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1 INTRODUÇÃO

A incorporação de conservantes em preparações

farmacêuticas de múltipla dose tem por finalidade garantir que as

características de qualidade do produto sejam mantidas no decorrer de sua

vida útil. Essas substâncias são tóxicas e, portanto, seu emprego deverá ser

otimizado de forma a se obter ação comprovadamente eficaz com a menor

concentração possível do agente antimicrobiano.

No caso de preparações oftálmicas, concentrações altas de

conservantes podem resultar em irritação conjuntival e, assim, na prática,

observa-se que os formuladores tendem a empregá-Ias em concentrações

apenas levemente superiores à concentração mínima inibitória do

crescimento microbiano, característica dos conservantes em pauta. Tal

procedimento pode vir a comprometer a estabilidade microbiológica do

produto.

Em trabalho anterior, verificaram-se parâmetros físico-químicos

de suspensões oftálmicas de dexametasona e de sulfato de polimixina B e

obteve-se, dentre as estudadas, fórmula que atendeu aos requisitos de

estabilidade com relação a estes aspectos. Também avaliou-se a eficácia

de sistemas conservantes incorporados e a fórmula que apresentou melhor

desempenho foi aquela em que se empregou digluconato de clorhexidina e

álcool feniletílico.

Porém, as concentrações empregadas foram as máximas

permitidas evidenciando-se a necessidade da otimização do sistema

conservante de forma a determinar a concentração mínima requerida para

sua eficácia.
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Nas suspensões oftálmicas, além do agente suspensor o

conservante também é exposto ao agente molhante, no geral, os

polissorbatos. A presença destes componentes pode reduzir a concentração

livre do conser\(ante e desta forma permitir o crescimento de

microrganismos eventualmente presentes ou que venham contaminar o

produto. Assim, as suspensões, dentre os produtos oftálmicos, apresentam

maior susceptibilidade à proliferação microbiana e, portanto, estudo

aprofundado com relação a este aspecto torna-se de fundamental

importância.

Os métodos oficiais para a avaliação dos conservantes

permanecem inalterados há 20 anos e requerem, no mínimo, 28 dias para

sua execução. Com o advento da era da tecnologia e informática é natural

que pesquisadores proponham novos métodos, mais condizentes com a

crescente aceleração do mercado industrial, e com os novos desafios da

competitividade em função da globalização mercadológica. A agilidade, a

rapidez e eficácia tornaram-se, nesta era, qualidades essenciais para

garantir a sobrevivência do setor produtivo. Além disso, resultados obtidos

de delineamento experimentais, submetidos à estudos estatísticos surgem

como ferramenta indispensável ao técnico envolvido no desenvolvimento de

formulações.
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2 OBJ ETIVO

o presente trabalho teve como objetivo otimizar a utilização de

sistemas conservantes tendo por base o emprego de 2 substâncias

antimicrobianas e EDTA, incorporadas em suspensão oftálmica de

dexametasona e sulfato de polimixina B. Utilizou-se, na avaliação dos

sistemas conservantes, o valor D, calculado pelo método de regressão

linear, assim como metodologia farmacopéica, na determinação do número

de sobreviventes aos desafios promovidos. Buscou-se, empregando dados

obtidos, selecionar formulas com sistema conservante ideal, por sua vez

submetidos a avaliações comprobatórias.
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3 REVISÃO DA LITERATURA

3.1 Contaminação Microbiana em Produtos Oftálmicos, Origem e

Interrelações

A presença de Pseudomonas aeruginosa, microrganismo

notoriamente patogênico para o órgão visual, em produtos oftálmicos, tem

sido relatada por diversos autores 111 ,139, 175, 285 sendo que em alguns dos

trabalhos foi possível constatar as seqüelas decorrentes da utilização de

produtos contaminados por este germe.

Neste sentido, em 1927, GARRETSON e COSGROVE 111

detectaram Bacilluspyocyaneus em solução de ácido bórico industrializado,

e embora os autores não pudessem comprovar, suspeitaram de que 16

casos de infecções oculares estariam relacionados à utilização desse

produto contaminado. Quase 3 décadas após, em 1951, THEODORE 284

constatou a presença de Pseudomonas aeruginosa em suspensão oftálmica

de cortisona e solução oftálmica de sulfonamida. Um ano mais tarde, em

S 285
1952, o mesmo autor e FEIN TEIN relataram a presença deste

microrganismo em 26 frascos de solução oftálmica de fluoresceína, em uso

por hospital. Também na década de 50, VAUGHAN 303 , da mesma forma

que Mc COULLOUGH 175, constatou a presença deste patogênico em

colírio de fluoresceína manipulado em farmácia hospitalar.

Na década de 60 vários problemas de infecção em pacientes

continuaram a ser relacionados com a qualidade sanitária de produtos

oftálmicos. KALLlNGS e colaboradores 139, em 1966, relataram 8 casos na

Suécia em que pomada oftálmica industrializada contendo hidrocortisona e

neomicina,foi responsávelpor lesãoda córneae diminuiçãoda acuidade visual

de pacientes em função da presença de Pseudomonas aeruginosa nestes

produtos. O microrganismo foi isolado do globo ocular infectado, das

embalagens em uso e de embalagens não abertas de vários lotes da pomada.
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Mais recentemente, em 1983, MARQUES e colaboradores 169

avaliaram 72 lotes de 53 especialidades oftálmicas do mercado nacional

quanto à esterilidade, eficácia de conservantes, inocuidade ocular, hemólise

e pH. Duas especialidades correspondendo a 1 lote de cada, estavam

contaminadas, sendo que 1 deles por Pseudomonas aerugínosa. No estudo

de SAlTO e colaboradores 257 avaliaram-se 44 lotes de colírios

comercializados na cidade de São Paulo quanto à esterilidade, pH e

eficácia de conservantes. Nos 8 lotes com resposta positiva ao crescimento

microbiano, procedeu-se à contagem e pesquisa de Pseudomonas

aerugínosa . Os autores, embora a identificação propriamente dita dos

contaminantes não foi investigada, comprovaram a ausência de

Pseudomonas aerugínosa em todos os lotes contaminados.

oftálmicos

A característica inadequada de qualidade em produtos

foi evidenciada, também, pela presença de outros

microrganismos 7, 31, 32, 33, 119, 195, 228, 254 ,273 além de Pseudomonas

aerugínosa, em produtos oftálmicos. ENGLER 92 relatou que microganismos

como Staphylococcus aureus, Proteus vulgarís, Escheríchía colí e Bacíllus

subtílís também podem ocasionar infecções oculares.

Dos 290 lotes de colírios de fabricação nacional testados, 50

apresentaram contaminação no estudo realizado por SOUTO e

colaboradores 273 , representando 17,24% das amostras analisadas. Deste

total, em 27 foram identificados microrganismos aeróbios, em 17, fungos e

em 6, microrganismos aeróbios e fungos. BOWMAN 31 avaliou 114 lotes de

pomadas oftálmicas e constatou 8 produtos contaminados. Destes, 4

apresentaram bolores, 3 apresentaram bastonetes gram-positivos e 1

apresentou bastonetes gram-positivos e bolores. Embora o percentual de

contaminação (7%) foi reduzido quando comparado ao estudo anterior 33 no

qual foi detectada a presença de contaminantes em 10% das amostras, o

autor relatou que qualquer contaminação em pomadas oftálmicas era
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considerada extremamente indesejável. Em outro estudo, BOWMAN e

colaboradores 32 investigaram 82 lotes de 27 diferentes fabricantes de

pomadas oftálmicas, sendo que 47 produtos não apresentavam antibióticos

na formulação enquanto que 35 produtos continham algum tipo de

antibiótico. Os autores relataram que 8 lotes ou 17% das amostras testadas

sem antibióticos apresentaram contaminação assim como 8 lotes ou 23%

das amostras testadas contendo antibiótico também apresentaram algum

tipo de contaminante, sendo a grande maioria de bolores do gênero

Aspergillus e Penicillium.Além de bolores, as amostras que não continham

antibióticos apresentaram contaminação principalmente por Bacillus sp. Da

mesma forma, RODRíGUEZe colaboradores 254 relataram em seus estudos

que das 525 amostras de 75 especialidades diferentes de colírios

comercializados na Espanha foram encontrados 17 lotes contaminados de

10 diferentes especialidades. Os gêneros principais encontrados foram:

Bacillus, Micrococcus, Aerococcus, A/caligenes, Lactobacillus, Nocardia,

além de bolores e leveduras.

Da mesma forma, PUENTEDURA e colaboradores 228 relataram

a presença destes mesmos microrganismos em investigação de 152

amostras de colírios de 76 especialidades, durante sua utilização, também

no mercado espanhol. A avaliação de colírios durante sua utilização foi

relatada, assim como no trabalho anterior por ANDERS e WIEDEMANN 7

que analisaram 148 lotes de colírios, após o uso, quanto á esterilidade, e

detectaram 4% de produtos inadequados sendo os contaminantes

identificados como bactérias gram-negativas. Os produtos contaminados

estavam em uso pelos pacientes entre o período de 2 semanas a 3 meses.

Também OLSON e colaboradores 195 na avaliação de 151 frascos de

colírios, após 24 horas de utilização, detectaram 2 lotes contaminados com

Staphy/ococcus epidermidis. A incidência de contaminação relatada por

HARTE e colaboradores 119 em resíduos de pomadas oftálmicas,

anteriormente utilizadas em pacientes internos de hospital foi de 36% dos
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45 resíduos examinados. Os contaminantes isolados foram cocos gram-

positivos (25%), bastonetes gram-positivos (12,5%), organismo filamentoso

gram positivo (31,2%), bactéria gram-negativa (18,8%) e fungos (12,5%). Os

autores constataram que o nível de contaminação entre as pomadas que

continham antibiótico era o mesmo daquelas que não possuíam esta

substância, corroborando com o estudo de BOWMAN e colaboradores 32

Além da susceptibilidade dos produtos oftálmicos frente aos diversos

microrganismos acima mencionados, D'ARCY 75 relatou a possibilidade do

vírus HIV ser transmitido via lacrimal em função de procedimentos

hospitalares inadequados na utilização de colírios de múltipla dose e que,

embora não houvesse qualquer evidência neste sentido, o autor sugeriu a

utilização de preparações de dose única com a finalidade de evitar esse

risco.

A exigência de esterilidade como característica de qualidade para

produtos parenterais surgiu, oficialmente, pela primeira vez, em 1932 na

FarmacopéiaBritânica38 . Mais tarde, em 1936,a USP XI 200 também adotou tal

critério. Somente a partir de 1955, na USP XV 293,exigiu-se esta característica de

qualidade para as soluções e suspensão oftálmica. Esta última, descrita pela

primeira vez, consistia de suspensão oftálmica de acetato de cortisona. Na edição

anterior,na USP XIV 292 , que descreviapela primeiravez um produto oftálmico

(solução oftálmica de nitrato de prata) tal exigência não foi requerida. Quase uma

década após, em 1966, esta exigência foi requerida para loções oftálmicas e

colírios, no British Pharmaceutical Codex 37 e, em 1968, na Farmacopéia Britânica 39,

para pomadas oftálmicas, após inúmeras evidências documentadas as quais

correlacionavam disfunções oculares com a utilização destes produtos, inclusive os

8 casos da Suécia relatados por KALLlNGS 139. Apesar da similaridade óbvia entre

as soluções oftálmicas e os produtos para lentes de contato, a exigência de

esterilidade para estes últimos foi requerida apenas em 1980 e, neste caso,

também após publicação de trabalhos relatando problemas decorrentes da

utilização destes produtos contaminados 14.
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3.1.1 Técnica de preparação de colírios

Os processos requeridos para a produção de colírios,

principalmente aqueles para suspensões oftálmicas, são bastante

complexos pois abrangem diversas etapas envolvendo a esterilização de

componentes, seguida de manipulação e envase em áreas controladas 1.

Todos eles devem ser validados de acordo com protocolos definidos e

constituem parte essencial das Boas Práticas para a Fabricação de

produtos farmacêuticos 23,42,46,106.

A água, componente de maior proporção em colírios, deve ser

purificada por meio de destilação e de preferência utilizada imediatamente,

evitando, desta forma, a proliferação de microrganismos. Na prática, para a

fabricação do lote concilia-se a vazão restrita do destilador e o volume

necessário pela adoção de armazenamento, até 24 horas, em tanques de

aço inox 304 ou 316, em sistema fechado sob circulação, adequadamente

limpo e a temperatura não inferior a 80°C. A utilização de luz ultravioleta

nos tanques para a estocagem de água também poderá ser empregada e

possui a vantagem da sua utilização à temperatura ambiente 13 . Apesar da

recomendação, sabe-se das limitações e riscos inerentes a este recurso.

Além de atender aos testes físico-químicos tais como total de

sólidos dissolvidos e condutividade, a contaminação microbiana não deverá

ser superior a 1 UFC/mL. O nível de pureza requerido para a produção

farmacêutica é aproximadamente 100 vezes mais exigente que para a água

potável 124 A recomendação da Federation Internationale Pharmaceutique

(F.I.P.) para água destinada à produção de injetáveis é de 10 UFC/100mL99.

Após a transferência da água para o tanque de manipulação

acrescenta-se os insumos hidrossolúveis, devidamente aprovados pelo

controle de qualidade, de acordo com a seqüência pré-estabelecida no

sistema de preparação padronizado para cada produto 1. A solução obtida
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será esterilizada por processo térmico ou por filtração em membrana de

porosidade 0,22!lm 230sendo que a escolha do processo esterilizante estará

na dependência de características intrínsecas ao produto. Preocupação

adicional deve-se ter quanto a termosensibilidade de algumas substâncias,

e ainda, outras podem ser retidas na membrana filtrante, como no caso do

acetato de clorhexidina 174.

A esterilização por remoção mecânica poderá ser simultânea

ao processo de clarificação, pois os colírios não devem apresentar materiais

estranhos particulados 42, 170, 299. O produto é então automaticamente

transferido para área limpa e, quando aplicável, recolhido em

autoesterilizáveis, empregando vapor 1.

tanques

Para a obtenção de suspensão oftálmica a dispersão de

tensoativo empregada e o agente suspensor são preparados e esterilizados,

por calor úmido, separadamente. Princípios ativos, como por exemplo

agentes anti-inflamatórios, na forma de pó micronizado, são esterilizados

por óxido de etileno e incorporados na dispersão de tensoativo estéril,

sendo a suspensão obtida submetida à vigorosa agitação e, adicionada, de

forma asséptica, ao veículo contendo os outros componentes, inclusive o

agente suspensor. Novamente procede-se a homogeneização do produto

por meio de agitação 1. Em função da possibilidade de restrição do uso de

óxido de etileno pelo Food and Drug Administration, BUSSEY e

colaboradores 49 validaram método para a esterilização de corticosteróides

por irradiação utilizando C06o. Os autores concluiram que, dentro das

condições estudadas, houve, no máximo, perda de 1% da atividade destes

compostos e ainda que nenhum composto novo, proveniente da degradação

pelo processo, foi identificado. Da mesma forma, JACOBS 133 relatou que o

efeito da radiação gama, intensidade de 25 e de 50 KGy, não interferiu na

estabilidade de cefoxitina, antibiótico do grupo beta-Iactâmico. Porém, nem

sempre pode-se esperar tal comportamento dos produtos submetidos á

radiação gama. SEBERT e colaboradores 262 relataram que a reologia do
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hidroxipropilmetilcelulose após irradiação com intensidade de 5 e 15 KGy

era alterada e, após sua manipulação, obteve-se dispersões que

apresentaram viscosidade abaixo do esperado.

Após a filtração esterilizante, o produto deverá ser manuseado

em área grau A ou B, circundada por área grau B ou C, respectivamente 23.

A classificação A, B, C e D corresponde à norma Européia 43 para a

manufatura de produtos estéreis e refere-se ao número máximo de

partículas de 0,5~m e maiores por m3 de ar assim como o número máximo

de partículas viáveis por m3 de ar. Desta forma, os graus A, B, C e D

correspondem, respectivamente, a 3.500, 35.000, 350.000 e 3.500.000

partículas de 0,5~m e maiores por m3 de ar, e menor que 1, 5, 100 e 500

unidades formadoras de colônias por m3 de ar, respectivamente, para as

áreas A, B, C e D.

Também no Federal Standard 209 E 300 a determinação dos

limites para cada classe de limpeza é dada em concentrações específicas

de partículas. Adotou-se, nesta última edição, o sistema internacional de

medida no qual a designação numérica da classe é derivada do logaritmo

(base 10, com mantissa truncada para uma única casa decimal) do número

máximo permitido de partículas 0,5~m e maiores, por m3de ar.

Assim, uma determinada área classificada como M3, poderá

ter no máximo 1000 partículas de tamanho 0,5~m e maiores, por m3 de ar.

Entretanto as unidades inglesas, como utilizadas em edições anteriores do

Federal Standard 209 301, também podem ser utilizadas. Neste caso, a

designação numérica da classe é derivada do número máximo de partículas

de tamanho igual a 0,5~m e maiores, por pé3 de ar.

No Brasil, em junho de 1996, a Associação Brasileira de

Normas Técnicas aprovou texto enviado pela Sociedade Brasileira de

Controle de Contaminação para a classificação de Áreas Limpas baseado
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no Federal Standard 209E 300 , publicada em 1992 - norma ABNT 13.700 n

Porém, no manual das Boas Práticas para a Fabricação de Produtos

Farmacêuticos 23, de 1994, publicado pelo Ministério da Saúde, a

classificação das áreas limpas corresponde à norma Européia 43.

A monitorização do ambiente nos procedimentos assépticos

por meio de controles específicos é rotina na indústria farmacêutica. De

acordo com o programa recomendado pela Federation Internationale

Pharmaceutique 99 (F.I.P.), os parâmetros físicos de monitorização do ar

devem incluir medições da pressão positiva da área limpa, além da

temperatura e da umidade, testes de velocidade, vazão e uniformidade do

fluxo de ar e ainda a determinação de partículas não viáveis, por meio de

contador de partículas 54,261. Recomenda-se velocidade de ar para as

unidades verticais ou horizontais de fluxo de ar em regime unidirecional

entre 0,35 a 0,55m/s 99 e para áreas grau B, C e O número de trocas de ar

por hora maior que 20 23.

Mudanças nas condições de higiene das áreas controladas

podem ser detectadas por testes microbiológicos adequados no ar, nas

superfícies e nos gases (ar comprimido ou nitrogênio). A identificação dos

microrganismos isolados podem indicar as prováveis fontes contaminantes.

Além dos testes já citados, a avaliação da biocarga no produto,

imediatamente antes da esterilização do mesmo, permite determinar o

máximo período de tempo permitido entre a produção do granel e sua

subseqüente esterilização, quer seja por filtração ou por processo térmico 99.

Outro recurso utilizado para a monitorização microbiológica da

produção de estéreis é a operação simulada dos processos assépticos

empregando meio de cultura. O procedimento consiste na preparação do

meio, simulando as condições do produto, incluindo sua filtração esterilizante

e o envase asséptico de pelo menos 3.000 unidades. O índice de contaminação

não deverá exceder a 0,1% das unidades processadas 1.23. 131,294.
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o impacto da presença de operadores nos processos

assépticos é bastante crítico. Os programas de treinamento e os exames

médicos periódicos devem fazer parte da rotina que assegura a qualidade

do produto. Operadores que apresentam infecções cutâneas, eczemas,

especialmente na face, pescoço, braços e mãos ou ainda febres, resfriados

ou outras doenças contagiosas não devem entrar nas áreas limpas. A

monitorização microbiológica das luvas, por meio do contato direto destas

sobre o meio de cultura, deve ser realizada pelo menos uma vez por

semana dependendo do grau de automação da operação de envase.

Recomenda-se limite máximo de 30 unidades formadoras de colônia,

obtidas das duas mãos 99.

A máquina de envase merece especial atenção pertinente a

riscos de contaminação, pois suas partes, como por exemplo os pistões,

são desmontados, embalados e esterilizados a vapor. O restante do

equipamento é sanitizado, no geral, com vapor entre 90 a 100°C 210 ou, com

solução de hipoclorito de sódio a 1.000 ppm, desde que compatível.

Imediatamente antes do envase, quantidade suficiente do produto é

utilizada para remover o hipoclorito residual 1.

Preferencialmente, para o acondicionamento de colírios

utilizam-se frascos de polietileno de baixa densidade contendo autodosador.

Após o envase do produto, o frasco deve ser adequadamente fechado de

forma a reduzir a possibilidade de contaminação durante seu

armazenamento 23°. A esterilização do material de embalagem, em função

de sua natureza, se processa por óxido de etileno ou por radiação

ultravioleta, imediatamente antes do envase 1. A radiação ionizante,

principalmente na forma de raios gama (emitidos pelo radioisótopo C06o),

também pode ser empregada na esterilização de material de embalagem

primária uma vez que este procedimento é normalmente utilizado, em escala

industrial, na esterilização de produtos médicos como seringas, cateteres,

luvas, etc. Além disto, não há qualquer possibilidade da embalagem ou do
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produto tornar-se radioativo como resultado do processo, pois o nível de

energia do fóton emitido não é suficiente para afetar o núcleo de qualquer

elemento 16°. Porém, podem ocorrer algumas alterações químicas no

material polimérico, decorrentes da radiação, provocando mudanças nas

suas propriedades físicas como cor e resistência. Materiais como o cloreto

de polivinila (P.v.C.) e o polimetacrilato escurem após o tratamento16°.

Segundo ATTWOOD e colaboradores 12 radiação gama acima de 0,4Mrad

alterava a propriedade fluídica de material polimérico de poli(oxietileno).

Algumas destas alterações podem até mesmo ser benéficas como no caso

do polietileno, para o qual o ponto de fusão pode ser aumentado

significativamente após tratamento com radiação 16°.

No caso da utilização de frascos de vidro, estes deverão ser

neutro e âmbar ou adequadamente tratados. Quando este tratamento incluir

hidróxido de sódio, o vidro não deverá ser autoclavado mais de uma vez.

