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RESUMO 

A avaliação da estabilidade dos medicamentos e sua correta utilização em diferentes 
veículos de infusão são fundamentais para garantir a manutenção das 
características terapêuticas do fármaco e para promover minimização de eventos 
adversos. Incompatibilidades entre as estruturas dos fármacos, em diferentes 
veículos de administração, podem gerar possíveis associações antagônicas ou 
sinérgicas, resultando em alterações das propriedades físico-químicas e, 
consequentemente, dos efeitos farmacológicos e das respostas clínicas esperadas. 
A proteína verde fluorescente (GFP) por apresentar propriedades de sensibilidade e 
especificidade, mostra-se promissora como potencial biossensor da estabilidade de 
fármacos em soluções parenterais de grande volume (SPGV), por apresentar 
sensibilidade a alterações das propriedades físico-químicas do meio. GFP é uma 
proteína compacta, globular e ácida, composta de um monômero de 27kDa, que 
vem sendo extensivamente utilizada como indicador biológico em processos de 
esterilização e desinfecção devido a sua estabilidade a altas temperaturas. O 
surgimento de métodos analíticos modernos e de alta precisão como a 
espectrofotometria de UV e a cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC), 
alinhados a potencial utilização das proteínas fluorescentes como forma de avaliar 
as alterações da estabilidade de fármacos nas SPGV, vêm contribuir para a correta 
e racional utilização dos medicamentos no ambiente hospitalar. Diante disso a 
avaliação da estabilidade do coquetel de fármacos composto por furosemida e 
aminofilina em solução parenteral de 20% manitol e 0,9% NaCl foi sugerida. 
Amostras foram preparadas nas seguintes soluções (v/v): 20% manitol ou 0,9% NaCl 
na seguintes proporções utilizadas frequentemente na prática clínica: (i) 80% 
solução parenteral adicionada de 16% furosemida e 4% água para injeção  
(excipiente do fármaco aminofilina), (ii) 80% solução parenteral adicionada de 4% 
aminofilina e 16% água para injeção + NaOH (excipiente do fármaco furosemida), 
(iii) 80% solução parenteral, adicionada de 16% furosemida e 4% aminofilina 
(coquetel). As amostras foram avaliadas em espectrofotômetro imediatamente após 
o preparo e após um período 20h, em λ=228nm e λ=275nm para os fármacos 
furosemida e aminofilina, respectivamente. Para os fármacos individualmente 
associados às SPGV na faixa de pH 10-11, as concentrações finais obtidas foram 
correspondente ás inicialmente adicionadas e para o fármaco aminofilina foi estável 
até o período de 20h. Para avaliar a estabilidade dos fármacos associados à solução 
de 20% manitol a utilização de HPLC mostrou manutenção da estabilidade dos 
fármacos durante o período de infusão de até 20h. A proteína GFP adicionada as 
soluções das amostras na concentração 8µg/mL e determinada em 
espectrofluorímetro (λex=394nm, λem=509nm), mostrou resultados promissores 
quanto ao sua potencial utilização como biossensor da estabilidade dos fármacos 
furosemida e aminofilina nas soluções parenterais, mostrando comportamento de 
concentração e intensidade de fluorescência característicos e proporcionais a perda 
da estabilidade das soluções. A utilização de proteínas fluorescentes como potencial 
biossensor da estabilidade de fármacos em soluções parenterais é importante por 
fornecer parâmetros que garantam a eficácia dos medicamentos veiculados em 
soluções parenterais, racionalizando a sua utilização no ambiente hospitalar. 
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ABSTRACT 

 
Parenteral solutions (PS) are used as vehicles in drugs administration to the 
organism. The development of analytical techniques that enables the detection of 
incompatibilities between drugs and PS is mandatory to guarantee their correct 
association with minimum adverse events. Incompatibilities of drugs in different 
infusion vehicles change according to physical-chemical properties of solutions, 
because of the molecular structure, chemical compounds used for preservation and 
stability of PS components. This fact can promote antagonic or synergic effects with 
loss of clinical response. The green fluorescent protein (GFP) is compact, globular, 
and acidic, with 27KDa and has been used as a biologic indicator of sterilization and 
disinfection process because it is easily detected using UV light, spectrofluorometry, 
with high thermal stability. GFP specificity and sensibility to physical-chemical 
changes in the media favors its use as a biosensor for drugs stability in parenteral 
solutions. The development of analytical methods such as spectrophotometry and 
high performance liquid chromatography (HPLC) in association with the fluorescent 
properties of some proteins enable the detection of potential incompatibilities 
between drugs and parenteral solutions, promoting a rational utilization of drugs in 
hospital. The evaluation of a diuretic cocktail with furosemide and aminophylline 
administrated in parenteral solutions of 20% mannitol and 0.9% NaCl was studied. 
Samples were prepared either in 20% mannitol or 0.9 % NaCl (PS), as follows: (i) 
80% parenteral solution added with 16% furosemide and 4% WFI (solvent for 
aminophylline), (ii) 80% parenteral solution 4% aminophylline and 16% WFI+NaOH 
(pH 9-10, solvent for furosemide), (iii) 80% parenteral solution, added with 16% 
furosemide and 4% aminophylline (cocktail). Samples were diluted and prepared in a 
pH range of 6.5-7.5 and pH 10-11 for aminophylline and furosemide, individually and 
associated. The samples were prepared with PS including the excipients used in the 
drugs formulations. The absorbance was determined immediately after preparation 
and after 20 hours at 25°C and λ= 228 nm, 275 nm, respectively for furosemide and 
aminophylline. GFP stability was determined in a spectrofluorometer (λex=394nm, 
λem=509nm) by adding 8 µg/mL of the purified protein in a 3.0mL sample (25°C) and 
the fluorescence intensity was evaluated after 20 hours. For both drugs in parenteral 
solutions (pH 10-11) the final concentrations observed were similar to the expected, 
aminophylline was also stable after 20h. When both drugs were associated in 
parenteral solutions of 20% mannitol, the use of HPLC showed stability for both 
drugs in the first 20h. The fluorescence intensity of GFP added to the samples was 
determined in spectrofluorometer (λex=394nm, λem=509nm), showing that 
fluorescence intensity was proportional to the drugs stability loss. Therefore, the 
utilization of fluorescence proteins is important to assure the drugs effectiveness and 
rational utilization in hospital places. 
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INTRODUÇÃO 

A avaliação da estabilidade dos medicamentos e sua prescrição racional têm 

se tornado uma das principais preocupações dos profissionais da área da saúde. O 

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

mesmos não é amplamente divulgada. Possíveis incompatibilidades entre as 

estruturas moleculares dos fármacos com excipientes da formulação medicamentosa 

e daqueles inerentes à composição das soluções parenterais (SPGV), podem 

resultar em complexos moleculares potencialmente inativos ou causadores de 

efeitos colaterais não previstos, comprometendo a saúde dos pacientes.  

As possíveis incompatibilidades entre as estruturas dos fármacos, em 

diferentes veículos de administração, podem gerar possíveis associações 

antagônicas ou sinérgicas, resultando em alterações das propriedades físico-

químicas, consequentemente, dos efeitos farmacológicos e das respostas clínicas 

esperadas. 

Furosemida, um diurético de alça de Henle, é indicado no tratamento de 

edema pulmonar, insuficiência cardíaca congestiva, insuficiência renal aguda 

(GOODMAN, 2001) e outras condições edematosas. (KATZUNG, 1998). 

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

no tratamento de asma brônquica, apresentando ação sobre os rins (diurético fraco), 

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

1998).  

A proteína verde fluorescente é uma proteína compacta, globular (CHALFIE, 

1998) e ácida (pI 4,6 – 5,4, CHIARINI, 2002), composta de um monômero de 27kDa, 

resistente ao calor (T ≥ 95°C, ISHII, 2003), ao pH alcalino (pH 5,5 – pH 12), e a 

agentes químicos (CHAU, 2004). 
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Sendo a GFP sensível a variações de força iônica e ao valor de pH, a adição 

de fármacos a SPGV contendo íons moleculares, dependentes das concentrações, 

pode promover o deslocamento do equilíbrio químico da solução, alterando a força 

iônica do meio e promovendo o respectivo deslocamento do pH. Diante disso 

espera-se que alterações na intensidade de emissão de fluorescência da GFP 

possam ser correlacionadas à estabilidade das soluções contendo os fármacos, 

individualmente ou associados. 

A adição de fármacos a SPGV, seja individual ou em associação, pode alterar 

as propriedades físico-químico do meio, de acordo com (i) a estrutura molecular do 

fármaco, (ii) os excipientes presentes na formulação e (iii) a composição das SPGV. 

Portanto, para avaliar a estabilidade de fármacos nas SPGV, a utilização da proteína 

verde fluorescente (GFP) como potencial biossensor se mostra promissora. Os 

principais fatores que alteram a estabilidade dos fármacos em soluções (FLORENCE 

el al. 2003) e também influenciam a intensidade de fluorescência emitida pela GFP 

(PENNA, 2002), são: pH, composição do solvente, interações de troca iônica, salting 

in e salting out  

A detecção de possíveis incompatibilidades, realizada por métodos 

convencionais, poderão ser correlacionadas com o comportamento da proteína, com 

a finalidade de avaliar seu potencial emprego como biossensor da estabilidade de 

fármacos em SPGV, uma vez que esta proteína apresenta grande sensibilidade e 

especificidade a alterações das características físico-químicas das soluções, 

podendo fornecer um indicativo da estabilidade dos fármacos nas soluções 

parenterais. 
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O presente trabalho encontra-se organizado em capítulos redigidos sob a 

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

capítulo podem ser repetidas nos capítulos seguintes. 
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JUSTIFICATIVA 

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

ano (ANVISA, 2005), seu dinamismo e inovação, favorece a inserção de números 

cada vez maiores de fármacos na terapêutica clínica tornando indispensável o 

estudo das potenciais incompatibilidades entre fármacos como forma de promover o 

uso racional de medicamentos.  

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

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

utilizados como veículos na administração de medicamentos auxiliares (Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária, ANVISA, Portaria 500). 

O procedimento de reposição hidroeletrolítica por via intravenosa é 

considerado, muitas vezes, como a primeira providência a ser administrada na 

recepção de pacientes em ambiente hospitalar. Dependendo do quadro clínico do 

paciente, este procedimento se faz necessário para manter a via de acesso fácil e 

imediata para administração de medicamentos diretamente na corrente sanguínea. 

As SPGV mais utilizadas são soluções fisiológicas de cloreto de sódio (0,9% de 

NaCl) e soluções glicosadas (5% glicose).  

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

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

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

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

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

interações entre as moléculas dos fármacos podem: (i) não interferir, inativar ou 

potencializar a atividade farmacológica individual ou associada, (ii) dificultar ou 



 

 

5

facilitar a difusão dos fármacos através das barreiras biológicas (KOROLKOVAS, 

1998). 

O surgimento de métodos analíticos modernos e de alta precisão como a 

Espectrofotometria de UV e a Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC), 

possibilita o estudo da estabilidade de fármacos nas SPGV e a previsão de 

possíveis incompatibilidades na sua administração através das SPGV, de forma 

individual ou associada.  

A proteína GFP sendo sensível a variações de pH e a alterações das 

propriedades físico-químicos do meio, pode apresentar um comportamento de 

emissão de fluorescência, que poderá ser correlacionado à perda da estabilidade da 

solução contendo os respectivos fármacos. A capacidade de resposta da proteína 

verde fluorescente (GFP) a variações de pH foi estudada por KNEEN et al. 1998. O 

estudo relata a forte dependência entre as variações de pH e as variações da 

emissão de fluorescência da proteína, demonstrando um decréscimo na emissão de 

intensidade de fluorescência proporcional ao decaimento do pH. Em valores de 

pH<5 a resposta da proteína é lenta e não totalmente reversível. Métodos 

cristalográficos e espectroscópicos sugerem que a protonação do grupo fenólico do 

cromóforo é responsável pela sensibilidade da proteína à variação dos valores de 

pH.  

