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RESUMO. A freqüência de infecções fúngicas tem aumentado nas duas últimas décadas em decorrência
do prolongamento da vida, em razão do avanço na tecnologia médica. Esta sobrevida ocasionou a manifes-
tação de infecções fúngicas em novas proporções, o que aumentou o interesse pelo estudo dos fármacos an-
tifúngicos. O ciclopirox olamina é um agente antifúngico com amplo espectro de ação, com atividades an-
tiinflamatória e antibacteriana. Neste trabalho foi desenvolvido e validado método por difusão em ágar
para quantificação de solução tópica de ciclopirox olamina, empregando Candida albicans ATCC 10231
como microrganismo teste. O método apresentou linearidade, precisão e exatidão adequadas.
SUMMARY. “Development and Validation of Analytical Methodology by Agar Diffusion Assay for Determina-
tion of Ciclopirox olamine Topical Solution”. Frequency of fungal infections has risen during the last decades
due to the increasing human lifespan, because of the advance in the capacity of medical technology. This sur-
vival rate has brought about a manifestation of fungal infections at new proportions, which has raised the interest
in studying anti-fungal drugs. Ciclopirox olamina is an anti-fungal agent with a wide spectrum of action, with an-
ti-inflammatory and anti-bacterial activities. In this study, method by agar diffusion for the quantification of ci-
clopirox olamina as topical solution were developed and validated, employing Candida albicans ATCC 10231.
The method presented adequate linearity, precision and accuracy.

INTRODUÇÃO
As infecções fúngicas têm sido importantes

causas de mortalidade e morbidade em pacien-
tes cirúrgicos e em outras condições imunossu-
pressivas, como em pacientes transplantados ou
infectados por Síndrome da Imunodeficiência
Adquirida 1. 

O ciclopirox olamina é um agente antifúngi-
co derivado da hidroxipiridona que difere, em
estrutura e mecanismo de ação, dos demais an-
timicóticos. Este antifúngico inibe a recaptação
celular de compostos essenciais e, em altas con-
centrações, pode alterar a permeabilidade da cé-
lula fúngica 2. Possui um amplo espectro de
ação contra dermatofitoses na pele, unhas e ca-
belos, sendo um agente fungicida e fungistático
3. O presente estudo tem como objetivo o de-
senvolvimento e validação de método quantitati-
vo para o ciclopirox olamina, através de ensaio
microbiológico de difusão em ágar.

As infecções superficiais causadas por fungos
representam um dos problemas sanitários de
maior alcance na população mundial de todas
as idades, podendo ser comparadas com as cá-
ries dentárias e os resfriados, quanto à sua in-
cidência e prevalência 4. A introdução de novos
agentes antifúngicos na terapêutica, nas três últi-
mas décadas, permitiu um importante progresso
no tratamento das micoses superficiais e sistêmi-
cas 5.

O ciclopirox olamina teve seu primeiro rela-
to como um possível agente antifúngico em
1973 6. Estudos demonstram que o ciclopirox
olamina exerce seu efeito primário através da
interferência na recaptação e na acumulação de
precursores da síntese de macromoléculas da
célula fúngica. A alteração na permeabilidade
celular só é verificada quando o fármaco se
apresenta em altas concentrações 7.

Este fármaco possui alta afinidade por metais
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trivalentes, como o Fe+3 e Al+3. A captura destes
co-fatores enzimáticos essenciais tem efeito ini-
bitório nas enzimas do citocromo, que estão en-
volvidos no processo mitocondrial de transporte
de elétrons 8. O ciclopirox olamina é um agente
antifúngico sintético de amplo espectro que ini-
be o crescimento de fungos, sendo indicado pa-
ra a terapia de: infecções cutâneas no corpo,
dermatite seborréica do couro cabeludo, fungos
do sol e várias outras infecções por fungos, co-
mo Candida (Monilia) 2,3. É o fármaco de pri-
meira escolha no tratamento tópico de candidía-
ses cutâneas, Tinea corporis, T. cruris, T. pedis e
T. versicolor e de segunda escolha no tratamen-
to de onicomicoses 9-11.