Tal procedimento previne a extração do álcali pelo produto 223. Batoques de

borracha igualmente devem suportar o processo de esterilização sem, no

entanto, liberar qualquer material. Da mesma forma, a tampa, em alumínio

ou de material plástico deverá suportar a esterilização. Apesar das

vantagens do vidro como material de acondicionamento, a borracha do

batoque pode interagir com os sais de mercúrio e com o cloreto de

benzalcônio 174. O emprego de batoques de silicone em substituição a estes

últimos possui a desvantagem deste ser permeável ao vapor de água e,

como conseqüência, poderá ocorrer a desidratação do produto 223. Outro

problema relacionado com os batoques de borracha, quando não saturados

previamente com o sistema conservante, é a difusão deste, com remoção de

até 90% do conteúdo de clorocresol, cloreto de benzalcônio e clorobutanol174

Fato semelhante ocorre com as embalagens plásticas na presença de

clorobutanol22.
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É fundamental a aderência aos tópicos acima apresentados,

inerentes às Boas Práticas de Fabricação, tanto tendo em mente a

característica de esterilidade a ser atingida nos produtos oftálmicos, assim

como para respeitar que os conservantes não sejam empregados para

minimizar biocargas elevadas decorrentes do processo produtivo, e sim, na

eliminação daqueles microrganismo introduzidos no decorrer do uso do

produto, fundamentalmente 42.299.

Conforme anteriormente mencionado, para a obtenção de

produtos oftálmicos com qualidade adequada é necessário que todos os

processos empregados sejam validados 23,42, 94. 106. Segundo a F.I.P.99validar

é estabelecer que toda operação essencial no desenvolvimento, produção e

controle de produtos farmacêuticos seja confiável, reprodutível e capaz de

prover a qualidade desejada ao produto, desde que sejam cumpridas as

instruções estipuladas de produção e controle. Particular importância deve

ser dada à característica de esterilidade, com um nível de segurança (do

inglês Sterility Assurance Levei, ou S.A.L.) de no mínimo 10-6 49,99,152,211,212,

271,299,304

Os ciclos de esterilização a vapor podem ser estudados de

duas formas diferentes: a primeira estabelece os parâmetros do processo

tendo por base a carga contaminante do produto previamente à

esterilização (biocarga) e sua resistência ao processo. No segundo caso

obtém-se os parâmetros em função do microrganismo que apresenta

tipicamente a maior tolerância ao ciclo de esterilização a ser estudado. Esse

método é denominado de Overkill e oferece a vantagem de dispensar

estudo mais profundo da biocarga, entretanto, a termoestabilidade do

material deve ser compatível com tal processo 212. É no geral, o mais

utilizado pela indústria farmacêutica 1.

Quando uma população de microrganismo é exposta a um

processo de esterilização, a razão de morte pode ser descrita em termos



15

matemáticos, equivalente à cinética química de uma reação de primeira

ordem. O fenômeno de destruição térmica pode ser representado pelo

modelo de curva linearizada, semi-Iogarítmica de sobreviventes, em relação

ao tempo de exposição à temperatura constante que resulta em curva

linearizada decrescente 304.

Assim, a determinação experimental das características de

termoresistência de população microbiana homogênea pode ser expressa

como valor O, ou seja, o tempo necessário para a destruição de 90% da

população de esporos 143,212,218,271,304.

Além da carga microbiana inicialmente presente no produto e

de seu comportamento quando submetido ao processo esterilizante, a

viscosidade, o volume de cada item e a configuração da carga influenciam

na determinação do tempo necessário para que a esterilização ocorra

dentro do nível de segurança desejado 3,305. Estudos da distribuição e da

penetração do calor no interior do equipamento têm por finalidade assegurar

que mesmo o ponto mais frio será consistentemente exposto ao processo

letal 212, 304.

Para tais monitorizações emprega-se aparelho registrador de

temperatura acoplado a termopar ou par termoelétrico que consiste de dois

condutores metálicos de natureza distinta, na forma de metais puros ou

ligas homogêneas, sendo sua composição de cobre (+)/ cobre - níquel (-) ou

outros, compatíveis com o processo de esterilização estudado. Após

calibração destes frente a termômetro padrão à temperatura desejada, estes

são dispostos na câmara de forma conveniente aos estudos de distribuição

ou da penetração do calor. As diferentes temperaturas registradas em dado

intervalo de tempo são convertidas em razão de letalidade à temperatura

desejada, como por exemplo a 121°C. Os valores obtidos são somados e

multiplicados pelo valor de tempo entre as monitorizações . Assim, o tempo

total de esterilização será em função dos valores equivalentes à
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temperatura de referência e comparado ao tempo requerido para se obter o

nível de segurança pretendido para o ciclo de esterilização em estudo 212,

Os cálculos dos tempos equivalentes à temperatura de referência são

obtidos por meio do valor Z, definido como o incremento de temperatura

responsável por uma redução de 90% no valor 0212.

Os indicadores biológicos devem ser utilizados na validação

dos processsos de esterilização e posteriormente poderão ser empregados

como método adicional para o monitoramento da esterilização e, nestes

casos, precauções deverão ser tomadas para que seja evitada a

transferência de contaminação microbiana a partir dos mesmos 23, Para

alguns processos as fitas convencionais de esporos não são

recomendadas, e então sugere-se que o próprio material seja desafiado

empregando-se suspensão de esporos apropriados e à concentração

adequada 96.152.

A validação do processo não exclui a monitorização da

temperatura e pressão inicial e final de qualquer operação, bem como a

qualificação periódica do equipamento. Os registros de temperatura podem

ser contínuos ou por meio de termômetros de máxima 99.

A esterilização Steam in Place como alternativa ao método

convencional por autoclavação para os aparatos esterilizantes de produtos

e membranas também devem ser validados. Tal procedimento requer a

determinação inicial da área onde o vapor encontrará maior dificuldade de

penetração. Além disso, o aparato a ser esterilizado deverá ter configuração

adequada de modo a ser possível a eliminação de todo o ar e água

condensada contidos no equipamento 152,
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3.1.2 Influência de Componentes da Formulação sobre a Ação dos

Conservantes

Conservantes constituem-se em substâncias que, incorporadas

aos produtos farmacêuticos e cosméticos de múltipla dose, têm por

finalidade evitar a proliferação microbiana nos mesmos. Têm

conseqüentemente por meta manter a sua estabilidade, e também evitar que

o uso inadequado destes produtos acarrete doenças em pacientes já

acometidos por alguma moléstia ou que se encontre sob tratamento. Não

devem ser utilizadoscomo substitutosdas Boas Práticas de Fabricação 299,

embora seu emprego possa minimizar a proliferação de contaminantes. A

presença de microrganismos, ainda que mortos, é indesejável uma vez

que eles ou seus metabólitos podem ocasionar reações adversas 267, 276 .

ROMANOWSKI e SCHUELLER 255 relataram que a contaminação de um

produto pode ocorrer nas seguintes etapas: (a) durante a produção,

proveniente dos equipamentos ou matérias primas; (b) após a produção,

proveniente de contato com recipientes de estocagem ou material de

acondicionamento sujo; (c) durante sua utilização pelo consumidor.

ORTH e LUTE 202 e ORTH e MILSTEIN 206 descreveram as

características de um conservante ideal como sendo:

. apresentar amplo espectro de ação;

. ser efetivo e estável em extensa faixa de pH;

. ser compatível com os demais componentes da fórmula;

. não afetar as características físicas do produto como cor, odor,

sabor, etc;

. ter adequado coeficiente de partição óleo em água, de modo a

permitir concentração efetiva em ambas as fases;

. inativar rapidamente os contaminantes prevenindo a adaptação

microbiana;
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. ser seguro, ou seja, atóxico;

. não ser irritante nem sensibilizante;

. estar de acordo com a legislação vigente;

Características enfatizadas por HINO e SZEKELY 123 são de

que o conservante deve manter sua atividade antimicrobiana na presença

de outros insumos da fórmula, não deve se decompor durante esterilização

térmica e apresentar, preferencialmente, ação biocida. Assim, a seleção do

agente antimicrobiano a ser incorporado em produtos farmacêuticos ou

cosméticos é tarefa bastante difícil, devendo ser feita, primariamente, sob a

luz do conhecimento técnico específico disponível sobre sua estrutura

química, aspectos

combinações 313

legais pertinentes ao conservante ou a suas

A influência de certos fatores na atividade dos compostos

antimicrobianos como o coeficiente de partição óleo em água, a atividade da

água, o pH da fórmula, além de interações com outros componentes do

produto, e até mesmo com o material de acondicionamento já foi

amplamente estudado por inúmeros pesquisadores 18, 19,22,25,45,57,59,67,73,74,

81,82,93,135.144,147,150,154,155,158,164,165,173,180,182,217,224,225,229,235,249,269,277,313

Segundo COWEN e STEIGER 67, é quase impossível detalhar

todos os fenômenos que ocorrem entre o produto e o sistema conservante

e, entre este, e os microrganismos.

A palavra inativação, segundo WEOOERBURN 310 não

expressa adequadamente o fenômeno que ocorre entre os conservantes e

os outros ingredientes da fórmula. Estes compostos podem se apresentar

parcialmente ionizados, solubilizados, adsorvidos, em estado reversível ou

não, conferindo eventualmente atividade adicional. Segundo o autor 310 , os

fatores que influenciam a efetiva concentração do conservante na fase
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aquosa são: a) dissociação como função do pH; b) partição do conservante

na fase oleosa do produto; c) solubilização; d) ligações às macromoléculas;

e) ligações ao material de acondicionamento.

Nesta linha, YABLONSKI313 relatou sérios erros cometidos no

desenvolvimento de produtos devido a incorporação de conservante

incompatível com o pH da fórmula. Conservantes ácidos tais como os ácidos

sórbico, benzóico e dehidroacético são normalmente mais eficazes em pH

abaixo de 6. São, em princípio, ativos na forma não dissociada e, portanto,

tendem a perder sua atividade em pH neutro a alcalino.

Na prática, é possível detectar contaminação de produtos

cosméticos em faixa extensa de pH (3 a 11) , BOROVIAN30 relatou a

sobrevivência e crescimento de Pseudomonas cepacia em fórmula

cosmética apresentando pH abaixo de 3,2. Segundo MORRIS e LEECH 182

tal fenômeno é bastante significativo para o formulador.

Pode-se ponderar que a conservação de produtos com

conservantes não depende somente do pH do meio mas também da fração

ionizada e não ionizada do antimicrobiano. Os amônios quartenários, por

exemplo, são mais ativos em pH alcalino, enquanto que conservantes

ácidos fracos, como os ácidos benzóico e sórbico são ativos na forma não

ionizada, que ocorre com pH baixo 67, 313,

Entretanto, conforme anteriormente discutido, o equilíbrio entre

a forma dissociada e não-dissociada é função do pH. Segundo GARRET 110, a

fração da concentração total do conservante não ionizada para ácidos

fracos pode ser representada pela equação a seguir apresentada, cujo

desenvolvimento evidencie a interdependência com a concentração

hidrogeniônica, portanto com o pH:

Sabendo-se que a constante de dissociação é:
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Ka = [H+] [A-]
[HA] =

(1)

[
-

] Ka.[HA] =

A = --urr (2)

Adicionando-se [HA]

obtemos a seguinte expressão:

em ambos os lados da equação (2),

[HA] =~Ka

f[Ha]= [HA]-:;:]:A-] 1+ [w ]

(3)

Sendo J..l a concentração mínima ativa requerida, a

concentração total do conservante J..l T

forma:

pode ser expressa da seguinte

fl

flT = f[Ha]
(4)

e, portanto:

}1T~++~~ ]}
(5)

em que:

fHa = fração do total de conservante que está associado

[HA] = concentração do ácido na forma não dissociada

[H+] = concentração hidrogeniônica

[A1 = concentração do ácido na forma dissociada

J..l = concentração mínima inibitória (não associado)

J..lT = concentração total do conservante
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Alguns tipos de conservantes, como a clorhexidina, possuem

faixa estreita de atuação em função do pH, no valor 8 pode ocorrer

precipitação de sais de fosfatos ou sulfatos e a atividade desaparece em pH

abaixo de 5,2 67. Para o ácido benzóico, a constante de dissociação é

6,3x10-5 e o valor de pKa iqual 4,2. Em pH iqual a 4 tem-se 60% não

dissociado, enquanto que em pH 4,2 e 7,0, esses valores serão iguais a 50

e 0,15%, respectivamente.

o cloreto de benzalcônio apresenta acentuada redução de

atividade antimicrobiana em meio ácido, particularmente em pH abaixo de

5,5 86. O clorobutanol 93 é um composto volátil relativamente insolúvel em

água, com lenta ação bactericida, sendo efetivo contra microrganismos

gram-positivos e negativos com baixa incidência de sensibilização em

pacientes. Apresenta certos problemas de estabilidade relacionados ao pH,

pois, pela hidrólise, forma produtos ácidos em pH acima de 4,5. O produto

de degradação não afeta a segurança do medicamento, embora em

preparações. muito antigas, cuja composição seja falha devido à ausência de

tamponante, o pH pode alcançar valores da ordem de 3 e, em

conseqüência, ocasionar desconforto ao usuário.

O coeficiente de partição óleo em água do composto em

sistemas multifásicos também deve ser considerado, com a finalidade de

assegurar proteção, principalmente na fase aquosa do produto. Em geral, a

atividade antimicrobiana de um conservante em uma emulsão é

principalmente atribuida à concentração livre deste na fase aquosa 18

Assim, o conservante incorporado em determinada emulsão sofre

migração parcial para a fase oleosa, enquanto parte interage com o tensoativo e o

restante se mantém na fase aquosa do produto, na forma livre. Portanto, a

concentração livre do conservante na fase aquosa é dependente do coeficiente de

partição óleo-água do antimicrobiano e do grau de interação deste com os

tensoativos 86 (Tabela 1).
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Tendo por base a teoria de partição apresentada, a

concentração livre de conservantes na fase aquosa de uma emulsão

simples pode ser calculada pela equação abaixo apresentada, definida por

BEAN e colaboradores 18 :

Cm = c(e+ 1)
K:e + 1

(6)

concentração do conservante na fase aquosa

concentração total do conservante no sistema

razão óleo: água

coeficiente de partição óleo - água do conservante.

As emulsões cosméticas ou farmacêuticas necessitam sempre

de um tensoativo para assegurar sua estabilidade. Este promove a

redistribuição do conservante entre as fases, pois apresenta efeito

solubilizante. Além disso, o tensoativo pode também interagir com o

antimicrobiano, unindo-se parcialmente a ele. Portanto, a concentração total

do conservante na fase aquosa pode ser definida como:

CA = C(e+l)
Ke+l (7)

em que:

CA

K

=concentração do conservante na fase aquosa

= coeficiente de partição óleo-água do agregado do tensoativo

A concentração livre do conservante na água será:

CA
R

Cm = (8)

Sendo Cm a concentração livre do conservante, CA a concentração

em que:

Cm =

C =

8 =

KOm =
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total e R a relação entre a concentração total e a livre e, portanto, a relação entre o

conservante ligado e não ligado ao tensoativo ou livre.

Quando KOm é menor que 1, grande parte do conservante

encontra-se na fase aquosa e aumentando-se o valor de e a concentração

do conservante na fase aquosa aumenta. Quando KOm é maior que 1,

grande parte do conservante encontra-se na fase oleosa e aumentando-se o

valor de e a concentração da fase aquosa diminue 18:

Cm = c(e + 1)
K'e+R

IJJ

(9)

TABELA 1 Valores de Coeficiente de Partição em Óleo Vegetal
de Alguns Conservantes 86

< 1,0 I alto

ácidobenzóico 3-6
I

médio

álcoolbenzilico 1,3 I baixo

bronopol 0,11 I baixo

cetrimida < 1,0 I alto

clorobutanol -

I

médio

clorhexidina O,04(diacetato) I alto

clorocresol 117-190 alto

cresol - médio/baixo

parabenos 7,5(metil) alto

fenol - baixo

fenoxietanol - baixo

feniletanol - baixo

sais de mercúrio < 1,0 baixo

ácido sórbico 3,5

tiomersal - I baixo
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KURUP e colaboradores 154 concluiram que a equação

anteriormente proposta para calcular a concentração de conservantes na

fase aquosa de emulsões simples era também aplicável a emulsões

múltiplas, composta de mais de um óleo e tensoativo. Os autores relataram

que dentre os conservantes estudados, metilparabeno, fenoxietanol e

clorocresol, este último apresentou maior atividade contra os
. .

mlcrorganrsmos testados (Pseudomonas aerugmosa, Staphylococcus

aureus, Candida albicans e Aspergillus niger). Eles determinaram que a

atividade antimicrobiana do conservante livre na fase aquosa da emulsão

estudada era maior que a mesma concentração de conservante em água

destilada, indicando que a atividade do conservante não era somente

dependente de sua concentração livre na fase aquosa. O fenômeno,

segundo os pesquisadores pode ser atribuído à presença dos tensoativos.

Fator de importância relevante para a estabilidade no aspecto

microbiológico diz respeito à atividade da água (aw). Esta é definida como a

razão da pressão de vapor da água do material (P) e a pressão de vapor

da água pura (Po) , na mesma temperatura. Assim, este fator é dependente

da natureza e da concentração do soluto na fase aquosa do produto 182 .

Segundo CURRY 73 , a maioria das bactérias gram-negativas não se

desenvolvem sob aw abaixo de 0,91. Microrganismos formadores de esporos, em

geral, são capazes de se multiplicarem em 8w da ordem de 0,90. De forma

diferenciada, o Staphylococcus aureus sobrevive em 8wentre 0,89 a 0,86 devido à

sua capacidade de tolerar altas concentrações de cloreto de sódio (7,5%).

Em contrapartida, OHMAN e GOLDBERG 193 relataram que

microrganismos produtores de exopolissacarídeos podem resistir melhor em

condições de baixa atividade de água. Estes autores observaram que o alginato

produzido por Pseudomonas aeruginosa protegia a célula contra a dessecação. A

sobrevivência de esporos de Bacillus subtilis em óleos, gorduras e parafinas por



25

dois anos foi relatada por BULLOCK e KEEPE 47 . Os autores também

comprovaram a manutenção da viabilidade de Streptococcus faecalís mantido por

seis meses, nestas mesmas substâncias.

Além disso, bolores e leveduras podem se desenvolver em

atividade de água abaixo de 0,80, permanecendo 0,60 como limite minímo

de atividade de água para as distintas formas de vida 182

A disponibilidade de água em formulações cosméticas e

farmacêuticas pode ser restrita, correspondendo a valores ínfimos nos

produtos constituídos por pós e comprimidos, os quais se reduzem ainda

mais com o emprego de componentes adequados 182 tais como cloreto de

sódio, glicerol, glicose, etanol, sacarose e uréia 73.

Da mesma forma que a atividade da água, o potencial de

óxido-redução da fórmula também pode influir no crescimento e na

sobrevivência de microrganismos. Geralmente, os microrganismos são

classificados quanto à sua exigência de oxigênio em aeróbios, anaeróbios e

facultativos. Assim, aeróbios crescem somente em faixas positivas de

potencial de óxido-redução e anaeróbios em potenciais de redução baixos 182.

OBLlNGER e KRAFT 191, trabalhando com Pseudomonas

f/uorescens a pH 7,0, determinaram como sendo de 100 a 500 mV a faixa de

potencial de redução que compatibilizou com o crescimento microbiano. De

forma semelhante, tendo-se conhecimento de faixas de valores de óxido

redução, tornam-se possíveis alterações planejadas de fórmulas, de

maneira a inviabilizar o crescimento microbiano.

Substâncias macromoleculares como o hidroxipropilmetilcelulose

(hyprome//ose) em concentração igualou superior a 0,5% (p/v) inativam de forma

significativa a ação antimicrobiana do cloreto de benzalcônio. RICHARDS 235
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demonstrou que este fenômeno ocorria no processo de esterilização a vapor deste

conservante na presença do hidroxipropilmetilcelulose e que, aparentemente, a

clorhexidina não era afetada por este procedimento. Também DELUCA e

KOSTENBAUDER 81 relataram a interação e conseqüente perda da atividade de

compostos de amônio quaternário como o cloreto de benzalcônio e o cloreto de

cetilpiridínio na presença de polissorbato 80.

MIYAWAKI e colaboradores 180 verificaram que o metil e o

propilparabeno interagiam com o polietilenoglicol, a metilcelulose, a

polivinilpirrolidona e a gelatina, porém estas interações eram

significativamente menores quando comparadas àquelas observadas com

agentes tensoativos não iônicos.

A interação entre o polissorbato 80 e os parabenos, descrita

em 1958 por PATEL e KOSTENBAUDER 217, é exemplo clássico de

incompatibilidade associada a conservantes. Estes autores relataram que

em solução a 5% de polissorbato 80 somente 22% do total de metilparabeno

e 4,5% do propilparabeno estava em sua forma livre, ou seja, não ligado ao

agente tensoativo. PISANO e KOSBAUDER 224, um ano depois, verificaram

que a atividade do conservante era função da sua concentração livre e que,

além do polissorbato 80, os polissorbatos 60, 40 e 20 também

apresentavam o mesmo comportamento. Portanto, conclui-se que a

concentração livre dos parabenos diminuía com o aumento da concentração

dos tensoativos, com conseqüente decaimento da sua atividade. Após

quase uma década e meia POELMAN e colaboradores 225 ainda relatavam a

interação desses tensoativos com os parabenos.

Da mesma forma, resultados obtidos por YOUSEF e EL

NAKEEB 314 revelaram que os cinco polissorbatos utilizados pelos autores

produziram nível relativamente alto de neutralização da atividade

bactericida do cloreto de benzalcônio. BOLLEe MIRIMANOFF 25 sugeriram
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que em emulsões e pomadas anti-sépticas contendo polissorbato o controle

da ação fungistática e bacteriostática fosse considerado indispensável

devido a ação antagonista deste em relação a compostos antimicrobianos.

Porém, BROWN e RICHARDS 45 , em discordância com o

trabalho anterior, verificaram que, na presença do agente tensoativo, a

susceptibilidade do microrganismo ao ataque químico aumentava. Os

autores relataram que o polissorbato 80 poderia estar, de algum modo,

alterando a permeabilidade da membrana celular. Desta forma, compostos

como a clorhexidina, quando presentes em baixas concentrações,

conseguiriam atingir o interior da célula.

