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RESUMO 

A toxoplasmose ocular é uma infecção que acomete o segmento posterior do olho 

provocada pelo Toxoplasma gondii. As lesões retinianas induzidas pelo parasito levam a 

processos inflamatórios que culminam na redução da acuidade visual ou cegueira. Para 

tratá-la, medicamentos são administrados por via oral. Entretanto, esses medicamentos 

não induzem a penetração dos fármacos em doses terapêuticas no segmento posterior do 

olho. Para sanar a falha na terapia, implantes intraoculares a base de poliuretano e 

incorporados de trimetoprima, sulfametoxazol e acetato de dexametasona foram 

desenvolvidos com o intuito de tratar a TO diretamente no local de ação, ultrapassando 

as limitações dos medicamentos convencionais. Esses implantes foram elaborados por 

meio da mistura do poliuretano (7 g), trimetoprima (200 µg) e sulfametoxazol (1 g), 

fármacos antiparasitários, e acetato de dexametasona (400 µg), fármaco anti-inflamatório 

e imunossupressor. Os sistemas gerados foram caracterizados por espectrometria da 

região do infravermelho (FTIR) e microscopia eletrônica de varredura (MEV). Estas 

técnicas permitiram verificar a integridade química dos compostos nos implantes e a 

dispersão dos fármacos na matriz polimérica amorfa. Desenvolveu-se e validou-se o 

método por cromatografia líquida de alta eficiência para a quantificação simultânea dos 

fármacos incorporados e liberados pelos implantes. As condições cromatográficas 

definidas foram: coluna C18, temperatura de 30 oC, volume de injeção de 10 µL, 

comprimentos de onda para a detecção para a trimetoprima e sulfametoxazol igual a 240 

nm para o acetato de dexametasona igual a 270 nm, e eluição em gradiente utilizando 

acetonitrila e água purificada (4:1) + trietilamina 0,1 %(p/v) como Fase A, e acetonitrila 

como Fase B. 100% da Fase A foi mantida por 10 minutos, em seguida 85% da Fase A e 

15% da Fase B permaneceram por mais 10 minutos, e finalmente, 100% da Fase A 

atingiram 22 minutos de corrida. Este método mostrou-se linear, específico, preciso e 

exato. Realizou-se o estudo de liberação in vitro dos fármacos a partir dos implantes e 

demonstrou-se que todos os fármacos foram liberados em doses terapêuticas, de forma 

controlada, por 90 dias consecutivos. Avaliou-se a biocompatibilidade in vitro dos 

implantes em contato direto com as células ARPE-19, evidenciando-se a viabilidade 

celular diante dos fármacos liberados pelos implantes e possíveis produtos de degradação 

do poliuretano. Finalmente, os implantes mostraram-se eficazes em reduzir o número de 

parasitos T. gondii infectantes das células ARPE-19. Em conclusão, os implantes 

intraoculares a base de poliuretano e incorporados de trimetoprima, sulfametoxazol e 



 

 

acetato de dexametasona podem representar uma alternativa terapêutica para tratar 

localmente a toxoplasmose ocular. 

 

Palavras-chave: toxoplasmose ocular; Toxoplasma gondii; implantes intraoculares; 

poliuretano; trimetoprima; sulfametoxazol; acetato de dexametasona. 

 

 

 

  



 

 

ABSTRACT 

Ocular toxoplasmosis (OT) is an infectious disease that compromises the posterior 

segment of the eye. The etiologic agent is the Toxoplasma gondii. Retinal lesions induced 

by the parasite lead to inflammatory processes, and both may lead to the reduction of 

visual acuity and blindness. Treatments are based on oral drugs. However, these drugs do 

not penetrate, in therapeutic doses, into the posterior segment of the eye to treat the OT. 

To improve the treatment of OT, implants based on polyurethane, trimethoprim, 

sulfamethoxazole, and dexamethasone acetate were developed to improve the 

conventional therapy. Implants were elaborated by mixing polyurethane (7 g) 

trimethoprim (200 µg), and sulfamethoxazole (1 g), both anti-parasitic drugs, and finally 

dexamethasone acetate (400 µg), an anti-inflammatory and immunosuppressive drug. 

