momento da soldadura. 
Convém escolher excipientes que apresentem pontos de soli
dificação o mais perto possível do ponto de fusão, baixo ín
dice de hidroxilo e velocidade de cristalização rápida. 

Em função dos critérios biofarmacêuticos, a escolha dos 
excipientes reflecte-se na utilização dos supositóx-ios. A 
sua acção pode ser de dois tipos bem distintos: local ou 
sistémica. 

A acção local pode ser levada a efeito por processo me
cânico (laxativos) ou químico (anti-hemorroidários). 

A acção sistémica pretendida via supositórios é ainda 
um pouco contestada e por isso os relatórios de ensaios clí
nicos de laboratórios privados ou outras publicações devem 
demonstrar sem ambiguidades as vantagens da via rectal para 
determinado princípio activo. Por vezes os resultados sâo 
controversos e daí se gera a fraca credibilidade da forma 
supositório. 

A escolha do excipiente deve ser feita em função das 
propriedades fisico-químicas do supositório acabado. Além 
dos parâmetros universalmente citados, a procura de melhora-
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mento da absorção deve sei' tentada por meio de aditivos 
- solventes, triglicerídeos com curtas caldeias ou tensioac-
tivos. É possível procurar excipientes com grupos hidrófilos 
obtidos por misturas ou por síntese directa, os quais têm um 
EHL mais elevado do que as bases lipófilas usuais. Pensa-se 
que a influência destas bases na biodisponibilidade destas 
bases é devida à sua maior capacidadede de se espalhar sobre 
as mucosas. 

3. 0 EFEITO DOS TENSIOACTIVOS NA ABSORÇÃO RECTAL 

Após fusão dos supositórios, quanto maior área for 
contactada pelas massas mais rápida será a absorção, ajudada 
em muitos casos pela presença de um agente tensioactivo ou 
emulsivo. Estes podem exercer também um efeito sobre o muco 
que reveste a membrana incrementando a absorção por redução 
da espessura da camada de difusão, facilitando-a. 

A absorção rectal pode ser influenciada pela adição de 
tensioactivos nâo iónicos, aniónicos e catiónicos, mercê das 
interacções que modificam as taxas de absorção, verificando-
-se a sua promoção ou diminuição. 

Quando se verifica aumento de absorção pela presença de 
um agente tensioactivo atribui-se o facto, sobretudo, à mo
dificação da permeabilidade das membranas e também à facili
dade de formação de um sistema disperso. 

Nos casos contrários, crê-se no aprisionamento das mo
léculas pelas micelas do agente e/ou acção deletéria sobre o 
antibiótico. 

Para o estudo desta matéria tem que ser considerado o 
EHL do tensioactivo e a sua concentração associada à nature
za estrutural do antibiótico. Em concentrações de agente 
abaixo da sua concentração micelar crítica, o valor do EHL 
nâo se apresenta como primeiro factor de influência na a-
bsorçâo. Para concentrações próximas das concentrações mice-
lares o EHL parece já ser importante quanto à amplitude do 
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efeito do incremento da absorção. 
Um dos factores que influencia a passagem através das 

membranas biológicas na presença de tensioactivos é a inte
racção droga-adjuvante (ligação por pontes hidrogénio geral
mente reversível e complexos suficientemente solúveis nos 
fluidos biológicos). As propriedades das substâncias comple
xadas (solubilidade, difusão, Ko/a) podem diferir bastante 
da forma livre. Estas diferenças podem ser responsabilizadas 
pela nâo travessia das membranas ou perda de actividade. A 
porção complexada se se encontrar em equilíbrio com a forma 
livre, nâo será absorvida e a concentração efectiva será me
nor que a concentração total. 

0 Tween 80 e o sulfato de laurilo e sódio diminuem a 
absorção rectal do iodofórmio e do triiodofenol mas aumentam 
a do iodo. A diminuição de absorção é atribuída à complexa-
çâo, o aumento diz-se devido à acção de limpeza dos tensi
oactivos sobre a superfície de mucosa (220). 

Quando a solubilidade nos lípidos é baixa nâo será de 
esperar a incorporação da substância nas micelas do tensio-
activo. 

0 retardamento da absorção pressupõe a formação de uma 
solução micelar que consiste em duas fases que obrigam à 
partilha das moléculas entre as micelas e a fase aquosa. Es
sa distribuição é constante e independente da concentração 
da substância a absorver (221,22,223). A absorção da parte 
incorporada nas micelas é insignificante, desde que as mice
las nâo sejam absorvidas e, portanto, a concentração efec
tiva torna-se menor que a concentração aparente e verifica-
-se a diminuição da velocidade e grau de absorção. 

fw kDf 
k = 

Cs Km + fw 

Esta equação relaciona a velocidade específica de a-
bsorçâo do fármaco (k) na solução micelar e a concentração 
do tensioactivo (Cs); fw representa a fracção de volume da 
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fase aquosa na solução total; kDf é a velocidade específica 
de absorção do fármaco no estado livre; Km é a constante de 
distribuição do fármaco na soluçâp micelar. Esta constante 
pode ser determinada pela fórmula 

Dm fw 
Km -

Df CS m 

onde Dm significa a quantidade de fármaco na fase micelar; 
Df a quantidade de fármaco livre; Csm a concentração de ten-
sioactivo que forma a micela. 

Quando Csm é elevado torna-se praticamente igual a Cs. 
Há substâncias que alteram as características de trans

porte das membranas biológicas. Os agentes quelantes podem 
aumentar a absorção intestinal de substâncias insolúveis nos 
lípidos e a deplecçâo do cálcio das membranas é uma razão 
apontada (224). 

Os tensioactivos sâo também capazes de modificar as 
propriedades biológicas das membranas por mecanismos distin
tos - efeitos tóxicos e efeitos molhantes e solubilizantes 
sobre as estruturas fosfolipídicas das paredes dos capila
res . 

Em relação à classe de tensioactivos, Lenzotti e Mat
tocks encontraram um aumento na taxa de diálise peritoneal 
da ureia e creatinina em coelhos na presença de agentes ten
sioactivos segundo a ordem catiónicos > aniónicos >> nâo ió
nicos . 
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4. PROBLEMAS RELATIVOS AO ENVELHECIMENTO DOS SUPOSI
TÓRIOS 

Com o decorrer do tempo de armazenagem e ainda que as 
condições de temperatura sejam normais, os supositórios sâo 
susceptíveis de mudar as suas características físicas e/ou o 
seu teor em pincípio activo. Embora este possa nâo baixar 
grandemente, o endurecimento, modificações no tempo de li
quefacção e aumento do ponto de fusão sâo 05 fenómenos que 
geralmente ocorrem e podem modificar mais ou menos a bio-
disponibilidade inicial das formas (225,226,227). 