Da mesma forma, KURUP e colaboradores 155 demonstrou que

a atividade antimicrobiana dos conservantes por ele estudados, o

metilparabeno, o fenoxietanol e o clorocresol, em relação à Pseudomonas

aeruginosa era incrementada na presença de polissorbato 80. O autor

sugeriu que a redução da tensão superficial e interfacial entre as células e a

solução poderia facilitar a adsorção dos conservantes na superfície

bacteriana, aumentando a permeabilidade da membrana aos conservantes

que, desta forma, alcançariam a condição intracelular mais rapidamente.

WEDDERBURN 310 verificou que a atividade do conservante

de preparações cosméticas contendo agentes tensoativos não iônicos a 2%

e catiônicos, incluindo o cloreto de benzalcônio, a 0,1% era sempre passível

de inativação, parcial ou total.

O efeito sinérgico ou antagônico que os tensoativos não

iônicos exercem sobre os agentes catiônicos com atividade antimicrobiana

pode ser explicado em termos da concentração crítica micelar, ou seja, a

propriedade destes compostos se agregarem ou formarem uma nova fase,

sem, no entanto, se separarem da solução. A mínima concentração em que
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ocorre tal fenômeno é denominada de concentração crítica micelar. Esta

propriedade de agregação ou de formação de micelas é refletida em

mudanças substanciais das propriedades da solução, incluindo tensão

superficial, índice de refração, solubilidade, condutividade elétrica, etc. Na

presença de ambos os tipos de tensoativos formam-se micelas mistas 264.

SCHOMOLKA 264 sugeriu que para formular produtos sem

efeitos antagônicos ou até mesmo com efeito sinérgico, as seguintes etapas

deviam ser observadas:

- utilizar baixa razão, quatro porções ou menos do tensoativo não

iônico para um do catiônico a ser incorporado na fórmula;

- utilizar tensoativos não iônicos com valor alto de concentração crítica

micelar. Isto significa que haverá poucas micelas formadas ocorrendo, portanto,

menor possibilidade do composto quaternário ser inativado;

- adicionar compostos que alteram a concentração crítica micelar dos

tensoativos como a uréia, álcoois, glicóis, etc;

- compostos quaternários que exibam propriedade atípica devem ser

avaliados, como por exemplo, o DowicilR 100. Este composto tem a

propriedade de liberar gradualmente o formaldeído.

A interação com partículas sólidas também mereceu estudo

por diversos autores 19, 173,314. YOUSEF e EL-NAKEEB314 verificaram que o

trissilicato de magnésio foi o mais forte inativador do cloreto de benzalcônio

das 20 substâncias com aplicação farmacêutica estudadas. A atividade

germicida do m-cresol não se mostrou significantemente diferente em

suspensão de caolim e em solução aquosa, indicando que o sólido

suspenso não interferia na conservação da fórmula. Porém, quando
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ocorreu a adsorção entre o cloreto de benzalcônio e partículas de caolim e

penicilina procaína, a atividade conservante do sistema foi menor quando

comparada à solução aquosa do amônio quaternário 19.

McCARTHY e MYBURGH 173 descreveram as interações

observadas entre pós normalmente utilizados na indústria farmacêutica e

cosmética e alguns conservantes (Tabela 2):

TABELA 2 Decaimento da Concentração de Conservantes (%) com
Cadeias Longas em Contato com Pós.

L= Leve P= Pesado

aerosil(1%) 35 35 60 69 29

carbonatobismuto 20 44 81 83 12

calamina 33 71 95 98 74

carbonatode cálcio 8 O 6 2 47

caolim(L) 17 90 100 100 66

caolim(P) 40 69 100 98 52

carbonatomagnésio(L) 11-28 19 25 17 94

carbonatomagnésio(P) 11 26 22 16 97

óxidomagnésio(L) 11 19 65 47 99

trissilicatomagnésio 92 93 100 100 99

talco 29 36 30 28 27

dioxidode titânio 20 54 92 100 53

óxidode zinco 8 14 5 1 30
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Outros compostos como a h idroxi propi l-a -ci cl odextri na, a

hidroxipropil-B-ciclodextrina e os lipossomas também podem interagir com os

conservantes em variado grau. LOFTSSON e colaboradores 164 relataram

interação entre os para-hidroxibenzoatos e a hidroxi-B-ciclodextrina. Os autores

observaram que além da atividade antimicrobiana ser reduzida pela formação

do complexo conservante-ciclodextrina, o conservante deslocava o princípio

ativo da ciclodextrina e, portanto, reduzia o efeito de solubilidade esperado

para este composto. Além disso, a magnitude desta interação era dependente

do grau de complexação.

Da mesma forma, LEHNER e colaboradores 158 relataram que a

atividade dos para-hidroxibenzoatos (PHB) contra Candida albicans era

reduzida na presença de hidroxipropil-B-ciclodextrina. Os resultados sugeriram

que o grau de inativação era completamente dependente da fração ligada ao

complexo PHB-ciclodextrina. Também a atividade antimicrobiana do

butilparabeno em suspensão de lipossomas era proporcional à concentração

livre do conservante na fórmula 15°.

A presença de outros componentes da fórmula nem sempre

resulta em interação com o sistema conservante ocasionando perda parcial ou

total de sua atividade. De fato, existem ingredientes que até podem contribuir

para sua ação. KENNEY 147 e KABARA e WERNETTE 135 relataram que o

glicerillaurato (LauricidinR) , quando utilizado em substituição a outros agentes

emulsificantes, na concentração entre 1-10%, em fórmulas conservadas com os

parabenos e EDTA, apresentava excelente atividade contra Pseudomonas

aeruginosa. Embora este composto não tivesse por si só este efeito, na

presença dos parabenos e EDTA este fenômeno era observado. Portanto, os

autores concluiram que o LauricidinR contribuía para a ação destes

conservantes.
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Formulações que contém de 10 a 20% de propilenoglicol, em

geral, não necessitam de conservantes. Outros componentes como glicerina,

sorbitol e butilenoglicol podem contribuir com o sistema conservador da

fórmula, caso utilizados em concentrações adequadas 313. Em geral, segundo

YABLONSKI 313,qualquer substância adicionada na fase aquosa do produto,

no qual o conservante é preferencialmente solúvel, pode beneficiar

substancialmente a atividade do conservante.

Além dos componentes acima citados, o gliceril monolaurato, o

etanol, o sulfito de sódio, o ácido salicílico e propiônico 59, os antioxidantes, o

EDTA e os óleos essenciais 70 , entre outros, também são consideradas

substâncias que contribuem com o sistema conservante 206 .

Para os produtos oftálmicos, no que se refere ao aspecto de

conservação, a partir da 19a. edição da USP 295, 296, recomendou-se a utilização

de 4 substâncias: cloreto de benzalcônio (0,01 %), nitrato de fenilmercúrio ou

acetato de fenilmercúrio (0,002%), clorobutanol (0,5%) e o álcool feniletílico

(0,5%), não indicando, pelo menos claramente, o emprego da combinação

destes agentes. Esta recomendaçãopermaneceu inalterada até a 21a. edição 297

deste compêndio sendo que as edições seguintes limitaram-se a fornecer

apenas orientações gerais, não sugerindo qualquer substância. Porém, as

edições mais recentes (USP XXII 298 e XXIII 299) descrevem que pode ser

utilizado conservante ou combinações de susbstâncias antimicrobianas que

possuam a propriedade de prevenir ou destruir microrganismos acidentalmente

introduzidos durante o uso do produto.

Além dos conservantes acima recomendados pelos compêndios

oficiais, agregou-se posição de vários autores 18, 44, 55, 86, 93, 128, 134, 156, 174,232,233,240

quanto às substâncias antimicrobianas a serem incorporadas em produtos

oftálmicos, de forma somatória ou acumulativa, sumarizadas na Tabela 3.



TABELA 3 Conservantes Usualmente Empregados em Produtos Oftálmicos.

4,0 - 10,0

4,0 - 6,0

s; 7,0

>5,0

5,0 - 8,0

6,0 - 8,0

6,0 - 8,0

7,0 - 8,0

tensoativos aniônicos e não iônicos, citratos, nitratos, metais pesados,

álcalis, alguns materiais poliméricos

tensoativos não iônicos e álcalis, adsorção por alguns materiais

poliméricos como o polipropileno e polietileno

tensoativos não iônicos

agentes oxidantes, e tensoativos não iônicos

tensoativos aniônicos e não iônicos, gomas, alginato de sódio e forma

sais insolúveis na presença de borato, bicarbonato carbonatos,

cloretos, citratos.

metais, sais de amônia, sulfitos e tioglicolatos, tensoativos aniônicos,

agentes suspensores , adsorção por certos componentes da borracha

e materiais poliméricos como o polietileno.

metais, sais de amônia, sulfitos e tioglicolatos, tensoativos aniônicos,

agentes suspensores , adsorção por certos componentes da borracha

e materiais poliméricos como o polietileno.

ácidos, iodo, sais de metaispesados,tensoativosnão iônicos,tioglicolato,

proteínas,podeocorreradsorçãoporvários tipos de borrachas.
u)
N
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Devido à complexa natureza das fórmulas farmacêuticas e

cosméticas, freqüentemente é necessária, para a proteção destes produtos

contra a contaminação microbiana, a incorporação de, no mínimo, duas

substâncias antimicrobianas 85 . Tais associações podem ser preparadas ou

adquiridas no mercado 179.

Os efeitos possíveis, neste caso, podem ser: (a) sinérgico,

quando o efeito é maior que a soma dos efeitos individuais; (b) indiferente ou

efeito de adição, no caso em que não há potenciação do efeito; (c) antagonista,

quando o efeito obtido é menor que o previsto 83, 85 .

Segundo CROWSHAW 68, pode se obter as seguintes vantagens

por meio das combinações de substâncias antimicrobianas: (a) aumento do

espectro de atividade; (b) utilização de concentrações individuais mais baixas,

podendo resultar em redução de efeitos tóxicos; (c) prevenção do

desenvolvimento de resistência microbiana em relação aos componentes

individuais; (d) possibilidade de ser obter efeito sinérgico.

Além do exposto acima, a associação de conservantes é

essencial no caso de fórmulas com múltiplas fases, nas quais as propriedades

físicas do agente antimicrobiano tais como solubilidade, coeficiente de partição

óleo em água estão limitadas a uma das fases apenas 86,302. A possiblidade de

se encontrar o melhor efeito possível para as combinações de conservantes,

ou seja, o efeito sinérgico, foi investigada por diversos autores 126, 127,203.

ORTH e colaboradores 203 observaram efeito sinérgico contra

várias espécies de Pseudomonas em loção cosmética contendo 0,2% de

metilparabeno e 0,2% de ácido acrilíco homopolímerol copolímeros. A adição

de cloreto de cálcio no produto causava significante aumento do valor D e

eliminava o efeito potenciador da associação.
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o sucesso para se obter o efeito sinérgico, segundo HUGO 126,

reside em utilizar substâncias que atuam com mecanismos e sítios de ação

diferenciados na célula microbiana. O autor relata, em seus trabalhos 126, 127,

que conservantes pertencentes ao mesmo grupo químico produzem meramente

efeito aditivo, quando combinados. Em seus estudos, o pesquisador observou

o efeito sinérgico nas seguintes combinações: cloreto de benzalcônio e m-

cresol, para Pseudomonas aeruginosa ; acetato de fenilmercúrio e cloreto de

benzalcônio, também contra a Pseudomonas aeruginosa e, borato de

fenilmercúrio e cloreto de benzalcônio contra Staphy/ococcus aureus.

Segundo RICHARDS e McBRIDE 242 as seguintes propriedades

são desejáveis para a associação de conservantes: a) a combinação de

antimicrobianos deve ter menor tempo de esterilização contra o microrganismo

teste em comparação às mesmas concentrações destes utilizados em

separado; b) a combinação de antimicrobianos deve ser efetiva quando o

organismo teste adquiriu resistência a um dos antimicrobianos da associação;

c) o espectro de atividade da combinação deve incluir bactérias gram-

negativas, positivas e fungos.

Também segundo estes mesmos autores 242, os conservantes

associados devem ter propriedades individuais a saber: a) um dos

componentes da associação deve ser selecionados em função de seu amplo

espectro e rápida ação; b) o outro componente deve ter propriedade capaz de

potenciar a ação do primeiro componente, particularmente contra organismos

que desenvolveram resistência ao primeiro antimicrobiano.

RICHARDS e RICHARDS 247 relataram que a associação de

álcool feniletílico ao cloreto de benzalcônio, clorhexidina, nitrato de

fenilmercúrio, clorobutanol e hidroxibenzoatos apresentou aumento de

atividade contra cepas sensíveis e resistentes de Pseudomonas.
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RICHARDS e colaboradores 234,239, 241, 246 defenderam de forma,

contundente, a utilização de combinações de agentes microbianos em produtos

oftálmicos, em uma série de trabalhos, no início de década de 70.

Em estudos preliminares, os autores 234, 239 compararam a

atividade de conservantes normalmente incorporados em produtos oftálmicos

com suas respectivas associações com álcool feniletílico. Todas as

associações testadas apresentaram maior atividade contra cepa de

Pseudomonas aeruginosa quando comparadas ao conservante não associado.

Os conservantes estudados foram: cloreto de benzalcônio, nitrato de

fenilmercúrio, clorocresol, clorobutanol, tiomersal, metil hidroxibenzoato e

propil hidroxibenzoato.

A avaliação dos mesmos conservantes acima mencionados

combinados com EDTA e álcool feniletílico em soluções de pilocarpina,

atropina e fisostigmina ratificaram os trabalhos preliminares. Os autores

demonstraram que as combinações com álcool feniletílico era

consistentemente mais efetiva contra cepa de Pseudomonas aeruginosa

NCTC 6750 quando comparadas às associações destes com EDTA 241. Em

solução de fluoresceína, este composto, associado ao nitrato de fenilmercúrio,

antagonizou o efeito do conservante, possivelmente em função da sua ação

quelante sobre os íons de mercúrio44.

Ainda RICHARDS e colaboradores 246 observaram efeito aditivo

na combinação entre álcool feniletílico e o sulfato de polimixina contra cepa

sensível de Pseudomonas aeruginosa, enquanto que o comportamento de

cepas tolerantes indicou tolerância cruzada entre a polimixina e o álcool. Os

autores relataram que esta resistência cruzada não era observada entre a

polimixina e o cloreto de benzalcônio ou a clorhexidina.
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3.1.3 Influência do Material de Acondicionamento sobre a Ação dos

Conservantes

Com relação ao material de acondicionamento, BLACKBURN e

colaboradores22 verificaramque a concentraçãoefetiva de clorobutanolno produto

avaliado era menor que a rotulada. Os autores concluiram que a redução da

concentração do composto era devido, provavelmente, ao processo de esterilização

e/ou a adsorção deste no material de acondicionamento plástico durante o período de

estocagem. Da mesma forma, RICHARDSON e colaboradores 249 estudando 34

soluções para lente de contato demonstraram que mais da metade delas continham

menos de 90% da concentração rotulada do conservante. Eles relataram que a

extensão das interações dependia do tipo de polímero utilizado no material de

acondicionamento.

PORTNOFF e colaboradores 226 avaliando a interação do álcool

benzílico com o material de acondicionamento, observaram a diminuição da

concentração do conservante na fórmula estudada e inclusive interferência na

estabilidade da fórmula, tornando a ressuspensão mais difícil. A substituição do

material permitia a presença do conservante livre, na fórmula, o que tornava a

ressuspensão mais fácil além de solucionar a questão microbiológica.

RICHARDSON e colaboradores 249 demonstraram que a razão de

interação do conservante com o material de acondicionamento, de uma forma

geral, é menor para o propileno quando comparado ao polietileno.

KAKEMI e colaboradores 138 ilustraram a questão da interação

entre conservantes e material de acondicionamento na seguinte tabela:
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TABELA 4 Adsorção dos Parabenos em Tiras de Material Polimérico Após 4

dias a 40°C.

etil parabeno

propil parabeno

butil parabeno

o

0,3

2,8

2,1
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3.2 Avaliação da Eficácia de Conservantes

3.2.1 Teste de Eficácia de Conservantes: Métodos Oficiais

o teste para a avaliação de sistemas conservantes foi descrito, pela

pnmelra vez, em 1970, na USP (FarmacopéiaAmericana)XVIII 294, e abrangia

somente produtos estéreis aquosos injetáveis, oftálmicos, otológicos e nasais. O

método e o critério de interpretação deste compêndio permaneceram sem

;3lteraçães profundas, por mais de 25 anos e, são, ainda, uniformes para todos os

produtos citados.

Segundo COOPER 63, o fato do teste ter permanecido

essencialmente inalterado quanto a seu desenvolvimento durante longo

período de tempo pode ser atribuído em grande parte à sua

reprodutibilidade e, também, por ter sido aceito como contribuição

significativa no que concerne ao estudo da eficácia do sistema conservante.

Posteriormente, a Federation Internationale Pharmaceutique

(F.I.P.) 283 publicou diretrizes técnicas para o referido ensaio, assim como, a

partir de 1980, o teste também passou a configurar na Farmacopéia

Britânica 4°, que, para cada classe de produtos, adotou-se critério

específico.

Nas edições posteriores, durante a década de 80, não

houveram alterações no método e no critério de interpretação dos

resultados, embora estes fossem bastante diversos do compêndio

anteriormente citado. Mais recentemente, em 1994, o teste de eficácia de

conservantes foi também descrito na Farmacopéia Européia 95 e na versão

em inglês da 13° edição da Farmacopéia Japonesa 13\ de 1996.

Embora o teste não seja obrigatório na rotina industrial, mas

apenas recomendado, na fase de desenvolvimento do produto, a marcante
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diferença existente entre os critérios de interpretação adotados pela USP 298

e pela Farmacopéia Britânica 41 geraram algum desconforto para a

comunidade científica e industrial, na última década.

FELS e colaboradores100relataramque dos 96 produtosanalisados

e que vêm sendo comercializados por mais de 16 anos, 45 não atenderam aos

critérios preconizadospela FarmacopéiaBritânica 80 40. No entanto, além de

nenhuma reclamação proveniente de clientes, médicos ou órgão oficial ter sido

registrada, melhorar as preparações sob este aspecto não teria sido possível, pois

implicaria em aumentar as concentrações dos conservantes para além do

permitido. Segundo os autores, são os fabricantes quem melhor conhece os seus

produtos, sendo também responsáveis pela sua comercialização concluindo que os

critérios da Farmacopéia Britânica 8040 podem ser considerados muito exigentes.

Em resposta a este trabalho, DAVISON e colaboradores 76, membros

da comissão da Farmacopéia Britânica, relataram que os critérios adotados pelo

compêndio eram validados por inúmeros experimentos. Ainda assim,

adicionalmente, avaliaram o critério do teste de eficácia de conservantes por meio

de estudo piloto no qual estudaram 4 preparações diferentes de colírios. O estudo

revelou que 5% das 604 amostras estavam contaminadas após o uso. As maiores

cargas foram encontradas nas amostras que falharam o teste de desafio

preconizadopela FarmacopeiaBritânica40. Emfunção disto,os autoresafirmaram

ser os critérios desta farmacopéia perfeitamente aceitáveis quando se trata de

preparações oftálmicas de dose múltipla.

Como soluções oftálmicas contendo altos níveis de conservantes

podem resultar em aumento de irritação conjuntival, os formuladores tendem a

conservar suas soluções utilizando antimicrobianos levemente acima da

concentração mínima inibitória, especialmente quando na presença dos polímeros

de alto peso molecular que são freqüentemente utilizados para aumentar a

viscosidade destes produtos. Porém, um produto marginalmente conservado pode
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ser desafiado frente a grande número de células, podendo por exemplo, sobreviver

cerca de 100 viáveis. Estas poderão então proliferar utilizando como nutriente as

células susceptíveis. O crescimento se fará até a exaustão dos nutrientes e, desta

forma, as células estarão morrendo a uma razão baixa. Os ciclos se repetem assim

que quantidades maiores de nutrientes estejam disponíveis, resultando em um

outro "BOOM". Os "BOOMs" se propagam até que os nutrientes estejam exauridos

ou que substâncias tóxicas acumuladas, provenientes do metabolismo celular, não

permitam mais o crescimento microbiano dos microrganismos 125.

Corroborando com o raciocínio acima exposto, ORTH 199

relatou que produtos marginalmente conservados exibem fenômeno

rebound ou phoenix, ou seja, o decaimento do número de microrganismos

seguido de multiplicação, com a inversão da curva de morte após decorrer

um tempo maior. O autor relatou que este fenômeno é observado

principalmente para microrganimos do gênero Pseudomonas. Vale,

portanto, lembrar que estes comportamentos atípicos podem, não invalidar,

mas conduzir a cuidadosa aplicação e interpretação do teste de eficácia de

conservantes.

ALLWOOD 5 relatouque as formulaçõesque comumentefalhamno

teste de eficácia de conservantes segundo a Farmacopéia Britânica 40 se

constituem em: solução neutra de insulina conservada com 0,1 %(p/v) de

metilparabeno; líquidos antiácidos contendo 0,2%(p/v) de combinação de

parabenos; líquidos antiácidos com dimeticona conservados com parabenos e/ou

bronopol; cremes conservados com 0,1%(p/v) de clorocresol ou 0,15% de

parabenos combinados e ainda colírios contendo tiomersal. O autor mencionou que

as causas prováveis da falha do sistema conservador nesses produtos seriam as

interações com componentes da fórmula, e que portanto os resultados poderiam

ser revertidos desde que conduzido um estudo de adequação.



41

De forma contrastante, o The Cosmetic, Toiletry, and

Fragrance Association , CTFA 72 propôs critérios mais rígidos para produtos

cosméticos aplicados na área dos olhos quando comparado ao critério

estabelecido pela USP 299, no que se refere a produtos oftálmicos: número

maior de microrganismos desafiantes; redução de pelo menos 90% da

população de leveduras e bolores no período de sete dias seguida de

redução contínua até o final do período do teste; redução de pelo menos

99,9% da população de bactérias seguida de redução contínua até atingir

carga não detectável no final do período do teste; atividade bacteriostática

contra as bactérias formadoras de esporos; e necessidade de pelo menos

um redesafio.