Implants were characterized by Infrared Spectrometry (FTIR) and Scanning Electron 

Microscopy (SEM). These techniques allowed to verify the chemical integrity of drugs 

incorporated into the implants and the dispersion of these drugs in the amorphous 

polymeric matrix. A high- performance liquid chromatography method was developed 

and validated for the determination of the incorporated and released drugs from implants. 

Chromatographic conditions were: C18 column, 30 oC for column temperature, 10 µL of 

injection volume; the detection wavelengths for trimethoprim, sulfamethoxazole, and 

dexamethasone acetate were set at 240 and 270 nm, respectively. The mobile phase was 

the mixture of acetonitrile and purified water (4: 1) + trimethylamine 0.1% (w / v), as 

phase A, and acetonitrile, as phase B. The mobile phase A flowed for 10 minutes, than 

85% phase A and 15% of phase B flowed for 10 minutes, finally 100% of phase A flowed 

for 22 minutes. The method showed selectivity, linearity, precision, and accuracy. In vitro 

drug release studies revealed that all the drugs released under controlled therapeutic doses 

from the implants for 90 days. In vitro biocompatibility of drugs released from implants 

and possible degradation products from polyurethane was evaluated by using ARPE-19 

cells; and the cellular viability in direct contact with these substances was evidenced. 

Finally, drugs released from implants were capable of reducing the number of 

Toxoplasma gondii in infected ARPE-19 cells. In conclusion, implants based on 

polyurethane, trimethoprim, sulfamethoxazole, and dexamethasone acetate may represent 

a therapeutic alternative to treat the OT. 

Keywords: ocular toxoplasmosis; Toxoplasma gondii; intraocular implants; 

polyurethane; trimethoprim; sulfamethoxazole; dexamethasone acetate.  
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1 INTRODUÇÃO 

O Toxoplasma gondii é um parasita intracelular obrigatório, cuja infecção resulta 

nas diferentes formas de toxoplasmose. A toxoplasmose é uma infecção de distribuição 

mundial, que infecta a maioria dos animas homeotérmicos, incluindo aves, animas 

silvestres e o homem. Nos seres humanos, as formas de infecção podem ser transfusão 

sanguínea utilizando sangue infectado, ingestão de verduras e legumes mal higienizados 

e carnes malcozidas ou ainda a transmissão congênita (NEVES et al., 2011). 

A toxoplasmose ocular (TO) é a causa mais importante de uveíte posterior no 

mundo, que pode levar ao comprometimento visual ou a perda total da visão. Estima-se 

que aproximadamente 2% dos indivíduos com toxoplasmose desenvolvem manifestações 

oculares (HOSSEINI et al., 2018). 

Os tratamentos para a toxoplasmose ou a TO consistem tradicionalmente na 

administração de antibióticos e corticosteroides (FELICIANO-ALFONSO et al., 2019). 

A primeira escolha para o tratamento se baseia na combinação de pirimetamina, 

sulfadiazina e ácido folínico. Mas, se os efeitos colaterais sistêmicos graves ocorrerem, 

esse tratamento pode ser substituído pela combinação de trimetoprima e sulfametoxazol, 

caso o paciente não apresente alergia à sulfa (BRASIL, 2010). Dentre os corticosteroides 

a serem administrados, citam-se o acetato de dexametasona e a prednisona, que 

apresentam potente atividade anti-inflamatória e imunossupressora, e são amplamente 

utilizados em administrações oculares. 

Apesar dos regimes terapêuticos orais, definidos para tratar a TO, serem bem 

estabelecidos, concentrações erráticas dos antibióticos e corticosteroides atingem o 

segmento posterior do olho, devido à existência das barreiras hematoaquosa e 

hematorretiniana, que protegem o olho da penetração de fármacos presentes na circulação 

sanguínea. Como consequência, o tratamento dos processos infeccioso e inflamatório, 

gerados pelo T. gondii, pode ser comprometido, levando a danos irreversíveis aos tecidos 

oculares.  

Diante das desvantagens da administração de fármacos por via oral para tratar a 

TO, novas alternativas terapêuticas vêm sendo desenvolvidas. Dentre essas alternativas, 

citam-se os implantes intraoculares (FERNANDES-CUNHA et al., 2017). Esses 

dispositivos implantáveis sólidos são sistemas de liberação controlada de fármacos, que 
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podem ser inseridos diretamente na cavidade vítrea, e permitem a liberação de doses 

terapêuticas dos fármacos no local de ação, por tempo prolongado (SILVA, 2009).  