DOUGLASS e colaboradores (2002), estudaram a utilização da proteína 

fluorescente calmodulina (CaM) como um método rápido e sensível para o 

reconhecimento de fármacos pertencentes à classe dos fenotiazídicos e 

antidepressivos tricíclicos, enaltecendo a importância da utilização das propriedades 

fluorescentes de proteínas, como método de detecção de fármacos. 
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Desta forma, espera-se que as variações na estabilidade dos fármacos 

presentes nas soluções parenterais, medidos através da Espectrofotometria de UV 

e/ou através da Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC), possam ser 

relacionadas às oscilações de intensidade de fluorescência emitida pela GFP, 

sugerindo a utilização da proteína como potencial biossensor (BI). 

 



 

 

7

OBJETIVOS 

O principal objetivo deste trabalho é a avaliação da estabilidade de 

formulações farmacêuticas veiculadas por SPGV administradas a pacientes 

hospitalizados na unidade coronariana do Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia. 

Diante disto os seguintes objetivos específicos foram definidos: 

• Levantamento das principais formulações farmacêuticas administradas, 

utilizando como veículo as SPGV, na unidade coronariana do Instituto 

Dante Pazzanese de Cardiologia; 

• Identificar os fármacos agrupá-los por classe terapêutica, identificar 

sua estrutura química e a composição das formulações 

medicamentosas que veiculam cada um deles; 

• Estudar possíveis incompatibilidades entre os fármacos furosemida e 

aminofilina, (individualmente e associados), com os componentes das 

formulações medicamentosas e com os componentes das soluções 

parenterais; 

• Avaliar a utilização da proteína verde fluorescente GFP como potencial 

biossensor da estabilidade de fármacos em SPGV. 
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REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

1.0 Utilização dos medicamentos 

A administração de fármacos para tratar doenças crônicas se faz de forma 

freqüente, sendo a interação medicamentosa um fator importante a ser considerado 

nas prescrições dos medicamentos e suas associações (SILVA, 2002). 

A ocorrência de interações medicamentosas é dependente da faixa etária, 

sexo, quadro clínico dos pacientes e tipos de medicamentos administrados 

(individual ou em associação). Interações medicamentosas são clinicamente 

evidenciadas em pacientes aos quais são administrados dois ou mais 

medicamentos, incidindo entre 3% e 5% das prescrições. (GOODMANN, 2001 e 

ANVISA, 2005).  

Estudo realizado em pacientes idosos nos EUA, com diagnóstico de falência 

cardíaca mostra que a média de medicamentos administrados a estes pacientes foi 

de 6,8, sendo 10,1 doses/dia a um custo de US$ 3142.00 /ano. O estudo caracteriza 

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

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

JANCHAWEE e colaboradores (2005) avaliaram as prescrições de 

medicamentos administrados a pacientes hospitalares na Tailândia em 2000. O 

número de prescrições contendo dois ou mais fármacos e aquelas com interações 

constatadas foi maior entre os pacientes na faixa etária de 40 a 60 anos, atingindo 

42,5% de prescrições com dois ou mais fármacos. A interação entre fármacos 

atingiu 100% em prescrições com oito ou mais medicamentos administrados 

simultaneamente por diferentes vias. Os autores constataram que as associações 
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entre rifampicina e isoniazida, associação utilizada para potencializar a atividade 

terapêutica dos antibióticos no tratamento da tuberculose; e entre lanoxina e 

furosemida, associação entre diurético e digitálico utilizado principalmente no 

tratamento de patologias cardíacas, foram as mais frequentes nos pacientes 

estudados. 

 

1.1 Administração de fármacos utilizando soluções parenterais de grande 

volume 

GOOD e colaboradores. 2004, pesquisaram a compatibilidade e estabilidade 

dos fármacos midazolam (0,625mg/ml) e dexametasona (0,5mg/ml), adicionados 

simultaneamente, em SPGV de cloreto de sódio 0,9%, constatando o aparecimento 

de turbidez nas SPGV. O fármaco midazolam é estável em pH entre 3,8 e 4,6; 

enquanto, o valor de pH 7,0 da solução favorece a estabilidade da dexametasona. 

Porém, na presença dos dois fármacos, os valores de pH da SPGV mantêm-se entre 

pH 5,4 - 6,4, favorecendo a turvação da solução.  

Incompatibilidades entre materiais de embalagem e fármacos foram relatadas 

por ARSÈNE e colaboradores (2002), quando estes compararam a degradação de 

ceftazidima adicionada às SPGV fisiológicas e glicosadas acondicionadas em 

frascos de vidro, em embalagens plásticas de cloreto de poli-vinil (PVC) e 

polipropileno (PP). Mistura de ceftazidima e seu produto de degradação, piridina 

foram determinadas por HPLC nas soluções. Nos resultados obtidos, maiores 

concentrações de piridina, foram encontradas nas embalagens de PVC contendo 

soluções fisiológicas de pH 6,33 (± 0,21), comparativamente aos outros materiais de 

embalagem. A ceftazidima é mais estável ao valor de pH da solução de dextrose pH 

3,95 (± 0,57), em que a fração ionizada do antibiótico favorece sua estabilidade. 
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Metodologia para análise da influência da utilização de embalagens de PVC para a 

infusão dos fármacos vinblastina, vincristina, vindesina e vinorelbina foi desenvolvida 

utilizando HPLC. Após 2 horas de infusão nenhuma perda de concentração foi 

determinada nas soluções de 0,9% NaCl e 5% Glicose. Após sete dias de preparo 

as soluções de 0,9% NaCl e 5% Glicose contento os fármacos vinblastina, vincristina 

e vindesina  mostraram manutenção da concentração dos fármacos. Para o fármaco 

vinorelbina a estabilidade foi maior nas soluções de 5% glicose do que nas 0,9% 

NaCl (DINE et al. 1991). 

A compatibilidade na administração de ceftazidima e aminofilina em soluções 

parenterais de NaCl 0,9% e Glicose 5% foi avaliada em um estudo realizado por 

PLEASANTS e colaboradores (1992). A estabilidade dos fármacos foi observada 

através da utilização de cromatografia líquida de alta eficiência, constatando uma 

incompatibilidade na administração dos fármacos associados na mesma solução 

parenteral durante um período de tempo de 24h. Um outro estudo realizado por 

WALKER e colaboradores (1987), mostrou que o fármaco ceftriaxona perde mais de 

10% da concentração inicial quando administrado utilizando como veículo soluções 

parenterais de 5% Glicose. 

LAU e colaboradores (1995) avaliaram a estabilidade do fármaco adenosina, 

utilizado no ambiente hospitalar no tratamento de arritmias supra-ventriculares. 

JANE e colaboradores (2003) estudaram a estabilidade da benzilpenicilina em 

soluções de infusão 0,9% NaCl submetidas à temperaturas variadas. Constatou-se 

que a temperatura representa um fator crucial para a perda da estabilidade deste 

fármaco, resultando na perda da eficácia terapêutica. 

A estabilidade das fluoroquinolonas, pefloxacina, ofloxacina e ciprofloxacina, 

foi avaliada em soluções parenterais de 5% glicose e 0,9% NaCl, mostrando 
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estabilidade e manutenção das concentrações iniciais dos fármacos após um 

período de até 6h após o preparo (FAOUZI et al. 1992).  

 

1.2 Proteína verde fluorescente GFP 

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

é um potencial instrumento biológico, apresentando-se versátil em diferentes 

procedimentos de desinfecção (CHAU, 2004), tratamentos térmicos (ISHII, 2004), 

por ser facilmente observada sob luz UV. 

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

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

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

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

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

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

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

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

11 fitas formados por beta–folha pregueada externamente, em forma de barril ou 

cilindro que abriga em seu centro geométrico um fluoróforo que está ligado ao 

cilindro por alfa-hélices. Três aminoácidos: serina, tirosina e glicina formam o 

fluoróforo da GFP selvagem, aminoácidos estes que na GFP sofrem duas reações, 

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

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

e uma etapa lenta dependente do oxigênio, onde a ligação simples entre os 

carbonos Cα – Cβ da Tyr66 resulta em duplas ligações conjugadas com propriedades 

fluorescentes (CHALFIE, 1998). 
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A recente utilização de proteínas fluorescentes tem resultado no 

desenvolvimento de biossensores para processos de esterilização (PENNA et al. 

2003) para uma grande variedade de analitos e biomoléculas (DOUGLASS et al. 

2002). O desenvolvimento de biossensores para monitorar processos de 

esterilização e desinfecção hospitalares tem sido enfatizado pela Legislação 

Brasileira (MAZZOLA et al. 2003). Validação da eficácia de descontaminação e de 

processos de desinfecção é empregada em ambientes industriais e hospitalares.  

A GFP apresenta grande vantagem como método de quantificação. A 

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

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

determinada por espectrofluorímetria ou espectrofotometria em UV, tornando o 

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

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

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

comprimento de onda entre 360-395 nm (ISHII, 2002).  

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

soluções interferem na forma protonada existente na estrutura do cromóforo da 

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

proteína. 
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CAPÍTULO I  

AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE DOS FÁRMACOS FUROSEMIDA E 

AMINOFILINA EM SOLUÇÕES PARENTERAIS DE 20% MANITOL E 0.9% NaCl. 

 

1.1 Introdução 

A administração adequada de fármacos a pacientes hospitalares é prática 

essencial e determinante no sucesso da terapêutica clínica, pois está diretamente 

relacionada à efetividade da resposta terapêutica e à minimização de eventos 

adversos. 

Na faixa etária entre 50 a 80 anos, os pacientes participantes do 

levantamento de dados realizados no Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia, 

apresentaram diagnósticos clínicos como, insuficiência cardíaca congestiva, infarto 

agudo do miocárdio, aneurisma de aorta, arritmias, acidente vascular cerebral, etc. A 

maioria desses pacientes possuía doenças de base como hipertensão e diabetes. 

O coquetel composto pelos fármacos furosemida e aminofilina veiculada em 

solução parenteral 20% manitol é administrado para potencializar a diurese em 

pacientes que não apresentam uma resposta clínica satisfatória quando a eles são 

administrados os fármacos isolados. Este coquetel foi escolhido para o estudo da 

avaliação da estabilidade de fármacos administrados em soluções parenterais, por 

apresentar um volume de medicamentos associados em uma solução saturada de 

20% manitol, por ser utilizado em pacientes com quadro edematoso grave, por ser 

infundido durante um longo período de tempo (aproximadamente 12h) e por 

constituir uma associação não amplamente divulgada na literatura. 
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Furosemida, um diurético de alça pertencente à classe das sulfonamidas, age 

inibindo o sistema de transporte de Na+/K+/2Cl-, na parte ascendente grossa da alça 

de Henle (KATZUNG, 1998). Apresenta-se como ácido fraco (pKa=3,9), 

comercialmente diluído em solução de álcali, o que favorece a sua solubilidade em 

soluções aquosas (MERCK, 1996). Clinicamente o fármaco é indicado no tratamento 

de edema pulmonar, insuficiência cardíaca congestiva, insuficiência renal aguda 

(GOODMAN, 2001) e outras condições edematosas. (KATZUNG, 1998) (Figura 1). 

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

no tratamento de asma brônquica pela sua propriedade broncodilatadora 

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

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

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

1998) (Figura 1). 