Este contraste pode ser justificado, pelo menos em parte, pela maior

quantidade de substâncias antimicrobianas legalmente aprovadas à disposição da

indústria cosmética 35, 69, 227 quando comparada à indústria farmacêutica,

especialmente àquelas produtoras de oftálmicos (Tabela 3). Neste sentido,

ROBINSON 251 advertiu quanto a necessidade de novos conservantes para área

farmacêutica, principalmente para oftálmicos. Em seu relato, as possíveis causas

para a pequena quantidade destas substâncias seria a deficiente exposição do

problema para as indústrias do setor. Desta forma, haveria insuficiente estímulo

para as empresas investirem neste segmento. Além disso, o autor relatou que há

crescente interesse em produtos de dose única, mas também ressaltou que o custo

de tais produtos pode ser muito elevado, de forma a inviabilizá-Ios.

Embora o CTFA 72 relate a necessidade de pelo menos um

redesafio, ORTH 198 questionou tal procedimento. Este autor relatou que a

razão de inativação do Staphy/ococcus aureus, em loção cosmética

desafiada com carga microbiana igual a 106 UFC/mL representou o mesmo

que 10 desafios repetidos com carga igual a 105UFC/mL. O autor 198sugeriu

que a recontaminação proposital fosse revista em função dos dados acima

mencionados e também relatou que seria de maior utilidade, ao invés do
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redesafio, a avaliação do sistema conservante em condições de uso

inadequado por parte do consumidor, como no caso da diluição do produto

(xampu, creme condicionador, etc.). Assim, o autor 198 sugeriu o estudo de

informações, consideradas, mais úteis, como: a) o efeito de emprego

abusivo de produtos quanto a diluição do sistema conservante; b) a

concentração de microrganismos requerida para a inativação do sistema

conservante; c) o valor O para cada microrganismo teste empregado no

desafio do produto.

Na tentativa de harmonizar os critérios farmacopéicos

existentes, algumas modificações foram introduzidas na Farmacopéia

Britânica de 199342, em relação a edição anterior, de 19884\ como segue

nas tabelas abaixo:

TABELA 5 Evolução dos Critérios de Aceitação para Atividade Conservante
em Produtos Parenterais e Oftálmicos Segundo Critérios das
Farmacopéia Britânica e Européia.

Farmacopéia Britânica 1980, 1988

bactéria
fungo

3 NR NR
NA2

Farmacopéia Britânica 1993/ Européia 1994

bactéria
critério A
critério mínimo B

fungo
critério A
critério mínimo B

2 3
1 3

NR
NA

2 NA
NA

NA: nenhum aumento.

NR : nenhum recuperado
O critério A expressa a eficácia recomendada a ser alcançada. Em casos justificados, onde o
critério A não pode ser atendido, como por exemplo, por situações envolvendo risco de efeitos
adversos, então o critério B deve ser satisfeito 42
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TABELA 6 Critérios de Aceitação para Atividade Conservante em produtos
Tópicos Conforme Diferentes Compêndios Farmacêuticos.

Farmacopéia Britânica 1993

bactéria

fungo

3

t
NR

2
NR
NA

Farmacopéia Européia 1994

bactéria
critério A
critério mínimo B

fungo
critério A
critério mínimo B

3
NA
NA

2 3

2
1

NA
NA

Farmacopéia Japonesa 1996

bactéria

fungo

NA : nenhum aumento.

NR : nenhum recuperado.
O critério A expressa a eficácia recomendada a ser alcançada. Em casos justificados, onde
o critério A não pode ser atendido, como por exemplo, por situações envolvendo aumento
no risco de efeitos adversos, então o critério B deve ser satisfeito 42.

2 NA
NA

TABELA 7 Critério de Aceitação para Conservantes em Produtos Orais
Conforme Diferentes Compêndios Farmacêuticos.

Farmacopéia Britânica 1988

bactéria
fungo

2 NA
NA

Farmacopéia Britânica 1993 Européia 1994

bactéria

fungo

3
1

NA
NA

Farmacopéia Japonesa1996

bactéria
fungo
NA:nenhum aumento.
NR: nenhum recuperado

NA
NA
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TABELA 8 Comparação entre os Critérios Farmacopéicos Vigentes para Aceitação
de Atividade Conservante em Produtos Parenterais e Oftálmicos.

Farmacopéia Britânica 1993 Européia 1994

bactéria
critério A
critério mínimo B

fungo
critério A
critério mínimo B

2 3
1

NR
NA3

2 NA
NA

Farmacopéia Americana 1995

bactéria

fungo

3 NA
NA

Farmacopéia Japonesa 1996

bactéria

fungo

NA : nenhum aumento.

NR : nenhum recuperado.O critério A expressa a eficácia recomendada a ser alcançada.
Em casos justificados, onde o critério A não pode ser atendido, como por exemplo,
situações envolvendo riscos de efeitos adversos, então o critério B deve ser satisfeito 42.

3 NA
NA

O critério de interpretação adotado pelos compêndios citados,

conforme as tabelas acima são diferenciados. Como já dito anteriormente, a

USP 299 estabelece limites somente para preparações parenterais,

oftálmicas, otorrinas e nasais; estes permanecem inalterados por mais de

25 anos e estão harmonizados com a Farmacopéia Japonesa 131 que, além

destes, também estabelece critérios para produtos orais antiácidos e

preparações em base não aquosa, conforme Tabela 9. Já as Farmacopéias

Britânica 42 e Européia 95 apresentam, além dos critérios para preparações

parenterais, oftálmicas, otorrinas, também critérios para as preparações

tópicas e orais.
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TABELA 9 Critérios de Aceitação para Atividade Conservante em
Preparações Orais Antiácidas e em Preparações em Base Não
Aquosa, Conforme Farmacopéia Japonesa.

....................

Preparações orais antiácidas e preparações em base não aquosa

bactéria I - I - I -fungo - - -

NA: nenhum aumento da carga microbiana.

NA
NA

No que se refere ao protocolo do teste, e ao critério de interpretação

para produtos parenterais e oftálmicos, as Farmacopéias Britânica 42 e Européia 95

estão harmonizadas e, quando comparadas ao protocolo do teste da Farmacopéia

Americana299 e da Japonesa131, apresentamalgumas diferenças. Quanto aos

microrganismos empregados, ao meio para a manutenção dos germes, a carga e o

volume do inóculo a ser introduzido no produto, e a temperatura de estocagem do

produto inoculado estes compêndios estão harmonizados. A Farmacopéia

Japonesa 131 recomenda carga contaminante diferenciada para produtos antiácidos

(103 a 104UFC/ml).A USP 23299não especifica o diluente a ser empregado e os

tempos e temperaturas de incubação na contagem microbiana . Os outros

compêndios42,95,131 já citadosespecificamtais parâmetros.Além disso, o inóculo,

para a USP 23299,pode ser preparado com antecedência desde que sua contagem

seja monitorada periodicamente. Para a Farmacopéia Britânica de 1993 42 e a

Farmacopéia Européia de 199495o inóculo deverá ser obrigatoriamente recente. A

Farmacopéia Japonesa 131 nada menciona a respeito. DAVISON 77 relatou que a

reprodutitibilidade do teste é dependente da padronização do meio de manutenção

e da preparação do inóculo. Segundo o autor, a utilização de inóculo estocado,

como preconiza a USP 299,pode comprometer este parâmetro e dificultar a

harmonização das exigências entre as farmacopéias, colaborando para as

variações interlaboratoriais, assim como a utilização de cepas repicadas por mais

de cinco vezes 299. A FarmacopéiaJaponesa131 recomenda, ainda com relação

ao inóculo, que este não deverá permanecer à temperatura ambiente por mais de

uma hora.
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Meios de cultura para o inóculo/ Condições de incubação

bactérias

leveduras
Ágar caseína-soja, 30-35°C, 18-24h

Ágar Sabouraud-glicose/Ágar glicose-
peptona/Ágar batata dextrose, 20-25°C,

48h
Ágar Sabouraud-glicose/Ágar glicose-

peptona/Ágar batata dextrose, 20-25°C,
7dias

bolores

diluente Solução aquosa peptonada a 0,1%
(p/v), bactérias e leveduras

Solução salina a 0,9% (p/v) acrescida
de polissorbato 80 a 0,05%(p/v), para

fungos

10~-10° , exceto para preparações orais
antiácidas: 10 -104

carga de inóculo
UFC/g ou mL
idade no inóculo

Ágar caseína-soja, 30~35uC, 18-24 h

Ágar Sabouraud glicose, 20-250C,2 dias

Ágar Sabourand glicose, 20-250C,7 dias

Ágar caseína-soja, 30-3SoC, 18-24 h

Ágar Sabouraud dextrose/Ágar batata
dextrose, 20-2SoC,48 h

Ágar Sabourand dextrose/ Ágar batata
7 dias

Solução aquosa peptonada a 0,1% (p/v),
bactérias e leveduras

Solução salina a 0,9% (p/v) acrescida de
polissorbato 80 a 0,05%(p/v), para

bolores

105-106

Solução salina a 0,9% (p/v), para bactérias e
leveduras

Solução salina a 0,9% (p/v) acrescida de
O,OS%(p/v)de polissorbato 80, para bolores

105-106

volume do produto preferencialmente no frasco original/
10 a 20 mL

<1/100

Preferencialmente no frasco original

<1%volume do inóculo/produto

temperatura de manutenção do
produto desafiado 20-25°C 20-2SoC, protegido da luz

* a suspensão microbiana não deverá permanecer à temperatura ambiente por mais de uma hora.

preferencialmente no frasco original/
20 mL

0,10 mL do inóculo para 20 mL do produto

20-2SoC

.+:-
0\
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Apesar da recomendação dos métodos oficiais em utilizar para a

preparação do inóculo solução salina a 0,9% (p/v), ORTH 198 comparou, em

seus estudos, dois procedimentos: o primeiro utilizando a solução salina a

0,9% (p/v) e o segundo utilizando Caldo de Infusão de Cérebro e Coração. O

autor concluiu que a adição do meio de cultura na loção cosmética testada

diminuia a susceptibilidade do microrganismo ao sistema conservante quando

comparado ao primeiro procedimento. O autor relatou que o fato poderia ser

explicado em função da formação de barreira protetora em torno da célula pelo

meio de cultura e também pela inativação parcial do conservante pelas

proteínas do meio.

Ainda com relação ao inóculo, embora os métodos farmacopéicos

estabeleçam a contaminação de cada cepa, em separado no produto, a

utilização de misturas de várias delas foi utilizada por vários autores 71, 146,159,

280 e também tal procedimento é recomendado pelo CTFA 72 , órgão americano,

e pela Society of Cosmetic Chemists of Great Britain (SCCGB) 77.

O CTFA 72 menciona que o teste de desafio empregando inóculo

de cepa pura é mais trabalhoso porém determinará a eficiência do produto

para cada microrganismo empregado no estudo. As culturas mistas podem ser

efetuadas para se obter rápidas decisões com relação ao sistema conservante

empregado (passa ou falha), além de reduzir o trabalho. Claramente, este

procedimento diminui a carga de trabalho do microbiologista, além de

economizar material. Ao mesmo tempo, a utilização de cepas misturadas

também oferece dados mais realísticos uma vez que o usuário dificilmente

contaminaria o produto com um único germe 72.

Porém, segundo a experiência de alguns autores 181, 312 os

resultados obtidos são menos confiáveis quando comparados áqueles
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desafiados com cepa isolada. A F.I.P. 283 , embora reconheça a utiIidade deste

procedimento em algumas circunstâncias especiais, não recomenda a

utilização de cepas misturadas, pois tais desafios exibem maior

susceptibilidade ao sistema conservante quando comparado ao protocolo

convencional, utilizando cepas isoladas. Além disso, o próprio CTFA 72

reconhece que pode haver antagonismos entre os microrganismos de uma

mistura e recomenda que mesmo utilizando este procedimento, os gram-

negativos, os gram-positivos e os fungos devam estar separados.

As Farmacopéias Americana 299 e Japonesa 131 relacionam as

cepas de Escheríchía calí, Pseudamanas aerugínasa, Staphylacaccus aureus,

Candida albícans e Aspergillus níger. A Farmacopéia Britânica 42 relaciona

também todos os descritos anteriormente, exceto Escheríchía calí. Este

microrganismo é recomendado, neste compêndio, para as preparações orais.

A Farmacopéia Britânica 42 e a Farmacopéia Japonesa 131 recomendam

também o emprego de Zygasaccharomycetes rouxií para preparações orais

contendo alta concentração de açúcar. Embora tal recomendação específica

não seja encontrada na USP 299, este compêndio assim como os outros

anteriormente citados recomendam a utilização de outras cepas,

especialmente aquelas isoladas de produtos. Os testes também excluem

anaeróbios ou formadores de esporos, o que segundo ALLWOOD 5 , seria

necessário.

Outra diferença entre o compêndio americano 299 e o britânico 42 é

com relação a possibilidade de existir concentração inibitória residual nas

placas de petri da contagem microbiana por semeadura em profundidade. A

USP 299 apenas menciona que se um neutralizante for requerido, este deve ser

adicionado no meio de plaqueamento. A Farmacopéia Britância 42 recomenda

a inativação do sistema conservador pela utilização de agentes neutralizantes

adequados ou mesmo a utilização de filtração por membrana se existir
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atividade residual na técnica de semeadura em profundidade. O compêndio

americano 299 não menciona a utilização desta última técnica. Ambas as

literaturas oficiais não estabelecem como determinar se a inibição ocorre ou

não, no plaqueamento, porém, os compêndios descrevem tal método no teste

de limite microbiano, ainda que não citem tal fato no capítulo do teste de

eficácia de conservantes. Com exceção do compêndio americano 299 todas as

farmacopéias citadas 42, 95, 131 relatam claramente que, se necessário, deverá

ser utilizado neutralizantes adequados e que tal neutralização deverá ser

comprovadamente inócua para o crescimento dos microrganismos. O método

para tal procedimento, assim como nos outros compêndios está descrito no

teste de limite microbiano. A diferença entre estes compêndios 42, 95, 131, 299 é

que este a Farmacopéia Japonesa 131 remete o leitor, textualmente, ao teste

de limite microbiano recomendando a utilização do método de filtração por

membrana em situações onde não há um inativante adequado.

Da mesma forma, a USP 299 estabelece o teste somente para

produtos aquosos, enquanto que a Farmacopéia Britânica 42 não menciona

este fato. Esta omissão por parte deste compêndio, segundo COOPER 63,

assume que os microbiologistas industriais podem lidar prontamente com

produtos imiscíveis em água, o que, segundo o autor, não é verdade. Já a

Farmacopéia Japonesa 131 descreve o método para produtos em base não

aquosa similar ao proposto por ABSHIRE e SCHLECH 2 . Estes autores

relataram método específico para a determinação da eficiência de

conservantes em pomadas oftálmicas. Os autores utilizaram Tamol 731 (R) e

vermelho de fenol para dispersar a suspensão microbiana aquosa (inóculo) em

pomada conservada com 0,05% (p/v) de metilparabeno e 0,1% (p/v) de

propilparabeno e pomada não conservada (controle). A utilização de fórmula

isenta do sistema conservante em paralelo no teste de eficácia de

conservantes também foi proposta por COWEN e STEIGER 66. Estes autores

recomendam que, sempre que possível, produtos isentos de conservantes



50

deverão ser testados paralelamente com as amostras contendo o sistema

conservante. As pomadas contaminadas foram diluidas e plaqueadas em

solução contendo Arlacel 80@e polissorbato 80. Os experimentos revelaram

que o procedimento adotado era adequado para a avaliação de sistemas

conservantes em pomadas oftálmicas anidras.

Suspensões microbianas aquosas, quando incorporadas em

produtos anidros, podem influenciar a propriedade antimicrobiana original

destes produtos, segundo COOPER 63 Assim, seria mais apropriado, em

substituição ao inóculo aquoso, utilizar, por exemplo, microrganismos

liofilizadose dispersos em basesanidras,como o silicone ou o óleo mineral 47,63

Ainda com relação aos produtos oftálmicos, SAlTO e

colaboradores 257 relataram que dos 17 colírios analisados, apenas dois não

apresentaram capacidade autoesterilizante contra Pseudomonas aeruginosa ,

embora as contaminações permanecessem em nível bem inferior ao inoculado.

As contaminações permaneceram viáveis mesmo após 7 dias de contato, o

que poderia sugerir que o conservante fosse ineficaz.

Produtos para limpeza, umidificação e conservação de lentes de

contato foram avaliadas quanto a eficácia do sistema conservante por

STORPITIS e colaboradores 279. Os autores concluiram que 66,7% das nove

soluções analisadas atenderam os critérios exigidos pela Farmacopéia

Britânica 804°.

HOULSBY 125, em seus estudos, revelou que nove dos 27 lotes

de produtos oftálmicos desafiados com Pseudomonas aeruginosa não

atenderam o critério da USP XIX 295 , sendo que 6/9 falharam

intermitentemente, 1/9 falhou no 28° dia e 2/9 falharam no intervalo de tempo

igual a 7 dias.
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Da mesma forma, dentre os conservantes estudados por KOHN e

colaboradores 149, para produtos oftálmicos, o cloreto de benzalcônio,

concentração 1:5000, revelou maior ação bactericida (apenas 45 minutos)

quando comparado ao clorobutanol, tiomersal, parabenos, álcool feniletílico,

nitrato de fenilmercúrio.

Preparações oftálmicas contendo antibióticos foram testadas

quanto a eficiência do sistema conservador por BARNES e NASH 16 . Os

autores concluiram que dois dos três antibióticos utilizados pouco contribuiam

para a conservação do produto. Os microrganismos utilizados foram

Staphy/ococcus aureus, Pseudomonas aerugínosa e Candída a/bícans. As

preparações mostraram diferentes comportamentos com relação aos

conservantes empregados. O produto contendo cefuroxime foi adequadamente

conservado com cloreto de benzalcônio, enquanto que o produto contendo

ceftazidimina foi adequadamente conservado com acetato de fenilmercúrio ou

clorhexidina. Embora os antibióticos fossem ativos contra alguns dos

organismos utilizados para o desafio, não era possível confiar nestes para

prover adequada proteção ao produto.

Além de preparações estéreis de dose múltipla, produtos orais e

cosméticos também foram objeto de estudo no que se refere a avaliação do

sistema conservador. Nesta linha, SAKUDA e colaboradores 259 estudaram

suspensões orais de caulim conservadas com ácido benzóico, benzoato de

sódio e nipaset@ e quanto a eficiência do conservante incorporado. Os

autores concluiram que a fórmula com maior atividade antimicrobiana era

aquela conservada com ácido benzóico, o qual assim, não foi eficiente contra

Pseudomonas aerugmosa inclusive quando associado com outro

antimicrobiano.
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FERREIRA e colaboradores 101, também no Brasil, estudaram o

sistema conservante de condicionadores de cabelo e relataram que das 19

fórmulas testadas, isentas de contaminação natural, 26,3% não foram efetivas

contra Staphy/ococcus aureus e Pseudomonas aeruginosa. Ainda neste

estudo, das seis fórmulas naturalmente contaminadas, apenas quatro foram

eficazes contra Pseudomonas aeruginosa.

Em outro trabalho 274 as autoras avaliaram a eficácia do sistema

conservador de emulsões cosméticas para aplicação dérmica fabricadas em

farmácias de manipulação e empresas cosméticas. O índice de rejeição,

segundo os critérios adotados foi de 23,1% e 15,4%, para Farmacopéia

Britânica 42 e CTFA 72, respectivamente.

Os conservantes Germal II@ e Kathon CG@, normalmente

empregados em produtos cosméticos foram incorporados em géis, contendo

carbopol, por FAVET e colaboradores 98 . Os autores concluiram que a

estabilidade do Germalll@ , durante o período de um ano era adequada. Por

outro lado, o Kathon@ foi completamente degradado quando a fórmula foi

exposta sob a luz solar. Em outro trabalho 97 os autores constataram que o

Kathon@ produzia deformação em células de Staphy/ococcus aureus enquanto

que o Germal II@ não produzia tal alteração.
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3.2.2 Teste de Eficácia de Conservantes: Método Não Oficial

No final da década de 70, ORTH 198 propôs método alternativo

para a avaliação de sistemas conservantes empregando fundamento

teórico-matemático baseado no fato de que uma determinada população de

microrganismo, quando exposta ao agente antimicrobiano perde sua

viabilidade de modo regular, e a fração de sobreviventes decresce

exponencialmente com o tempo. O autor utilizou o valor D, tempo

necessário para a redução de 90% da população de microrganismo teste

quando submetido ao agente letal sob condições constantes, ou seja, o

tempo de redução decimal, para comparar diferentes sistemas

conservantes em produtos cosméticos. Estes valores foram calculados por

meio de curva expressa pela função obtida entre o logarítmo do número de

sobreviventes e o tempo de inoculação. O estudo foi pioneiro na avaliação

de sistemas conservantes pelo método da regressão linear.

O conceito de valor D é utilizado amplamente no estudo de

processos de destruição de microrganismos e é fundamentado na

probabilidade de ocorrência de sobreviventes em um dado processo

esterilizante, por sua vez dependente da população microbiana inicial e de

sua cinética de inativação. Quando uma população homogênea de

organismos é exposta a um determinado processo letal constante, perde

sua viabilidade de modo regular. A razão de inativação é diretamente

proporcional ao número de organismos presentes em um dado instante e

assim, uma proporção constante de sobreviventes é inativada para cada

incremento de exposição ao agente letal. Matematicamente, a inativação de

microrganismos é descrita como uma reação química de primeira ordem.

Exemplificativamente, PAULSON 218 menciona que, na prática,

inativação não linear é freqüente. No início de ciclos de esterilização a

vapor há um pico de ativação ou aumento na viabilidade de esporos

resultante do choque térmico que promove a germinação de esporos
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dormentes. Próximo ao ponto final do ciclo a presença de população

heterogênea de esporos menos susceptíveis ao processo pode ocasionar

razão de inativação mais lenta. Este autor 218 concluiu que o cálculo do valor

D pelo método de regressão linear é mais apropriado quando comparado ao

método por fração negativa, pois emprega dados obtidos no decorrer de

cinco ou mais diferentes ciclos de esterilização, o que geralmente provê

dados suficientes para verificar a linearidade da inativação microbiana. Os

outros métodos devem ser empregados somente após a verificação da

linearidade pelo método de regressão.