Neste trabalho, implantes intraoculares à base de poliuretano, um polímero 

biodegradável e biocompatível, sulfametoxazol e trimetoprima, fármacos anti-

Toxoplasma gondii, e acetato de dexametasona, fármaco anti-inflamatório e 

imunossupressor, foram desenvolvidos e explorados como dispositivos de liberação 

controlada destes fármacos destinados ao tratamento local da toxoplasmose ocular. Estes 

implantes intraoculares representam uma alternativa terapêutica para eliminação dos 

processos infeccioso e inflamatório gerados pelo T. gondii no interior do olho, 

minimizando a possibilidade de danos graves aos delicados tecidos oculares, que podem 

gerar redução da acuidade visual ou cegueira. 
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 Toxoplasmose 

A toxoplasmose é uma doença parasitária, considerada uma zoonose cosmopolita, 

causada pelo protozoário Toxoplasma gondii (T. gondii). O T. gondii é a única espécie de 

parasita capaz de produzir a doença em todos os hospedeiros, com alta prevalência 

sorológica, sobretudo em países de climas tropicais e temperados (NEVES et al., 2011). 

A toxoplasmose possui distribuição universal e acomete milhões de pessoas no 

mundo. Em diversos países têm sido descritas soroprevalências que variam de 15 a 85% 

na população humana (JAMES et al., 1996). Em crianças, a soroprevalência é baixa, 

ocorrendo aumento da soroprevalência com o avanço da idade, com o aumento da 

exposição e a mais fatores de riscos durante a vida (KIM, KAMI; KASPER, 2018). A 

soroprevalência no homem é relatada entre 40 e 50% na maioria dos países e, no Brasil, 

essa taxa pode chegar próximo a 80%, dependendo da região. Em Recife, essa taxa é de 

79%; no Rio de Janeiro se observou uma soroprevalência de 79%; em Manaus, de 71%; 

em São Paulo, de 68%; e entre indígenas brasileiros varia de 52% a 65% (KOMPALIC-

CRISTO; BRITTO; FERNANDES, 2005). 

A doença foi comprovada em todas as áreas zoogeográficas em cerca de 200 

espécies de mamíferos. Todos os animais homeotérmicos são susceptíveis ao T. gondii. 

A doença adquire importância, principalmente, quando afeta animais que servem de fonte 

direta ou indireta para infecção do homem, além de causar prejuízos a animais de interesse 

econômico e de estimação. O parasito se deposita na musculatura e pode infectar o 

homem pela ingestão de carne crua ou malcozida (SIMÕES et al., 2015). Dentre todos os 

animais susceptíveis ao protozoário T. gondii, os felinos exercem papel importante nessa 

zoonose devido à relação próxima com o homem, já que estão envolvidos na produção de 

oocistos e perpetuação da doença (SILVA et al., 2006). 

Diversos estudos realizados no Brasil associaram a prevalência da toxoplasmose 

à situação financeira precária, baixa escolaridade e ausência de condições mínimas de 

saneamento básico. A baixa escolaridade aponta para a necessidade de investir na 

educação como uma importante estratégia de promoção de cuidados de saúde. Quanto às 

possíveis fontes de infecção, sabe-se que a importância de cada uma varia regionalmente 
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de acordo com o clima, diferenças culturais de higiene e hábitos alimentares. Na Europa, 

a alta prevalência de toxoplasmose tem sido associada especialmente ao consumo de 

verduras ou carne malcozidas infectadas, enquanto na América Central e outros países 

em desenvolvimento, o principal fator parece ser a exposição ambiental a oocistos. No 

Brasil, encontraram-se riscos particularmente relacionados a ambas as fontes, com 

predomínio aos relacionados à ingestão de oocistos provenientes do não tratamento do 

esgoto. O consumo de água não tratada ou não fervida tem sido relatado como o principal 

fator de risco associado à soropositividade ao T. gondii nos grupos populacionais de 

médio ou baixo nível socioeconômico (CARELLOS et al., 2014).  