O manitol é empregado na forma de solução parenteral, sendo um açúcar 

com propriedades osmóticas, utilizado na prática clínica como diurético, muitas 

vezes associado a outros diuréticos como a furosemida, para promover uma 

redução de condições edematosas em pacientes graves. Quando submetido à 

refrigeração o manitol presente nas solução precipita, formando cristais em formato 

de agulhas impedindo sua utilização (USP XXVII). 

A utilização associada entre furosemida e aminofilina promove um aumento 

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

(LAUGHLIN et al. 2000). Um estudo duplo-cego realizado em crianças demonstrou 

que pequenas doses de aminofilina administradas antes da terapia com furosemida 

aumentam os efeitos diuréticos em crianças com retenção de líquido durante a 

oxigenação extracorporal (LOCHAN et al. 1998).  
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O tratamento medicamentoso instituído aos pacientes foi acompanhado, 

tendo em vista principalmente os fármacos veiculados através das SPGV. A adição 

dos medicamentos nas soluções parenterais, as dosagens dos fármacos mais 

freqüentes e o tempo de administração destes foram observados para que as 

mesmas condições encontradas na prática clínica do hospital pudessem ser 

reproduzidas no laboratório. 

Este estudo pretende avaliar a estabilidade dos fármacos furosemida e 

aminofilina em soluções parenterais de manitol 20% e NaCl 0,9%. A análise foi 

realizada através da avaliação da estabilidade de cada fármaco individualmente e 

associados na mesma solução parenteral. 

 

Figura 1. Estrutura química dos fármacos aminofilina, furosemida e manitol. 
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1.2 Material e Métodos 

1.2.1 Materiais 

Os fármacos utilizados no estudo foram fornecidos pelo Instituto Dante 

Pazzanese de Cardiologia. O fármaco Furosemida 20 mg/2ml foi produzido pelo 

laboratório Farmace Indústria Químico - Farmacêutica Cearense Ltda. O fármaco 

Aminofilina ampolas com 24 mg/ml, foi produzido pela Hypofarma – Instituto de 

Hypodermia e Farmácia Ltda.  

As soluções parenterais 20% manitol e 0,9% NaCl  foram utilizadas da Aster 

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

purificação Milli-Q (Millipore Q Gard®). A vidraria utilizada nos experimentos foi 

lavada em banho de NaOH 1M (solução hidroalcoólica 50%), seguido de lavagem 

em ácido nítrico 1M e posterior enxágüe em água Milli-Q. Após lavados e secos os 

materiais foram esterilizados em autoclave Tuttnauer/Brinkman (Modelo 3870E, 

Brinkman Instruments, Westbury NY, EUA) a 121°C/30min. 

1.2.2 Determinação dos valores de pH 

Os valores de pH das amostras foram determinados através de pHmetro 

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

soluções e após 20 horas de exposição à temperatura ambiente (25oC).  

1.2.3 Preparo das amostras 

As amostras foram preparadas mantendo as proporções utilizadas na prática 

clínica do hospital. As condições encontradas nos excipientes também foram 

reproduzidas e avaliadas no estudo do comportamento destes nas soluções. 

As amostras foram preparadas em triplicata em soluções parenterais de 20% 

manitol e 0,9% NaCl, de acordo com a seguinte proporção: (i) 80% de solução 

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

água para injeção + NaOH (pH 9-10, veículo da ampola de furosemida), (iii) 80% da 

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

Para a leitura em espectrofotômetro as etapas descritas acima, foram diluídas 

em soluções diluentes preparadas nos valores de pH 6,5-7,5 e pH 10-11. Estas 

soluções foram preparadas contendo solução parenteral e os excipientes presentes 

nas formulações de cada um dos fármacos. Desta forma as condições encontradas 

na bolsa de infusão são mantidas e as leituras realizadas no espectrofotômetro se 

mantêm dentro da faixa de confiança da Lei de Lambert–Beer.  

Varredura dos fármacos em espectrofotômetro foram realizadas para que se 

pudesse avaliar o comprimento de onda de maior absorção. 

As determinações das absorbâncias das amostras foram realizadas após o 

preparo e um período de 20h a 25°C, nos comprimentos de onda de 228 nm para 

furosemida e 275 nm para aminofilina, correspondentes ao comprimento de onda 

máximo para ambos os fármacos (MERCK, 1996)  

 

1.3 Resultados e Discussão  

1.3.1 Varredura das amostras em espectrofotômetro 

Varreduras dos fármacos em solução parenteral de 0,9% NaCl realizadas em 

espectrofotômetro, onde é possível observar os comprimentos de onda de maior 

absorção, bem como o comprimento de lambida máximo correspondente. Para o 

fármaco furosemida constatou-se que o lambida de maior absorção foi encontrado 

no comprimento de onda de 228nm e para o fármaco aminofilina o lambida de maior 

absorção encontrado estava em 275nm (Figura 2). 
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Figura 2: Espectro de UV dos fármacos aminofilina λ=275nm e furosemida λ=228nm, 

respectivamente. 

1.3.2 Curvas de Calibração dos Fármacos 

Padrões secundários dos fármacos furosemida e aminofilina foram utilizados 

para a realização das curvas de calibração. A curva de calibração para o fármaco 
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furosemida foi determinada em espectrofotômetro (Beckman DU-640) a 228 nm em 

cubeta de quartzo 1cm, utilizando o fármaco comercial e o padrão em uma faixa de 

concentração de 2 µg/ml a 10 µg/ml. O coeficiente de correlação R=0,999 obtido 

para as curvas de calibração dos fármacos comprovou a linearidade dos dados e os 

erros não foram significativos para serem adicionados às representações gráficas 

(Figura 3, 4, 5). 

 

Figura 3. Curva de calibração para furosemida em água para injeção (WFI, 
pH=6,5±0,5), a linha cheia (Abs=0,0083+0,098*concentração de furosemida, 
R2=0,99) representa a furosemida comercial diluída em água, a linha tracejada 
(Abs= 0,0029+0,096*concentração de furosemida, R2=0,99) representa a furosemida 
padrão diluída em água para injeção (WFI, pH=6,5±0,5). 
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Figura 4. Curva de calibração da furosemida em solução parenteral 0,9% NaCl (pH 
6,5±0,5), a linha cheia (Abs=0,054+0,091*concentração de furosemida, R2=0,99) 
representa a furosemida comercial diluída em solução 0,9% NaCl, a linha tracejada 
(Abs=0,062+0,097*concentração de furosemida, R2=0,99) representa a furosemida 
padrão diluída em solução parenteral 0.9% NaCl (pH 6,5±0,5).  

 

Figura 5. Curva de calibração da furosemida em 20% manitol (pH 7,0±0,5), a linha 
cheia (Abs=0,0155+0,1002*concentração de furosemida, R2=0,91) representa a 
furosemida comercial diluída em solução 20% manitol, a linha tracejada 
(Abs=0,1362+0,095*concentração de furosemida, R2=0,94) representa a furosemida 
padrão diluída em solução parenteral 20% manitol (pH 7,0±0,5). 
 

As curvas de calibração para aminofilina foram realizadas em 

espectrofotômetro a 275nm em uma faixa de concentração de 2,4 µg/ml a 19,2 

µg/ml. Para a realização das curvas utilizou-se como solvente água para injeção, 

solução parenteral 0,9% NaCl e Manitol 20% (Figura 6, 7, 8). 
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Figura 6. Curva de calibração da aminofilina em água, a linha cheia (WFI, 
pH=6,5±0,5) (Abs=0,0095+0,0481*concentração de aminofilina, R2=0,99) representa  
a aminofilina comercial diluída em água , a linha tracejada (Abs=0,0249+0,0441 
*concentração de aminofilina, R2=0,99) representa padrão aminofilina em água (WFI, 
pH=6,5±0,5) 
 

 

 
Figura 7. Curva de calibração aminofilina em solução parenteral 0.9% NaCl 
(pH=6,5±0,5) a linha cheia  (Abs=0,0174+0,0466*concentração de aminofilina, 
R2=0,99) representa aminofilina comercial diluída em solução parenteral 0.9% NaCl, 
a linha tracejada (Abs=0,083+0,0412*concentração de aminofilina, R2=0,97) 
representa aminofilina padrão diluída em solução parenteral 0.9% NaCl ( 
pH=6,5±0,5) 
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Figura 8. Curva de calibração aminofilina em solução manitol 20% (pH 7,5±0,5), a 
linha cheia (Abs=-0,0621+0,0759*concentração de aminofilina, R2=0,96) representa 
aminofilina comercial diluída em solução manitol 20%, a linha tracejada (Abs=-
0,0355+0,0556*concentração de aminofilina, R2=0,92) representa aminofilina padrão 
diluída em solução parenteral 20% manitol (7,5±0,5) 
 

As equações das curvas de calibração utilizadas no cálculo das 

concentrações dos fármacos foram obtidas utilizando as curvas padrão realizadas 

com os fármacos comerciais, por conterem os erros inerentes ao processo de 

fabricação.  

Em seguida os fármacos furosemida e aminofilina associados na mesma 

solução parenteral, foram avaliados quanto às potenciais incompatibilidades. 

 

1.3.3 Avaliação da estabilidade da furosemida nas soluções parenterais 

20% manitol e 0,9% NaCl, em valores de pH (10,0-11,0). 

A furosemida (1,60mg/ml) adicionada à solução de 20% manitol manteve-se 

estável na bolsa de infusão no momento do preparo, no entanto, após 20 horas 

houve aumento da leitura de absorbância do fármaco. A estabilidade após o período 

de 20h não pôde ser avaliada, pois o erro encontrado pelo desvio padrão foi maior 

que 5%(Tabela 1). 
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Nas soluções de 0,9% NaCl a primeira medida efetuada após o preparo 

apresentou valores de concentração (1,47mg/ml) pouco abaixo do valor esperado da 

amostra (1,60mg/ml). Após o período de 20h leituras da absorbância do fármaco a 

25°C mostraram valores de concentração (1,52mg/ml). Tais medidas de 

concentração permitiram constatar que ao final de um período de infusão 20h a 

25°C, as concentrações do fármaco na bolsa são estáveis (Tabela 2). 

 

Tabela 1 - Avaliação da estabilidade da furosemida em solução parenteral de 20% 
manitol na presença do excipiente da aminofilina (WFI) em valores de pH (10,0-11) 
 

Furosemida 20% Manitol + Excipiente + Furosemida 
pH Comercial 9,0±0.5 

pH inicial da amostra  10,4±0.02 
 pH amostra após 20h  10,3±0.04 

Equação da curva padrão em água aAbs=0,0083+0,097x (µg/mL)  
Absorbância do padrão 0,4201 

Concentração do padrão (µg/mL) 4,24 
Absorbância Inicial 0,3992±0.04 

Concentração Inicial da amostra (µg/mL) 4,02 
Concentração inicial do fármaco (mg/mL)  1,60 

Absorbância da amostra após 20h 0,6095±0.24 
Concentração da amostra (µg/mL) após 20h  6,19 

Concentração do fármaco (mg/mL)  2,47 
aAbs = absorbância a 228 nm  
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Tabela 2 - Avaliação da estabilidade da furosemida em solução parenteral 0,9% 
NaCl na presença do excipiente de aminofilina (WFI) em valores de pH (10,0-11,0) 
 

Furosemida 0,9% NaCL + Excipiente + Furosemida 
pH Comercial 9,0±0.5 

pH inicial da amostra(1) 11,2±0.04 
 pH amostra após 20h  10,9±0,07 

Equação da curva padrão em água aAbs=0,0541+0,0912x (µg/mL) 
Absorbância do padrão 0,4128 

Concentração do padrão (µg/mL) 3,93 
Absorbância Inicial 0,3915±0.02 

Concentração Inicial da amostra (µg/mL) 3,69 
Concentração inicial do fármaco (mg/mL)  1,47 

Absorbância da amostra após 20h 0,4026±0.05 
Concentração da amostra (µg/mL) após 20h  3,82 

Concentração do fármaco (mg/mL)  1,53 
aAbs = absorbância a 228 nm  
  

 

1.3.4 Avaliação da estabilidade da furosemida nas soluções parenterais 

20% manitol e 0,9% NaCl, em valores de pH (6,5-7,5). 

