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RESUMO. O Fluconazol (FCZ) é um agente antifúngico sintético do grupo azóis, com excelente biodispo-
nibilidade nos fluidos corpóreos e utilizado para diversos tratamentos como histoplasmose, blastomicose,
candidíase sendo considerado o fármaco de primeira escolha na maioria dos tipos de meningites fúngicas.
O objetivo deste trabalho foi avaliar as propriedades físico-químicas da forma farmacêutica líquida e a
absorção intestinal FCZ contido, nos medicamentos preparados extemporaneamente. A absorção intesti-
nal do FCZ foi avaliada pelo método do segmento invertido e a estabilidade físico-química através da con-
centração de FCZ nas preparações extemporâneas. Não há, nenhuma garantia de qualidade no processo
de preparação extemporânea, seja do ponto de vista físico, químico ou biofarmcêutico. As preparações ex-
temporâneas foram acompanhadas durante 15 dias e mostraram-se fisicamente instáveis o que pode ter
influenciado no perfil de absorção intestinal do FCZ.
SUMMARY. “Intestinal Absorption and Physical Chemical Stability in Fluconazole Extemporaneous Prepara-
tions”. Fluconazole (FCZ) is synthetic antimycotic agent from azois group, with excellent bioavailability in body
fluids and used for many treatments such as histoplasmoses, blastomycosis, and candidiasis. FCZ is considered
the first chosen drug in the majority types of fungal meningitis. The objective of this work was to evaluate the
physical-chemical characteristics of the FCZ in liquid pharmaceutical form and FCZ intestinal absorption in
aqueous dispersion, in extemporaneous preparation. The FCZ intestinal absorption was evaluated through invert-
ed intestinal sac and of the physical chemical stability through FCZ concentration in extemporaneous prepara-
tions. There is no quality guarantee in the extemporaneous preparation process, in the physical, chemical or bio-
pharmaceutical view. The extemporaneous preparation were evaluated for 15 days and proved to be physically
unstable. This may have influenced the FCZ intestinal absorption profile. 

INTRODUÇÃO
O FCZ é um agente antifúngico utilizado pa-

ra diversos tratamentos como histoplasmose,
blastomicose, candidíase e meningites. Possui
meia-vida de aproximadamente 25 horas, sendo
90% excretado na sua forma inalterada na urina,
e 10% nas fezes 1. FCZ posssui uma excelente
biodisponibilidade (a fração da dose absorvida
excede 90%), e sua absorção independe do pH
gástrico ou do pH presente em alimentos quan-
do administrado no tubo nasogátrico 2. 

Esta alternativa de administração promove
economia de custo e redução da chance de in-
fecção por cateter intravenoso 2. A forma oral lí-
quida é preferida porque aumenta a adesão ao

tratamento, principalmente de crianças e idosos
e reduz custos financeiros 3.

Atualmente, a formulação oral líquida de
FCZ não está disponível comercialmente, fazen-
do com que enfermeiros e farmacêuticos violem
as cápsulas e dispersem o seu conteúdo em
água destilada, como sugerido por Souza 4, com
o objetivo de permitir sua administração para
pacientes pré-termo ou impossibilitados de de-
glutição. 

Com isso farmácias institucionais, principal-
mente as hospitalares, se vêem obrigadas, mui-
tas vezes, por uma necessidade premente, a
(re)produzir determinadas formas farmacêuticas
a partir de medicamentos existentes no mercado



5. Esse procedimento pode trazer conseqüências
biofarmacêuticas que podem colocar em risco o
sucesso terapêutico e a segurança dos usuários
de medicamentos. O prazo de validade destas
formas farmacêuticas modificadas não é deter-
minado. Souza 4 sugere 15 dias de estabilidade
para a preparação extemporânea de fluconazol,
desde que mantido sob refrigeração e ao abrigo
da luz. Contudo, neste caso, não leva em consi-
deração as condições em que o medicamento
foi produzido, bem como as possíveis inte-
rações físicas e químicas entre o FCZ e os exci-
pientes das cápsulas no meio líquido.

O objetivo desse trabalho foi avaliar a estabi-
lidade físico-química e a absorção intestinal do
FCZ em preparações extemporâneas nos tempos
0, 5, 10, e 15 dias após a preparação.