 

2.1.1 Agente etiológico e ciclo de vida do T. gondii 

T. gondii é um protozoário de ciclo de vida facultativamente heteróxeno e infecta 

todas as espécies de animais homeotérmicos, incluindo mamíferos, aves e o homem. É 

um parasito intracelular obrigatório, pertencente à família Toxoplasmatinae, ordem 

Coccidia. Os gatos domésticos e outros felídeos são os únicos hospedeiros definitivos, 

mas muitas espécies de vertebrados servem como hospedeiros intermediários (HILL; 

CHIRUKANDOTH; DUBEY, 2005).  

Considerando as fases de desenvolvimento do T. gondii, os taquizoítos (Figura 1), 

apresentam forma em “arco” ou “meia lua” que, por vezes, torna-se arredondada. Os 

taquizoítos medem 4 a 7 µm de comprimento por 2 a 4 µm de diâmetro, sendo sua 

extremidade anterior mais afilada do que a posterior. Seu núcleo, na maioria das vezes, é 

semicentral, localizado na metade posterior. Os bradizoítos, envoltos por uma membrana 

argirofílica, formam cistos de tamanho variável; os cistos jovens podem medir 5 µm e 

podem possuir 4 bradizoítos; os cistos mais velhos podem ter até 100 µm e conter 

centenas de bradizoítos (DUBEY, 2009). Após a ingestão dos bradizoítos encistados do 

T. gondii, os oocistos aparecem nas fezes após 4 a 5 dias e continuam a ser excretados, 

frequentemente, em grandes quantidades, por 3 a 20 dias. Esses oocistos esporulam em 2 

a 4 dias, em condições favoráveis, e tornam-se infectivos para todos os vertebrados 

(SILVA et al., 2006).  
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Figura 1 – Representação esquemática ultraestrutural do filo Apicomplexa: forma infectante 

(taquizóito) de Toxoplasma gondii  caracterizada pelo anel polar (AP), conoide (C), microenemas (M), 

roptrias (R), grânulos densos, apicoplasto (A), microporo (Mp), membrana plasmática (MP), complexa de 

membrana interna (CMI), retículo endoplasmático (RE), complexo de golgi (CG), núcleo (N) e 

mitôcondrias (Mi).  

Fonte: (NEVES et al., 2011) 

As formas de infecção por esse protozoário podem ser transfusão sanguínea 

utilizando sangue infectado, ingestão de verduras e legumes mal higienizados e carnes 

malcozidas ou ainda a transmissão congênita (NEVES et al., 2011). 

Os felídeos são os únicos animais em que o protozoário pode completar o seu ciclo 

e constituem os hospedeiros definitivos do parasito. Os felídeos são infectados ao ingerir 

animais infectados com o T. gondii e isso faz com que eles eliminem oocistos imaturos 

nas suas fezes (Figura 2) (NEVES et al., 2011). Outros animais, incluindo o homem, 

podem manter apenas a fase assexuada do parasito. Logo, representam os hospedeiros 

intermediários. 

O ciclo assexuado tem início quando o oocisto é formado no tubo digestivo do 

hospedeiro definitivo e eliminado nas fezes (Figura 2). Após a eliminação, ocorre o 

processo de esporulação, caracterizada pelo aumento de volume do parasito e pela 

produção de esporozoítos no seu interior. Esse processo só estará completo quando cada 
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esporoblasto formar esporozoítos, que é o que caracteriza o oocisto infectante. O tempo 

da esporulação depende das condições ambientais no solo onde está o oocisto (NEVES 

et al., 2011). 

A ingestão do oocisto constitui uma das formas de infecção dos hospedeiros 

intermediários na toxoplasmose (Figura 2). O oocisto se rompe no intestino, liberando os 

esporozoítos que utilizam o sistema vascular para se espalhar pelo organismo do 

hospedeiro, atingindo diversos órgãos, como o sistema nervoso central (SNC), músculo 

esquelético, vísceras e olhos. Nestes tecidos, os taquizoítos apresentam multiplicação 

intracelular. Com o aumento da multiplicação dos taquizoítos, há lise celular, o que 

desencadeia reação inflamatória local. O desenvolvimento de resposta imune leva ao 

encistamento do parasita no organismo, formando os cistos teciduais que contêm 

bradizoítos (forma de multiplicação lenta), os quais permanecem latentes sem causar 

doença (DUBEY; FRENKEL, 1998). 