A avaliação da furosemida em solução de manitol em uma faixa de pH 

próxima ao neutro, mostrou uma concentração momentos após o preparo de 

2,46mg/ml, valores acima da real concentração da amostra (1,60mg/ml). Leituras 

após o período de 20h reproduzem as concentrações iniciais (2,44mg/ml), (Tabela 

3).  

Nas soluções de 0,9% NaCl leituras iniciais da furosemida mostraram uma 

concentração de (1,80mg/ml), após o período de 20h este valor correspondia a 

(1,38mg/ml). Pode-se nestas soluções constatar uma pequena queda na 

concentração do fármaco após um período de 20h (Tabela 4). 
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Tabela 3 - Avaliação da estabilidade da furosemida em solução parenteral de 20% 
manitol na presença do excipiente da aminofilina (WFI) em valores de pH (6,5-7,5) 
 

Furosemida 
 

20% Manitol + Excipiente + Furosemida 
pH Comercial 9,0±0.5 

pH inicial da amostra 7,03±0,20 
 pH amostra após 20h  7,1±0,3 

Equação da curva padrão em água aAbs=0,0083+0,097x (µg/ml) 
Absorbância do padrão 0,4200 

Concentração do padrão (µg/ml) 4,25 
Absorbância Inicial 0,6000±0.02 

Concentração Inicial da amostra (µg/ml) 6,15 
Concentração inicial do fármaco (mg/ml) 2,46 

Absorbância da amostra após 20h 0,6000±0.02 
Concentração da amostra (µg/ml) após 20h  6,12 

Concentração do fármaco após 20h (mg/ml)  2,44 
aAbs = absorbância a 228 nm  
  

 
 

Tabela 4 - Avaliação da estabilidade da furosemida em solução parenteral 0,9% 
NaCl na presença do excipiente de aminofilina (WFI) em valores de pH (6,5-7,5) 
 

Furosemida 
 

0,9% NaCL + Excipiente + Furosemida 
pH Comercial 9,0±0.5 

pH inicial da amostra 6,17±0,5 
 pH amostra após 20h  6,10±0,4 

Equação da curva padrão em água aAbs=0,0541+0,0912x (µg/ml) 
Absorbância do padrão 0,4100 

Concentração do padrão (µg/ml) 3,93 
Absorbância Inicial 0.4700±0.03 

Concentração Inicial da amostra (µg/ml) 4,59 
Concentração inicial do fármaco (mg/ml) 1,83 

Absorbância da amostra após 20h 0,3700±0.02 
Concentração da amostra (µg/ml) após 20h  3,46 

Concentração do fármaco (mg/ml)  1,38 
aAbs = absorbância a 228 nm  
  
 

1.3.5 Avaliação da estabilidade da aminofilina em soluções parenterais 

de 20% manitol e 0,9% NaCl, em valores de pH (10,0-11,0). 

 

Nas soluções de manitol valores de concentração da aminofilina (1,01mg/ml), 

imediatamente após o preparo, mostraram-se próximos à concentração real das 

soluções 0,96mg/ml. Após 20h leituras da absorbância, mostram uma concentração 
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final do fármaco de 0,80mg/ml (Tabela 5). Em soluções 0,9% NaCl concentrações 

iniciais do fármaco correspondem exatamente aos valores esperados das amostras 

0,96mg/ml (Tabela 6). Após 20h leituras de absorbância mostram uma concentração 

0,93mg/ml, ou seja, para valores de pH entre (pH 10-11) a estabilidade da 

aminofilina nas soluções de 20% manitol e 0,9% NaCl foi mantida. 

 

Tabela 5 - Avaliação da estabilidade da aminofilina em solução parenteral de 20% 
manitol na presença de excipiente de furosemida (WFI + NaOH), em valores de pH 
(10,0-11,0). 
 

Aminofilina 20%Manitol+Aminofilina+Excipiente 
pH Comercial 9.0±0.5 

pH inicial da amostra 10.37±0.05 
pH amostra após 20h 10.27±0.04 

Equação da curva padrão em água aAbs=0,0095+ 0,0481x (µg/mL) 
Absorbância do padrão 0,4808 

Concentração do padrão (µg/mL) 9,79 
Absorbância Inicial 0,4911±0.04 

Concentração Inicial da amostra (µg/mL) 10,01 
Concentração Inicial da amostra (mg/mL) 1,00 

Absorbância da amostra após 20h 0,3948±0.01 
Concentração da amostra (µg/mL) após 20h 8,01 

Concentração do fármaco (mg/mL) 0,801 
aAbs = absorbância a 275 nm  
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Tabela 6 - Avaliação da estabilidade da aminofilina em solução parenteral de 0,9% 
NaCl, na presença do excipiente de furosemida (WFI + NaOH) em valores de pH 
(10,0-11,0). 
 

Aminofilina 0,9% NaCl+Aminofilina+Excipiente 
pH Comercial 9,0±0,5 

pH inicial da amostra 11,2±0,03 
 pH amostra após 20h  11,1±0,01 

Equação da curva padrão em água aAbs=0,0174+ 0,0466x (µg/mL) 
Absorbância do padrão 0,4473 

Concentração do padrão (µg/mL) 9,22 
Absorbância Inicial 0,4655±0.05 

Concentração Inicial da amostra (µg/mL) 9,61 
Concentração inicial do fármaco (mg/mL)  0,96 

Absorbância da amostra após 20h 0,4545±0.05 
Concentração da amostra (µg/mL) após 20h  9,38 

Concentração do fármaco (mg/mL)  0,94 
aAbs = absorbância a 275 nm  
  

 

1.3.6 Avaliação da estabilidade da aminofilina em soluções parenterais 

de 20% manitol e 0,9% NaCl, em valores de pH (pH 6,5 - 7,5). 

Nas soluções de aminofilina em manitol 20% as leituras de absorbância das 

amostras mostraram uma concentração do fármaco de 0,90mg/ml valor muito 

próxima ao real 0,96mg/ml. Após 20h as mesmas leituras das amostras mostraram 

uma concentração final de 0,85mg/ml (Tabela 7). 

Nas soluções de aminofilina em 0,9% NaCl as concentrações iniciais foram de 

0,99 mg/ml e após 20h de 0,92 mg/ml (Tabela 8). 

Diante dos valores de concentração observados para a aminofilina na faixa de 

pH (10,0-11,0) e pH (6,5-7,5), a aminofilina mostrou-se estável durante o período de 

infusão de até 20h, não demonstrando perda da estabilidade pela variação da faixa 

de pH em estudo. 
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Tabela 7 - Avaliação da estabilidade da aminofilina em solução parenteral de 20% 
manitol na presença de excipiente de furosemida (WFI + NaOH), em valores de pH 
(6,5-7,5) 
 

  
Aminofilina 20% Manitol+ Aminofilina + Excipiente 

pH Comercial 9,0±0,5 
pH inicial da amostra 7,96±0,05 
 pH amostra após 20h  7,83±0,1 

Equação da curva padrão em água aAbs=0,0095+ 0,0481x (µg/ml) 
Absorbância do padrão 0,4800 

Concentração do padrão (µg/mL) 9,79 
Absorbância Inicial 0,4500±0,05 

Concentração Inicial da amostra (µg/mL) 9,09 
Concentração inicial do fármaco (mg/mL)  0,90 

Absorbância da amostra após 20h 0,4200±0,05 
Concentração da amostra(µg/mL) após 20h  8,53 

Concentração do fármaco (mg/mL)  0,85 
  
aAbs = absorbância a 275 nm 

 

Tabela 8 - Avaliação da estabilidade da aminofilina em solução parenteral de 0,9% 
NaCl, na presença do excipiente de furosemida (WFI + NaOH) em valores de pH 
(6,5-7,5) 
 

Aminofilina 
  0,9% NaCl + Aminofilina + Excipiente 

pH Comercial 9,0±0,5 
pH inicial da amostra  6,73±0,1 
 pH amostra após 20h   5,73±0,1 

Equação da curva padrão em água aAbs=0,0174+ 0,0466x (µg/ml) 
Absorbância do padrão 0,4500 

Concentração do padrão (µg/mL) 9,11 
Absorbância Inicial 0,4800±0,01 

Concentração Inicial da amostra (µg/mL) 9,92 
Concentração inicial do fármaco (mg/mL)  0,99 

Absorbância da amostra após 20h 0,4500±0,02 
Concentração da amostra(µg/mL) após 20h  9,26 

Concentração do fármaco (mg/mL)  0,92 
  
aAbs = absorbância a 275 nm 
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1.3.7 Avaliação da estabilidade do coquetel dos fármacos furosemida e 

aminofilina, associados em uma mesma solução parenteral de 20% manitol e 

0,9% NaCl, em valores de pH (10,0-11,0)  

Leituras de absorbância da furosemida associada à aminofilina em solução de 

manitol mostraram valores de concentração próximos aos valores reais das 

amostras (Tabela 9). Os valores de concentração após o período de 20h também se 

mantiveram relativamente constante. Tais observações reforçam a estabilidade da 

furosemida nestas soluções na faixa de pH 10,0-11,0, reproduzindo o 

comportamento originalmente avaliado quando a furosemida é colocada nas 

soluções de manitol sem a presença da aminofilina. Para soluções de 0,9% NaCl as 

concentrações da furosemida na presença de aminofilina também foram 

consideravelmente constantes durante o período de 20h (Tabela 10). 

A avaliação da aminofilina na presença de furosemida, no entanto, foram 

muito acima das concentrações esperadas das amostras 0,96mg/ml. Os valores de 

leitura para aminofilina tanto em soluções de 20% manitol como em 0,9% NaCl 

apresentaram concentrações de leituras iniciais de 2,9mg/ml e 2,3mg/ml 

respectivamente. Estes valores de concentração muito acima do esperado foram 

atribuídos à leitura da furosemida no mesmo comprimento de onda da aminofilina 

λ=275nm.  
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Tabela 9 - Avaliação da estabilidade do coquetel de fármacos (furosemida + 
aminofilina) em solução parenteral de 20% manitol em valores de pH (10,0-11,0) 
 

Coquetel 20%Manitol+Furosemida+Aminofilina
pH inicial da amostra(1) 10,65±0,3 

 pH amostra após 20h (1) 10,00±0,05 
Equação da curva padrão em água aAbs=0,0083 + 0,097x(µg/ml) 

Absorbância do padrão 0,4200 
Concentração do padrão (µg/mL)(2) 4,2 

Absorbância Inicial 0,4700±0,04 
Concentração Inicial da amostra (µg/mL)(3) 4,80 

Concentração inicial do fármaco coquetel (mg/mL) (3) 1,92 
Absorbância da amostra após 20h 0,4000±0,11 

Concentração da amostra (µg/mL) após 20h (4) 4,12 
Concentração do fármaco no coquetel (mg/mL) (4) 1,6 

Equação da curva padrão em água bAbs=0,0095+0,0481x(µg/ml) 
Absorbância do padrão 0,1000 

Concentração do padrão(5) 1,96 
Absorbância Inicial 0,3600±0,02 

Concentração inicial da amostra (6) 7,33 
Concentração inicial do fármaco coquetel (mg/mL) (6) 2,90 