A armazenagem a temperaturas superiores a 25 °C incre
menta o ponto de fusão com os problemas subjacentes. Com o 
decorrer das semanas observa-se que a temperaturas mais ele
vadas^ 30 °C) os supositórios demoram menos a fundir do que 
outros conservados a temperaturas mais baixas. Explica-se 
este fenómeno pela fusão parcial de parte da base gorda 
quando guardada a 30 °C. Após 6 meses de armazenagem no fri
gorífico (=3 4 °C) nâo se operam modificações. 

O endurecimento está ligado ao polimorfismo dos trigli-
cerídeos, mas até hoje ainda nâo foi possível caracterizar 
as supostas diferenças nas estruturas cristalinas das gordu
ras sólidas e relacioná-las com as formas a, (3' e |3 dos tri-
glicerídeos puros. 

Outra hipótese sugere ser devido mais ao aumento na or
dem cristalina do que à transição polimórfica. 

Mudanças de natureza química sâo apontadas também como 
prováveis durante a armazenagem e a transesterificaçâo é ti
da como causa do endurecimento. 

A análise por difracçâo aos raios X mostra comportamen
to diferente (aumento de cristalinidade) durante o período 
de armazenagem (228). 

Com a ajuda da análise térmica diferencial dá-se conta 
das formas de transição acompanhadas da mudança do ponto de 
fusão que por vezes se situa acima da temperatura rectal. 
Estes processos demoram meses ou anos consoante a tempera-
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tura de armazenagem (229). 
Depende da temperatura de solidificação a demora do 

arrefecimento das massas, a porção de gordura sólida cris
talizada na forma a (simetria hexagonal) que é instável e é 
convertida na forma |3 ' (simetria ortorrômbica) dentro de mi
nutos a temperatura superior a 7 °C. 

Há algumas possibilidades práticas para estabilizar o 
tempo de fusão, como seja a utilização de masas com baixos 
pontos de fusão e a adição de agentes estabilizantes, como a 
lecitina de soja a 2% . 

0 armazenamento de supositórios a temperaturas de 4 ° C 
ou acondicionamento após preparação a temperatuira de 25 °C 
por algumas semanas já não são tão facilmente praticados, 
pois carecem de câmaras frigoríficas ou estufas, o que na 
indústria se repercute até na parte económica. 

Os valores dos pontos de fusão ascendentes, iguais ou 
superiores a 36,5 °C, sâo só notados após envelhecimento nos 
excipientes com índice de hidroxilo maior do que 25.Isto nâo 
implica necessariamente uma correspondência biunívoca. 

As determinações quantitativas e qualitativas dos áci
dos gordos dos mono, di e triglicerídeos que constituem os 
excipientes nâo permitem explicar as diferenças na evolução 
das características físicas entre as várias bases ao longo 
do envelhecimento. 

O conhecimento da composição em triglicerídeos tem re
velado que nos corpos gordos caracterizados por pontos de 
fusão ascendentes, os mais elevados após armazenagem sâo 
também aqueles que contêm maior quantidade de triglicerídeos 
de peso molecular elevado. Só um conhecimento da repartição 
exacta das moléculas de ácidos gordos sobre o glicerol pode
ria fornecer a explicação do comportamento diferenciado dos 
excipientes. 

Os processos de fabricação dos glicerídeos semi-sinté-
ticos feitos por glicerólise, interesterificaçâo ou ainda 
por transesterificaçâo das gorduras naturais hidrogenadas 
permitem a repartição estatística e obter,assim, excipientes 
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que apresentam as propriedades de fusão e reológicas conve
nientes. Posto isto, parece lógico admitir que os excipien-
tes que apresentam aquelas propriedades inadequadas após en
velhecimento nâo tenham uma composição química suficiente
mente homogénea, correspondendo à melhor repartição estatís
tica. Assim, os excipientes em vez de glicerídeos de peso 
molecular e ponto de fusão baixos,contêm glicerídeos de alto 
peso molecular caracterizados por pontos de fusão mais ele
vados (230). 

5. MATERIAL E MÉTODOS 

a) Preparação dos supositórios: Foram preparados por 
fusão vários lotes de supositórios (peso médio="0,8 g) fazen
do variar a forma da respectiva aminopenicilina com vários 
excipientes: 

- ciclacilina anidra (lote 617) e ciclacilina sódica 
[vd. Ap.l] em manteiga de cacau e em massa Novata E 
[vd. Ap.5]. 

- ciclacilina sódica em massa Novata 299 [vd. Ap.5] 
com várias percentagens de sulfato de laurilo e só
dio. 

- ampicilina anidra (lote 4310) e ampicilina sódica 
(lote 6A065) [vd. Ap.l] em massa Novata 299. 

- ampicilina anidra e ampicilina sódica em massa Novata 
299 e 0,25% de sulfato de laurilo e sódio. 

- amoxicilina trihidrato (lote 209) e amoxicilina sódi
ca (lote 5L005) [vd.Ap.l] em massa Novata 299. 

- amoxicilina trihidrato e amoxicilina sódica em massa 
Novata 299 e 0,25% de sulfato de laurilo e sódio. 

Fórmula geral: 

Antibiótico 100 mg 
Excipiente q.b.p 1 supositório 
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Cada lote foi preparado com uma sobrecarga de 10% . 
A ciclacilina sódica foi obtida a partir da ciclacilina 

dissolvida numa solução tampão de fosfatos pH 8, congelada a 
-70 °C e liofilizada [vd.Ap.6]. Uma fórmula correspondente a 
esta operação de modo a assegurar o sal sódico após fusão do 
supositório é a seguinte: 

Ciclacilina 100 mg 
Fosfato monossódico 1,2 mg 
Fosfato dissódico 27 mg 
Excipiente .... q.b.p 1 supositório 

b) Administração dos supositórios: Para as experiências 
com supositórios foram utilizados coelhos sãos de ambos os 
sexos. Nâo foram impostas quaisquer restrições à dieta usu
al. A reciclagem de cada animal submetido à experiência era 
geralmente de uma semana. 