 

Figura 2 - Principais formas do Toxoplasma gondii dentro do seu ciclo evolutivo. 

Fonte: Adaptação CDC (2017) e SANTOS (2014) 

 

2.1.2 Manifestações clínicas da toxoplasmose 

Os casos de toxoplasmose são menos frequentes em indivíduos adultos, quase 

sempre sendo assintomáticos, e quando apresentam alguns sintomas são: dor muscular, 

febre e dor de cabeça. Estes sintomas são leves e, geral e primariamente, associados a 

outras doenças. A infecção primária na gestante, e consequentemente a infecção do feto 

por via transplacentária, é extremamente grave, e causa nos recém-nascidos encefalite, 
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icterícia, urticária, hidrocefalia e microcefalia, danos à retina, lesões oculares, alterações 

psicomotoras e retardo mental, levando à altas taxas de mortalidade e morbidade. 

Indivíduos com sistema imune gravemente comprometido, tais como pacientes receptores 

de órgãos, pacientes em tratamento quimioterápicos e aqueles infectados com o vírus da 

imunodeficiência adquirida (HIV), também apresentam manifestações clínicas 

comprometedoras devido à toxoplasmose (NEVES et al., 2011).  

 

2.2 Toxoplasmose ocular (TO) 

A TO foi descrita pela primeira vez em olhos de recém-nascidos com 

toxoplasmose congênita em 1923, mas somente em 1939, foi aceita como doença humana 

(WOLF; COWEN; PAIGE, 1939). 

A TO é a causa mais importante de uveíte posterior no mundo, que pode levar ao 

comprometimento visual devido ao descolamento de retina, neovascularização coroidal e 

glaucoma (HOSSEINI et al., 2018; KIJLSTRA; PETERSEN, 2014). A TO resulta de uma 

infecção adquirida ou congênita pelo T. gondii. Estima-se que aproximadamente 2% dos 

indivíduos com toxoplasmose desenvolvam manifestações oculares, sugerindo que 1 em 

cada 400 indivíduos no mundo terão uveíte posterior devido ao T. gondii. 

Quando adquirida de forma congênita, a TO se torna evidente logo após o 

nascimento ou um pouco mais tarde, devido às lesões retinocoroidianas e o envolvimento 

do sistema nervoso central. Já a TO adquirida após o nascimento se torna aparente quando 

os sintomas associados a uma lesão retinocoroidiana ativa se manifestam. As fontes da 

infecção são, normalmente, alimentos e água contaminados com oocistos ou carne 

contaminada com cistos tissulares. 

 

2.2.1 Manifestações clínicas da TO 

Os oocistos maduros, contendo esporozoítos, se rompem no intestino humano e 

de lá iniciam o processo de infecção. Os esporozoítos se diferenciam em taquizoítos que, 

por sua vez, podem infectar todas as células do corpo, exceto as que não possuem núcleos, 

como os glóbulos vermelhos. Devido à ativação do sistema imune, os taquizóitos se 

convertem em cistos, uma forma de resistência ao sistema imune, e se localizam 

principalmente no sistema nervoso central e no tecido muscular (HOSSEINI et al., 2018). 
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A reativação dos cistos aos taquizoítos pode levar à perda irreversível da função, caso 

invadam tecidos delicados, como a retina.  

O mecanismo pelo qual o T. gondii penetra o olho é desconhecido atualmente. 

Alguns estudos propuseram que o parasita entra diretamente no olho conduzido pela 

corrente sanguínea. Outra teoria alternativa se baseia no fato de que o parasita infecta o 

olho através do nervo óptico, vindo de uma infecção cerebral previamente existente 

(HOSSEINI et al., 2018).  

A TO pode também ser descrita como uma retinocoroidite focal, que em sua fase 

ativa apresenta aspecto brancacento com variáveis graus de exsudação vítrea. A forma 

ocular primária é caracterizada por uma lesão de retinocoroidite ativa isolada; e a forma 

recidivada é caracterizada por uma lesão em atividade associada a cicatrizes. O dano 

tecidual das lesões focais é atribuído tanto à proliferação do T. gondii como a reação 

inflamatória gerada pela infecção. Dependendo do tamanho da lesão e do grau de 

envolvimento das estruturas retinianas pode haver intensa exsudação vítrea (ALEIXO, 

2015). 