Absorbância da amostra após 20h 0,3700±0,01 
Concentração da amostra após 20h (7) 7,45 

Concentração do fármaco no coquetel (mg/mL) (7) 2,98 
(1) pH das soluções das amostras (6) Concentração aminofilina nas amostras 
(2) Concentração do padrão de furosemida comercial. (7)Concentração aminofilina após 20h 

(3) Concentração de furosemida (µg/mL) nas amostras aAbs = absorbância a 228 nm 
DP= Desvio padrão p< 0.05 bAbs = absorbância a 275 nm 
(4) Concentração de furosemida após 20h. 
(5) Concentração padrão aminofilina 
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Tabela 10 - Avaliação da estabilidade do coquetel de fármacos (furosemida + 
aminofilina) em solução parenteral de 0,9% NaCl em valores de pH (10,0-11,0) 
 

Coquetel 0,9%NaCl +Furosemida+Aminofilina 
pH inicial da amostra(1) 11,07±0,3 

 pH amostra após 20h (1) 11,03±0,3 
Equação da curva padrão em água aAbs=0,0541+0,0912x(µg/ml)  

Absorbância do padrão 0,4100 
Concentração do padrão (µg/ml)(2) 3,93 

Absorbância Inicial 0,4600±0,04 
Concentração Inicial da amostra (µg/ml)(3) 4,43 

Concentração inicial do fármaco coquetel (mg/ml) (3) 1,77 
Absorbância da amostra após 20h 0,4300±0,101 

Concentração da amostra (µg/ml) após 20h (4) 4,16 
Concentração do fármaco no coquetel (mg/ml) (4) 1,66 

Equação da curva padrão em água bAbs=0,0174+0,0466x(µg/ml) 
Absorbância do padrão 0,1300 

Concentração do padrão (5) 2,55 
Absorbância Inicial 0,2900±0,03 

Concentração inicial da amostra (6) 5,85 
Concentração inicial do fármaco coquetel (mg/ml) (6) 2,34 

Absorbância da amostra após 20h 0,2400±0,02 
Concentração da amostra após 20h (7) 4,87 

Concentração do fármaco no coquetel (mg/ml) (7) 1,94 
(1) pH das soluções das amostras (6) Concentração aminofilina nas amostras 
(2) Concentração do padrão de furosemida comercial. (7)Concentração aminofilina após 20h 
(3) Concentração de furosemida  (µg/mL) nas amostras aAbs = absorbância a 228 nm 
DP= Desvio padrão p< 0.05 bAbs = absorbância a 275 nm 
(4) Concentração de furosemida após 20h. 
(5) Concentração padrão aminofilina 
 

 

1.3.8 Avaliação da estabilidade do coquetel dos fármacos furosemida e 

aminofilina, associados em uma mesma solução parenteral de 20% manitol e 

0,9% NaCl, em valores de pH (6,5-7,5). 

A furosemida associada à aminofilina em soluções de 20% manitol na faixa de 

pH neutro, apresenta concentrações muito próximas as anteriormente descritas para 

o fármaco sem a presença de aminofilina (Tabela 11). Os valores de concentração 

iniciais 2,14 mg/ml é muito próximo do valor encontrado para a furosemida sem a 

presença de aminofilina 2,46 mg/ml, nesta faixa de pH.  
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 Para valores da aminofilina nesta faixa de pH as soluções de 20% manitol e 

0,9% NaCl 4,26 mg/ml e 2,34 mg/ml (Tabela 12) são ainda maiores dos que as 

concentrações iniciais do fármaco na solução de 20% manitol nos valores de pH 

(10,0-11,0). Este aumento de concentração da aminofilina também pode ser 

atribuído à leitura da furosemida no mesmo comprimento de onda da aminofilina 

λ=275nm, impedindo a real avaliação da aminofilina na presença da furosemida. 
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Tabela 11 - Avaliação da estabilidade do coquetel de fármacos (furosemida + 
aminofilina) em solução parenteral de 20% manitol em valores de pH (6,5-7,5) 
 

Coquetel 20%Manitol+Furosemida+Aminofilina
pH inicial da amostra (1) 7,23±0,05 
 pH amostra após 20h (1) 6,93±0,05 

Equação da curva padrão em água aAbs=0,0083 + 0,097x(µg/mL)  
Absorbância do padrão 0,4201 

Concentração do padrão (µg/ml)(2) 4,24 
Absorbância Inicial 0,5290±0,04 

Concentração Inicial da amostra (µg/ml)(3) 5,37 
Concentração inicial do fármaco coquetel (mg/ml) (3) 2,14 

Absorbância da amostra após 20h 0,4990±0,05 
Concentração da amostra (µg/ml) após 20h (4) 5,05 

Concentração do fármaco no coquetel (mg/ml) (4) 2,02 
Equação da curva padrão em água bAbs=0,0095+0,0481x(µg/mL) 

Absorbância do padrão 0,1038 
Concentração do padrão (5) 1,96 

Absorbância Inicial 0,522±0,05 
Concentração inicial da amostra (6) 10,65 

Concentração inicial do fármaco coquetel (mg/ml)(6) 4,26 
Absorbância da amostra após 20h 0,4601±0,02 

Concentração da amostra após 20h (7) 9,36 
Concentração do fármaco no coquetel (mg/ml) (7) 3,74 

(1) pH das soluções das amostras (6) Concentração aminofilina nas amostras 
(2) Concentração do padrão de furosemida comercial. (7)Concentração aminofilina após 20h 
(3) Concentração de furosemida  (µg/ml) nas amostras aAbs = absorbância a 228 nm 
DP= Desvio padrão p< 0.05 bAbs = absorbância a 275 nm 
(4) Concentração de furosemida após 20h. 
(5) Concentração padrão aminofilina 
(5) Concentração de furosemida (µg/mL) nas soluções da amostra.  
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Tabela 12 - Avaliação da estabilidade do coquetel de fármacos (furosemida + 
aminofilina) em solução parenteral de 0,9% NaCl em valores de pH (6,5-7,5) 
 

Coquetel 0,9%NaCl +Furosemida+Aminofilina 
pH inicial da amostra (1) 6,36±0,05 
 pH amostra após 20h (1) 6,16±0,05 

Equação da curva padrão em água aAbs=0,0541+0,0912x(µg/mL) 
Absorbância do padrão 0,4128 

Concentração do padrão (µg/ml)(2) 3,93 
Absorbância Inicial 0,4487±0,0 5 

Concentração Inicial da amostra (µg/ml)(3) 4,32 
Concentração inicial do fármaco coquetel (mg/ml) (3) 1,72 

Absorbância da amostra após 20h 0,4907±0.02 
Concentração da amostra (µg/ml) após 20h (4) 4,78 

Concentração do fármaco no coquetel (mg/ml) (4) 1,91 
Equação da curva padrão em água bAbs=0,0174+0,0466x(µg/mL) 

Absorbância do padrão 0,1344 
Concentração do padrão (5) 2,51 

Absorbância Inicial 0,2903±0,03 
Concentração inicial da amostra (6) 5,85 

Concentração inicial do fármaco coquetel (mg/ml)(6) 2,34 
Absorbância da amostra após 20h 0,3336±0,02 

Concentração da amostra após 20h (7) 6,77 
Concentração do fármaco no coquetel (mg/ml) (7) 2,70 

(1) pH das soluções das amostras (6) Concentração aminofilina nas amostras 
(2) Concentração do padrão de furosemida comercial. (7)Concentração aminofilina após 20h 
(3) Concentração de furosemida  (µg/ml) nas amostras aAbs = absorbância a 228 nm 
DP= Desvio padrão p< 0.05 bAbs = absorbância a 275 nm 
(4) Concentração de furosemida após 20h. 
(5) Concentração padrão aminofilina 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

35

 

1.4 Conclusões 

A avaliação da estabilidade dos fármacos furosemida e aminofilina 

individualmente, mostrou um comportamento estável para os valores de pH 10-11, 

tanto em 20% manitol como em 0,9% NaCl. Para valores de pH 6,5-7,5, nas 

soluções de 20% manitol a furosemida apresentou aumento nos valores de 

concentração. Quando os fármacos são associados, os padrões de concentração 

observados para a furosemida são semelhantes aos observados quando na 

ausência da aminofilina. No entanto, para a aminofilina os valores de concentração 

observados foram muito acima do esperado fato atribuído à interferência na leitura 

nos comprimento de onda máximo para aminofilina (λ=275nm). Acredita-se que a 

furosemida, por também possuir absorbância neste comprimento de onda, apesar de 

apresentar valores de lambida máximo em 228nm, esteja impedindo a real avaliação 

do comportamento da aminofilina no coquetel.  

A interferência do fármaco furosemida nas leituras de absorbância da 

aminofilina, poderiam ser avaliadas através da subtração da leitura do fármaco 

furosemida no comprimento de onda de 275nm, correspondente ao lambida máximo 

do fármaco aminofilina. No entanto, este calculo não foi efetuado, pois preferiu-se 

avaliar a estabilidade dos fármacos associados através da utilização da 

Cromatografia Líquida de Alta Eficiência (HPLC).  
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CAPÍTULO II 

AVALIAÇÃO DA UTILIZAÇÃO DA PROTEÍNA VERDE FLUORESCENTE (GFP) 

COMO BIOSSENSOR DA ESTABILIDADE DE FÁRMACOS EM SOLUÇÕES DE 

20%MANITOL E 0,9 % NACL, EM DIFERENTES VALORES DE pH. 

 

2.1 Introdução 

Soluções parenterais (SP) são usadas como veículos para a administração de 

fármacos no organismo. O desenvolvimento de novos métodos analíticos auxilia na 

detecção de incompatibilidades entre fármacos e as soluções parenterais, isto é 

necessário para garantir a correta associação e a utilização racional dos 

medicamentos.  

Diversas classes de fármacos como diuréticos, sedativos, antibióticos e 

antiarrítimicos são administrados através das soluções parenterais, sendo mais 

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

 No ambiente hospitalar muitas vezes a associação de diferentes fármacos em 

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

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

pacientes hospitalares em condições edematosas, a associação de furosemida e 

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

promover uma rápida resposta terapêutica em pacientes com patologias cardíacas. 

A adição de medicamentos a SPGV, seja individual ou em associação, pode 

alterar as propriedades físico-quimicas do meio, que depende (i) da estrutura 

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

composição das SPGV. As principais mudanças na estabilidade das soluções são: 
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pH, solventes e concentração iônica. A estrutura cristalina da GFP extraída da água 

viva Aequorea victoria, é o conjunto de dois monômeros dispostos em 11 fitas 

formados por Beta–folha pregueada externamente, em forma de barril ou cilindro 

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

alfa-hélices. O fluoróforo da GFP é formado por três aminoácidos: serina, tirosina e 

glicina, estes sofrem duas reações de ciclização autocatalítica resultando em duplas 

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

A versatilidade do emprego da GFP como biossensor vem sendo amplamente 

divulgado e aceita (CHALFIE, 1998), devido ao comportamento da proteína frente a 

alterações de pH do meio e a presença de íons em solução, denotando 

propriedades de alta sensibilidade e especificidade. A utilização de proteínas 

fluorescentes tem favorecido o desenvolvimento de biossensores para uma grande 

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

sistema de detecção de fármacos pertencentes à classe dos fenotiazídicos e 

antidepressivos tricíclicos tem sido desenvolvido através da utilização da proteína 

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

Biossensores são capazes de fornecer uma medida quantitativa ou semi-

quantitativa específica, utilizando como fator um elemento de reconhecimento 

biológico A GFP tem sido aplicada como elemento de detecção de uma grande 

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

metais e outras variedades de misturas complexas in vivo e in vitro (TEVENOT, et al. 