0 número de supositórios administrados era função do 
peso (=» 2 sup. por animal). Esta dose é praticamente igual à 
administrada por via oral. Corresonde também o regime diá
rio empregado em pediatria para tratamento de otite média 
aguda. 0 estudo clínico descrito na bibliografia estabelece 
critéios de eficácia para comparar efeitos entre a cicla
cilina amoxicilina (231). Antes da aplicação procedia-se à 
limpeza prévia da parte terminal do recto. Após introdução 
dos supositórios eram aplicadas pinças anais para assegurar 
a nâo expulsão. Caso se verificasse a expulsão de alguma 
quantidade de massa fundida no final da experiência, esta 
nâo seria registada. 

Em intervalos de tempo convenientes eram retiradas 
amostras de sangue da veia marginal da orelha e prosseguia-
-se o tratamento anteriormente descrito em IV - 2.a). 
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Foi também realizado um ensaio clínico em voluntários . 
adultos saudáveis de ambos os sexos. Os supositórios admi
nistrados foram de amoxicilina sódica (250 mg) com peso uni
tário médio de 2 g. 

Após um ensaio piloto em um dos voluntários submetido a 
quatro colheitas de sangue para averiguar o tempo de absor
ção máxima, submeteram-se os restantes a duas administrações 
intervaladas de uma semana, respectivamente com e sem tensi-
oactivo.As colheitas de sangue foram realizadas aos 30 minu
tos e 2 horas após administração rectal. 

c) Doseamento do antibiótico no plasma: Ensaios micro
biológicos como descrito em IV - 2.b). 

d) Conservação dos supositórios: Para efeito de averi
guar o envelhecimento e o comportamento biogalénico, alguns 
dos supositórios dos vários lotes preparados foram conserva
dos em estufa climatizada com 30 °C de temperatura e 80% de 
humidade relativa; outros foram postos a 30 °C e ainda ou
tros submetidos à luz e temperatura do laboratório, acondi
cionados em frascos de antibiótico de vidro incolor, reci
clados, lavados e fechados com rolhas de borracha [vd.Ap.3]. 

Em períodos de tempo diferentes foi analisado quantita
tivamente o teor de antibiótico por supositório, segundo a 
técnica da hidroxilamina [vd.Ap.l]. 

Foram anotadas as modificações físicas ocorridas duran
te a armazenagem. 

Nos supositórios de ampicilina foi efectuado um ensaio 
biológico após 1 semana em estufa climatizada [vd.Ap.6]. 

Estas condições foram estabelecidas por analogia com 
um trabalho anterior com a meticilina (56). 
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6. RESULTADOS 

6.1. RESULTADOS DA EXPERIMENTAÇÃO EM ANIMAIS 

QUADRO XXIV - Níveis plasmáticos de ciclacilina (mcg/ml ± s) 
em coelhos após administração de supositórios (=50 mg/Kg). 

Tempo FORMAS DE CICLACILINA + EXCIPIENTE 
(min) 

Anidra Sal sódico Anidra Sal sódico 
M. cacau M. cacau Novata E Novata E 

15 2,4 ± 1,0 30,2 ± 4,2 1,3 ± 1,1 0,6 ± 0,2 
45 1,7 ± 0,6 12,0 ± 4,8 1,1 ± 0,9 1,1 ± 0,6 
75 1,3 ± 1,7 5,9 ± 3,3 2,1 ± 1,4 2,3 ± 1,7 
105 0,9 ± 0,3 2,9 ± 1,8 0,5 ± 0,1 2,3 ± 1,8 

( n = 5) ( n = 5) ( n x 4) ( n = 5) 

s - desvio padrão; Novata E - massa Novata com I OH 25-45; 
(n) - número de experiências registadas. 
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m cg ml 

 1 
* A U C = 4 0 , 4 m cg m l min 

A A U C = 9 , 0 ■i ■■ ■i 

^ A U C = 7 ,6 ■i I I ■I 

▲ A U C = 5,4 ■i ■■ i i 

t ( min ) 

Fig 52 Níveis plasmáticos de cic laci l ina após admnistra

ç i o de supositórios. ^ sal sódico + manteiga de 
cacau; A anidra + Novata E;x)anidra + manteiga 
de cacau;Àsal sódico + Novata E. 
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QUADRO XXV - Níveis plasmáticos de ciclacilina (mcg/ml ± s) 
em coelhos após administração de supositórios («=50 mg/Kg) 
com diferentes percentagens de tensioactivo. 

Tempo CICLACILINA SÓDICA + EXCIPIENTE 
(min) 

N.299 N.299 N.299 N.299 
SLS (0%) SLS (0,05%) SLS (0,1%) SLS (0,25%) 

15 17,6 1 13,1 19,2 ± 1,8 34,9 ± 6,2 58,4 ± 32,1 
45 13,5 ± 20,5 7,8 ± 2,6 5,5 ± 1,9 12,1 ± 7,4 
75 11,8 ± 21,4 3,9 ± 2,1 3,3 ± 3,2 4,3 ± 1,4 
105 7,3 ± 13,7 1,7 ± 4,7 1,7 ± 1,5 2,3 ± 1,0 

( n = 5 ) ( n = 4) ( n = 4 ) ( n = 4 ) 

s - desvio padrão; N.299 - massa Novata com I OH < 2; SLS -
sulfato de laurilo e sódio; (n> - número de experiências re
gi stadas. 

N.299 
SLS (0,5%) 

14,3 ±7,9 
2,6 ± 1,7 
0,6 ± 0,6 
0,2 ± 1,9 
( n = 7) 
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m cg m l 

t ( min ) 

F i g . 53 - Níveis p l a s m á t i c o s de c i c l a c i l i n a após a d m i n i s t r a ç ã o 
de supos i tó r i os ; # s a l sódico + N.299 + 0,25% S L S ; A 
sa l sódico + N.299 + 0 , 1 % S L S ; » s a l sódico + N.299 
+ 0,05% S L S ; D s a l sód ico + N.299 + 0,5% S L S ; O s a l 
sódico + N.299 + 0% SLS 
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m cg ml 

m c g in 1 
m c g ml 

m cg ml 

m cg ml 

0,25% SLS 0,5% SLS 

F i g . 53 A - D i f e rença de níve is p lasmát i cos de c i c l a c i l i n a em re lação 
á quan t idade de SLS cont ido no exc i p i en te dos supos i tó r ios . 
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QUADRO XXVI - Influência do sulfato de laurilo e sódio na a-
bsorçâo rectal da ciclacilina. 

PS L S /Ps u p SLS/animal Pi cos séricos incremento abs. 
(%) (mM x 10- 3 ) (mcg/rr ti) (x) 

0,0 0 17,6 1 
0,05 2,8 19,2 1,1 
0,1 5,6 34,9 2 
0,25 13,8 58,4 3,3 
0,5 28 14,3 0,8 

% - peso de sulfato de laurilo e sódio relativamente ao peso 
médio dos supositórios (0,8 g ) ; x - pico sérico com tensio-
activo/pico sérico sem tensioactivo. 