 

2.3 Tratamento da toxoplasmose e TO 

A primeira escolha medicamentosa de tratamento da toxoplasmose sistêmica e da 

TO consiste na combinação de pirimetamina e sulfadiazina, associadas à leucovorina. A 

leucovorina é adicionada para prevenir a toxicidade hematológica causada pela 

administração da pirimetamina. Apesar de ser o tratamento de primeira escolha, altas 

taxas de efeitos colaterais são relatadas devido a sua administração, o que provoca a 

interrupção da terapia e a substituição destes fármacos. Neste caso, a sulfadiazina pode 

ser substituída pela clindamicina se o paciente for alérgico à sulfa. Entretanto, a 

clindamicina é menos eficaz na prevenção de recidiva. Adicionalmente, devido à 

teratogenicidade da pirimetamina, gestantes devem substitui-la pela clindamicina ou 

espiramicina (BRASIL, 2010). A segunda escolha medicamentosa de tratamento da 

toxoplasmose consiste na administração de trimetoprima e sulfametoxazol. Esta 

combinação de fármacos mostrou-se tão eficaz quanto os fármacos combinados na 

primeira escolha, e também pode ser selecionada em casos de pacientes alérgicos à sulfa 

(ALDAY; DOGGETT, 2017).  
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Apesar da pirimetamina ser considerada o antibiótico de primeira escolha no 

tratamento da TO, a administração oral leva ao acúmulo de apenas 10% da sua 

concentração total absorvida no líquido cefalorraquidiano e nos fluidos intraoculares. 

Além disso, este fármaco pode causar supressão da medula óssea. As sulfonamidas, 

administradas por via oral, também provocam efeitos colaterais sistêmicos importantes, 

tais como anemia hemolítica ou aplástica, trombocitopenia, icterícia, náuseas e erupções 

cutâneas (GARWEG, 2016). Portanto, apesar de serem considerados fármacos de escolha 

para o tratamento da TO, a via de administração oral pode levar aos efeitos colaterais 

sistêmicos que causam descontinuidade do paciente à terapia.  

Como segunda alternativa terapêutica no tratamento oral da TO, associam-se a 

trimetoprima e sulfametoxazol, nas doses 160 mg e 800 mg, respectivamente, duas vezes 

ao dia por seis semanas. Após este período, administra-se a terapia com um comprimido 

tomado em dias alternados durante um ano, com o objetivo de evitar a recidiva da doença 

(CREMERS, 2019). Nas doses comumente administradas, a associação de trimetoprima 

e sulfametoxazol é bem tolerada, sendo que os efeitos colaterais mais comuns são as 

erupções cutâneas e os distúrbios gastrointestinais.  

A segurança do uso de trimetoprima e sulfametoxazol intravítreo também já foi 

demonstrada em olhos de coelhos não produzindo toxicidade (FISCELLA et al., 1988). 

Entretanto, a administração destes fármacos na cavidade vítrea de pacientes infectados 

não é prática comum no tratamento da TO. 

Tradicionalmente, os antibióticos combinados e também os corticosteroides têm 

sido a base da terapia farmacológica contra o T. gondii. Estes fármacos são administrados 

com o intuito de reduzir o tamanho da cicatriz retinocoroidiana e, consequentemente, 

reduzir a gravidade e duração dos sintomas agudos. Além disso, também reduzem as 

recidivas, as quais são muito relevantes quanto ao risco que oferecem de deficiência 

visual permanente (FELICIANO-ALFONSO et al., 2019).  

 

2.4 Sistemas de liberação controlada de fármacos 

Os sistemas de liberação controlada de fármacos têm sido amplamente estudados 

devido às limitações das formulações tradicionais. Estes sistemas são dispositivos 

externos ou internos planejados para facilitar a administração de fármacos ao paciente 
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com o menor desconforto possível. Os sistemas de liberação de fármacos podem ser 

localizados, com relativa liberdade, em diferentes zonas do organismo. Enquanto a 

maioria das formulações tradicionais devem ser injetadas ou ingeridas, os sistemas de 

liberação controlada podem ser administrados em um sítio específico, inseridos em uma 

cavidade, implantados ou aderidos externamente (SAEZ; HERNÁEZ; LÓPEZ, 2003).  