(2001)). 

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

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

seguido de uma rápida oxigenação na Tyr66
. Glicina GLy 67 é essencial para o 
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funcionamento do fluoróforo e aparentemente co-fatores ou componentes 

enzimáticos são requeridos para estes processos autocatalíticos. Recentemente 

métodos espectroscópicos revelaram dois estados responsáveis pelas bandas de 

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

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

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

Criativos mecanismos de utilização da GFP como biossensor tem sido 

utilizado para mensurar macromoléculas, metabólitos e íons. Recentes aplicações 

da GFP como biossensor de processos biológicos tem fornecido fundamentação 

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

O presente trabalho pretende avaliar o emprego da GFP como potencial 

biossensor para a estabilidade de fármacos em soluções parenterais de grande 

volume (SPGV).  

                                            

Figura 9 - Estrutura em barril da proteína verde fluorescente. Ao lado, visualização 
da emissão de fluorescência em luz ultravioleta. 
 

2.2 Materiais e Métodos 

 2.2.1 Material 

Os fármacos utilizados no estudo foram fornecidos pelo Instituto Dante 

Pazzanese de Cardiologia. O fármaco Furosemida 20 mg/2ml foi produzido pelo 

laboratório Farmace Indústria Químico - Farmacêutica Cearense Ltda. O fármaco 
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Aminofilina ampolas com 24 mg/ml, foi produzido pela Hypofarma – Instituto de 

Hypodermia e Farmácia Ltda.  

As soluções parenterais 20% manitol e 0.9% NaCl  foram utilizadas da Aster 

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

purificação Milli-Q (Millipore Q Gard®). A vidraria utilizada nos experimentos foi 

lavada em banho de NaOH 1M (solução alcoólica 50%), seguido de lavagem em 

ácido nítrico 1M e posterior enxague em água Milli-Q. Após lavados e secos os 

materiais foram esterilizados em autoclave Tuttnauer/Brinkman (Modelo 3870E, 

Brinkman Instruments, Westbury NY, EUA) a 121°C/30min. 

2.2.2 Determinação dos valores de pH 

Os valores de pH das amostras foram determinados através de pHmetro 

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

soluções e após  período de 20 horas de exposição à temperatura ambiente (25oC).  

2.2.3 Preparo das amostras 

As amostras foram preparadas mantendo as proporções de fármacos utilizadas 

na prática clínica do hospital, as condições encontradas nos excipientes também 

foram reproduzidas e avaliadas no estudo do comportamento destes nas soluções. 

As amostras foram preparadas em triplicata em soluções parenterais de 20% 

manitol e 0,9% NaCl, de acordo com a seguinte proporção:(i) 80% de solução 

parenteral adicionada a 16% furosemida e 4% água para injeção (veículo da ampola 

aminofilina), (ii) 80% da solução parenteral adicionada com 4% aminofilina e 16% 

água para injeção + NaOH (pH 9-10, veículo da ampola de furosemida), (iii) 80% da 

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

Para a leitura em espectrofotômetro as etapas descritas acima, foram diluídas 

em soluções diluentes preparadas nos valores de pH 6,5-7,5 e pH 10-11. Estas 
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soluções foram preparadas contendo solução parenteral e os excipientes presentes 

nas formulações de cada um dos fármacos. Desta forma as condições encontradas 

na bolsa de infusão são mantidas e as leituras realizadas no espectrofotômetro se 

mantêm dentro da faixa de confiança da Lei de Lambert–Beer.  

As determinações das absorbâncias das amostras foram realizadas após o 

preparo e um período de 20h a 25°C, nos comprimentos de onda de 228 nm para 

furosemida e 275 nm para aminofilina, correspondentes ao comprimento de onda 

máximo para ambos os fármacos. 

2.2.4 Intensidade de Fluorescência da Proteína 

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

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

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

pH 7,0-12,0 são responsáveis por garantir a estabilidade da proteína e a sua 

intensidade de fluorescência. 

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

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

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

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

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

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

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

solventes, (I) = - 134.64 + 103.61x µg/ml para GFP em TRIS-EDTA; (I) = - 130.95 + 

102.29x µg/ml para GFP em água para injeção. 
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2.2.5 Estabilidade da GFP nas amostras 

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

extração da GFP foi adicionado, alcançando uma concentração final da solução da 

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

então quantificada em espectrofluorímetro. Uma segunda quantificação das 

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

2.2.6 Degradação das amostras contendo os fármacos através da 

utilização de peróxido de hidrogênio 

As amostras dos fármacos em solução parenteral 20% manitol (pH 10-11), 

foram expostas ao oxidante peróxido de hidrogênio (2:1 mL peróxido de hidrogênio 

10%v/v) para induzir a degradação dos fármacos e avaliar o comportamento de 

emissão de fluorescência da proteína nas soluções contendo os fármacos 

submetidos a degradação. A estabilidade da GFP foi determinada adicionando 

0,0375mL de  GFP purificada à 3 mL da solução da amostra, obtendo uma solução 

final da amostra de 8 µg/mL de GFP. As amostras foram então quantificadas a 25°C 

em espectrofluorímetro. 
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2.3 Resultados e Discussão 

2.3.1 Curva de calibração para GFP 

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

para injeção (Figura 9). Verificou-se que o solvente utilizado para solubilizar a 

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

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

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

soluções parenterais. 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 10. Curva de calibração para proteína verde fluorescente (GFP) diluída em 
água, representada pela linha escura (Abs= -130.95+102.29*concentração de GFP, 
R2=0.983) e diluída em tampão TRIS-EDTA representada pela linha tracejada (Abs= 
-134.64+103.61*concentração de GFP, R2=0.985) 
 
  

2.3.2 Avaliação da intensidade de fluorescência da GFP na presença dos 

fármacos furosemida e aminofilina na faixa de valores de pH 10-11 

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

furosemida (Tabela 13), mostrou valores de concentração acima daquela observada 

para GFP na presença do fármaco furosemida nas soluções de 0,9% NaCl. Esta 

diferença na intensidade de fluorescência não pôde ser atribuída a mudanças nos 
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valores de pH das amostras, pois este se manteve constante e perto dos valores 

ótimos de pH 8-9 (VESSONI PENNA, et al 2003). O efeito dos valores de pH foi 

reportado anteriormente como sendo uma dos fatores principais que promovem 

decaimento da intensidade de fluorescência (ISHII, 2003). 

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

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

colaboradores (2003) mostraram que interações entre proteínas-solutos e proteínas-

proteínas são responsáveis por perturbações na estrutura terciária da proteína verde 

fluorescente denominada 1-anilino-8-naftaleno sulfonato (ANS), similarmente é 

possível inferir que o meio rico em açúcar na presença do fármaco furosemida pode 

mudar o equilíbrio da estrutura terciária da GFP. Para o fármaco aminofilina não 

foram observadas alterações significativas após período de 20h, nem entre as 

soluções de 20% manitol e 0,9% NaCl. 

Estudos prévios mostraram que a concentração de manitol no meio 

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

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

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

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

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

ser observado nas soluções de 0,9% NaCl na presença do mesmo fármaco.  
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Tabela 13 - Avaliação da intensidade de fluorescência da GFP em soluções 
parenterais de 0,9% NaCl e 20% Manitol, em valores de pH das amostras (10-11) 
 

  

  
20% Manitol  + Furosemida + 

Excipiente aminofilina 
20 % Manitol + Aminofilina +  

Excipiente de furosemida 
20% Manitol + Aminofilina + 

Furosemida 
 Amostra  A  Amostra B Amostra C 

aAbsorbância da amostra  0,4482 não determinado 0,5013 
bAbsorbância da amostra não determinado 0,364 0,3765 

Concentração de GFP (µg/ml) 8,37 7,41 8,39 
Intensidade de Fluorescência da amostra 746,82 657,00 748,43 

pH da amostra inicial + GFP 9,73 10,65 9,70 
Concentração de GFP (µg/ml) 20h 8,39 7,52 8,151 

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

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

  

  
0,9 % NaCl  + Furosemida 
+Excipiente aminofilina 

0,9 % NaCl  + Aminofilina +  
Excipiente 

0,9% NaCL + Aminofilina + 
Furosemida 

 Amostra A  Amostra B Amostra C 
aAbsorbância da amostra  0,3931 não determinado 0,4499 
bAbsorbância da amostra não determinado 0,5025 0,2602 

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

Intensidade de Fluorescência da amostra 662,88 643.260 734,25 

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

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

Intensidade de fluorescência após 20h 635,07 635,00 675,66 
Valor de pH da amostra + GFP após 20h  10,01 10,44 9,42 

     
SP- solução parenteral 
aAbs = absorbância a 228 nm     
bAbs = absorbância a 275 nm     

 

 

2.3.3 Avaliação da estabilidade da GFP nas soluções das amostras de 

pH entre 6.5-7.5 na presença dos fármacos furosemida e aminofilina. 

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

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

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

açúcar manitol em presença do fármaco furosemida, nesta faixa de pH, não é tão 

evidente como quando comparado ao observado na faixa de pH 10-11. As soluções 

de 0,9% NaCl na presença do fármaco furosemida nos valores de pH entre 6,5-7,5, 

mostraram uma importante influência na estabilidade da GFP após o período de 20h 



 

 

45

mostrando uma perda da intensidade de fluorescência mais agudo do que o 

observado nas soluções de álcali. Este fato pode ser relacionado com uma queda 

proporcional nos valores de pH das soluções após 20h. A sensibilidade da GFP á 

valores de pH envolve uma protonação a valores de pH>5. Decaimento nos valores 

de pH causam mudanças no equilíbrio do cromóforo. A intensidade de fluorescência 

decresce com valores de pH, alcançando máximo de intensidade nos valores de pH 

~6.0 (KNEEN et al. 1998). 

Para o fármaco aminofilina as variações de concentração e intensidade de 

fluorescência nas soluções de 20% manitol e 0,9% NaCl, não mostraram alterações 

significativas nesta faixa de pH. 
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Tabela 14 - Avaliação da intensidade de fluorescência da GFP em soluções 
parenterais de 0,9% NaCl e 20% Manitol, em valores de pH das amostras (6,5-7,5) 
 

 
 

2.3.4 Comparação entre o aumento da concentração dos fármacos em 

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

Avaliação sobre a influência no aumento na concentração dos fármacos sobre 

a estrutura terciária da proteína foi realizada (Tabela 15), levando-se em 

consideração valor de concentração representativo dos utilizados na prática clínica 

do hospital. A intensidade de fluorescência da proteína na presença do fármaco 

furosemida decresceu com o aumento na concentração do fármaco utilizado. Este 

aumento na concentração do fármaco foi seguido de uma diminuição nos valores de 

pH das amostras. Esta discrepância nos valores de pH pode ser relacionada com 

  

  
20% Manitol + Furosemida + 

Excipiente aminofilina 
20 % Manitol + Aminofilina +  

Excipiente de furosemida 
20% Manitol + Aminofilina + 

Furosemida 

 Amostra A  Amostra B Amostra C 

Absorbância da amostra  0,5858 não determinado 0,5003 
Absorbância da amostra não determinado 0,4833 0,5862 

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

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

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

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

Intensidade de fluorescência após 20h 683,19 704,86 680,27 
Valor de pH da amostra + GFP após 20h  7,12 7,08 7,00 

  

  
0,9 % NaCl + Furosemida 
+Excipiente aminofilina 

0,9 % NaCl + Aminofilina +  
Excipiente 

0,9% NaCL + Aminofilina + 
Furosemida 

 Amostra A  Amostra B Amostra C 

Absorbância da amostra  0,4883 não determinado 0,4767 

Absorbância da amostra não determinado 0,4664 0,4051 
Concentração de GFP (µg/mL) 7,35 8,00 8,00 

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

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

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

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

Valor de pH da amostra + GFP após 20h  6,34 6,35 6,37 
SP- solução parenteral     
aAbs = absorbância a 228 nm     
bAbs = absorbância a 275 nm     
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uma menor quantidade de solução de álcali utilizada na preparação da amostras de 

maior concentração.   