As dermatofitoses, incluindo as onicomico-
ses, podem sofrer sérias complicações devido às
infecções bacterianas secundárias. Em função
disso é de suma importância a atividade antimi-
crobiana exercida pelo ciclopirox olamina. Este
fármaco se distingue dos demais agentes anti-
fúngicos por apresentar uma atividade antibac-
teriana mais uniforme e com maior espectro de
ação, com comprovada atividade in vitro contra
muitas bactérias gram-positivas e negativas 12. O
ciclopirox olamina possui, também, atividade
antiinflamatória inerente, fator importante uma
vez que as infecções fúngicas podem ser com-
plicadas pela presença de processos inflamató-
rios 13.

A literatura consultada não preconiza o En-
saio Microbiológico para a avaliação da potên-
cia do ciclopirox olamina, entretanto encon-
tram-se publicações que descrevem a determi-
nação de sua concentração inibitória mínima
frente a uma ampla variedade de microrganis-
mos 14,15.

O presente trabalho contempla o estudo de
desenvolvimento e validação de metodologia
para a determinação de solução tópica de ciclo-
pirox olamina, empregando Ensaio Microbioló-
gico por difusão em ágar. O desenvolvimento
de novas metodologias para a determinação
deste fármaco justifica-se no fato de sua grande
utilização terapêutica e, também, pela ausência
de monografia para o ciclopirox olamina na Far-
macopéia Brasileira 16. 

MATERIAIS E MÉTODOS
Foi utilizado padrão primário USP, EUA (lote

HOC207) e amostras de solução tópica de ciclo-
pirox olamina (Loprox®, Aventis Pharma Ltda),
na concentração de 10 mg/ml, adquiridas no co-
mércio local e que continham como veículo ma-
crogol 400, álcool isopropílico e água purifica-

da. Todos os reagentes utilizados foram de grau
analítico.

Microrganismo e inóculo
A cepa de Candida albicans ATCC 10231 foi

cultivada em meio Yeast Medium agar (YMA,
Difco) e, após, repicada para tubo contendo
Meio para Antibiótico n° 19 (Difco) inclinado e
estocada a 25 °C ± 2 °C por 48 h. Após, lavou-
se o crescimento com solução fisiológica estéril
e diluiu-se a suspensão até obter transmitância
na faixa de 25% ± 2%, no comprimento de onda
de 580 nm. Porções de 1,0 mL da suspensão do
inóculo foram adicionadas à 100 mL de meio
para antibiótico n° 19 na temperatura de 48 °C,
do qual foram utilizados 8 mL em cada placa.

Preparação das soluções padrão de
ciclopirox olamina

A solução padrão foi inicialmente diluída em
dimetilsulfóxido (DMSO), até a concentração de
1000 µg/mL. Após, novas diluições foram reali-
zadas, utilizando tampão fosfato pH 7,2 estéril
como diluente, até as concentrações finais de
56, 84 e 126 µg/ mL.

Preparação das soluções amostra de
ciclopirox olamina

As soluções de solução tópica de ciclopirox
olamina foram realizadas da mesma maneira
que as soluções do padrão, descritas acima.

Ensaio microbiológico por difusão em ágar
Utilizaram-se seis placas de Petri para cada

ensaio. Após esterilização, transferiu-se para ca-
da uma delas 8 mL de meio antibiótico n° 19,
inoculado a 1% com a suspensão padronizada
do microrganismo teste. Após a solidificação da
camada semeada, adicionaram-se seis cilindros
em cada placa, com intervalo aproximado de
60° e raio de 2,8 cm. Transferiu-se para os cilin-
dros, com auxílio de pipetador automático, 200
µL de cada uma das soluções amostra e padrão.
As placas foram incubadas durante 48 h a 25 °C
± 2 °C. A seguir, foi realizada a medida dos diâ-
metros dos halos de inibição, utilizando-se pa-
químetro digital. Foram realizados dez ensaios
de potência microbiológica.

Cálculos
As médias das leituras dos halos de inibição,

correspondentes a cada concentração, foram
plotadas em gráfico, em papel milimetrado se-
milogarítmico, com os valores dos halos de ini-
bição nas abscissas e o logaritmo das concen-
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trações nas ordenadas. A equação da reta, para
a representação gráfica da curva de calibração,
foi determinada através do estudo de regressão
linear, pelo método dos mínimos quadrados.