METODOLOGIA
Material 

Para preparação do TC199 utilizou-se NaCl,
KCl, CaCl2, Na2HPO4, Glicose; FCZ grau far-
macêutico e cápsulas de Fluconal® 150mg am-
bos adquiridos comercialmente.

Métodos
O conteúdo de 7 cápsulas de Fluconal® com

150mg de FCZ foi homogeneamente misturado.
Uma alíquota, desta mistura correspondente a
1g de FCZ foi disperso em quantidade suficiente
para 100 mL água e mantido sob refrigeração. 

A avaliação da estabilidade físico-química do
FCZ foi realizada nos tempos 0, 5, 10 e 15 dias
após a preparação. O pH foi medido com auxí-
lio de um eletrodo para medida de pH, as ca-
racterísticas físicas da dispersão de FCZ foram
avaliadas visualmente e as concentrações de
FCZ foram determinadas por espectrofotometria
de UV no comprimento de onda de 261  nm,

para realizar a leitura no espectrofotômetro, a
amostra de 10mg/mL foi vigorosamente agitada
e diluída a uma concentração de 500 µg/mL. 

Para avaliar a influência dos excipientes na
estabilidade da preparação extemporânea uma
dispersão aquosa de FCZ grau farmacêutico foi
preparada nas mesmas condições anteriores, cu-
jo a uniformidade de conteúdo das cápsulas de
Fluconal® e a identificação e doseamento do
FCZ grau farmacêutico foram determinadas de
acordo com a metodologia descrita na Farmaco-
péia Brasileira (4a Edição) 6.

O estudo da absorção intestinal do FCZ, pre-
parado estemporaneamente, foi avaliada pelo
método do saco intestinal invertido. Neste estu-
do ratos machos, adultos, da raça wistar, foram
anestesiados com tiopental sódico e o intestino
delgado foi imediatamente lavado com TC 199,
± 10 °C. O segmento intestinal foi imediatamen-
te invertido, com auxílio de um bastão cilíndrico
flexível, e uma das extremidades fechada com
fio de nylon. Em seguida, o seguimento intesti-
nal foi preenchido com TC 199 e a outra extre-
midade foi, também, fechada. O saco intestinal
foi colocado em um frasco de Eerlenmeyer con-
tendo a solução de TC 199 adicionada de glico-
se e fluconazol nas concentrações de 50 e 150
mg/mL (Figura 1).

O sistema foi mantido a 37 °C sob oxige-
nação controlada (95% em O2; 5% em CO2) du-
rante 60 minutos. Após este período a solução
contida no saco intestinal invertido foi filtrada e
a concentração de FCZ determinada por espec-
trofotometria de UV, no comprimento de onda
de 261 nm.

RESULTADOS
A Figura 2 mostra os valores do pH das so-

luções em estudo com no decorrer do tempo.

Figura 1.

(A) Apresenta a inversão do
saco intestinal invertido;

(B) Saco intestinal invertido
sendo colocado no meio de
incubação.

745

Latin American Journal of Pharmacy - 26 (5) - 2007



746

SEVERINO P., ZANCHETTA B., FRANCO L.M., PAGANELLI M.O., TAMASCIA P. & CHAUD M.V.

A Tabela 1 mostra a concentração de fluco-
nazol nos tempos 0, 5, 10, e 15 dias, após pre-
paração extemporânea do medicamento. Os re-
sultados estão apresentados na forma de média
± DP para três determinações.

Os efeitos de cada variável e suas interações
foram calculados pelo software STATISTICA®,
versão 5.0. A partir do teste ANOVA, Analyses
of Variance, utilizando factorial ANOVA, com
95% de confiança, e utilizando a variável depen-
dente concentração de FCZ e as variáveis inde-
pendentes tempo e tipo de FCZ utilizado (FCZ
proveniente das cápsulas ou do pó grau far-
macêutico), o resultado mostra que os efeitos
do tempo e da interação tempo/tipo são signifi-
cativos nos parâmetros de soma quadrática, mé-
dia quadrática, teste F.

Com isso, podemos concluir que os valores
das concentrações de FCZ, obtidos nesse expe-
rimento, são afetados com mudança do tempo e
do tipo de FCZ utilizado no experimento

A Tabela 2 mostra a concentração de fluco-
nazol absorvido em cada tempo de análise a
partir de diferentes concentrações de FCZ (1,5
mg/mL) Os resultados são a média ± DP de três
determinações.