A proposta apresentada por ORTH 198 é semelhante ao

método preconizado pelas farmacopéias, entretanto, o autor aplica o

conceito da linearidade para explicar a drástica redução no tempo

envolvido. O volume do inóculo recomendado pelo autor 199 é de 0,1mL,

preparado em solução salina e a amostragem de 50g ou mL. As

amostras devem ser inoculadas separadamente e de modo a se obter

concentração aproximada de 107organismos/g ou mL. A contagem de

sobreviventes é efetuada após 2, 4 e 24 e 48 horas para bactérias e 4, 8,

24 e 48 horas para leveduras e 4, 8, 24, 48 horas e 7 dias para bolores.

Desta maneira, ORTH 198 determinou que o valor D de loção

cosmética conservada com parabenos para o Staphy/ococcus aureus foi de

2 horas e 30 minutos. Empregando-se o valor D, o tempo necessário para a

total inativação de carga igual a 106 UFC/mL, dado pelo logarítmico em

base dez do número de microrganismos multiplicado pelo tempo de redução

decimal, equivale a 15 horas.

Em outro trabalho, o mesmo autor 196 avaliou produtos

cosméticos como loções e xampus conservados com parabenos,

formaldeído contendo glicerilmonolaurato pelo método da regressão linear.

Os coeficientes de correlação obtidos para a curva estiveram entre -0.97 e

-1,00, indicando que os dados se ajustaram perfeitamente ao modelo
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matemático empregado.

ORTH e colaboradores 204 avaliaram a estabilidade de

conservante incorporado em xampu pelo método de regressão linear para

diferentes temperaturas: 3°C, 20°C, 38°C e 48°C, durante 18 meses. Os

autores observaram que os valores O aumentavam com o aumento do

tempo de estocagem e temperatura.

A influência do preparo do inóculo na avaliação de

conservantes de emulsões não iônicas desafiadas com Staphy/ococcus

aureus, Pseudomonas aeruginosa, Bacillus subtilis e Escherichia co/i foi

estudada por ORTH e colaboradores 205 .Os autores puderam concluir que,

quando as suspensões dos microrganismos eram preparadas em caldo

caseína soja, os valores O eram significativamente maiores quando

comparados aos valores obtidos empregando-se inóculo proveniente de

solução salina.

A atividade do Germall 115 e do Germal 11 em produtos

cosméticos sólidos (sombras) foi avaliada por TRAN e COLLlER 289 A

inoculação do produto foi efetuada por meio de membranas contaminadas

com bolores e leveduras depositadas no produto. O crescimento na

membrana era removido diariamente e semeado em potato dextrose agar

contendo polissorbato 80 e lecitina. Os autores utilizaram o método por

regressão linear para a avaliação do conservante.

KARABIT 140,141 e KARABIT e colaboradores 142 determinaram o

tempo de redução decimal, a energia de ativação, o coeficiente de

temperatura e a concentração exponencial no estudo da influência do pH,

da temperatura e da concentração na atividade antimicrobiana do fenol14O,141e

do cloreto de benzalcônio e sua associação com o EDTA 142 para 5

microrganismos: Aspergillus niger, Candida a/bicans, Escherichia co/i,

Pseudomonas aeruginosa e Staphy/ococcus aureus. Os autores concluiram
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que o método empregado foi apropriado para o estudo. Além do valor D,

KARABIT 141 determinou o valor E, tempo necessário para a eliminação de

102 micorganismos. Os resultados, neste trabalho, mostraram que a eficácia

do conservante não era afetada pela concentração dos microrganismos

desafiantes até o ponto em que o sistema se tornava sobrecarregado.

Também conforme ORTH 198, a determinação do valor Dera

independente da concentração de microrganismos presentes no produto,

pelo menos até o ponto no qual a capacidade de inativação do sistema

conservante fosse excedida.

Da mesma forma, HOULSBY 125 relatou que a razão de morte

do microrganismo e conseqüentemente, o valor D, em colírios, poderia ser

determinado durante as primeiras 8 horas de exposição do produto aos

microrganismos testes. A determinação deste parâmetro, conforme o autor,

permitiria avaliar diferenças na eficácia de conservantes de produtos

similares contendo diferentes componentes.

AKERS e colaboradores 4 determinaram valores D de soluções

contendo antimicrobianos incorporados em preparações parenterais em

tempos de 6 e 24 horas, para bactérias e fungos respectivamente. Segundo

os autores, o modelo matemático que melhor se ajustou aos dados foi o

quadrático, obtendo-se, assim, coeficientes de correlação entre 0,95 e 1,00.

As principais vantagens da utilização do método por regressão

linear para a avaliação de sistemas conservantes, segundo ORTH e

BRUEGGEN 201 são: os resultados podem ser obtidos em poucos dias;

pode-se estimar o tempo requerido para a destruição completa de qualquer

população microbiana em um produto; os critérios de aceitação são

baseados em medição quantitativa da razão de morte de um microrganismo

específico em um dado produto; por fim, o método pode ser ainda utilizado

no estudo de efeitos aditivos e sinergísticos de combinações de
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conservantes.

Em outro trabalho, ORTH 199 relatou que os sistemas

conservantes que atenderam os critérios de aceitação aplicados no método

de regressão linear são satisfatoriamente conservados e que testes de

desafio repetidos não são necessários quando o método por regressão

linear é aplicado 201, Os critérios propostos 183, 199 foram os seguintes:

bactérias patogênicas: Os; 4 horas; bactérias não patogênicas; bolores e

leveduras: Os; 28 horas; bactérias formadoras de esporos: ação

bacteriostática.

ORTH e colaboradores 200 propuseram também o valor O

requerido (ROV) para produtos cosméticos. Este parâmetro foi calculado

partindo da premissa que existem três variáveis determinantes na

contaminação de produto cosmético. Pode-se considerar primeiramente o

sistema conservador, o qual pode ser quantificado em termos de valor O,

para cada microganismo teste, na fórmula. Não de menor importância

posiciona-se o material de acondicionamento, que possui risco potencial de

não proteger o produto adequadamente durante sua utilização. Este risco

pode variar dependendo da adequacidade do material, quanto a

permeabilidade e hermeticidade entre outros fatores. Por fim, o consumidor,

que, poderá contaminar o produto, seja por manuseio indevido, envolvendo

contato manual seja expondo-o a condição adversa como por exemplo no

caso de xampus onde não é incomum a diluição do produto pelo consumidor

no decorrer de sua utilização. Estes autores 200 determinaram o efeito da

fórmula, do material de acondicionamento e do uso do produto pelo

consumidor na adequação do sistema conservante de produtos para o

banho. Os produtos, em embalagem diversificada, foram avaliados na forma

diluída (1:1O) e comparados á aqueles não diluidos quanto a contagem

microbiana após 1 e 2 semanas de utilização. A conclusão foi no sentido de

que a embalagem e o consumidor influenciavam na qualidade dos produtos
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testados e propuseram o valor D requerido (RDV) para os produtos

baseados nestes três fatores. Para isso, classificaram a embalagem em:

baixo risco (1) como por exemplo produtos de uso único; risco moderado (5)

produtos de múltiplo uso; e alto risco (10) produtos de múltiplo uso onde

repetidos contatos com água pode acontecer. Da mesma forma, os autores

também classificaram o risco do consumidor em permitir que o produto sofra

contaminação, utilizando o mesmo critério. O valor de RDV é definido por

fração tendo no numerador o valor D, e no denominador o produto dos,

fatores de risco envolvidos.

Embora a morte de microrganismos por meio de calor e

radiação possa ser considerada uma reação de primeira ordem SUTTON 281

e colaboradores relataram que na verdade, a ação biocida de agentes

antimicrobianos seguem cinética de segunda ordem, e que, o único caso

onde uma reação de segunda ordem pode ser considerada de uma pseudo-

primeira ordem é quando o biocida está presente em excesso. Porém,

produtos conservados, em geral, não possuem excesso de antimicrobianos

de forma que o biocida permaneça em concentração constante quando a

contaminação ocorre. Segundo o autor 281, a reação entre o biocida e

organismo é estequiométrica; o biocida não age como uma enzima que

cataliza a reação de morte microbiana, embora este agente não seja gasto.

Assim sendo, a reação entre o organismo e o biocida é de segunda ordem,

e portanto o cálculo do valor D, baseado em reações de primeira ordem é

inválido.

BRANNAN 34 também relatou que utilizar o valor D para

extrapolar o tempo de destruição total de uma população microbiana não é

correto, pois assume-se falsamente uma relação linear entre o tempo de

exposição ao biocida e o número de microrganismos sobreviventes.

Segundo o autor a utilidade deste método está na avaliação preliminar do

estudo de sistemas conservantes.
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3.2.3 Delineamento Metodológico de Contagem Microbiana:

Visão Geral

Os ensaios para a determinação do número de microrganismos

viáveis foram descritos, pela primeira vez, em 1942, na Farmacopéia

Americana XII 29\ para a determinação de bactérias em gelatina. Essa

técnica permanece até o presente momento inalterada e refere-se à

contagem em placas, por semeadura em profundidade.

Em 1955, em sua 10° edição, o Standard Methods for

Examination of Water and Wastewater9 descreveu a filtração em membrana

como método tentativo de determinação de microrganismos em amostras de

água. Na edição seguinte 10, tal método foi considerado padrão. Porém,

somente após 15 anos, em 1970, a metodologia de filtração foi relatada na

Farmacopéia Americana 294 para a avaliação de produtos não estéreis e

somenteapós quase3 décadaspassoua constarna FarmacopéiaBritânica41, em

sua edição de 1988. Nestas mesmas edições dos compêndios citados,

também foi descrita, pela primeria vez, a técnica dos tubos múltiplos, ou

técnica do Número Mais Provável.

Todos estes métodos convencionais requerem, no mínimo,

período de incubação de 48 horas para bactérias e 5 dias para fungos.

Entretanto, a partir de 1990, a Farmacopéia Americana 298 menciona que

métodos automatizados podem ser empregados em substituição aos

descritos desde que validados como sendo equivalentes ou melhores. De

forma geral, a automação nas empresas deve ser equacionada no sentido

de obter rapidez, facilidade, precisão, baixo custo e economia de espaço

quando do investimento de novas técnicas 108.

Esses métodos alternativos continuam crescendo em

importância desde o final da década de 70. Foram introduzidos,
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inicialmente, na área de alimentos e podem ser classificados em: métodos

por automatização de técnicas convencionais; métodos de contagem direta;

de bioluminescência e métodos baseados no metabolismo microbiano.

Aqueles por automatização das técnicas convenCionaiS,

embora minimizem as etapas operacionais e os recursos materiais

empregados, não necessariamente reduzem o tempo de incubação do teste.

Este fator limitante ocorre no caso da inoculação em forma de espiral de

Arquimedes sobre a superfície do meio, empregando equipamento

adequado 53,89. Após incubação tradicional, a leitura pode ser efetuada por

contador a laser 89, 132 ou manualmente, com a ajuda de um desenho em

forma de espiral impresso e disposto na base da placa (grid) 89 . Neste caso,

escolhe-se duas secções opostas, contendo pelo menos 25 colônias cada e

então, a somatória obtida é dividida pelo volume da amostra depositada

nestas regiões 89. Este método foi aceito pelo Assaciatian af Officia/

Ana/ytica/ Chemists (AOAC), segundo GILCHRIST e colaboradores 113, 114,

em 1977, e também pelo American Public Hea/th Assaciatian 9 (APHA) após

estudo colaborativo entre 8 diferentes laboratórios comparando-o com os

métodos tradicionais 113. Os resultados indicaram que tal método poderia se

constituir em alternativa aceitável para os métodos tradicionais 113 . Da

mesma forma DONNELL Y e colaboradores 89 relataram em seus estudos

que o método por espiral de Arquimedes apresentou excelente correlação

quando comparado á tecnica de semeadura em profundidade, em amostras

de leite.

Segundo JARVIS e colaboradores 132 o método por espiral de

arquimedes apresenta, além da eliminação de diluição das amostras, as

seguintes vantagens: o equipamento é robusto e pequeno e não requer

treinamento intensivo do operador, que pode inocular entre 50 a 60 placas

por hora. Porém, os autores relataram que pode haver limitações em função

da natureza física da amostra, como no caso de presença de partículas em
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suspensão da amostra que podem bloquear o fluxo do inóculo.

A sensibilidade do método é entre 5x102 e 5x106 UFC/mL 132,

5x102 e 3x105 UFC/mL 89,ou 5x102e 5x105 UFC/mL 113empregando-se placa

de petri de 9 cm de diâmetro, sendo que o limite superior pode, obviamente,

ser extendido, procedendo as diluições adequadas na amostra.

Dentre os métodos alternativos, em que a contagem é direta e,

portanto, exclui a necessidade do período de incubação, a filtração

associada à microscopia de epifluorescência tem demonstrado considerável

aplicação em alimentos 129, 220, 221, 252, 306 , em medicamentos 87, 88, 168 e

também na avaliação da qualidade sanitária de água empregada na

indústria de informática 177,178 e farmacêutica 188

Este método consiste na filtração da amostra e coloração das

células retidas e concentradas na membrana com composto fluorogênico: o

alaranjado de acridina. Este composto reage com os ácidos nucleicos das

células, intensificando sua fluorescência 307. Sob luz ultravioleta as

bactérias fluorescentes são facilmente detectadas 221, 307, com a ajuda de

microscópio de epifluorescência. Diversos estudos demonstraram excelente

correlação entre este método e os convencionais 87,88,129,220,252,253,306

Além de execução rápida e simples 178, 263, RODRIGUES e

KROLL 252 relataram que este método possibilita a diferenciação entre as

bactérias gram negativas e positivas. No estudo, os bacilos gram negativos

viáveis, apresentavam fluorescência alaranjada sob luz ultravioleta,

enquanto que os gram-positivos apresentaram coloração púrpura, sob luz

visível. Da mesma forma, SERVIS e colaboradores 263 desenvolveram

procedimento para a determinação de bactérias gram-positivas. Os autores

utilizaram antibióticos em cultura pura de bactérias gram-positivas em

concentrações tais que inibiam a síntese do DNA bacteriano sem contudo
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afetar outras atividades metabólicas das células. Desta forma conseguiu-se

obter células maiores que, após filtração e coloração com o alaranjado de

acridina, puderam ser contadas pela microscopia de epifluorescência.

Segundo PETTIPHER e colaboradores 221 das amostras de

leite testadas, 36 a 65% apresentaram bactérias com fluorescência

alaranjada, e as amostras remanescentes apresentavam fluorescência

verde. A somatória dos microrganismos que apresentaram fluorescência

alaranjada e verde execederam os resultados obtidos na contagem em

placas. Somente a contagem das bactérias apresentando fluorescência

alaranjada é proxima áquela obtida pela contagem tradicional. Os

autores relatam que durante a fase exponencial a maioria das células

apresentam, quando coradas, fluorescência alaranjada, mas após adentrar

a fase estacionária aumenta a proporção de células que apresentam,

quando coradas, fluorescência verde.

O método de bioluminescência, baseado na determinação

quantitativa de adenosina trifosfato (ATP) de microrganismos foi estudado

para a aplicação em cosméticos 84,157 , em produtos farmacêuticos 27, 48 , em

alimentos 163,286,287 O ATP, principal composto armazenador de energia em

todos os tipos de célula é extraído dos microrganismos contidos na amostra

por meio de um agente liberador. Na forma livre o ATP reage com luciferina

e luciferase e a luz liberada é monitorada por meio de um detector de luz.

Microrganismos
U

ATP + luciferina + luciferase 1vIg2+ ') luciferase-Iuciferina- AMP + PP

luciferase-Iuciferina-AMP + O2 ~ luciferase + AMP + CO2 + oxiluciferina + luz
U

Detector de luz
AMP: adenosina monofosfato; PP: pirofosfato
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o método apresenta sensibilidade entre 104UFC/mL ou g 163,157e

105 UFC/mL ou g 287.A reação, apesar de simples, pode ser influenciada

por vários fatores. O ATP somático não é diferenciado do ATP microbiano

como relatado em análise de leite 286 e carne 163. Além disso, a natureza da

amostra e até mesmo os meios de cultura empregados no enriquecimento

de amostrascom baixa cargacontaminantepodem interferirnos resultados157

Quanto aos métodos baseados no metabolismo microbiano,

BASEM e colaboradores 17 relataram a enumeração de bactérias mesófilas

e coliformes em hamburgueres empregando-se cromatografia gasosa. O

experimento consistiu na determinação do CO2 proveniente do metabolismo

bacteriano, de forma similar ao trabalho de FUNG e MILLER 109. Os autores 17

obtiveram excelente coeficiente de correlação (0,985) com o método

convencional em placas e, relataram que o método utilizado apresentou

sensibilidade e linearidade na faixa compreendida entre 102 e 108 UFC/g.

Também HATCHER e colaboradores 118 investigaram sistema de detecção

microbiana empregando método radiométrico, baseado na detecção de

14C02 produzido pelo metabolismo microbiano na presença de glicose e

outros ingredientes marcados. Este método foi aplicado no controle de

qualidade de sucos de laranja concentrados e congelados sendo possível

detectar carga da ordem de 104 organismos/mL no período de 6, 7 e 10

horas respectivamente para levedura, Leuconostoc sp. e Lactobacillus.

Principalmente no que se refere a determinação de viáveis por

métodos baseados no metabolismo microbiano, a revisão da literatura

permitiu identificar tendência metodológica no controle de qualidade de

produtos dos diversos segmentos já citados e de suas matérias-primas.

Dentre os trabalhos levantados, buscando-se técnicas alternativas para a

contagem microbiana, o método mais utilizado não está entre os acima

mencionados. Este método, praticamente consolidado na área de alimentos,

é usualmente denominado Método Elétrico.
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A evolução da utilização das técnicas elétricas na garantia de

qualidade da indústria de alimentos (anexo 1), quando comparada a da

indústria farmacêutica ou cosmética é bastante diferenciada. Tal fato pode

ser inteligível por diferentes aspectos técnicos e, inclusive, coaduna com o

comportamento mais conservador que caracteriza o segmento farmacêutico.

CONNOL Y e colaboradores 60 observaram esta discrepância e

a explicaram em função da sensibilidade do equipamento, adequado à

indústria de alimentos que possui padrões microbianos menos exigentes

quando comparados aos das indústrias farmacêutica e cosmética.

A aplicação da técnica elétrica no teste de eficácia de

conservantes para produtos farmacêuticos e cosméticos foi relatada por

CONNOLY e colaboradores 60, 61. Os autores concluiram que dentre os 3

métodos alternativos estudados: filtração associada a epifluorescência,

bioluminescência e elétrico, este último foi considerado válido para a

avaliação de sistemas conservantes destes produtos. Os coeficientes de

correlação obtidos variaram entre 0,83 a 0,98 neste estudo. PETAT 219

também relatou a possibilidade da técnica ser utilizada para o teste de

eficácia de conservantes.

Desta forma, em função de sua crescente importância, alguns

comentários referentes aos conceitos envolvendo o método elétrico, seus

fatores de influência assim como comentários no sentido de compará-Io aos

métodos convencionais constam nos relatos a seguir apresentados.
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3.2.3.1 Tendência Metodológica: Métodos Elétricos

3.2.3.1.1 Introdução à Técnica

Embora a aplicação dos métodos elétricos tenha sido

desenvolvida com maior intensidade no início dos anos 70, o seu conceito e

aplicabilidade à microbiologia já eram conhecidos desde o século passado.

STEWEART 278 , em 1899, observou que a condutividade do

sangue desfibrinado aumentava 10 vezes após o período de 25 dias. A

elevação na grandeza desse parâmetro estava relacionado com a maior

concentração de íons, provenientes da decomposição das proteínas

sanguíneas provocadas pelas bactérias. Esta observação conduziu o autor a

sugerir que a razão do crescimento bacteriano poderia ser monitorizado por

métodos elétricos.

Em 1926, PARSONS e STURGES 214, 215, 216 relataram a

possibilidade da utilização de método condutimétrico no estudo do

metabolismo bacteriano. Os autores observaram o fenômeno

acidentalmente, em estudo onde pretendiam avaliar a interferência da

amônia na determinação de aminas nitrogenadas pelo método de Van Slyke.

Os estudos demonstraram direta proporcional idade entre a mudança de

condutividade e produção de amônia para dois microrganismos anaeróbios:

C/ostridium f/abelliferum e C/ostridiumsporogenes .

Após quase uma década, em 1938, corroborando com os

trabalhos dos colegas anteriores, ALLlSON e colaboradores 6 relataram que

a condutividade específica era diretamente proporcional à produção de

amônia pela Pseudomonas f/uorescens, cultivada em leite desnatado, e pelo

Achromobacter /ipidis, cultivado em solução peptonada a 0,1%.
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Entretanto, somente após três décadas, em 1973, no Primeiro

Simpósio Internacionalde MétodosRápidose Automação em Microbiologia 50 ,

os métodos elétricos foram aceitos como alternativa para a monitorização do

crescimento microbiano.

Desde então, a aplicação deste método têm sido estudada por

diferentes autores, e considerada, dentre os métodos rápidos, a perspectiva

mais promissora. Justifica-se portanto estudo particularizado de parâmetros,

fatores de influência assim como do perfil de aplicabilidade da tecnologia,

que na dependência do estágio evolutivo se pode constatar ou vislumbrar.

3.2.3.1.2 Parâmetros de Impedância e Condutância

o crescimento microbiano em um dado meio provoca

alterações elétricas que podem ser avaliadas determinando-se os valores de

impedância e de condutância. Segundo PETAT 219, além destes parâmetros,

os da resistência e capacitância podem também ser aplicados na detecção

de microrganismos. Em particular a capacitância foi empregada na

determinação de bolores e leveduras em de suco de frutas por autores como

WATSON-CRAIK e ANDERSON 309
além de WATSON-CRAIK e

colaboradores 308.Estes autores relataram que utilizando meio apropriado,

tanto a condutância como a capacitância poderiam ser aplicadas. Porém, na

monitorização pelo emprego da capacitância obteve-se maiores vantagens

operacionais, na detecção desses microrganismos. Também ZINDULlS 315

recomendou este parâmetro para a detecção de leveduras em suco de

laranja. Exceto os autores citados, todos os demais cujos trabalhos se

conseguiu localizar utilizaram a impedância ou a condutância no estudo da

avaliação microbiológica de produtos

cosméticos.

alimentíceos, farmacêuticos ou
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3.2.3.1.3 Conceitos Elétricos e Fatores de Influência

o fluxo de uma corrente elétrica sempre encontra alguma

resistência, resultado de perda de voltagem e também da conversão de

parcela da energia elétrica em calor. A resistência ideal (medida em ohms,

da letra grega de mesmo nome:(f!) obedece a lei de OHM que define a

diferença de potencial (U) como o produto da resistência (R) pela

intensidade da corrente (i). Portanto, a diferença de potencial (U) é

diretamente proporcional à corrente e a condutância (G) é recíproca à

resistência e medida em ohms-1 ou siemens (8) .