 Nas amostras com o fármaco aminofilina a concentração inicial de intensidade 

de fluorescência foi muito similar para ambas as amostras, não mostrando qualquer 

mudança com o aumento das concentrações do fármaco. No entanto, após o 

período de 20h, os valores de intensidade de fluorescência foram maiores nas 

soluções de fármaco com maior concentração. Este comportamento para a proteína, 

foi diferente do observado nas soluções de manitol contendo o fármaco furosemida. 

O caráter básico da estrutura da aminofilina acompanhado da manutenção dos 

valores de pH perto dos valores ótimos da GFP pode ter favorecido a estabilidade da 

GFP na presença de altas concentrações do fármaco. Nas soluções de alta 

concentração de aminofilina a estabilidade da GFP foi favorecida promovendo uma 

manutenção do equilíbrio nas estruturas próximas ao cromóforo. 

 O aumento na concentração dos fármacos furosemida e aminofilina 

associados numa mesma solução parenteral de 20% manitol foi estudado. Os 

efeitos observados mostraram que os aumentos nas concentrações dos fármacos 

foram similares aos observados para o fármaco furosemida, individualmente, nas 

soluções de 20% manitol.  

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

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

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

hipóteses: (i) o caráter molecular do fármaco como propriedades físico químicas 

favoreceram mudanças na intensidade de fluorescência e na concentração da GFP, 

(ii) interações entre proteínas e solutos ou interações entre fármacos favorecem 

mudança na estrutura terciária da proteína, (iii) o comportamento de pH favorece o 
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decréscimo ou aumento da estabilidade da intensidade de fluorescência da GFP, 

entretanto, quando os fármacos são associados mais de um fator contribui para 

estabilidade ou instabilidade da GFP.  

 

Tabela 15 - Efeitos do aumento da concentração dos fármacos veiculados em 
solução de 20% manitol sobre a proteína GFP. 
 
  20% Manitol + Furosemida + Excipiente de Aminofilina 
 Furosemida 4µg/mL Furosedima 1600µg/mL 

Absorbância da amostra 228nm 0,4482 0,4386 

Absorbância da amostra 275nm não determinada não determinada 

Concentração de GFP (µg/mL) 8,37 7,21 
Intensidade de Fluorescência da amostra 746,82 639,65 

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

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

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

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

      

  20% Manitol + Aminofilina + Excipiente de Furosemida 
 Aminofilina 9,6µg/mL Aminofilina 9600µg/mL 

Absorbância da amostra 228nm não determinada não determinada 

Absorbância da amostra 275nm 0,3640 0,5131 

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

Intensidade de Fluorescência da amostra 657,31 660,05 
pH da amostra inicial + GFP 10,65 8,63 

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

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

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

      

 20% Manitol + Aminofilina + Excipiente de Furosemida 
  Furosemida 4,8µg/mL Furosedima 1600µg/mL 
  Aminofilina 2,4µg/mL Aminofilina 9600µg/mL 

Absorbância da amostra 228nm 0,5013 0,4488 

Absorbância da amostra 275nm 0,3765 0,3259 
Concentração de GFP (µg/mL) 8,39 7,36 

Intensidade de Fluorescência da amostra 748,43 654,06 

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

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

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

pH da amostra inicial + GFP após 20h  9,53 7,90 
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2.3.5 Avaliação do comportamento da proteína verde fluorescente GFP, 

na solução 20% manitol, contendo os fármacos furosemida e aminofilina 

submetidos à degradação com peróxido de hidrogênio. 

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

após a degradação com solução de peróxido de hidrogênio (Tabela 16). Os 

resultados comparativos realizados nas soluções contendo os fármacos, nas 

proporções utilizadas na prática clínica, mostraram um comportamento de 

concentração e intensidade de fluorescência menor nas soluções submetidas a 

degradação. Nas soluções de furosemida não submetidas à degradação o 

comportamento de concentração e intensidade de fluorescência das amostras 

reproduziu o comportamento observado na tabela 15. Este fato ressalta a hipótese 

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

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

comportamento reforça a potencialidade da GFP ser utilizada como potencial 

biossensor da estabilidade de fármacos nas soluções parenterais. 
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Tabela 16 – Comportamento da GFP em solução parenteral 20% manitol, contendo 
os fármacos furosemida e aminofilina, individualmente e associados, quando estes 
foram submetidos à degradação e na ausência de degradação. 
 

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

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

Leituras de absorbância das soluções sem peróxido 0,54 0,89 
Leitura de absorbância das soluções com peróxido 3,76 3,93 
Concentração da GFP nas soluções sem peróxido 8,28 7,51 

Intensidade de fluorescência da GFP nas soluções sem peróxido 738,16 667,57 
Concentração da GFP nas soluções com peróxido 6,33 6,11 

Intensidade de fluorescência da GFP nas soluções com peróxido 559,22 538,66 
Concentração da GFP nas soluções sem peróxido após 20h 7,86 7,27 

Intensidade de fluorescência da GFP nas soluções sem peróxido após 20h 699,49 645,84 
Concentração da GFP nas soluções com peróxido após 20h 5,09 4,78 

Intensidade de fluorescência da GFP nas soluções com peróxido após 20h 444,72 416,69 
   

20% Manitol + Aminofilina + Excipiente de Furosemida 
Concentração da solução 0,96µg/mL  

pH das soluções sem peróxido+GFP 8,4   
pH das soluções com peróxido+GFP 7,94  

Leituras de absorbância das soluções sem peróxido 0,12   
Leitura de absorbância das soluções com peróxido 1,60  
Concentração da GFP nas soluções sem peróxido 7,933   

Intensidade de fluorescência da GFP nas soluções sem peróxido 705,99  
Concentração da GFP nas soluções com peróxido 6,32   

Intensidade de fluorescência da GFP nas soluções com peróxido 557,77  
Concentração da GFP nas soluções sem peróxido após 20h 7,62   

Intensidade de fluorescência da GFP nas soluções sem peróxido após 20h 677,81  
Concentração da GFP nas soluções com peróxido após 20h 4,95   

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

20% Manitol + Aminofilina + Furosemida 
  Furosemida Aminofilina

Concentração das soluções 4,8µg/mL 2,4µg/mL 
Leituras de absorbância das soluções sem peróxido 0,69 0,47 
Leitura de absorbância das soluções com peróxido 3,76 2,43 

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

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

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

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

Concentração da GFP nas soluções com peróxido após 20h 11,30 
Intensidade de fluorescência da GFP nas soluções com peróxido após 20h 1011,80 
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2.4 Conclusão 

O estudo mostrou que fatores como (i) as propriedades físico-químicas dos 

fármacos, (ii) interações proteína – solutos, interações soluto-soluto e (iii) valores de 

pH das soluções, podem favorecer mudanças de intensidade de fluorescência da 

GFP nas soluções contendo os fármacos individualmente e associados. Potencial 

mudança na estrutura terciária da proteína e a dependência da manutenção do 

equilíbrio entre formas protonadas podem influenciar no comportamento da GFP e 

na sua utilização como biossensor da estabilidade de fármacos nas soluções.  

A degradação forçada das amostras através da adição de peróxido de 

hidrogênio, contendo os fármacos individualmente e associados, mostrou um 

comportamento da GFP característicos nestas soluções, fato que reforça a hipótese 

de que as características físico-químicas dos fármacos promovem alterações diretas 

sobre a estrutura terciária da GFP, tornando sua utilização como potencial 

biossensor da estabilidade de fármacos em soluções parenterais um método 

promissor. 

 Parâmetros como métodos cristalográficos também devem ser avaliados para 

promover a utilização da GFP como biossensor da estabilidade de fármacos em 

soluções parenterais. No entanto, o conceito de utilização de proteínas fluorescente 

como biossensor da estabilidade de fármacos em soluções parenterais é importante 

por oferecer um rápido, sensível e alternativo método.  
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CAPÍTULO III:  

AVALIAÇÃO DA ESTABILIDADE DOS FÁRMACOS AMINOFILINA E 

FUROSEMIDA ASSOCIADOS NAS SOLUÇÕES DE 20% MANITOL UTILIZANDO 

CROMATOGRAFIA LÍQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA 

 

3.1 Introdução 

A prescrição de múltiplos medicamentos a pacientes hospitalizados, torna 

fundamental a correta utilização dos mesmos, racionalizando a prescrição, 

reduzindo eventos adversos e promovendo uma redução dos custos advindos da 

sua utilização. 

Estudo realizado em pacientes idosos com diagnóstico de falência cardíaca 

mostra que a média de medicamentos administrados a estes pacientes foi de 6,8, 

sendo 10,1 doses/dia a um custo de US$ 3142,00/ano. O estudo caracteriza o 

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

importante a otimização do tratamento medicamentoso (MASOUDI et al. 2005). 

Erros médicos e eventos adversos relacionados a medicamentos causaram 

em 1999 um maior número de mortes nos Estados Unidos do que aquelas 

ocasionadas por câncer de mama e acidentes de carros. Estudo realizado no Reino 

Unido mostrou que um a cada dez pacientes hospitalizados sofreu algum evento 

adverso relacionado a medicamento (Organização Mundial de Saúde, 2005).  

A associação dos fármacos furosemida e aminofilina em soluções parenterais 

de 20% manitol permite uma potencialização dos efeitos terapêuticos e rapidez na 

resposta clínica esperada, no entanto, estudos sobre a compatibilidade e 
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estabilidade desses fármacos associados em uma mesma bolsa de infusão 

contendo solução saturada de manitol 20%, não estão descritos na literatura. 

A possibilidade de combinação dos efeitos terapêuticos aliados ao uso seguro 

e racional dos medicamentos torna necessária a avaliação da estabilidade desses 

medicamentos através de metodologias que permitam confiabilidade e 

comparabilidade (RIBANI et al. 2004). 

Cromatografia líquida de alta eficiência é uma técnica de separação baseada 

nas características de uma fase estacionária sólida e de uma fase móvel líquida. As 

separações podem ser realizadas por partição, adsorção ou exclusão de íons, 

processo dependente da natureza da fase estacionária utilizada. Cromatógrafo 

líquido consiste de um reservatório contendo fase móvel, bomba, injetor, coluna, 

detector, computador e integrador (USP XXVI). 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a estabilidade dos fármacos furosemida e 

aminofilina associados em soluções de 20% manitol, utilizando o desenvolvimento 

de metodologia confiável e validada em cromatógrafo líquido de alto desempenho 

(HPLC). 

 

3.2 Materiais e Métodos 

 

3.2.1 Materiais 

Os fármacos utilizados no estudo foram fornecidos pelo Instituto Dante 

Pazzanese de Cardiologia. O fármaco Furosemida 20 mg/2ml foi produzido pelo 

laboratório Farmace Indústria Químico - Farmacêutica Cearense Ltda. O fármaco 

Aminofilina ampolas com 24 mg/ml, foi produzido pela Hypofarma – Instituto de 

Hypodermia e Farmácia Ltda.  
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As soluções parenterais 20% manitol e 0.9% NaCl  foram utilizadas da Aster 

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

purificação Milli-Q (Millipore Q Gard®). No preparo da fase móvel foi utilizada 

acetonitrila grau HPLC (Hipperquímica Ltda) e fosfato de potássio monobásico e 

dibássico (Dinâmica e Inlab Ltda). 