QUADRO XXVII - Niveis plasmáticos de ampicilina (mcg/ml ± s) 
em coelhos após administração de supositórios (=»50 mg/Kg) . 

Tempo FORMAS DE AMPICILINA + EXCIPIENTE 
(min) 

Anidra Anidra Sal sódico Sal sódico 
N.299 N.299 + SLS N.299 N.299 + SLS 

15 1,1 ± 1,3 24,0 ± 20,6 50.5 ± 28,5 50,9 ± 30,4 
45 0,8 ± 0,3 15,4 ± 12,7 32,0 ± 26,9 27,5 ± 25,1 
75 0,9 ± 0,8 7,6 ± 6,5 9,8 ± 5,0 8,2 ± 8,4 
105 1,9 ± 2,9 5,2 ± 5,0 5,6 ± 4,8 3,9 ± 4,0 

( n = 4) ( n = 4 ) - ( n = 8) ( n = 8) 

N.299 - massa Novata com I OH < 2 ; SLS - sulfato de laurilo e 
sódio a 0,25%; <n) - número de experiências registadas. 
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F i g . 54  Picos ser i cos de c i c l a c i l i n a quan
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F i g . 55  I n c r e m e n t o da absorção 
da c i c l a c i l i n a pela p r e 

sença de SLS% por su

p o s i t ó r i o . 
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m cg ml 

• A U C 

O A U C 

D A U C 

■ AUC 

102,0 meg ml min 

94,6 * 

41,5 * 
o g ■■ ■■ ■■ 

t ( min ) 

Fig.56  Níveis plasmáticos de ampici l ina após ad m nistração 
de suposi tór ios.• sal sódico + N.299; Osai sódico + 
N.299 + SLS;Danidra + N299 + SLS;B anidra * N.299 
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QUADRO XXVIII-Níveis plasmáticos de amoxicilina (mcg/ml ± s) 
em coelhos após administração de supositórios (=*5Q mg/Kg) . 

Tempo FORMAS DE AMOXICILINA + EXCIPIENTE 
(min) 

Trihidrato Trihidrato Sal sódico Sal sódico 
N.299 N.299 + SLS N.299 N.299 + SLS 

15 1,2 ± 0,6 6,3 ± 1,6 37,5 ± 6,9 29,0 ± 9,5 
45 0,9 ± 0,2 6,2 ± 2,1 11,8 ± 2,4 16,3 ± 7,8 
75 1,0 ± 0,9 4,9±3,4 7,1 ± 3,3 4,4 ± 1,6 
105 0,9 ± 0,6 3,8 ± 3,0 1,7 ± 0,8 2,9 ± 2,2 

( n = 3) ( n = 4 ) ( n = 3) ( n = 4) 

s - desvio padrão; N.299 - massa Novata com IOH < 2 ; SLS -
sulfato de laurilo e sódio a 0,25%; (n) - número de experi
ências registadas. 
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m c g m l 

A A U G = 4 7 , 5 in e g m l m i n 

A A U C = 4 3 , 7 H I I H 

O A U C = 1 8 , 0 ■i I I i i 

• A U C = 1,5 ■i I I H 

t ( m In ) 

F i g . 5 7  Níve is p lasmá t i cos de a m o x i c i l i n a após a d m n i s 

r ração de supos i tó r ios . A sa l sód ico + N.299; À 
s a l sód ico + N299 + S L S ; 0 t r i h i d r a t o + N29 9 + S LS; 
+ SLS; « t r i h i d r a t o + N.299 
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6.2. RESULTADOS DA EXPERIMENTAÇÃO EM HUMANOS 

QUADRO XXIX - Condições de experiência em adultos voluntá
rios saudáveis. 

SEXO IDADE PESO JEJUM DEJECÇÃO MEDICAÇÃO OBS. 
(anos) (Kg) (a /d.) (a. /d.) (24 h a. ) 

M. 20-30 59 N / N 2 h / N N 
M. 30-40 51 S / N 2 h / N T. r + V. N 
M. 50-60 68 S / S 2 h / N Tr. . N 
M. 30-40 63 N / N 12 h / S Pr. N 
M. 30-40 62 N / N ? / N N 
M. 20-30 44 S / N 12 h / N N 
H. 20-30 63 N / N 1 h / N N 
H. 20-30 77 N / N 12 h / N N 
H. 40-50 94 S / S 2 h / N N 
H. 20-30 70 S / N 12 h / N N 

OBS. - manifestação de ardência, irritação, dor ou hipersen
sibilidade e alergia; a. - antes da experiência; d. - du
rante a experiência; M. - mulheres; H. - homens; N - respos
ta negativa; S - resposta afirmativa; Tr. - tranquilizantes; 
V. - vitaminas; Pr. - pr o s t a gl a nd i na s . 

NOTA: o inquérito foi efectuado no termo da última experiên
cia. 
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QUADRO XXX - Níveis plasmáticos de amoxicilina (mcg/ml) em 
adultos após administração de supositórios sem SLS (250 mg). 

Tempo 1/2 hora 2 horas (n) 

Mulheres 1,2 ± 0,9 0,3±0,3 (4) 
Homens 0.5 ± 0.6 0.03 ± 0.20 ( 4 > 
MÉDIA 0,85 ± 0,75 0,17 ± 0,25 (8) 

SLS - sulfato de laurilo e sódio;(n) - número de experiênci
as registadas. 

QUADRO XXXI - Níveis plasmáticos de amoxicilina (mcg/ml) em 
adultos após administração de supositórios com 0,25% de SLS 
(250 mg). 

Tempo 1/2 hora 2 horas ( n) 

Mulheres 
Homens 

5,6 ± 3,8 
1.6 ± 0.8 

0,6 ± 0,2 
0.3 ± 0.3 

( 6) 
( 4) 

MÉDIA * 4,0 ± 2,6 0,5 ± 0,2 ( 10) 

SLS - sulfato de laurilo e sódio;{n) - número de experiênci
as registadas; * - média ponderada. 
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6.3. RESULTADOS DA CONSERVAÇÃO DOS SUPOSITÓRIOS EM Dl 
VERSAS CONDIÇÕES DE ARMAZENAGEM 

QUADRO XXXII - Avaliação do teor da ciclacilina em suposi
tórios (sal sódico + N.299 + SLS) após períodos de armazena
gem à temperatura ambiente. 