Validação do método
O método foi validado através dos seguintes

testes: linearidade, exatidão e precisão.
Linearidade

Foi avaliada através de três níveis de concen-
tração (56, 84 e 126 µg/mL). As médias das lei-
turas dos halos de inibição, correspondentes a
cada concentração, foram plotadas em gráfico
de halos de inibição versus logaritmo da con-
centração.
Exatidão

Foi avaliada pela recuperação de quantida-
des conhecidas de solução padrão (8,4, 16,8 e
25,2 µg/mL) na solução amostra. As soluções de
padrão e amostra de ciclopirox olamina na con-
centração de 1000 µg/mL foram diluídas em
DMSO. Após, foram transferidas alíquotas para
balão volumétrico e diluídas com tampão pH
7,2, até a concentração de 200 µg/mL. Alíquotas
de 1,05; 2,1 e 3,15 mL de solução padrão de ci-
clopirox olamina (200 µg/mL) foram transferidas
para balões de 25 mL , contendo 10,5 mL da so-
lução amostra (200 µg/mL). Diluiu-se com
tampão ph 7,2 obtendo soluções com concen-
trações teóricas finais de 92,4 µg/mL, 100,8
µg/mL e 109,2 µg/mL.
Precisão

Foi avaliada pela precisão intermediária e
pela repetibilidade. Na precisão intermediária
foram realizadas determinações em dois diferen-
tes dias e na repetibilidade foram realizadas seis
determinações no mesmo dia. A precisão do
método foi avaliada através do coeficiente de
variação percentual obtido, na determinação de
solução tópica de ciclopirox olamina, nos en-
saios de repetibilidade e precisão intermediária.
Na repetibilidade do método, foram realizadas
seis determinações, na concentração teórica de 84

µg/ml, no mesmo dia e nas mesmas condições
experimentais. A precisão intermediária foi avalia-
da através da determinação, a concentração teóri-
ca de 84 µg/ml, em dois dias diferentes.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
O ensaio microbiológico de difusão em ágar

tem por finalidade a avaliação da potência de
antimicrobianos por meio das dimensões dos
halos de inibição formados pela difusão da so-
lução do fármaco no meio adequado inoculado
com o microrganismo teste. Uma vantagem des-
te tipo de determinação é que não requer equi-
pamentos especializados e dispendiosos, além
de não utilizar solventes potencialmente tóxicos
para o analista em grande quantidade. 

As médias das leituras dos halos de inibição,
correspondentes a cada concentração, foram
plotadas em gráfico, em papel milimetrado se-
milogarítmo, com os valores dos halos de ini-
bição nas abcissas e o logaritmo das concen-
trações nas ordenadas. A Tabela 1 apresenta os
valores médios dos diâmetros dos halos de ini-
bição, determinados pelo Ensaio Microbiológico
empregando meio de cultura n° 19, obtidos pa-
ra as soluções de ciclopirox olamina substância
química de referência (SQR), em diferentes con-
centrações.

A equação da reta, para a representação grá-
fica da curva de calibração, foi determinada
através do estudo de regressão linear, pelo mé-
todo dos mínimos quadrados.

O gráfico do logaritmo da concentração
(µg/mL) versus o diâmetro da zona de inibição
(mm) foi plotado (Fig. 1), mostrando boa linea-
ridade na faixa de 54 a 126 µg/mL. A equação
da reta para o método foi: y = 0,0592 + 0,7193
onde x é a dose e y é diâmetro da zona de ini-
bição. O coeficiente de regressão foi r = 0,9999.
A análise de variância (ANOVA) dos valores de
linearidade demonstrou regressão linear signifi-
cativa, não havendo desvio significativo de
linearidade.

Diâmetros médios dos halos de inibição* (mm)
CV%

Dia 1 Dia 2 Dia 3

54 17,23 17,53 17,32 17,36 ± 0,15 0,89

86 20,39 20,44 20,31 20,38 ± 0,06 0,32

126 23,28 23,29 23,35 23,31 ± 0,04 0,16

Tabela 1. Diâmetros médios dos halos de inibição, obtidos na determinação da curva de calibração de ciclopi-
rox olamina SQR, através de Ensaio Microbiológico empregando meio de cultura n° 19. * Cada valor correspon-
de à média de 6 placas.