Entre as vantagens mais destacadas destes sistemas estão: 

• Redução dos efeitos colaterais dos fármacos administrados, seja por aumento do 

seu tempo de liberação, levando a uma redução na sua dosagem, ou por liberação 

do fármaco nas células alvo; 

• Aumento na biodisponibilidade de fármacos incorporados; 

• Proteção dos fármacos contra a degradação ou inativação no organismo; 

• Aumento da mobilização de fármacos hidrofóbicos em meio aquoso; 

• Redução da necessidade de auto dosagem frequente do fármaco por parte do 

paciente, evitando, assim, perda da efetividade terapêutica associada a erros de 

dosagem (YANG; PIERSTORFF, 2012). 

 

2.5 Implantes intraoculares  

Implantes são sistemas de liberação controlada de fármacos. Os implantes 

intraoculares são sistemas poliméricos incorporados de fármaco, que são depositados no 

olho por intermédio de uma pequena cirurgia. Eles proporcionam a liberação controlada 

e prolongada do fármaco e apresentam a vantagem de controlar a liberação em uma 

cinética previsível por períodos prolongados (SILVA, 2009). 

Estes sistemas podem ser de dois tipos: matriciais (ou monolíticos) e reservatórios. 

Nos sistemas matriciais, o fármaco fica disperso ou dissolvido na matriz polimérica, e 

não encapsulado, como o que acontece nos sistemas tipo reservatório. Além disso, esses 

sistemas são preparados a partir de diferentes polímeros, sendo eles biodegradáveis ou 

não-biodegradáveis. Além disso, estes polímeros devem apresentar-se como sendo não 

carcinogênicos, hipoalergênicos, mecanicamente estáveis e ainda não causar resposta 

inflamatória no local de implantação (FIALHO et al., 2003).  

Os polímeros têm representado um papel muito importante no desenvolvimento 

de sistemas de liberação controlada de fármacos, tanto hidrofóbicos como hidrofílicos 
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(LIECHTY et al., 2010). Entre os polímeros mais usados para esse fim estão alguns 

polímeros quimicamente inertes como a poli(N-vinil-2-pirrolidona), o poli (álcool 

vinílico) (PVA), a poliacrilamida, o poli (etileno-co-acetato de vinila), polietilenoglicol e 

os polímeros derivados do ácido acrílico como o polimetilmetacrilato (PMMA). Em anos 

recentes, os polímeros biodegradáveis como o poli (ácido láctico) (PLA), o poli (ácido 

glicólico) (PGA), o ácido láctico-co-ácido-glicólico (PLGA), os poli-anidridos, os poli-

ortoésteres e os poliuretanos têm sido explorados visando o desenvolvimento de sistemas 

de liberação sítio-alvo-específicos (SHAIK; KORSAPATI; PANATI, 2012). Polímeros 

naturais como o colágeno, a gelatina, a albumina, a dextrana, a quitosana, o amido, o 

ácido hialurônico e as ciclodextrinas também têm sido empregados como matrizes 

biodegradáveis de excelente biocompatibilidade, baixa toxicidade e baixo custo para a 

liberação controlada de fármacos (JOSHI; PATEL, 2012; CHIFIRIUC et al., 2014).  

Os materiais poliméricos liberam fármacos por meio de alguns mecanismos 

principais: difusão, reação química ou ativação com solvente, intumescimento e 

degradação polimérica. Na difusão o fármaco migra do interior do polímero até a 

superfície e depois é liberado no organismo. A liberação por reação pode dar-se por 

degradação do polímero ou por clivagem do fármaco ligado ao polímero. Já a presença 

de um solvente pode ocasionar o intumescimento do polímero, permitindo a mobilização 

e saída do fármaco, ou pode levar a formação de poros por osmose, através dos quais 

ocorre a liberação contínua do fármaco (LANGER, 1990; LIECHTY et al., 2010). 

Finalmente, na degradação polimérica, há erosão do material em função do tempo, em 

resposta as condições fisiológicas do meio. Essa erosão pode ser superficial, com uma 

velocidade constante, ou em massa, com uma velocidade variável (BURKERSRODA; 

SCHEDL; GÖPFERICH, 2002).  