Quando um campo elétrico é submetido a uma solução

eletrolítica, os íons tendem a migrar de forma que os cátions movem-se em

direção ao catodo e os anions em direção ao anodo. Esta migração de íons

constitui o fluxo de corrente na solução e cada íon é fração da corrente

proporcional à sua mobilidade e concentração 2W

A capacitância é a característica de um elemento em

armazenar energia em um campo elétrico sem dissipá-Io. Um capacitor típico

consiste de duas superfícies separadas por um material dielétrico. O material

dielétrico previne o fluxo da corrente quando uma voltagem constante é

aplicada, porém a aplicação de voltagem variada produz corrente

proporcional a razão da mudança da voltagem:

. C dv
1=-

dt
(10)

em que:

i = intensidade da corrente;

dv = diferença de potencial;

dt = intervalo de tempo.
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A capacitância (C) é constante e medida em Farads

(F).Quando dois eletrodos metálicos são imersos em um meio condutivo,

cada interface do eletrodo/solução pode ser representado por uma

combinação em série de um capacito r e um resistor.

Assim, se uma solução for caracterizada por um elemento

condutivo puro, todo o sistema poderá ser representado por uma

combinação em série de uma resitência pura ( R ) e uma capacitância pura

(C). A aplicação de um potencial sinosoidal alternado no sistema resultará

em corrente que será dependente da impedância (Z) do sistema. Esta última

é função de sua resistência (R), sua capacitância (C), e da frequência

aplicada (F), medida em Hertz:

1
Z 2 = R2 + -

FC"'2
~ 2n /

(11 )

Assim, quanto maior for a impedância, ou seja, resistência ao

fluxo elétrico, menor a condutância e vice-versa. A impedância também pode

ser expressa como a soma da condutância e da capacitância 219:

Z=C+G (12)

CADY e colaboradores 51 referem-se à técnica por impedância

como técnica conceitualmente simples e de fácil utilização. Na

determinação da impedância, as amostras são transferidas para

compartimentos ou células de um módulo contendo meio de cultura em

contato com eletrodos através dos quais se aplica voltagem constante. A

corrente resultante depende da impedância (resistência ao fluxo da corrente)

proveniente do crescimento no meio utilizado, propriedade esta, relacionada

com o metabolismo microbiano que produz substâncias eletricamente

carregadas. Estas mudanças eletroquímicas produzem pequenas mas



69

mensuráveis variações na impedância do meio inoculado que é detectada

rapidamente pelo instrumento. Compartimentos não

utilizados como referência 51.137.192,219.

inoculados são

A condutância depende do número e da natureza das

substâncias eletricamente carregadas na solução e o metabolismo dos

microrganismos presentes geralmente converte substâncias pobremente

carregadas, do ponto de vista elétrico pertencentes aos grupos dos

carbohidratos, proteínas e lípides em substâncias mais carregadas sob o

aspecto elétrico como ácidos e aminas 219

A impedância devida ao crescimento microbiano é definida

como variação acelerada deste parâmetro, igualou maior que 0,8% da linha

base quando a medida do sinal está em 2.000Hz. Esta significativa

alteração na impedância foi escolhida para permitir que se distingua

claramente a resposta microbiana do ruído ou dríft gerado pelo

equipamento. Por esta definição, a concentração de microrganismo

detectável geralmente varia entre 106 e 107 UFC/mL 51,52,117.

Assim, o intervalo de tempo requerido para se alcançar os

níveis de detecção (aproximadamente 107 UFC/mL) é utilizado como medida

da carga microbiana da amostra, e os tempos de detecção (Td) definidos

como o ponto no qual a aceleração pode ser vista na curva de impedância

são dados numericamente em horas 137

Para um dado organismo ou população em um meio

determinado, o tempo de detecção aumenta na razão inversa da

concentração inicial do microrganismo. No gráfico, o tempo de detecção

contra o log da concentração inicial de microrganismos geralmente origina

uma linha reta devido ao crescimento exponencial do microrganism051, 116,219
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Segundo PETAT 219 , o recurso permite detectar a existência do

microrganismo no produto e quantificá-Io, após calibração. Corroborando

com este autor, CADY e colaboradores 51 afirmaram que qualquer

microrganismo que altere a composição do meio devido ao seu crescimento

ou metabolismo deve produzir mudança correspondente na medida da

impedância, acusada nos eletrodos introduzidos no meio. Os autores

mostraram que microrganismos com evidência macroscópica de crescimento

em meio de cultura produziram efetivamente alteração na impedância.

Organismos que produziram microcolônias ou que cresceram somente na

superfície do meio podem ter produzido fraca ou indetectável mudança na

impedância.

RICHARDS e colaboradores 231 mostraram que a variação na

condutância é proporcional à alteração no número de microrganismos

viáveis e este fato é a base para a calibração dos ensaios condutimétricos

como medida de razão de crescimento. Os resultados das análise são

expressos em termos de tempo de detecção, ou seja, o tempo necessário

entre a inoculação e a mudança do parâmetro elétrico pré-selecionado

(impedância, condutância ou capacitância) 219

Os instrumentos disponíveis no mercado internacional são o

Bactometer 32 da bioMerieux Vitek, Inc. e o Malthus AT da Malthus

Diagnostics, Inc. Ambos são altamente automatizados e capazes de avaliar

acima de 100 amostras simultaneamente 6°. O primeiro equipamento, mais

versátil, pode ser utilizado nos modos condutância, capacitância ou

impedância, enquanto o Malthus mede somente a condutância 62, 112. Porém,

este último instrumento analisa quantidades maiores de amostras (frascos

com capacidade para 10 e 100 mL), aumentando assim, a sensibilidade da

metodologia empregada 15, 61. Recentemente, em 1995, COLQUHOUN e

colaboradores 58 relataram a utilização do equipamento Bactrac 4100, da Sy-
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Lab, Purkersdorf, Austria, na detecção de Escheríchía colí em água potável

por método impedimétrico.

o tempo de detecção, ou seja, o tempo requerido para que o

microrganismo alcance a concentração entre 106- 107UFC/ml é função: da

concentração inicial de microrganismo 26, 51, 219 , do tempo de geração do

microrganismo, ou seja, da razão do crescimento do microrganismo 26, 51,219

da natureza e qualidade do meio 15,26,51,219, da fase lag do microrganismo

no meio em particular 51 ;da temperatura de incubação 26, 219 ; do tipo do

eletrodo de detecção 213;do preparo das amostras a serem analisadas 90.

A alteração do pH , segundo BAYNES e colaboradores 15 pode

ocasionar mudanças na condutância. Como conseqüência, este fator pode

influir no tempo de detecção. Os autores demonstraram em seus

experimentos que a sensibilidade da técnica permitiu o reconhecimento do

crescimento bacteriano antes mesmo da alteração do pH causado pelos
. .

microrganismos.

3.2.3.2 Comparação entre as Técnicas Convencionais e por

Impedância

As vantagens do método de impedância em relação às técnicas

convencionais estão descritas em diversos trabalhos: maior rapidez 15, 21,51,60.,

79,90.,10.5,117,121,137,192,219,315. menor custo em termos de trabalho e/ou material,

(menor quantidade do meio) 21, 60., 61, 90., 10.5, 117, 121, 192; menor erro devido a

automatizaçãodo método 10.5,117,136,137,192,219, preparação mínima de amostra213;

não requer claridade óptica da amostra 51,121,137,184,219 ; aplicável a qualquer

tipo de amostra como por exemplo sólidos, cremes, emulsões, géis,

suspensões, comprimidos, etc 60. ; equipamento simples de operar 51; maior

número de ensaios simultâneos 51,61.
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PETAT 219 compara a técnica empregando impedância com o

método convencional em placas de Petri por meio da seguinte tabela:

TABELA 11 Comparação entre o Método Convencional por plaqueamento
e de Impedância, Conforme PETAT219.

reprodutibi Iidade
diluições

':II~NI§N:Q:'-INlg~~~~
0,5 a 1 log
numerosos e fonte de
erro
fixo

::::~::::~'~':':11~811IN:I~:

0,510g
ausência

limite de detecção 1 bactéria dentro da

diluição
difícil

inversamente

proporcional ao tempo
de incubação
1 bactéria dentro da
célula
real

tempo de incubação

automatização

Em contrapartida, as desvantagens inerentes a técnica de impedância

foram relatadas nos seguintes trabalhos: curvas de calibração devem ser

desenvolvidas para cada classe de produto ou material a ser avaliado 137.

culturas mistas exibem curvas de impedância similares às curvas do

microrganismo com menor tempo de geração 117,137; limitada sensibilidade 60,

137,184; necessita fase de pré-incubação quando a amostra possui baixo nível

de contaminação 79, 137; técnica não apropriada para produtos cosméticos

com histórico de contaminação por bolores 137, não detecta a presença de

fungos 184 , o crescimento de leveduras causa pouca mudança na

condutância da maioria dos meios comumentes utilizados 208.

Esta última limitação ocorre, provavelmente, porque o principal

produto metabólito final é o CO2 e este composto não é ionizável nos valores

de pH da maioria dos meios utilizados para fungos 207,retardando, assim, o

desenvolvimento da desta técnica para estes microrganismos.

Assim, diversos autores 79, 121, 208, 308, 309, 315 relataram em seus

estudos, o desenvolvimento de meios adequados para a determinação de
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fungos.

A partir do final da década de 80 uma nova aplicação para o

método condutimétrico foi proposta por OWENS e colaboradores 209. Estes

autores relataram que por meio da monitorização do CO2 era possível

determinar o número de microrganismos. O método foi então denominado

condutimétrico indireto e o seu princípio consiste na absorção do CO2

produzido pelo microrganismo por solução alcalina.

OWENS e colaboradores 209 relataram as seguintes vantagens

do método indireto quando comparado ao método direto: não é dependente

da imersão do eletrodo no sistema meio/amostra; como consequência do

item anterior, não necessita de meios de cultura especialmente

desenvolvidos para a técnica; em princípio, o método é aplicável a todos os

microrganismos que produzem CO2 como o principal produto metabólito

final e não somente aos fungos; aplicável a outros produtos metabólitos

voláteis como por exemplo o H2S; é possível combinar a técnica com a

condutimetria direta, permitindo-se desta forma a diferenciação de

microrganismos em população mistas, por exemplo leveduras e bactérias

ácido láticas.

Conforme verificado por SOLTON 26 embora mais exigente

tecnicamente (o CO2 do ar não deve interferir na análise), o método é mais

simples de executar quando comparado a condutimetria direta. Outros

autores, em 1993 79, 80 continuaram investigando o potencial desta técnica,

relatando resultados otimistas em seus estudos ainda preliminares e de

incipiente aplicação na área de medicamentos e cosméticos 60,61,137,219



4 MATERIALE MÉTODO
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4 Material e Métodos

4.1 Material

suspensões

polimixina B

o material, objeto deste estudo, foi constituído por

oftálmicas de dexametasona a 0,1% (p/v) e sulfato de

a 6.000 UI/mL obtidas de distintas combinações de

matérias-primas, que além de incluir os princípios ativos mencionados

abrangem excipientes, conservantes e adjuvantes distintos.

4.1.1 Matérias-primas

Os insumos químicos, abaixo discriminados, foram de grau

farmacêutico ou pró-análise:

MP1 - Álcool feniletílico, USP XXIII;

MP2 - Cloreto de SÓdio, USP XXIII;

MP3 - Dexametasona base estéril, anidra e micronizada, USP XXIII;

MP4 - Solução aquosa de digluconato de clorhexidina (20,2%), USP XXIII;

MP5 - Sal dissódico do ácido etilenodinitrilotetracético dihidratado

(EDTA) USP XXIII;

MP6 - Fosfato de potássio dissódico heptahidratado, USP XXIII;

MP7 - Fosfato de potássio monossódico monohidratado, USP XXIII;

MP8 - Hidroxipropilmetilcelulose 4.000 cps, USP XXIII;

MP9 - Polissorbato 20, USP XXIII;

MP10 - Sulfato de polimixina B (8.790 UI/mg), USP XXIII.
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4.1.2 Fórmula Básica da Suspensão Oftálmica

Adotou-se a seguinte fórmula básica:

Dexametasona .0,1009

Sulfato de polimixina B O,0729

Hidroxi propi Imetilcelulose 0,2509

Pol issorbato 20 .0,0259

Fosfato de potássio monossódico 0,8239

Fosfato de potássio dissódico 0,1799

Cloreto de sódio ................................................ q.s.

Sistema conservante ..................................... q.s.

Á9ua destilada q.s.p. 100,000mL
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4.1.3 Fórmulas das suspensões oftálmicas estudadas

Da combinação de concentrações variáveis dos

conservantes obteve-se diversos sistemas que foram incorporados na

fórmula básica resultando em 17 formulações (Fórmulas de 1 a 17). Além

destas preparou-se uma na qual não se adicionou conservantes sendo

considerada como controle (Fórmula 18). Portanto as fórmulas das

suspensões oftálmicas estudadas foram:

Fórmula 1

Dexametasona 0,1009

Sulfato de polimixina B 0,0729

Hidroxipropil meti Icei ulose O,7509

Pol issorbato 20 0,0259

Fosfato de potássio monossódico 0,8299

Fosfato de potássio dissódico 0,1799

Cloreto de sódio .0,4469

Digluconato de c/orhexidina .. ..0,0109

Á9ua destilada q.s.p. 100,000mL
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Fórmula 2

Dexametasona . .0, 1009

Sulfato de polimixina B 0,0729

Hidroxipropilmeti Icei ulose .0,7509

Pol issorbato 20 O,0259

Fosfato de potássio monossódico 0,8299

Fosfato de potássio dissódico 0,1799

Cloreto de sódio .0,4239

EDTA 0,1009

Á9ua destilada q.s.p. 100,000mL

Fórmula 3

Dexametasona .0,1009

Sulfato de polimixina B ..0,0729

Hidroxi propilmeti Icei ulose " O,7509

Pol issorbato 20 .0,0259

Fosfato de potássio monossódico 0,8299

Fosfato de potássio dissódico 0,1799

Cloreto de sódio .0,4389

Digluconato de clorhexidina O,0079

EDTA .0,0339

Á9ua destilada q.s.p. 100,000mL
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Fórmula 4

Dexametasona .. , " .0, 1009

Sulfato de polimixina B " ...0,0729

Hidroxipropilmetilcelulose , 0,7509

Polissorbato 20 .0,0259

Fosfato de potássio monossódico 0,8299

Fosfato de potássio dissódico 0,1799

Cloreto de sódio ".. " ..0,4119

Digluconato de clorhexidina ,.. O,0029

Álcool feniletílico 0,0839

EDTA " .0,0679

Á9ua destilada q.s.p. 100,000mL

Fórmula 5

Dexametasona 0, 1009

Sulfato de pol imixina B "'''''''''''''''''' 0,0729

Hidroxipropi Imetilcelulose 0,7509

Polissorbato 20 """""""" .0,0259

Fosfato de potássio monossódico 0,8299

Fosfato de potássio dissódico 0,1799

Cloreto de sódio """."" 0,4469

Digluconato de clorhexidina 0,0109

Á9ua destilada q.s.p. """."."'" 1OO,OOOmL
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Fórmula 6

Dexametasona .0,1009

Sulfato de polimixina B 0,0729

Hidroxipropil metilcelulose .0,7509

Pol issorbato 20 .0,0259

Fosfato de potássio monossódico 0,829g

Fosfato de potássio dissódico 0,1799

Cloreto de sódio 0,4049

Digluconato de c/orhexidina ... .0,0079

Álcool feniletílico .. .0,1679

Água destilada q.s.p. 1OO,OOOmL

Fórmula 7

Dexametasona ...0,1OOg

Sulfato de polimixina B 0,0729

Hidroxipropilmeti Icelulose 0,750g

Polissorbato 20 0,0259

Fosfato de potássio monossódico 0,8299

Fosfato de potássio dissódico 0,179g

Cloreto de sódio ...0,4319

Digluconato de c/orhexidina O,0039

EDTA 0,0679

Água desti lada q.s.p. 1OO,OOOmL
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Fórmula 8

Dexametasona , 0, 1009

Sulfato de polimixina B " 0,0729

Hidroxipropilmetilcelulose 0,7509

Polissorbato 20 0,0259

Fosfato de potássio monossódico 0,8299

Fosfato de potássio dissódico 0,1799

Cloreto de sódio """""" """""" .0,4239

EDT A " ."".""..."... .0, 1009

Á9ua destilada q.s.p. 100,000mL

Fórmula 9

Dexametasona '''. 0, 1009

Sulfato de polimixina B '"''''.''''' ""'''''''''''''''''''''''. .0,0729

Hidroxi propilmetilcelulose .0,7509

Polissorbato 20 .0,0259

Fosfato de potássio monossódico 0,8299

Fosfato de potássio dissódico 0,1799

Cloreto de sódio ".. """"" 0,3219

Álcool feniletílico .0,5°°9

Á9ua destilada q.s.p. 100,000mL
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Fórmula 10

Dexametasona 0, 1009

Sulfato de polimixina B .0,0729

Hidroxipropilmetilcelulose .0,7509

Polissorbato 20 .0,0259

Fosfato de potássio monossódico 0,8299

Fosfato de potássio dissódico 0,1799

Cloreto de sódio .0,3239

Álcool feniletílico 0,5009

Á9ua destilada q.s.p. 100,000mL

Fórmula 11

Dexametasona O,1009

Sulfato de polimixina B 0,0729

Hidroxipropilmetilcelulose .0,7509

Polissorbato 20 .0,0259

Fosfato de potássio monossódico 0,8299

Fosfato de potássio dissódico 0,1799

Cloreto de sódio 0,4239

EDTA .0,0179

Álcool feniletílico , .0,3339

Digluconato de clorhexidina .. 0,0029

Á9ua destilada q.s.p. 100,000mL



82

Fórmula 12

Dexametasona 0,1009

Sulfato de polimixina B 0,0729

Hidroxipropilmetilcelulose 0,7509

Polissorbato 20 .0,0259

Fosfato de potássio monossódico 0,8299

Fosfato de potássio dissódico 0,1799

Cloreto de sódio .0,3639

Digluconato de c/orhexidina .0,0039

Álcool feniletílico .0,3339

Á9ua destilada q.s.p. 100,000mL

Fórmula 13

Dexametasona .0,1009

Sulfato de poli mixina B ... 0,0729

Hidroxipropil metilcelulose 0,7509

Polissorbato 20 0,025g

Fosfato de potássio monossódico 0,829g

Fosfato de potássio dissódico 0,1799

Cloreto de sódio ...0,3979

Digluconato de c/orhexidina ...0,0039

Álcool feniletílico .0,1679

EDTA 0,0339

Água destilada q.s.p. 100,000mL
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Fórmula 14

Dexametasona .0,1OOg

Sulfato de polimixina B 0,072g

Hidroxipropil metilcelulose .. .0,750g

Polissorbato 20 0,025g

Fosfato de potássio monossódico 0,829g

Fosfato de potássio dissódico 0,179g

Cloreto de sódio 0,355g

Álcool feniletílico ... ..0,333g

EDTA 0,033g

Água destilada q.s.p. 100,000mL

Fórmula 15

Dexametasona .0,1OOg

Sulfato de polimixina B 0,072g

Hidroxipropilmetilcelulose .0,750g

Polissorbato 20 .. 0,025g

Fosfato de potássio monossódico 0,829g

Fosfato de potássio dissódico 0,179g

Cloreto de sódio .0,444g

Digluconato de clorhexidina """""' "."." .0,003g

EDTA 0,067 9

Água destilada q.s.p. 100,000mL
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Fórmula 16

Dexametasona .0, 1009

Sulfato de polimixina B .0,0729

Hidroxipropilmetilcelulose 0,7509

Polissorbato 20 0,0259

Fosfato de potássio monossódico 0,8299

Fosfato de potássio dissódico 0,1799

Cloreto de sódio .0,4219

Digluconato de cIorhexidina . 0,0079

Álcool feniletílico 0,0839

EDTA 0,0179

Á9ua destilada q.s.p. 100,000mL

Fórmula 17

Dexametasona 0,1009

Sulfato de polimixina B 0,0729

Hidroxipropilmetilcelulose .0,7509

Polissorbato 20 .0,0259

Fosfato de potássio monossódico 0,8299

Fosfato de potássio dissódico 0,1799

Cloreto de sódio 0,3899

Álcool feniletílico .0, 1679

EDTA 0,0679

Á9ua destilada q.s.p. 100,000mL
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Fórmula 18

Dexametasona .0, 1009

Sulfato de polimixina B 0,0729

Hidroxipropilmetilcelulose 0,7509

Polissorbato 20 0,0259

Fosfato de potássio monossódico 0,8299

Fosfato de potássio dissódico 0,1799

Cloreto de sódio .0,4469

Á9ua destilada q.s.p. 100,000mL
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4.2 Método

4.2.1 Formulação das Suspensões Oftálmicas de Dexametasona e

Polimixina B Contendo Conservantes e EDTA.

4.2.1.1 Planejamento Estatístico

O planejamento para o estudo das fórmulas foi baseado em

projeto tipo simplex-Iattice 64 {q, m}, empregado para ajustar modelos

polinomiais de grau m e com q variáveis independentes. Neste

planejamento, os níveis de cada variável (m + 1) apresentaram valores

entre O e 1 ( O, 11m,21m, , n-1/m, 1). Na situação experimental, o simplex-

lattice {3, 3} foi incrementado com um ponto central (1/3; 113; 1/3) e três

pontos internos ao domínio experimental { (2/3; 116; 1/6) ; (1/6; 2/3; 1/6) ;

(1/6; 1/6; 2/3)}.