Os efeitos de cada variável e suas interações
foram calculados pelo software STATISTICA®,

Tempo Fluconazol* Fluconazol
(Dias) (µg/mL) (µg/mL)

0 301,93 ± 8,083 439,69 ± 18,752

5 447,41 ± 77,59 452,36 ± 11,085

10 561,51 ± 114,11 438,57 ± 33,139

15 461,23 ± 67,144 430,49 ± 38,974

Tabela 1. Concentração de fluconazol nas prepa-
rações extemporâneas (n=3) em seus valores médios
e seus respectivos desvios padrão. Fluconazol*: pro-
venientes das cápsulas de fluconal®.

Tempo
Fluconazol* Fluconazol

(Dias)
Média ± DP Média ± DP
1,5 mg/mL 1,5 mg/mL

0 1,325 ± 0,123 1,210 ± 0,403

5 0,737 ± 0,267 0,952 ± 0,056

10 0,841 ± 0,141 0,889 ± 0,113

15 1,423 ± 0,110 1,436 ± 0,406

Tabela 2. Concentração de fluconazol no saco intesti-
nal invertido (n = 3). Fluconazol*: provenientes das
cápsulas de fluconal®.

Figura 2. pH das soluções de FCZ, em relação ao
tempo (dias).

Figura 3. Concentração de FCZ (µg/mL) em relação
ao tempo (dias).

versão 5.0. A partir do teste ANOVA, utilizando
factorial ANOVA, com 95% de confiança, e utili-
zando a variável dependente concentração de
FCZ e as variáveis independentes tempo e tipo
de FCZ os resultados mostraram que o efeito do
tempo é significativo nos parâmetros de soma
quadrática, média quadrática, teste F. O efeito
de interação do tempo/tipo de FCZ ao serem
comparados juntos não são significativo nos
parâmetros de soma quadrática, média quadráti-
ca, teste F (Figura 3).

Conclui-se que o tempo isoladamente, nesse
caso, afeta as concentrações de FCZ utilizadas
no experimento em animal e que a interação
Tempo/Tipo de FCZ não influenciam as respo-
tas obtidas no experimento do saco intestinal in-
vertido.
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DISCUSSÃO
O Controle Físico-Químico mostrou falta de

uniformidade da dispersão de FCZ em meio
aquoso, visto que não há homogeameidade na
dispersão ao passo que a resposta esperada se-
ria de 500 µg/mL para as leituras espectrofoto-
métricas do fármaco a 261 nm.

Neste estudo, encontrou-se desvios significa-
tivos da concetração desejada em relação à mé-
dia das leituras durante as pipetagens, tanto pa-
ra o FCZ pó quanto para o FCZ cápsulas de Flu-
conal(r). A variação da concentração pode ser
melhor visualizada no Tabela 1, sendo que, os
pontos referentes aos tempos 0 e 10 dias do
FCZ cápsulas apresentam uma discrepância
maior em relação aos outros pontos certamente
pela influência dos adjuvantes presentes na cáp-
sula.

Esse resultado foi claramante demostrado no
teste estatísticos de ANOVA, através dos efeitos
significativos do tempo e do tempo/tipo de FCZ
utilizado nas variáveis em estudo. O que nos le-
va a inferir negativamente sobre a conduta te-
rapêutica e a sua adoção.

Na avaliação do saco intestinal invertido ve-
rificamos que a insolubilidade do FCZ no meio
aquoso pode ter influenciado na dosagem de
fármaco que foi incubado com o saco intestinal
invertido. Observando o Figura 2, percebe-se
que as amostras apresentaram perfis semelhante
e não foram significativo do efeito tempo/tipo. 

Assim, a partir destes resultados podemos
concluir que a preparação extemporânea de flu-

conazol: a) pode levar a uma imprecisão ao ad-
ministrar a dose ao paciente; b) pode-se ter ris-
co no sucesso terapêutico; c) seria indicado rea-
lizar uma nova formulação a partir do FCZ pó,
para o uso em pacientes com dificuldade de de-
glutição. 

As preparações extemporâneas do fluconazol
em água e adotado nas Fármacia Institucionais
são farmacotécnicamente instáveis o que leva,
invariavelmente, a uma imprecisão da dose ad-
ministrada colocando em risco o sucesso te-
rapêutico e a segurança do paciente.
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