Concentração
(µg/ml)

Média ±
desvio padrão
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Os resultados dos tratamentos estatísticos so-
bre os valores experimentais obtidos para a cur-
va de calibração, através da análise de variância
(ANOVA), estão apresentados na Tabela 2.

A precisão do método foi avaliada através de
testes de repetibilidade e precisão intermediária.
Para as análises realizadas no mesmo dia (n=6),
o coeficiente médio de variação percentual foi
de 0,45 % para solução tópica de ciclopirox ola-
mina, conforme demonstrado na Tabela 3..

Os resultados obtidos em diferentes dias (n =
2) obtiveram coeficiente médio de variação per-
centual de 0,003% para ciclopirox olamina em
solução tópica. 

A exatidão (Tabela 4) foi demonstrada atra-
vés do teste de recuperação de solução padrão
adicionada a uma quantidade conhecida de ci-
clopirox olamina solução tópica. Obtiveram-se
valores médios de recuperação de 99,89 %, va-
lor este dentro das especificações requeridas pa-
ra este teste.

Os ensaios individuais foram validados atra-
vés da análise de variância (ANOVA), conforme
descrito na Farmacopéia Brasileira 15. De acordo
com as farmacopéias Britânica, Européia e Bra-
sileira, se o modelo de retas paralelas é utiliza-
do, as duas linhas dose-resposta da amostra e

da SQR devem ser paralelas e lineares nas con-
centrações utilizadas no cálculo. Estas condições
são verificadas por meio de análise estatística,
descrita nestes códigos. Dentre as variáveis ava-
liadas no ensaio, aquelas que necessitam ser
cumpridas para validar o método proposto estão
a regressão linear e a variação entre doses, que
devem ser significativas. A variação entre prepa-
rações, o desvio de paralelismo, desvio de linea-
ridade e variação entre placas devem ser não-
significativos. Em todos os ensaios essas con-
dições foram cumpridas.

Fonte de Variação gl
Soma dos Quadrado

F.C F.T
quadrados Médio

Entre amostras 2 53,0486222 26,5243111 1351,74858* 9,55E+00*
Regressão linear 1 53,0442509 53,0442509 2703,27439* 1,013E+01*
Desvio de linearidade 2 0,0043713 0,0021857 0,11139** 9,550E+00**
Resíduo 3 0,0588667 0,0196222

Total 5 53,10748889

Tabela 2. Análise de variância (ANOVA) dos halos de inibição, obtidos na determinação da curva de calibração
de ciclopirox olamina SQR, através de Ensaio Microbiológico empregando meio para antibiótico n° 19. *Signifi-
cativo para p > 0,05. ** Não significativo para p > 0,05.

Ensaios
Ciclopirox olamina

solução tópica µg/ml* %

1 84,042 100,05
2 84,042 100,05
3 83,597 99,52
4 84,697 100,83
5 84,454 100,54
6 84,202 100,24

Média 100,2%

Desvio padrão 0,45

CV% 0,45

Tabela 3. Valores experimentais obtidos na determi-
nação de teor de solução tópica de ciclopirox olami-
na, através de Ensaio Microbiológico empregando
meio para antibiótico n° 19, em um mesmo dia.* Ca-
da valor corresponde a média de 6 placas.

Quantidade de Quantidade de
Recuperação

Balão SQR adicionada SQR recuperada*
%

(µg/mL) (µg/mL)

1 8,4 8,38 99,76
2 16,8 16,82 100,12
3 25,2 25,14 99,76

Tabela 4. Valores experimentais obtidos no teste de
recuperação, através de Ensaio Microbiológico em-
pregando meio para antibiótico n° 19, para ciclopirox
olamina solução tópica. * Cada valor corresponde à
média de seis placas.

Figura 1. Representação gráfica da curva de cali-
bração de padrão de ciclopirox olamina, obtida atra-
vés de Ensaio Microbiológico empregando meio para
antibiótico n° 19.
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CONCLUSÕES
O Ensaio Microbiológico de difusão em ágar,

cilindro em placa, utilizando Candida albicans
ATCC 10231 como microrganismo de referência
e meio para antibiótico n° 19, nas condições
avaliadas, demonstrou adequada linearidade,
precisão e exatidão, podendo ser empregado
para a determinação quantitativa de solução tó-
pica de ciclopirox olamina.
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