A matriz (Tabela 12) contemplou 17 experimentos, entre eles

quatro repetições que permitiram dispor de estimativa da variabilidade do

erro puro, ou seja, da variabilidade devida ao erro experimental. As três

variáveis independentes foram as concentrações de conservantes álcool

feniletílico (X1), digluconato de clorhexidina (X2) e EDTA (X3) e a resposta ou

variável dependente foi o valor D. Devido a restrição imposta: X1 + X2 + X3

= 1 (ou 100%) o espaço tridimensional correspondentes aos dois

conservantes e EDTA pode ser representado através do espaço

bidimensional, a direita da Figura 1. Nesta figura, a região em amarelo

(área do triângulo), corresponde às associações ternárias dos conservantes

e EDTA; o perímetro contém as fórmulas contendo associações binárias de

conservantes ou conservante e EDTA; e, por fim, os vértices da Figura 1

correspondem às fórmulas não contendo qualquer associação, ou seja,

contendo apenas um dos conservantes ou EDTA.
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TABELA 12 Matriz de Ensaios para Misturas dos Conservantes e EDTA

_.<""'~,
Fração %

1 1
O O

2/3 0,667
1/6 0,167
1 1

2/3 0,667
1/3 0,333
O O
O O
O O

1/6 0,167
1/3 0,333
1/3 0,333
O O

1/3 0,333
4/6 0,667
O O

Fração
O
O
O

1/6
O

1/3
O
O
1
1

4/6
2/3
1/3
2/3
O

1/6
1/3

O
O
O

0,167
O

0,333
O
O
1
1

0,667
0,667
0,333
0,667

O
0,167
0,333

'-,"""'~~

Fração
O
1

1/3
4/6
O
O

2/3
1
O
O

1/6
O

1/3
1/3
2/3
1/6
2/3

%
O
1

0,333
0,667

O
O

0,667
1
O
O

0,167
O

0,333
0,333
0,667
0,167
0,667

As frações e porcentagens expressas têm por base suspensões com as
seguintes concentrações:
X1 = Digluconato de clorhexidina "'0 0,010% (p/v)
X2 = Álcool feniletílico 0,500% (p/v)
X3= EDTA o .0 0,100% (p/v)

As fórmulas 1 e 5, 2 e 8, 7 e 15 e 9 e 10 apresentam composições idênticas
sendo doravante indicadas com a seguinte sinalização de igualdade, com a
finalidade de facilitar o entendimento: 1=5,2=8,7=15 e 9=10.

~
c
w

XI
ó>CY ,.~ ~v°;-

+'}.»° ;-
«°'/ ;-

/
/

X1 : Clorhexidina (1; o; O)

Clorhexidina (X 1)

(1; 0;0)

Álcool Feniletílico (X2)

Figura 1 Representação dos Ensaios da Tabela 12

(0.33; 0.33; 0.33).

(O;0.67; 0.33) (O;0.33; 0.67)

EDTA(X3)
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4.2.1.2 Prepraração da Dispersão de Hidroxipropilmetilcelulose

(HPMC) e Soluções Intermediárias

4.2.1.2.1 Preparação da Dispersão de HPMC a 1,25% (p/v)

Para cada fórmula preparada pesou-se 3,750g de

hidroxipropilmetilcelulose em erlenmeyer de 1.000mL e adicionou-se aos

poucos e sob agitação 300mL de água destilada aquecida a

aproximadamente 70°C. Esterilizou-se a dispersão obtida por autoclavação

a 121°C por 30 minutos, empregando-se equipamento modelo 415/4, marca

Fanem@. Após a esterilização a mistura foi resfriada sob agitação vigorosa,

manualmente, por imersão em água a temperatura ambiente, obtendo-se um

gel transparente a 1,2 5% (p/v).

Este procedimento foi efetuado para a obtenção de

500mL para cada uma das fórmulas.

4.2.1.2.2 Preparação da Solução de Polissorbato 20 a

0,5% (p/v)

Foram adicionados 900mL de água destilada em 4,500g

de polissorbato 20, contidos em erlenmeyer de 2.000mL. A mistura após

homogeneização foi esterilizada por autoclavação a 121°C por 30 minutos

empregando-se equipamento modelo 415/4, marca Fanem@. Transferiu-se

25mL desta solução para cada fórmula preparada (500mL).

4.2.1.2.3 Preparação da Solução de Sulfato de

Polimixina B a 6,0 x105 UI/mL

Em 100mL de água destilada foram dissolvidos

6,826g de sulfato de polimixina B com potência igual a 8.790UI/mg. A

solução obtida foi esterilizada através de filtração em membrana de éster
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de celulose porosidade 0,22J.!m, em condições assépticas, realizada em

capela de fluxo de ar em regime unidirecional, instalada em sala limpa

classe M5,5, segundo NBR 13700 11. Transferiu-se desta solução 5mL

para 500mL de cada fórmula.

4.2.1.2.4 Preparação do Acetato de Dexametasona

Anidra e Micronizada

Esterilizou-se o acetato de dexametasona anidra e

micronizada empregando-se óxido de etileno a 600 mg/L, sob umidade

relativa de 70% e temperatura de 55°e, por 3 horas. Suspendeu-se 0,500g

desta na solução de polissorbato 20 preparada conforme item 4.2.1.2.2. A

mistura foi homogeneizada em agitador tipo vortex, marca Fanem@, modelo

251, velocidade de 3.800 rotações por minuto (r.p.m.) por 5 minutos.

4.2.1.2.5 Preparação da Solução Tamponante

Adicionou-se o volume de 1.000mL de água destilada

em 82,900g de fosfato monossódico monohidratado e 17,870g de fosfato

dissódico heptahidratado, contidos em erlenmeyer de 2.000mL. A solução

foi esterilizada por autoclavação a 121De por 30 minutos empregando-se

equipamento modelo 415/4, marca Fanem@. Transferiu-se 50mL desta

solução para 500mL de cada fórmula.

4.2.1.2.6 Preparação da Solução Salina Isotonizante

Procedeu-se a transferência e dissolução de 80,000g

do cloreto de sódio em 400mL de água destilada contida em um erlenmeyer

de 1.000mL. A solução foi esterilizada por autoclavação a 121De por 30

minutos empregando-se equipamento modelo 415/4, marca Fanem@.
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4.2.1.2.7 Preparação das Soluções Conservantes e

EDTA

51 = Solução de Digluconato de Clorhexidina a 0,505 % (p/v)

Transferiu-se 5,OmL de solução concentrada de digluconato de

clorhexidina a 20,2% (p/v) para balão volumétrico de 200m L . Esta solução

foi esterilizada por filtração através de membrana de éster de celulose,

porosidade 0,22jlm, em condições assépticas, tendo sido a transferência

para erlenmeyer de 500mL, previamente esterilizado por calor seco a 200°C

por 2 horas, empregando-se estufa modelo 515/4-C, marca Fanem@. Esta

operação foi realizada em capela de fluxo de ar em regime unidirecional

instalada em sala limpa classe M5,5, segundo NBR 13700 11 .

52= Álcool Feniletílico, MERCK@

Uma alíquota de 50mL do conservante foi previamente

esterilizada por filtração através de membrana de fluoreto de polivinilideno,

poros idade 0,22jlm, em condições assépticas, tendo sido a transferência

para erlenmeyer de 250m L, previamente esterilizado por calor seco a 200°C

por 2 horas, empregando-se estufa modelo 515/4-C, marca Fanem@. Esta

operação foi realizada em capela de fluxo de ar em regime unidirecional

instalada em sala limpa classe M5,5, segundo NBR 13700 11 .

53= Solução de EDTA a 8,4% (p/v)

Uma tomada de 4,650g do sal foi dissolvida em água destilada,

completando-se o volume para 50mL. Esta solução foi transferida para

erlenmeyer de 250mL e esterilizada em autoclave, a 121DCpor 30 minutos

empregando-se equipamento modelo 415/4, marca Fanem@.
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4.2.1.3 Preparação das Suspensões

Dexametsona e Polimixina B

Oftálmicas de

Em capela de fluxo de ar em regime unidirecional horizontal,

instalada em sala limpa classe M5,5 segundo NBR 13700 11

assepticamente, transferiu-se 0,500g de dexametasona micronizada e

previamente esterilizada por óxido de etileno a 600 mg/L, 70% de umidade

relativa, temperatura de 55°C, por 3 horas para tubo com capacidade para

50mL esterilizado por calor seco em estufa, a 200°C por 2 horas,

empregando-se estufa modelo 515/4-C, marca Fanem@. Adicionou-se a

este, porção de 10ml da solução aquosa de polissorbato 20 (4.2.1.2.2) e

com auxílio de agitador tipo vortex, marca Fanem@, modelo 251, 3.800

r.p.m., homogeneizou-se a mistura, por 5 minutos. Esta foi transferida para

erlenmeyer contendo a dispersão de hidroxipropilmetilcelulose (4.2.1.2.1). O

tubo foi lavado com 3 porções de 5mL da solução de polissorbato 20 e estas

porções foram transferidas para o erlenmeyer contendo a mesma dispersão.

A solução tamponante foi incorporada transferindo-se 50mL

desta (4.2.1.2.5) para o produto. A isotonização, bem como a adição da

solução concentrada de conservante, do agente quelante e álcool feniletílico

foram efetuadas para cada caso, antes de completar o volume para 500mL

com água destilada estéril. As concentrações finais de cada componente

das fórmulas pode ser visualizadas na Tabela 13.



TABELA 13 Quantidade (g) dos Diferentes Componentes, em 100mL, de cada uma das Suspensões Oftálmicas de
Dexametasona e Polimixina B,

1.0N
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Todas as suspensões foram preparadas em duplicata,

fazendo-se a homogeneização das mesmas no final. Assepticamente, foram

distribuídas as várias porções para cada tipo de análise, sendo:

- 5 porções de 20mL em tubos de vidro de 200 x 35 mm,

150mL de capacidade, providos de tampa metálica previamente

esterilizados por calor seco a 200°C por 2 horas, empregando-se estufa

modelo 515/4-C, marca Fanem@, para teste de eficácia antimicrobiana;

- 100mL para proveta de vidro de 100mL previamente

esterilizada por calor seco a a 200°C por 2 horas, empregando-se estufa

modelo 515/4-C, marca Fanem@, com tampa

determinação da estabilidade física da suspensão;

esmerilhada para

- 50mL para teste de esterilidade, em erlenmeyer com tampão,

esterilizado previamente em autoclave a 121°C por 30 minutos,

empregando-se equipamento modelo 415/4, marca Fanem@.

- 150mL para as determinações físicas (isotonicidade, pH e

viscosidade) .

4.2.2 Avaliação de Natureza Físico-Química das Suspensões

Oftálmicas de Dexametasona e Polimixina 8

4.2.2.1 pH

A determinação dos valores de pH das suspensões foi

efetuada em potenciômetro Micronal modelo 8474, à temperatura de 25°C,

imediatamente após o término da preparação e quando decorridos 7 dias 26°.

Para isso foi utilizado volume de 10mL de amostra previamente

homogeneizada, em duplicata.
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4.2.2.2 Viscosidade

A viscosidade aparente foi determinada em viscosímetro

rotacional VEBMLW Prüfgerate, modelo Reotest 2.1, a temperatura de 25°C

e o volume de amostra foi de 25mL, sendo submetido ao gradiente de

cisalhamento de 1574,4 s -1. Essa avaliação, em duplicata, foi logo após o

término da preparação e também após 7 dias de manutenção da amostra

em posição estática 26°.

4.2.2.3 Volume do Fármaco Disperso

As suspensões, acondicionadas em provetas de 100mL com

tampa, protegidas da luz e mantidas em repouso a temperatura ambiente

durante 7 dias 26°, serviram para determinação do volume ocupado pelo

fármaco disperso, sendo expresso como relação percentual volumétrica.

4.2.2.4 Isotonicidade 122

Determ inou-se a isotonicidade das suspensões pelo

abaixamento crioscópico, após 7 dias do término da preparação, usando

equipamento DigiMatic Osmometer modelo 3D.

4.2.2.5 Classificação das Suspensões 260

As amostras de suspensões, após determinação do volume

do fármaco disperso, foram submetidas a observação macroscópica,

verificando-se o tipo de sedimento formado pelas partículas do fármaco.

Foram classificados como "Floculado"(F), quando o sedimento formado

era de fácil redispersão pela agitação, e "Compactado"(C), quando de

difícil ressuspensão. A característica de ressuspensão foi determinada

mediante inversão manual das provetas, após 7 dias do preparo. Sua

classificação foi de acordo com o número de inversões necessárias para a

completa homogeneização das partículas, considerando-se "Fácil" (Fa),
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quando exigia de 1 a S vezes, "Regular"(Re), de 6 a 10 vezes e

"Difícil"(Di),mais de 11 vezes.

4.2.3 Avaliação de Natureza Microbiológica das Suspensões

Oftálmicas de Dexametasona e Polimixina B

4.2.3.1 Característica de Esterilidade 42,96,299

4.2.3.1.1 Teste de Esterilidade

O ensaio foi efetuado em capela de fluxo de ar

horizontal em regime unidirecional, instalada em sala limpa classe MS,S,

segundo NBR 13700 11, com exposição de duas placas de ágar caseína-

soja. O método de avaliação foi pela técnica de inoculação indireta,

mediante filtração de 20mL de cada fórmula através de membrana de éster

de celulose, poros idade 0,45!lm. As fórmulas, antes da filtração foram

submetidas à ação enzimática da celulase na proporção 20mL para 10mL

da solução enzimática O,OS%(p/v), sendo a digestão processada a 45°C. A

membrana, após a filtração da fórmula, foi lavada com 100mL de água

peptonada a 0,1% (p/v), seguida de igual volume do líquido de lavagem

contendo 0,S2% (p/v) de tampão neutralizante. Seguiu-se o corte da

membrana em duas partes simétricas e com o auxílio de pinça e tesoura,

cada porção foi inoculada em cada meio de cultivo sendo incubada durante

7 dias respectivamente a 30 - 3SoC (fluido tioglicolato) e 20 - 2S °c (caldo

caseína-soja). Os tubos foram observados macroscopicamente quanto ao

crescimento microbiano durante o período de incubação. O teste foi

realizado em duplicata.

4.2.3.1.2 Validação

Os microrganismos padrões empregados no teste de

sensibilidade do meio de cultura e na comprovação da não interferência dos

agentes antimicrobianos foram: Clostridium sporogenes ATCC 11.437,
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Bacillus subtilis ATCC 6.633, Candida albicans ATCC 10.231 e Aspergillus

niger ATCC 16.404.

Os repiques para manutenção dos germes foram em estria

sobre a superfície inclinada de meios de cultura distintos, contidos em tubo de

ensaios 18mm x 200 mm. Para Bacilllus subtilis e Candida albicans utilizou-se

ágar caseína soja, seguindo-se de incubação a 30 - 35°C em estufa marca

Fanem@, modelo 347-cd, apenas respeitando tempos variáveis de 24 horas

para a bactéria e 48 horas para a levedura. No caso do Aspergillus niger

empregou-se ágar Sabouraud-dextrose,tendo sido a incubação a 20 - 25°C,

em estufa marca Fanem@, modelo 347-cd, durante 5 dias. Para o

microrganismo anaeróbio utilizou-se Reinforced Clostridial Medium , marca

Difco@, transferindo-se os tubos inoculados para jarra de cultivo de

anaeróbicos marca Almore@, contendo dispositivo gerador de H2 e CO2

(1.800mL de H2 e 350mL de CO2), catalizador de paládio e fita indicadora de

óxido-redução. O sistema foi incubado em estufa marca Fanem@, modelo 347-

cd, a 30 - 35°C durante 48 horas.

A massa celular resultante do crescimento microbiano

foi recolhida com 9mL de solução salina a 0,9% (p/v) esterilizada e a

suspensão resultante foi submetida a contagem de células viáveis (UFC/mL)

pela técnica de semeadura em profundidade. Para isto foram efetuadas

diluições decimais seriadas até 10-7 em tubos contendo 9mL de solução

salina a 0,9% (p/v) estéril. Alíquotas das três últimas diluições, em duplicata,

foram transferi das para placas de Petri, sendo homogeneizadas com cerca

de 15mL de ágar caseína-soja, ágar Sabouraud-dextrose e Reinforced

ClostridialAgar, resfriados a aproximadamente 48°C, respectivamente para

Bacillus subtilis , Candida albicans e Aspergillus niger e para Clostridium

sporogenes.

As placas foram incubadas a 30-35°C durante 24 horas

para Bacillus subtilis , 30-35OC durante 48 horas para Candida albicans e
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Clostridium sporogenes e a 20-25OCdurante 5 dias para Aspergillus niger,

em estufa marca Fanem@, modelo 347-cd. O número de unidades

formadoras de colônia por mililitro (UFC/mL) foi determinado a partir das

placas que acusaram contagem entre 30 e 300 para as bactérias e a

levedura e entre 10 a 100 para o bolor. Para isso empregou-se contador de

colônias eletrônico marca Phoenix@, modelo CP 600.

A suspensão concentrada foi mantida em refrigerador e

utilizada durante dois dias, sendo que as suspensões diluidas foram

preparadas no dia do teste, procurando-se ajustar para cerca de 100 UFC/mL.

A capacidade promotora de crescimento do caldo

caseína-soja e meio fluido de tioglicolato foi testada mediante inoculação

de cepas padrões de bactérias e fungos. No caso do meio fluido de

tioglicolato empregou-se Clostridium sporogenes ATCC 11.437, Bacillus

subtilis ATCC 6.633, Candida albicans ATCC 10.231 e, para o caldo

caseína-soja utilizou-se Bacillus subtilis ATCC 6.633, Candida albicans

ATCC 10.231 e Aspergillus niger ATCC 16.404.

Para isto foi empregada alíquota de 1mL das

suspensões padronizadas diluidas a 100UFC/mL. Os tubos foram incubados

em estufa marca Fanem@, modelo 347 -cd, a 30-35OC e a 20-25°C, de

acordo com o microrganismo, se bactéria ou fungo, procedendo-se

observação macroscópica diária durante o período de incubação.

Preocupação adicional quanto à validação de técnica envolveu a

comprovação da esterilidade dos meios de cultura. Os tubos contendo cerca

de 100mL de fluido tioglicolato (Difco@) e caldo caseína-soja, após a

esterilização foram submetidos a incubação em estufa durante 7 dias, sendo

respectivamente a 30 - 35°C e 20 - 25°C. A comprovação da esterilidade

foi macroscópica, mediante ausência de turbidez ou de bolores.
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Também se ateve, durante o procedimento, no aspecto

relativo à comprovação da esterilidade dos diluentes e da solução de

celulase. Como diluentes foram empregados água peptonada a 0,1 % (p/v) e

esta adicionada de tampão neutralizante (Difco@) a 0,52% (p/v), os quais

foram preparados e esterilizados por autoclavação a 121DCpor 15 minutos.

Uma alíquota de 400mL da solução aquosa de celulase a 0,05% (p/v) foi

esterilizada por filtração através de membrana de éster de celulose

porosidade 0,22~m em condições assépticas, tendo sido a transferência

para erlenmeyer de 1.000mL esterilizado por calor seco a 200°C por 2

horas. Esta operação foi realizada em capela de fluxo de ar em regime

unidirecional horizontal, instalada em sala limpa classe M5,5, segundo NBR

13700 11 . Cerca de 50mL dessas soluções foram submetidas ao teste de

esterilidade pelo método de inoculação indireta.

Tendo em vista a comprovação da não interferência dos

agentes antimicrobianos no final do prazo de incubação de todos os tubos

contendo a membrana utilizada para filtração das amostras, os mesmos

foram inoculados com 1,OmL da suspensão padronizada (cerca de

100UFC/mL) de microrganismos utilizados no teste de sensibilidade dos

meios. Os tubos foram reincubados e mantidos sob observação durante 7

dias adicionais, seguindo-se observação quanto ao crescimento microbiano,

4.2.3.2 Determinação de Microrganismos Viáveis

4.2.3.2.1 Contagem pelo Método de Semeadura em

Profundidade 42,96,299

Transferiu-se alíquotas de 0,5mL da suspensão padrão

ou de 1,OmL da diluição do produto a 10-1 em solução salina a 0,9% (p/v)

acrescida de 2%(p/v) de polissorbato 20 e 0,2%(p/v) de lecitina de soja, de

acordo com o material teste, para placa de Petri , Os meios de cultura foram

preparados a partir da mistura complexa desidratada e esterilizados
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conforme as instruções do fabricante (Difco@). Foram utilizados o ágar

caseína-soja e o ágar Sabouraud-dextrose adicionados de 0,7% (p/v) de

polissorbato 20 e 0,1% (p/v) de lecitina de soja, os quais foram dispersos

antes da esterilização. Sobre as alíquotas cerca de 15mL dos meios,

resfriados até cerca de 48°C, foram dispensados em réplicas de três placas

para cada amostra homogeneizadas com movimentos suaves. Após

solidificação completa do meio de cultura, as placas foram incubadas a

temperatura de 30 - 35°C, por 4 dias para as placas contendo ágar

caseína-soja e a 20 - 25°C, por 5 dias para as placas contendo ágar

Sabouraud-dextrose, em estufas marca Fanem @ modelo 347-cd.

4.2.3.2.2 Contagem pelo Método de Filtração 42, 96, 299

Empregou-se para determinação quantitativa pelo

método de filtração a avaliação direta do produto, sem prévia diluição. Para

isto uma alíquota de 1mL foi submetida à ação enzimática da celulase,

antes da filtração, na proporção de 1mL do produto para 0,5mL da solução

enzimática 0,05% (p/v), sendo a digestão processada a 45°C. A membrana,

após a filtração da fórmula, foi lavada com 100mL de água peptonada a

0,1% (p/v), seguida de igual volume do líquido de lavagem contendo 0,52%

(p/v) de tampão neutralizante e então transferida para placa de Petri

contendo ágar caseína-soja ou ágar Sabouraud-dextrose. As placas

contendo ágar caseina-soja foram incubadas a temperatura de 30 - 35°C

durante 4 dias e aquelas contendo ágar Sabouraud-dextrose a 20 - 25°C,

por 5 dias, em estufas marca Fanem @ modelo 347 -cd. O ensaio foi

efetuado em capela de fluxo de ar em regime unidirecional horizontal,

instalada em sala limpa classe M5,5, segundo NBR 13700 11.