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

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

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

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

EUA) a 121°C/30min. 

3.2.2 Determinação dos valores de pH 

Os valores de pH das amostras foram determinados através de pHmetro 

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

soluções e após período 20 horas de exposição à temperatura ambiente (25oC).  

3.2.3 Preparo das amostras 

As amostras foram preparadas mantendo as proporções de fármacos utilizadas 

na prática clínica do hospital, as condições encontradas nos excipientes também 

foram reproduzidas e avaliadas no estudo do comportamento destes nas soluções. 

As amostras foram preparadas em soluções parenterais de 20% manitol, de 

acordo com a seguinte proporção: 80% da solução parenteral com 16% furosemida 

e 4% aminofilina (coquetel). Soluções das amostras foram preparadas contendo 

solução parenteral e os excipientes presentes nas formulações de cada um dos 

fármacos. As determinações foram realizadas após o preparo e após um período de 

20h a 25°C, nos comprimentos de onda de 228 nm para furosemida e 275 nm para 
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aminofilina, correspondentes ao comprimento de onda máximo para ambos os 

fármacos (Merck, 1996)  

3.2.4 Metodologia analítica  

A metodologia utilizada foi estudada e desenvolvida para promover a 

separação dos fármacos furosemida e aminofilina associados em solução parenteral 

de 20% manitol. Foi utilizada como fase móvel acetonitrila grau HPLC e tampão 

fosfato de potássio (pH=7,09). O sistema cromatógrafico Shimadzu modelo LC 10 

com detector de fotodiodo (PDA SPD-M10A), contendo software LC solution.  

Coluna C18 250 x 4,6mm, modelo Luna com 5µm, foi utilizada a temperatura 

ambiente operando com fluxo de 0.6 ml/min e um volume de injeção de 20µL. 

3.2.5 Validação da metodologia analítica 

Os parâmetros utilizados na validação do método foram: linearidade, 

especificidade, precisão, faixa e acuracidade de acordo com International 

Conference on Harmonisation of Technical Requirements for Registration of 

Pharmaceuticals for Human Use – ICH, 2005. 

3.2.5.1 Especificidade  

Foi determinada através da utilização do padrão dos fármacos furosemida e 

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

com o espectro da amostra.  

3.2.5.2 Linearidade 

Linearidade foi determinada através de curva de calibração dos fármacos 

numa faixa de 75 até 150% da concentração do analito (Furosemida 160µg/mL e 

aminofilina 96µg/mL. 
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3.2.5.3 Faixa de concentração do analito 

 Determinada usando uma curva de linearidade, demonstrando que a 

concentração do analito pode ser determinada com precisão, acuracidade e 

linearidade. 

3.2.5.4 Precisão 

A precisão foi estudada em termo de repetibilidade através da análise de 7 

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

através do tempo de retenção.  

3.2.5.5 Acuracidade 

Determinada através da comparação entre os padrões de referência dos 

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

solução da amostra. 

3.2.5.6 Método indicativo de estabilidade 

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

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

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

escolhido é indicativo de estabilidade.  

 

3.3 Resultados e Discussão 

3.3.1 Especificidade  

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

4.5±0,2 min, 8,4±0,1 min, para os fármacos aminofilina e furosemida 

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

fármacos utilizando detector de fotodiodo (PDA) (Figura 11).  

 

 

Figura 11: Identificação dos cromatogramas das amostras com os respectivos 

espectros de UV para os fármacos furosemida e aminofilina, respectivamente. (pico 

1: aminofilina e pico2: furosemida) 
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3.3.2 Linearidade e faixa de concentração do analito  

A linearidade dos fármacos foram determinadas utilizando uma faixa de 

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

correlação linear foi encontrada para ambos os fármacos (Figura 12 e 13). 
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 Figura 12: Curva de linearidade da aminofilina em solução manitol 20% na presença 
do fármaco furosemida (pH 10,5±0,5), (Área=294333+79756*concentração de 
furosemida, R2=0,99). 
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Figura 13: Curva de linearidade da furosemida em solução manitol 20% na presença 
do fármaco aminofilina (pH 10,5±0,5), (Área=2E+06+142645*concentração de 
furosemida, R2=0,99). 
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3.3.3 Precisão 

A precisão foi avaliada quantificando 7 replicatas da amostra de 100% da 

concentração teste (160µg/mL furosemida e 96 µg/mL aminofilina). (Tabela 17). Foi 

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

método preciso para avaliar a estabilidade do coquetel de fármacos. 

Tabela 17: Precisão calculada através dos tempos de retenção dos fármacos 

furosemida (λ=228nm) e aminofilina (λ=275nm) em solução de 20% manitol. 

 1°replicata 2°replicata 3°replicata 4°replicata 5°replicata 6°replicata 7°replicata 
RSD-

Desvio 
Padrão 

228nm 8,486 8,442 8,438 8,405 8,402 8,377 8,372 0,040 
275nm 4,526 4,529 4,537 4,529 4,53 4,531 4,539 0,004685 

 

3.3.4 Acuracidade  

Determinada comparando-se o cromatograma dos padrões de cada analito 

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

fármacos associados nas soluções 20% manitol. (Figura 14,15,16). Observou-se que 

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

obtidos nos cromatograma dos padrões em água para injeção. 

Figura 14: Cromatograma da amostra contendo os fármacos aminofilina e 

furosemida em solução de 20% manitol, respectivamente. 
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Figura 15: Cromatograma do padrão de aminofilina 

 

Figura 16: Cromatograma do padrão da furosemida 
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           3.3.5 Avaliação da metodologia para que esta possa ser utilizada como 

um indicativo da estabilidade dos fármacos furosemida e aminofilina em 

solução parenteral 20% manitol. 

 Amostras contendo os fármacos aminofilina e furosemida em solução 20% 

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

obtidos (Figura 16) foram avaliados. Observou-se que no tempo de retenção do 

fármaco aminofilina (faixa de 4,5min) foram obtidos dois picos, cujas características 

de espectro de UV, obtidos utilizando detector de fotodiodo, apenas para o pico 2 

(tempo de retenção de 4,7min) foram correspondente ao fármaco aminofilina. Para o 

fármaco furosemida (pico 3), o tempo de retenção das amostras foram 

consideravelmente alterados para 9,4min, sendo que anteriormente a degradação, o 

cromatograma correspondente ao fármaco furosemida era obtido com o tempo de 

retenção de 8,4min.  

O cromatograma das amostras mostrou tambem um quarto pico, cujo 

comportamento de espectro de UV é característico do fármaco aminofilina (tempo de 

retenção de 18,2min). 

PLEASANTS e colaboradores, 1992, estudaram a compatibilidade da 

utilização dos fármacos ceftazidima e aminofilina utilizando HPLC. Como forma de 

avaliar a contribuição dos interferentes obtidos através da degradação das amostras, 

estas foram submetidas à degradação com pH extremos, para determinar se os 

tempos de retenção dos produtos de degradação podem interferir na quantificação 

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

indicativo de estabilidade. 
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Figura 16: Cromatograma da amostra submetida à degradação por peróxido de 

hidrogênio e espectro de UV correspondente a cada pico presente.  

 

3.3.6 Avaliação da estabilidade da furosemida e aminofilina associadas 

em soluções parenterais 20% manitol. 

 Amostras contendo furosemida e aminofilina em solução parenteral, após o 

preparo e após o período de 20h foram analisadas (Tabela 18). Os resultados 

encontrados para os fármacos aminofilina e furosemida, comparativamente com os 
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respectivos padrões de referência, mostraram estabilidade para ambos os fármacos 

nas soluções 20% manitol após o período de estudo de até 20h, embora as 

concentrações encontradas para os fármacos fossem maiores que as esperadas. 

Para o fármaco aminofilina a concentração esperada era de 96 µg/mL, porém aquela 

mensurada foi de 99µg/mL, após preparo da solução. A concentração de furosemida 

esperada era de 160 µg/mL, porém aquela obtida após o preparo foi de 170 µg/mL. 

Tais observações nos permitiram constatar que a associação de furosemida e 

aminofilina em uma mesma solução parenteral de 20% manitol permite a 

manutenção da estabilidade dos fármacos, embora para o fármaco furosemida tenha 

sido observado leituras de área na amostra menores dos que as leituras de área 

encontrada para o padrão. No entanto, para o fármaco aminofilina o inverso ocorreu, 

sendo que o padrão apresentou concentrações menores que a amostra. Estas 

variações entre leitura de área e padrões, podem ser justificadas pelo fato do padrão 

e do sal do fármaco utilizado no preparo das amostras, terem origens diferentes e 

grau de pureza variável. 

 

Tabela 18: Determinação da amostra e dos padrões dos fármacos furosemida e 

aminofilina após o preparo e após período de 20h. 

Aminofilina   
 Área amostra Área padrão 

Leituras após o preparo 8253887 7015528 
Leituras após 20h 8519763 7216522 

   
   

Furosemida   
 Área amostra Área padrão 

Leituras após o preparo 26364775 28542571 
Leituras após 20h 26193469 28711985 
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3.4 Conclusões 
 
 A avaliação da estabilidade dos fármacos furosemida e aminofilina em 

soluções de 20% manitol permitiram concluir que esta associação não prejudica a 

estabilidade dos fármacos quando estes são associados, garantindo a estabilidade 

por um período de infusão de até 20h.  

A validação da metodologia analítica mostrou que a mesma é reprodutível, 

apresentando precisão analítica dentro dos padrões de desvio de até 5% para os 

fármacos estudados. Esta metodologia mostrou também ser adequada para a 

determinação da estabilidade dos fármacos associados nas soluções 20% manitol, 

pois quando as amostras foram submetidas à degradação, o cromatograma obtido 

mostra que os produtos de degradação não são eluídos no mesmo tempo de 

retenção dos produtos de interesse, permitindo a correta quantificação dos fármacos 

nas amostras. 

Esta etapa do estudo permitiu concluir que a associação entre os fármacos 

furosemida e aminofilina em solução parenteral 20% manitol pode ser utilizada na 

prática clínica por um período de infusão de até 20h, sem que ocorra perda de 

concentração ou estabilidade dos fármacos. 
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CONCLUSÕES FINAIS 

A avaliação da utilização dos fármacos furosemida e aminofilina em soluções 

parenterais, foi estudada com o intuito de promover uma utilização racional e segura 

dos medicamentos nestas soluções. O estudo permitiu concluir que a associação de 

furosemida e aminofilina na solução parenteral 20% manitol, pode ser utilizada de 

forma segura por um período de infusão de até 20h, sem que houvesse perda de 

concentração dos fármacos estudados. 

A utilização da proteína verde fluorescente como potencial biossensor da 

estabilidade de fármacos em soluções parenterais se mostrou promissora. No 

estudo foi observada uma correlação entre características físico-quimicas dos 

fármacos e um comportamento de emissão de fluorescência, que pode ser 

correlacionado com as mudanças de estabilidade ocorridas nas soluções. 

Estudos que promovam a avaliação da estabilidade de fármacos utilizando 

como veículos as soluções parenterais de grande volume são importantes na prática 

clínica para assegurar a eficácia da terapêutica clínica empregada e promover 

segurança na utilização de medicamentos hospitalares. O desenvolvimento de 

novas metodologias que auxiliem de forma segura e rápida a correta utilização dos 

medicamentos se faz necessária para auxiliar e fornecer parâmetros analíticos 

confiáveis de que estes medicamentos estão sendo empregados de forma segura e 

eficaz no ambiente hospitalar. 
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ANEXOS 

 

• Cópia do aval do comitê de ética em pesquisa da Universidade 

de São Paulo e Instituto Dante Pazzanese de Cardiologia. 

• Artigos submetidos à publicação 

 

 

 

 