SLS 
0,05% 0,1% 0,25% 0,5% 

Ciclacilina 
(mg/sup.) 

Após prep. 87±4 
Após 8 meses 92±17 
Após 2 anos 

Peso médio 0,80±0,01 0,81±0,00 0,80±0,00 0,81±0,00 
(g ± s) 

89±10 91±10 98±17 
75+7 89±5 

51 

N . 2 9 9 - m a s s a N o v a t a c o m I OH < 2 ; S L S - s u l f a t o d e l a u r i l o e 

s ó d i o ; s - d e s v i o p a d r ã o . 

NOTA: Após dois anos de conservação nas condições menciona
das, nota-se que os supositórios endurecem. 
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QUADRO XXXIII - Avaliação do teor da amoxicilina em suposi
tórios após períodos de armazenagem à temperatura ambiente. 

FORMAS DE AMOXICILINA + EXCIPIENTS 

Trihidrato Trihidrato Sal sódico 
N.299 N.299 + SLS N.299 + SLS 

Peso médio 0,80±0,00 0,79±0,03 0,76±0,06 
(g ± s) 

amoxicilina 
(mg/sup.) 

Após prep. 85 85 92 
Após 19 meses 92 83,5±3,5 70±18 

N . 2 9 9 - m a s s a N o v a t a c o m I OH < 2 ; S L S - s u l f a t o d e l a u r i l o e 

s ó d i o ; s - d e s v i o p a d r ã o . 

NOTA: Após 19 meses de conservação nas condições mencio
nadas, nota-se os supositórios com manchas à superfície 
esbranquiçadas e de aspecto pulverulento. Os supositórios 
apresentam-se mais duros. 
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QUADRO XXXIV - Avaliação do teor da ampicilina em supositó
rios submetidos a diferentes condições de conservação. 

FORMAS DE AMPICILINA + EXCIPIENTE 

Anidra Sal sódico Sal sódico 
N.299 N.299 + SLS N.299 

Peso médio 0,77±0,00 0,79±0,00 0,79±0,00 
(g ± s) 

ampicilina 
(mg/sup.) 

Após prep. 109 92 
Após 6 meses 74±7,9 
Após 19 meses 74 69 

1 semana 
Em exsicador •—— 84 
A 30 °C 67 
A 30 oc; 80% H 47 

N.299 - massa Novata com I OH < 2; SLS - sulfato de laurilo e 
sódio; s - desvio padrão. 

NOTA: Os supositórios após 19 meses nas condições menciona
das amarelecem. Quando conservados a 30 °C e 80% de humidade 
deformam-se e amolecem. 
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6.3.1. IMPORTÂNCIA DA CONSERVAÇÃO DOS SUPOSITÓRIOS SO
BRE AS CARACTERÍSTICAS BIOGALENICAS 

QUADRO XXXV Níveis plasmáticos de ampicilina (mcg/ml ± s) 
em coelhos após administração de supositórios (=50 mg/Kg) 
logo após preparação e depois de uma semana conservados em 
estufa climatizada (30 °C e 80% de humidade relativa). 

Tempo 
(min) 

AMPICILINA SÓDICA + N.299 

Após preparação Após uma semana 

15 
45 
75 
105 

50,5 ± 28,5 
32,0 ± 26,9 
9,8 ± 5,0 
5,6 ± 4,8 
(n ■ 8) 

5,5 ± 3,5 
4,7 ± 4,0 
1,5 ± 1,1 
0,7 ± 0,7 
{ n = 4> 

s  desvio padrão; N.299  massa Novata com I OH < 2; (n) 
número de experiências registadas. 
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• A l / C = 82,3 meg ml min 

O A U C = 10,9 " " 

t ( min ) 

Fig. 58 - Níveis plasmáticos de ampici l ina após 
administração de supos i tór ios . • após pre
paração; O após conservação a 30° C e 
80% de humidade. 
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7. DISCUSSÃO E CONCLUSÕES 

a) Escolha do excipiente e forma do antibiótico : A 
primeira aminopenicilina experimentada foi a ciclacilina nas 
formas anidra e sal sódico em manteiga de cacau e em mistura 
de glicerídeos semi-sintéticos com indice de hidroxilo ele
vado. 0 QUADRO XXIV e Fig.52 mostra as diferenças obtidas, 
nâo havendo quaisquer dúvidas acerca da mais rápida libera
ção do antibiótico (sal sódico) pela manteiga de cacau, pro-
cessando-se a absorção imediatamente. 

Devido às conhecidas desvantagens oferecidas pela man
teiga de cacau foi experimentada a massa Novata 299 (indice 
de hidroxilo menor que 2) [vd.Ap.5], que teoricamente se 
apresenta com probabilidades para se conseguir um alto po
tencial termodinâmico. A verdade é que nâo se conseguiram 
misturas capazes de proporcionar os niveis plasmáticos tâo 
elevados como sucedia com o excipiente natural (QUADRO XXV -
coluna da esquerda). 

b) Tensioactivo como promotor da absorção: 0 sulfato 
de laurilo e sódio (SLS) foi misturado à massa tendo em vis
ta o possivel incremento da absorção, uma vez que sendo um 
agente tensioactivo poderoso tem probabilidades de actuação 
nas diferentes etapas para interferir na absorção rectal. 0 
QUADRO XXV explicita as diferenças encontradas nos niveis de 
ciclacilina no sangue dos coelhos após aplicação dos supo
sitórios apenas diferentes na concentração de SLS. Os picos 
séricos sâo crescentes e verifica-se, além disso, haver 
lineariedade até certa quantidade de SLS entre as duas gran
dezas (Fig.54). A partir desse quantitativo já nâo é incre
mentada a absorção mas sim diminuída (Fig.53, 53A e 55). 

A explicação para este facto nâo será só deva a um 
factor único. Crê-se na interferência do SLS como dispersan
te aumentando a liberação do antibiótico a partir do excipi
ente e proporcionando contacto com maior superfície da mu-
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cosa. 0 efeito da diminuição da viscosidade do muco é aditi
vo ao benefício da dispersão. Também a própria acção directa 
sobre a permeabilidade da membrana onde se difunde a amino-
penicilina se soma aos efeitos anteriores resultando uma 
elevada velocidade de absorção. 

Quando a concentração de SLS é de tal modo que as molé
culas nâo se mantêm mais individualizadas na ampola rectal, 
dá-se a formação de micelas que englobam determinada quanti
dade de moléculas de ciclacilina que muito dificilmente se
rão absorvidas.Neste estado, as micelas pelo seu volume for
mam obstáculo ao acesso à mucosa da fracção molar de an
tibiótico que se encontre na forma livre. 