4.2.3.2.3 Validação

Os microrganismos padrões empregados na validação
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da técnica de contagem microbiana

profundidade e filtração foram:

pela técnica de semeadura em

- Pseudomonas cepacia

- Candida albicans

ATCC 6.538

ATCC 9.027

ATCC 17.759

- Staphylococcus aureus

- Pseudomonas aeruginosa

- Aspergillus niger

ATCC 10.231

ATCC 16.404

Os repiques para manutenção dos microrganismos

foram em estrias sobre a superfície inclinada dos meios de cultura

esterilizados, tendo sido ágar caseína-soja para as bactérias e a levedura, e

ágar Sabouraud-dextrose para o bolor. Procedeu-se as incubações dos

repiques em ágar caseína-soja a 30 - 35°C em estufa marca Fanem @

modelo 347 -cd, durante 24 horas quando para bactérias e 48 horas para

levedura. Os repiques em ágar Sabouraud-dextrose foram incubados a 20 -

25°C, também em estufa marca Fanem @ modelo 347-cd, durante 5 dias. A

massa celular resultante do crescimento foi recolhida em 9 mL de solução

salina a 0,9% (p/v) estéril, e a suspensão resultante submetida a contagem

das unidades formadoras de colônia (UFC/mL) empregando a técnica de

semeadura em profundidade.

Para isto foram efetuadas diluições decimais seriadas

até 10-7em tubos contendo 9mL de solução salina a 0,9% (p/v) esterilizada.

Alíquotas de 1mL das três últimas diluições, em duplicata, foram

transferidas para placas de Petri, sendo homogeneizadas com cerca de

15mL de ágar caseína-soja esterilizado e resfriado até cerca de 48°C. Após

a incubação das placas, respeitando as mesmas condições acima indicadas

para os repiques de manutenção, excetuando-se os tempos de incubação

que foram de 48 horas, para as bactérias e de 5 dias para os fungos, foi

efetuada a contagem de colônias, empregando-se o contador de colônias
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eletrônico, marca Phoenix @, modelo CP 600.

o número de unidades formadoras de colônias por

mililitro (UFC/mL) foi determinado a partir das placas que acusaram

contagem entre 30 a 300, para bactérias e levedura e entre 10 a 100 para o

bolor. Em função do valor obtido foi efetuada diluição para que a suspensão

concentrada contivesse 108UFC/mL.

A suspensão concentrada foi mantida em refrigerador e

utilizada durante 2 dias, sendo que as suspensões diluídas foram

preparadas no dia do teste, procurando ajustar para cerca de 200 ou 300

UFC/mL, conforme a finalidade.

Para comprovar a inativação dos agentes

antimicrobianos na técnica de semeadura em profundidade, trabalhou-se

com as suspensões bacterianas diluidas preparadas de modo a conter

cerca de 200 a 300 UFC/mL.

Para cada uma das 54 placas foram transferidas

alíquotas de 0,5mL de cada suspensão bacteriana diluida e a cada triplicata

foram pipetadas alíquotas de 1,OmL do produto diluido a 10-1 empregando-

se solução salina a 0,9% (p/v) contendo 2%(p/v) de polissorbato 20 e 0,2%

(p/v) de lecitina de soja. Homogeneizou-se a suspensão obtida por 1 minuto

empregando agitador tipo vortex, marca Fanem@, modelo 251, velocidade

3.800 r.p.m. Seguiu-se a homogeneização das duas alíquotas mediante

adição de cerca de 15mL de ágar caseína-soja acrescida de 0,7%(p/v) de

polissorbato 20 e 0,1 %(p/v) de lecitina de soja para as bactérias e a

levedura e ágar Sabouraud-dextrose acrescido de 0,7%(p/v) de polissorbato

20 e 0,1%(p/v) de lecitina de soja para o bolor e de movimentos suaves em "S".

A incubação do teste a 30-35OC durante 48 horas para

as bactérias e a levedura, e a 20-25OC durante 5 dias para o bolor, em
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estufas marca Fanem @ modelo 347-cd. A contagem de colônias foi

realizada empregando-se o contador de colônias eletrônico, marca Phoenix @,

modelo CP 600. Os resultados obtidos foram expressos em UFC/placa.

Tendo em vista a comprovação da não interferência dos

agentes inativantes no crescimento microbiano, trabalhou-se com alíquotas

de 1mL das suspensões microbianas diluidas a 103 UFC/mL, transferidas

para tubo contendo 9mL de solução salina a 0,9% (p/v) estéril acrescida de

2%(p/v) de polissorbato 20 e 0,2%(p/v) de lecitina de soja. As suspensões

resultantes foram homogeneizada em agitador tipo vortex, marca Fanem@,

modelo 251, velocidade 3.800 r.p.m., por 1 minuto. Após transferência de

1mL destas suspensões para placa de Petri, em triplicata, adicionou-se

cerca de 15mL de ágar caseína-soja acrescida de 0,7%(p/v) de polissorbato

20 e 0,1 %(p/v) de lecitina de soja para as bactérias e a levedura e ágar

Sabouraud-dextrose acrescido de 0,7%(p/v) de polissorbato 20 e 0,1 %(p/v)

de lecitina de soja para o bolor. Paralelamente foi efetuado controle

transferindo-se 1mL das mesmas suspensões microbianas para tubo

contendo 9mL de solução salina a 0,9% (p/v) estéril homogeneizada

empregando-se agitador tipo vortex, marca Fanem@, modelo 251,

velocidade 3.800 r.p.m., por 1 minuto. Após transferência de 1mL das

suspensões para placa de Petri, também em triplicata, adicionou-se ágar

caseína-soja para as bactérias e a levedura e ágar Sabouraud-dextrose

para o bolor. Procedeu-se a incubação a 30-35OC durante 48 horas para as

bactérias e levedura, e a 20-25OC durante 5 dias para o bolor, em estufas

marca Fanem @ modelo 347-cd. A contagem de colônias foi realizada

empregando-se o contador de colônias eletrônico, marca Phoenix @,

modelo CP 600 e os resultados expressos em UFC/placa.

A comprovação da ausência do efeito residual dos

agentes antimicrobianos na técnica de contagem por filtração através de

membrana de éster de celulose poros idade 0,45/lm foi desenvolvida
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conforme técnica a seguir descrita: após filtração de 1mL do produto, sem

prévia diluição, submetido a tratamento enzimático conforme descrito no

item 4.2.3.2.2 através de membrana de éster de celulose poros idade

0,45/lm, efetuou-se lavagem da membrana com 1 porção de 100mL de

solução peptonada a 0,1%(p/v) estéril. Transferiu-se O,5mL de suspensão

padronizada de microrganismo na concentração de 200 a 300UFC/mL para

100mL do líquido de lavagem, contendo 0,52% (p/v) de tampão

neutralizante. Esta também foi filtrada através da mesma membrana que por

sua vez foi transferida para placa de Petri contendo ágar caseína-soja e

ágar Sabouraud-dextrose, conforme item 4.2.3.2.2. O ensaiofoi emtriplicata

para cada fórmula e microrganismo. Pararelamente foi realizado controle,

semelhante ao teste, excluindo-se apenas a filtração do produto.

Procedeu-se ainda a comprovação da esterilidade do

meio de cultura. Para tanto cerca de 15mL dos meios de cultura utilizados

(ágar caseína-soja acrescida de O,7%(p/v) de polissorbato 20 e 0,1 %(p/v) de

lecitina de soja para as bactérias e a levedura e ágar Sabouraud-dextrose

acrescido de O,7%(p/v) de polissorbato 20 e 0,1 %(p/v) de lecitina de soja

para o bolor) foram transferidos para placa de Petri e incubados, a 30-35OC

durante 48 horas e a 20-25°C durante 5 dias, em estufa marca Fanem @

modelo 347 -cd.

4.2.4 Teste de Eficácia de Conservantes das Suspensões Oftálmicas

de Dexametasona e Polimixina B

Todas as suspensões foram avaliadas quanto a eficácia do sistema

conservador. O teste de desafio foi executado em cinco etapas, uma para

cada microrganismo empregado: Pseudomonas aeruginosa ATCC 9027,

Pseudomonas cepacia ATCC 17.759, Staphy/ococcus aureus ATCC 6.538}

Candida a/bicans ATCC 10.231 e Aspergillus niger ATCC 16.404.

Porções de 50mL das fórmulas, contidas em tubo de ensaio, foram
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inoculadas com cada cepa microbiana, isoladamente, a fim de conter cerca

de 106 organismos/mL, respeitando a relação entre o volume do inóculo e

da suspensão, para ser menor que 1%(v/v). Para isto foram utilizadas as

suspensões concentradas com 108 UFC/mL, preparadas conforme item
4.2.3.2.2.

Todos os tubos contendo a amostra, imediatamente após a

inoculação foram homogeneizados em agitador tipo vortex, marca Fanem @,

modelo 251, velocidade 3.800 r.p.m., durante um minuto, e o

homogeneizado foi submetido a diluição seriada e a contagem da carga de

bactérias viáveis (n° UFC/mL) pela técnica de semeadura em profundidade.

Para isto, o procedimento de diluição decimal seriada foi empregando

a solução salina a 0,9% (p/v) contendo 2% (p/v) de polissorbato 20 e 0,2%

(p/v) de lecitina de soja; como meio de cultura foi utilizado o ágar caseína-

soja contendo 0,7% (p/v) de polissorbato 20 e 0,1% (p/v) de lecitina de soja

e ágar Sabouraud-Dextrose contendo 0,7% (p/v) de polissorbato 20 e 0,1%

(p/v) de lecitina de soja.

A comprovação da possível inativação total das células viáveis foi

pela técnica de filtração da amostra após o tratamento da mesma com

enzima celulase em condições assépticas, empregando-se capela de fluxo

de ar em regime unidirecional horizontal, instalada em sala limpa classe

M5,5, segundo NBR 13700 11.Transferiu-se alíquota de um mL de cada

preparação para membrana de éster de celulose, poros idade 0,45~m,

previamente esterilizada por autoclavação a 121°C por 15 minutos. A

membrana, após filtração da amostra, foi lavada com 100 mL de água

peptonada a 0,1% (p/v).
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4.2.4.1 Método por Regressão Linear 198

Todas as suspensões foram avaliadas quanto a eficácia do

sistema conservador pelo método de regressão linear. A periodicidade

desta avaliação foi de 2, 4 , 24 e 48 horas para as bactérias Pseudomonas

aeruginosa, Pseudomonas cepacia e Staphy/ococcus aureus, 4, 8, 24 e 48

para a levedura Candida a/bicans e 4, 8, 24, 48 e 7 dias para o bolor

Aspergi//us niger. Obteve-se os valores obtidos das determinações de

UFC/mL em função do tempo empregando-se técnica de contagem por

semeadura em profundidade. O valor D, intervalo de tempo necessário para

a redução de 1 ciclo logarítmico da carga microbiana inicialmente presente,

foi calculado como sendo o inverso negativo do coeficiente angular da

equação da reta, utilizando-se o método de regressão linear 304:

Y = 10gUFC / mL = a + bt em que: (13)

a representa a ordenada da origem;

b representa a inclinação da reta Y = f ( t );

t representa o tempo de análise em horas.

1
valor D =-

b (14)

4.2.4.1.1 Análise Estatística dos Resultados

As análises dos valores D foram realizadas com o

software Design Expert/W . Os termos da equação incluidos foram aqueles

obtidos pelo método de ajuste denominado Stepwise (passo a passo).

Com o objetivo de se obter matriz com melhores

propriedades, os resultados dos ensaios das fórmulas 1=5, 2=8, 7=15, 9=10

foram substituidos pela média. Somente foram considerados válidos os
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Para encontrar fórmula que contemplasse o objetivo do

trabalho foram seguidas as estratégias gráfica e numérica.

Para a execução da estratégia gráfica realizou-se

sobreposição dos gráficos de contornos obtidos e marcou-se a área para a

qual o valor de O fosse inferior a 20 horas para Candida a/bicans ; 90 horas

para Aspergillus niger; 4 horas para Pseudomonas cepacia ; 4 horas para

Staphy/ococcus aureus.

A estratégia numérica corresponde ao uso da função

"desejo", ou seja, busca atender a expectativa do pesquisador em minimizar

respostas (valor O).

As fórmulas selecionadas pelas estratégias gráfica e

numérica deram origem às fórmulas 19 e 20, respectivamente. Estas foram

preparadas de forma semelhante à anteriormente descrita no item 4.2.1.3, apenas

respeitando distintas concentrações de conservantes e EDTA, conforme segue:

Fórmula 19

Dexametasona ...............................................................................

Sulfato de pol imixina B ........

Hidroxipropilmetilcelulose .........

Pol issorbato 20 ......

Fosfato de potássio monossódico..............................................

Fosfato de potássio dissódico ....................................................

Cloreto de sódio.. ..........

Digluconato de c/orhexidina ........

Álcool feniletílico ... .................................

EDTA..............................................................................................

Á9ua destilada q.s.p. ....................................................................

0,1009

0,0729

0,7509

0,0259

0,8299

0,1799

0,3449

0,0019

0,4009

0,0019

100,000mL



Fórmula 20

Dexametasona .

Sulfato de polimixina B ................................................................

Hidroxi propil metilcelulose ...........................................................

Pol issorbato 20 .............................................................................

Fosfato de potássio monossódico..............................................

Fosfato de potássio dissódico ....................................................

Cloreto de sódio .................

Digluconato de clorhexidina ......

Álcool feniletílico ..........................................................................

Água destilada q.s.p. .................................

Ainda conforme seqüência de avaliação
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0,100g

0,072g

0,750g

0,025g

0,829g

0,179g

0,352g

0,0025g

0,375g

100,000mL

adotada no

planejamento experimental, submeteu-se as fórmulas 19 e 20 a avaliações

de natureza físico-química (4.2.2), assim como ao teste de esterilidade

(4.2.3.1.1 ).

Prosseguiu-se avaliação deefetuando a eficácia de

conservantes por regressão linear conforme anteriormente descrito

(4.2.4.1), entretanto empregando-se intervalos de tempo distintos, sendo de

O;0,2; 0,5; 0,8 e 1,0 hora para bactérias e de O;24; 48; 72 horas e 10 dias a

partir da inoculação, para os fungos.

4.2.4.2 Método Oficial

As fórmulas escolhidas pelos critérios adotados, conforme item

4.2.4.1.1 também foram avaliadas quanto a sua eficácia antimicrobiana por

método oficial, segundo Farmacopéia Britânica42, de 1993.
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5 RESULTADO

As avaliações das fórmulas no que se refere as características

físico-químicas envolvendo parâmetros de pH e viscosidade estão

expressos na Tabela 14 e aqueles referentes a volume de fármaco disperso

e a classificação das suspensões, na Tabela 15. As suspensões oftálmicas

estudadas evidenciaram resultados satisfatórios no que diz respeito a

características de isotonicidade assim como de esterilidade.

Na primeira etapa da validação da técnica de contagem por

semeadura em profundidade, empregada na avaliação da eficácia de

conservantes, os valores de UFC/placa objetivando comprovar a inativação

do sistema conservante estão na Tabela 16. Estes resultados foram

utilizados para cálculos das médias e desvios padrões (Tabela 17) e estes,

por sua vez, na análise de variância (Tabela 18). As diferenças

significativas derivadas desta análise, com ênfase para Candida albicans e

Aspergillus niger constam na Tabela 19. A visualização das médias obtidas

evidenciando valores de UFC/placa com desvios significativos está

apresentada na Figura 2.

não

Os valores em UFC/placa no estudo para a comprovação da

interferência dos agentes inativantes no crescimento dos

microrganismos pertinentes a segunda etapa da validação da técnica de

contagem por semeadura em profundidade, estão apresentados na Tabela

20. Valores das médias e desvios padrões dos dados anteriormente

referenciados encontram-se na Tabela 21 de forma a permitir a análise de

variância expressa na Tabela 22. A ilustração do comportamento do

sistema evidenciando a não interferência dos agentes inativantes sobre o

crescimento microbiano está na Figura 3.

A validação da contagem microbiana por filtração em

membrana tendo em vista a comprovação da ausência de efeito residual
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dos agentes antimicrobianos está apresentada na Tabela 23. As médias e

desvios padrões das médias em UFC/placa expressos na Tabela 24

permitiram a análise de variância pertinente (Tabela 25). A Figura 4 ilustra

comportamento similar obtido entre as médias do controle e do teste

propriamente dito.

Os valores do número de sobreviventes (UFC/mL) no desafio

das fórmulas empregando-se Pseudomonas aeruginosa foram coincidentes

para todos os intervalos de tempo estudados, inclusive imediatamente após

a inoculação, e igual a zero.

Valores relativos ao número de sobreviventes no teste de

eficácia de conservantes, logarítmos decimais dos mesmos assim como

valores D, equação da reta e coeficiente de correlação para cada uma das

18 fórmulas referentes a Pseudomonas cepacia são apresentados nas

Tabelas 26, 27 e 28. Dados equivalentes para Staphy/ococcus aureus

podem ser visualizados respectivamente nas Tabelas 29, 30 e 31. Para

Candida a/bicans nas Tabelas 32, 33 e 34 e finalmente para Aspergi//us

niger nas Tabelas 35, 36 e 37.

A visualização quanto aos comportamentos destes

microrganismos nas distintas fórmulas evidenciando os perfis de letal idade

está apresentada da seguinte forma: para Pseudomonas cepacia fórmulas

de 1 a 6, na Figura 5; fórmulas de 7 a 12, na Figura 6; fórmulas de 13 a 18,

na Figura 7. Para Staphy/ococcus aureus fórmulas de 1 a 6, na Figura 8;

fórmulas de 7 a 12, na Figura 9; fórmulas de 13 a 18, na Figura 10. Para

Candida a/bicans fórmulas de 1 a 6, na Figura 11; fórmulas de 7 a 12, na

Figura 12; fórmulas de 13 a 18, na Figura 13. Para Aspergi//us niger

fórmulas de 1 a 6, na Figura 14; fórmulas de 7 a 12, na Figura 15; fórmulas

de 13 a 18, na Figura 16. Em detrimento da visualização de declínios mais

acentuados, optou-se, na construção das Figuras de 5 a 16, pela

observação comparativa das situações experimentais.
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A análise de variância dos valores D, submetidos em primeiro

momento quanto a diferentes modelos estatísticos, evidenciou melhor ajuste

ao de equação cúbica. Neste sentido, os resultados dos testes de avaliação

quanto a significância dos termos da equação apresentam-se na Tabela 38

para Pseudomonas cepacia , na Tabela 39 para Staphylococcus aureus, na

Tabela 40 para Candída albílcans e na Tabela 41 para Aspergíllus níger. Os

termos incluídos foram aqueles que resultaram do método de ajuste

denominado Stepwise (passo a passo). As variáveis independentes X1, X2e

X3 sempre foram mantidas no modelo. Quando o termo X1 X2 X3 foi

significante todos os termos do tipo XiXj foram introduzidos no modelo

(independentemente se foram ou não significantes) para obedecer modelos

hierárquicos.

Para possibilitar a visualização gráfica do comportamento das

variáveis em estudo dependente (valor D) e independente (X1 ,X2 e X3)

foram construidas superfícies de respostas e gráficos de contorno

observados nas Figuras de 17 a 20 para Pseudomonas cepacia,

Staphylococcus aureus, Candída albícans e Aspergíllus níger.

Tendo em mente valores limites definidos: inferior a 4 horas

para bactérias; 20 horas para levedura e 90 horas para o bolor, procedeu-se

a sobreposição dos gráficos de contorno. A área comum obtida, está

apresentada como otimização gráfica conjunta, na Figura 21.

Tomando a área representativa de otimização gráfica conjunta

das respostas para Pseudomonas cepacía, Staphylococcus aureus, Candída

albícans e Aspergíllus níger buscou-se representá-Ia como superfície de

resposta (Figura 22 superior) e curvas de contorno (Figura 22 inferior) da

estratégia numérica, empregando-se a função "desejo".

A avaliação das fórmulas otimizadas no que se refere às
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determinações de pH e viscosidade constam na Tabela 42 e aquelas

relativas a volume de fármaco disperso e a classificação das suspensões,

na Tabela 43. Também houve comprovação quanto ao atendimento das

mesmas no que diz respeito às características de isotonicidade, assim como

de esterilidade.

Valores relativos ao número de sobreviventes no teste de

eficácia de conservantes, logarítmos decimais dos mesmos, assim como

valores D, equação da reta e coeficiente de correlação constam

respectivamente nas Tabelas 44, 45 e 46 quando para bactérias e Tabelas

47,48 e 49 quando para fungos.

o de eficácia conservantes empregando-se

metodologia oficial para as fórmulas otimizadas tem seus resultados

expressos nas Tabelas 50 (fórmula 19) e na Tabela 51 (fórmula 20).

TABELA 14 Valores de pH e Viscosidade das Suspensões Oftálmicas de
Dexametasona e Polimixina B Determinados Imediatamete (To) e
Decorridos 7 dias da Preparação T7

......

::::::::::::::I:::::'::::::::::::::::i::::::::::::I::::::::::::::::::::::: 5,73 5,72 18,62..........................................

::::::::f:::::::::::::::::::I::::z:::::::::::::::f::::::i:::::::::::5,71 5,71 18,45....................................................................................

5,71 5,72 18,57
5,68 5,70 18,65
5,81 5,81 18,37
5,77 5,78 18,44

5,69 5,70 18,55
5,72 5,71 18,53
5,83 5,84 18,58

5,81 5,81 18,62
5,70 5,75 18,64
5,73 5,72 18,77
5,70 5,70 18,45

5,70 5,73 18,78
5,65 5,68 18,53
5,67 5,70 18,44
5,65 5,65 18,34
5,66 5,70 18,45

!!iiiii!i!!iii!i!i:i:iii:ii::!:!ii!i!~;!!!!!!!!!!!!!!!!i!!!!!!!!!!!!!!!!!!1

::::::::.:::,:::::::.:::.:.:::::::15.::::::.:::::::,:::::::::::.::::::::1

:::::::::::::::::::::::::::::::::::1:'::::::::::::::::i::::::::::::::::::

deteste

18,68
18,52
18,60
18,63
18,44
18,44

18,60
18,45
18,60

18,67
18,56
18,32
18,67
18,65

18,64

18,34
18,3 5
18,55