Tende a haver um equilíbrio da substância a absorver na 
solução micelar, isto é, entre a parte que se dissolve na á-
gua que circunda as micelas e a quantidade adsorvida por 
estas. Tem cabimento considerar a constante de distribuição 
micelar (Km) pela indicação sobre a redução de absorção. 
Quanto maior for o Km menor será o efeito na absorção. 

Por se encontrarem resultados animadores no que res
peita ao incremento da absorção da ciclacilina (QUADRO XXVI 
e Fig.55) sobretudo na presença de 13,8 x IO-3 mM de SLS, 
efectuaram-se ensaios paralelos com ampicilina e amoxicili-
na. Os resultados obtidos e registados nos QUADROS XXVII e 
XXVIII e Figs.56 e 57 indicam, como era de esperar, ser o 
sal sódico (mais hidrossolúvel) a forma preferível para dis
persar no excipiente gordo, criando potencial termodinâmico 
mais elevado. 0 aumento relativo à absorção nâo se verifica 
da mesma maneira. No caso da ampicilina,a grande promoção da 
absorção pelo efeito do tensioactivo dá-se com a forma ani
dra e é indiferente usar ou nâo SLS naquela concentração com 
o sal sódico.Em termos quantitativos absolutos,porém, os ní
veis séricos sâo bastante mais elevados nestes últimos casos 
(AUC 102 e 94,6 meg ml" i min.). 

Quanto à amoxicilina,também se verificou incremento com 
o trihidrato na presença de SLS e curiosamente a absorção é 
algo diminuída quando os supositórios sâo preparados com um 
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sal sódico englobado na mistura de N.299 e 0,25% de SLS em 
relação ao peso. 

0 ensaio clínico veio comprovar a validade da escolha 
do SLS como adjuvante potencializador da absorção. Esta au
mentou cerca de cinco vezes, para as condições de experiên
cia (QUADROS XXIX, XXX e XXXI) num ensaio com amoxicilina 
sódica (250 mg) e 0,25% de SLS em relação ao peso do suposi
tório (17,3 x 10-3 m M ) . 

Assim se reforça a ideia de que se consegue mostrar, 
sem ambiguidades, a eficácia da absorção rectal desde que, 
depois da escolha certa da base excipiente e da forma a a-
dministrar (213), se encontre a concentração total de tensi-
oactivo conjugada com um baixo coeficiente de distribuição 
micelar. 

Também os estudos em indivíduos sãos permitem precoce
mente estabelecer parâmetros de referência e confrontar os 
dados obtidos com animais. A utilização de doses únicas com 
variações no excipiente permite averiguar a linearidade da 
cinética plasmática do medicamento, aproveitando o estudo da 
biodisponibilidade. 

c) Envelhecimento dos supositórios e consequências bio-
galénicas: Como formas industrializadas, os supositórios têm 
um tempo mais ou menos longo de conservação. Durante este 
acontece certamente quebra de teor em antibiótico e outros 
problemas de deterioração e modificações que contribuem para 
o envelhecimento das formas. 

Os resultados das análises efectuadas nos supositórios, 
que propositadamente se deixaram em más condições de con
servação, estão registados nos QUADROS XXXII, XXXIII e XXXIV. 

Sobretudo o QUADRO XXXV dá ideia concreta do malefício 
da humidade nos supositórios de ampicilina confirmado na 
quebra de cerca de 90% de absorção (Fig.58) correspondente a 
uma baixa de teor de 50% (QUADRO XXXIV). 
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Com base nos resultados obtidos em todas as experiên
cias realizadas podem tirar-se as seguintes conclusões: 

- As aminopenicilinas sâo bem absorvidas por via rectal 
desde que sejam utilizadas na forma de sal sódico em 
base de glicerideos semi-sintéticos com baixo indice 
de hidroxilo. 

- 0 sulfato de laurilo e sódio pode ajudar a incremen
tar a absorção rectal desde que seja determinada a 
quantidade a constar nas formulações em cada caso. 

- A utilização de supositórios contendo sulfato de lau
rilo e sódio, nas condições da experiência, nâo será 
causa responsável do abandono da medicação. 

- Os supositórios, quando 'acondicionados em moldes que 
os protejam da humidade, ficam com validades razoá
veis para formas industrializadas. 

- Os supositórios de aminopenicilina serão formas bem 
aceites com aplicação em pediatria, especialmente pa
ra os casos de faringites, otites e bronquites. 
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VI - APÊNDICES 



APÊNDICE 1 

CARACTERIZAÇÃO DOS ANTIBIÓTICOS ENSAIADOS 

CICLACILINA, Lote 533 

DESCRIÇÃO: pó cristalino, inodoro, homogéneo. 
SOLUBILIDADE: solução completamente límpida em água a 2% e 

em água a 10% + NH3. 
HUMIDADE: 0,1% (KF). 
TITULO: 97,5% (ensaio iodométrico U.S.P. XXI). 
pH: 5,3 (C = 1% em água destilada). 
[cc]D0 = +309,2o (C = 1% em água destilada). 

20 

CICLACILINA. Lote 617 

DESCRIÇÃO: pó cristalino, inodoro, homogéneo. 
SOLUBILIDADE: solução completamente límpida em água a 2% e 

em água a 10% + NH.3. 
HUMIDADE: 0,3% (KF). 
TITULO: 99,0% (ensaio iodométrico U.S.P. XXI). 
pH: 4,9 (C = 1% em água destilada). 
[a]Do = +310,2o (C = 1% em água destilada). 

20 

CICLACILINA. Lote 563 

DESCRIÇÃO: pó cristalino, inodoro, homogéneo. 
SOLUBILIDADE: solução completamente límpida em água a 2% 

e em água a 10% + NH3. 
HUMIDADE: 0,5% (KF). 
TITULO: 98,0% (ensaio iodométrico U.S.P. XXI). 
pH: 5,1 (C = 1% em água destilada). 
[aPo - +306o (C = 1% em água destilada). 

20 
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CICLACILINA SÓDICA (obtida a partir da CICLACILINA Lote 
617) 

OBTENÇÃO: dissolver a ciclacilina em solução tampão de fos
fatos de pH 8. De seguida, distribuir por frascos 
próprios para adaptar ao liofilizador e de modo a 
encher cerca de 1/3 da capacidade. Fechar os 
frascos com "parafilm" e congelar a -70 °C. Adap
tar os frascos com as soluções congeladas ao lio
filizador com P = 20 um Hg, manter o condensador 
a -50 °C e secar as soluções à temperatura ambi
ente. Depois de retirada a água, fechar os frascos 
hermeticamente e colocar em excicador. 

DESCRIÇÃO: liofilizado branco, com aspecto homogéneo, mais 
leve do que a ciclacilina de origem. 

HUMIDADE: 15% (Infra-Tester) 
TITULO: 92% (ensaio microbiológico) 
pH: 7,25 (C = 1% em água destilada) 

liií. 
MOO 1201) 

kYAVIiNIIMISlilt (CM 1 ) 
: Í : A H 'D'un 
• ' . IH I ni'1 iiAlun 

l'Aie .. . 

ESPECTRO I.V.- Substância: ciclacilina sódica; Solvente: 
KBr; Concentração:1 mg/200 mg Kbr; veloci
dade médi a. 
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AMQXICILINA TRIHIDRATO, Lote 209 

DESCRIÇÃO: pó branco sem vestígios de contaminação. 
HUMIDADE: 12,7% 
TITULO: 85,0% (ensaio biológico). 
pH: 4,4 (C = 0,2% em água destilada). 

AMQXICILINA TRIHIDRATO. Lote 112 

DESCRIÇÃO: pó branco sem vestígios de contaminação. 
HUMIDADE: 12,5% 
TITULO: 83,5% (ensaio biológico). 
pH: 3,7 (C = 0,2% em água destilada). 

AMQXICILINA SÓDICA, Lote 5L055 

DESCRIÇÃO: pó ligeiramente róseo, homogéneo, estéril e api-
rogénico. 

HUMIDADE: 1,9% 
TITULO: 93,35% (ensaio iodométrico U.S.P. XXI). 
pH: 8,75 

AMPICILINA ANIDRA. Lote 35355 

DESCRIÇÃO: pó branco cristalino, menos de 10 bactérias/ 
grama, menos de 10 fungos/grama. 

HUMIDADE: 0,3% (KF) 
TITULO: 98,6% (ensaio iodométrico U.S.P. XXI). 
pH: 4,9 
[aPo = + 295° 

20 

216 



AMPICILINA ANIDRA. Lote 4310 

DESCRIÇÃO: pó branco cristalino, menos de 10 bactérias/ 
grama, menos de 10 fungos/grama. 

HUMIDADE: 0,3% (KF) 
TITULO: 99,1% (ensaio iodométrico U.S.P. XXI). 
pH: 4,8 
[a]Do = +296o 

20 

AMPICILINA SÓDICA. Lote 6A065 

DESCRIÇÃO: pó branco cristalino, estéril e apirogénico. 
HUMIDADE: 0,2% (KF) 
TITULO: 92,0% (ensaio iodométrico U.S.P. XXI). 
pH: 9,4 
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DOSEAMENTO DAS AMINOPENICILINAS PELO MÉTODO DA HIDROXI-
LAMINA 

A - Reagentes 

1. Solução tampão - Dissolver 17,3 g de hidróxido 
de sódio e 2,06 g de acetato de sódio anidro em água des
tilada q.b.p. 100 ml. 

2. Solução de sulfato férrico amoniacal - Dissolver 
272 g de sulfato férrico amoniacal com 12 moléculas de água 
de cristalização em 800 ml de água. Adicionar 26 ml de ácido 
sulfúrico concentrado, arrefecer e diluir até 1000 ml com 
água destilada. 
NOTA: conserva-se ao abrigo da luz durante 1 semana. 

3. Solução de cloridrato de hidroxilamina - Dissol
ver 350 ml de cloridrato de hidroxilamina em água destilada 
q.b.p. 1000 ml. 

3.1. Reagente cloridrato de hidroxilamina - Mistu
rar volumes iguais de solução tampão e de solução de clo
ridrato de hidroxilamina e ajustar a pH 7,0 com solução 
tampão ou com ácido clorídrico 2 N, se necessário. A 1 vo
lume desta solução neutra adicionar 2 volumes de álcool e 8 
volumes de água destilada. 
NOTA: esta solução hidroalcoólica deve ser preparada todos 

os dias. 

4. Solução tampão de fosfatos de pH 6,0. 

5. Solução padrão - Preparar uma solução da penici
lina de referência em tampão de fosfatos de pH 6,0 contendo 
o equivalente a 1 mg/ml, pesando rigorosamente (pureza p%). 
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6. Preparação das soluções problema. 

6.1. Suspensões - A solução problema foi obtida 
após filtração conforme o descrito em II-2.b). 

Os teores de antibiótico, depois de efectuada a 
técnica descrita em B, foram calculados aplicando a seguinte 
equação resolvente: 

mcg antib./mg amostra = Da x P / Dp x a 

sendo Da a absorvência da amostra; P mcg/ml da solução pa
drão; DP a absorvência da solução padrão; a mg/ml da amos
tra. 

6.2. Colírios - A solução problema de ciclacilina 
foi obtida conforme o descrito em II-2.1.b), utilizando as 
próprias soluções em estudo diluídas (1:1) em tampão de fos
fatos de pH 6,0. 

0 teor de ciclacilina em cada amostra foi encontra
do mediante a curva de calibração a seguir indicada, segundo 
a técnica referida em B. 

A 

100U -

O.Í.OO 

li,Abu 

0,400 -

h.yib 

0,20(1 -

0,000 -

0 , í l , í 2.A >,2 «,0 «.« 5,6 í,a V,l a,0 C (««) / » 1 > 

Curva de c a l i b r a ç ã o 
da c i c l a c i l i n a sódica 

Factor de c a l i b r a ç ã o = 8,6 

•*——1™-"™"""T"""^"™^P"""™"«*T"*»™"Í"" 
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6.3. Supositórios - A extracção da aminopenicilina 
é feita em ampola de decantação. Juntar 100 ml de cloro
fórmio a 1 supositório e deixar em contacto algum tempo agi
tando de vez em quando. Logo que nâo haja vestígios da forma 
sólida, juntar fracções de solução tampão de fosfatos de pH 
6,0 de modo a totalizar 100 ml. Agitar convenientemente. 
Deixar em repouso e após separação das fases recolher a fase 
aquosa e filtrar. Desprezar os primeiros 10 ml de filtrado e 
deixar alguns minutos ao ar até a solução nâo cheirar a 
clorofórmio. 

B - Técnica 

Dispondo de 3 tubos de ensaio, adicionar 4,0 ml de 
gua destilada ao primeiro, 2,0 ml de solução padrão e 2,0 

ml de água destilada ao segundo tubo e 2,0 ml de solução 
problema e 2,0 ml de água destilada ao terceiro. Adicionar 
1,25 ml de solução hidroalcoólica de hidroxilamina a cada 
tubo. Aguardar 5 minutos e juntar 1,25 ml de solução de sul
fato férrico amoniacal. Passados 3 minutos, determinar a 
absorvência no comprimento de onda de 480 nm, utilizando o 
primeiro tubo como ensaio em branco. 0 teor de aminope
nicilina existente no supositório é avaliado em referência à 
absorvência obtida pela leitura da solução problema em rela
ção à solução padrão. 

R - C0HN _ / S \ / 3 H N O l l -+ R _ C0HN-, / S N/ 3 

A H L_ C Q 0 H A^ IIN L C Q Û I I 
U 0 IINOH 
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APÊNDICE 2 

ERITROSINA E TARTRAZINA 

ERITROSINA 

Consta da lista dos corantes orgânicos sintéticos. 
N9 CEE - E 127 

Curva de calibração: preparar 250 ml de solução de 
eritrosina na concentração de 10 mg%. A solução é rosa sal
mão. Proceder às respectivas diluições de modo a obterem-se 
soluções de concentrações: 0,5 mg%, 0,8 mg%, 1,0 mg%, 1,5 
mg% e 2,0 mg%. Determinar as absorvências em 524 nm. 

II,/Kl 

Curva de c a l i b r a ç ã o da e r i t r o s i n a 

Factor de c a l i b r a ç ã o = 2,87 
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TARTRAZINA 

Consta da lista dos corantes orgânicos sintéticos. 
NQ CEE - E 102 

Curva de calibração: preparar 250 ml de solução de 
tartrazina na concentração de 10 mg%. A solução é amarela. 
Proceder às respectivas diluições de modo a obterem-se solu
ções de concentrações: 0,25 mg%, 0,5 mg%, 0,8 mg%, 1,0 mg% e 
1,5 mg%. Determinar as absorvências em 428 nm. 

I.UIIII-

Curva de c a l i b r a ç ã o da t a r t r a z i n a 

Factor de c a l i b r a ç ã o = 2,15 
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APÊNDICE 3 

MATERIAIS DE EMBALAGEM 

- Frascos de vidro escuro sódico-cálcico nâo tratado, 
com capacidade de 100 ml, reciclados, previamente lavados 
com detergente, passados por água destilada e secos na estu
fa a 100 oC. 

- Frascos de vidro incolor, tipo III para acondiciona
mento de pós para soluções injectáveis, reciclados, previa
mente lavados com detergente, passados por água destilada e 
secos na estufa a 100 °C. 

- Frascos de polietileno, reciclados, previamente lava
dos com detergente, passados por água destilada e secos com 
um pano. 

- Rolhas de borracha e tampas de plástico, recicladas, 
previamente lavadas com detergente, passadas por água desti
lada e secas à temperatura ambiente sobre papel de filtro. 

- Cápsulas de gelatina n°2 Parke Davis 
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APÊNDICE 4 

MEIOS DE CULTURA 

1 - Meio líquido ICC: 

Infuso de cérebro 200 g 
Infuso de coração de boi .... 250 g 
Proteose peptona, Difco 10 g 
Bacto dextrose 2 g 
Cloreto de sódio 5 g 
Fosfato dissódico 2,5 g 

Esterilizar a 121 °C durante 15 minutos. 
(pH 7,4±0,2 a 25 °C) 

2 - Meio gelosado nutritivo: 

Triptona 6 g 
Extracto de levedura 3 g 
Agar 15 g 
Agua destilada 1000 ml 

Esterilizar a 121 °C durante 15 minutos. 
(pH 7,2) 

3 - Meio a) caldo nutritivo: 

Peptona 5 g 
Extracto de levedura 1,5 g 
Extracto de carne 1,5 g 
Cloreto de sódio 3,5 g 
Glicose 1 g 
Fosfato monopotássico 1, 32 g 
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Fosfato dipotássico 3,68 g 
Agua destilada ....q.b.p... 1000 ml 

Esterilizar a 115 °C durante 15 minutos. 
(PH 7) 

4 - Meio P) camada-base: 

Peptona 6 g 
Extracto de levedura 3 g 
Extracto de carne 1,5 g 
Gélose 20 g 
Agua destilada 1000 ml 

Esterilizar a 115 °C durante 15 minutos. 
(PH 6,5) 

5 - Meio x) camada de sementeira: 

Peptona 6 g 
Digesto pancreático de caseína .... 4 g 
Extracto de levedura 3 g 
Extracto de carne 1,5 
Glicose 1 g 
Gélose 20 g 
Agua destilada 1000 

Esterilizar a 115 °C durante 15 minutos. 
(PH 6,5) 
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APÊNDICE 5 

MASSA PARA SUPOSITÓRIOS IV NOVATA 

(Mistura de triglicerídeos, diglicerídeos e monoglice-
deos de ácidos gordos saturados (C11H23COOH a C17H35COOH) 

Características Novata E N.299 

Ponto de fusão (°C) 
Ponto de solidificação (°C) 
índice de refracçâo (nD 40) 
índice colorimétrico 
índice de acidez 
índice de saponificaçâo 
índice de iodo 
índice de hidroxilo 
Insaponificável % 

34-36 33,5-35,5 
0,955-0,975 0,955-0,975 
<*1,4500 <*1,4490 

<3 <3 
<1 <0,3 

215-230 240-255 
<3 <3 

45-60 <2 
<2 <0,3 

226 



APÊNDICE 6 

MATERIAL E APARELHAGEM 

- Balança Mettler H 31AR 
- Balança OHAUS 
- Bomba de vazio - NGN-PSR/1 
- Calculadora - SHARP 
- Centrífugadora - ECCO E 11/11 
- Computador - Amstrad PC 1512 DD 
- Congelador - GFL 
- Espectrofotómetro IV - Perkin Elmer - 257 
- Espectrofotómetro UV - CE 299 Digital 
- Estufa - Elektro Hélios 
- Estufa climatizada - Võtsch 
- Fotocopiadora - Ricoh FT 3020 
- Friforífico - AGNI - N-Formigal 80 
- Infra-Tester OHAUS 
- Liofilizador Multi-Dry, FTS Systems, Inc. 

(modelo de junção múltipla) 
- Microscópio - Nikon Type 104 
- Moldes metálicos para supositórios 
- pH-Meter E 516 Titriskop 
- Planímetro KOIZUMI KP-27 
- Polarimetro - Atago 
- Seringas plásticas Inserpor 
- Tubos de ensaio plásticos para colheitas de sangue 
F/R 12x75 mm 
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