Implantes intraoculares constituídos por polímeros biodegradáveis promovem 

liberação por degradação da matriz e difusão do fármaco, num mecanismo complexo. 

Implantes intraoculares formados por polímeros não-biodegradáveis liberam o fármaco 

numa cinética de ordem zero, ou seja, sempre há a mesma concentração de fármaco 

liberada ao longo do tempo, sem que haja a degradação da matriz polimérica. Entretanto, 

apesar de vantajosos, esses implantes intraoculares formados por polímeros não-

biodegradáveis devem ser removidos do olho por procedimento cirúrgico após a depleção 

do fármaco (SILVA, 2009). 
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Atualmente, diversos implantes intraoculares estão disponíveis no mercado, 

dentre eles cita-se o OZURDEX®, um implante biodegradável do polímero dos ácidos 

láctico e glicólico (PLGA) e dexametasona utilizado no tratamento do edema macular 

relacionado à idade e a oclusão da veia da retina. Esse implante levou à melhora clínica 

em curto prazo de pacientes com edema macular. O ILUVIEN® é um implante intravítreo 

que contém fluocinolona acetonida, usado no tratamento do edema macular diabético em 

pacientes que foram previamente tratados com injeções de corticosteroides e não foram 

responsivos. Esses implantes melhoraram o quadro clínico desses pacientes e a sua 

acuidade visual (FUSI-RUBIANO et al., 2018; ŞIMŞEK et al., 2018). Apesar de 

existirem implantes intraoculares disponíveis comercialmente, não há implantes 

destinados ao tratamento da infecção e inflamação provocadas pelo T. gondii. 

Atualmente, estudos vêm sendo realizados com o intuito de desenvolver implantes 

intraoculares à base de polímeros biodegradáveis e fármacos antiparasitários destinados 

ao tratamento da toxoplasmose ocular. Dentre estes citam-se: os implantes à base de 

PLGA e clindamicina, que permitiram a redução do número de parasitos T. gondii em 

células pigmentares epiteliais da retina (ARPE-19) infectadas com este protozoário. Esses 

implantes também apresentaram um perfil de liberação controlado e prolongado da 

clindamicina, no segmento posterior do olho, por aproximadamente três meses 

(FERNANDES-CUNHA et al., 2017). Implantes constituídos de PLGA e espiramicina 

também foram elaborados e investigados no tratamento da toxoplasmose ocular. Esses 

implantes permitiram a liberação controlada de doses terapêuticas da espiramicina por 

tempo prolongado e também possibilitaram a eliminação do parasita em células ARPE-

19 infectadas, mantendo a sua viabilidade (SILVA; TAVARES, 2019). Sistemas de 

liberação controlada constituídos de PLGA e 5-amino-[4-(4-chlorobenzoyl)-3,5-

dichlorobenzyl]-1,2,3-triazole-4-carboxamide) (CAI) também foram elaborados com o 

intuito de tratar a uveíte posterior provocada por agentes infecciosos, tais como o T. 

gondii (PATENTE US9629826B2). Finalmente, Tamaddon e colaboradores (2015) 

descreveram o desenvolvimento de implantes constituídos do polímero poli(ácido láctico) 

(PLA) e clindamicina destinados ao tratamento da toxoplasmose ocular (TAMADDON 

et al., 2015).  

Entretanto, apesar dos avanços nas pesquisas destinadas à elaboração de 

dispositivos sólidos implantáveis intraoculares que poderiam tratar a toxoplasmose ocular 

diretamente no segmento posterior do olho, e minimizar os danos oculares provocados 
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por essa doença parasitária, esses implantes não foram avaliados em modelo experimental 

animal de toxoplasmose ocular e, consequentemente, também não puderam ser avaliados 

em estudos clínicos. Há uma necessidade eminente de aprofundar nos estudos 

relacionados ao desenvolvimento de implantes intraoculares destinados ao tratamento da 

toxoplasmose ocular.  

 

2.5.1 Poliuretanos 

O desenvolvimento de polímeros para aplicações biomédicas é uma área em 

rápido crescimento. Entre os diversos polímeros existentes, se destacam os poliuretanos, 

pois possuem propriedades favoráveis à sua utilização como: biocompatibilidade, 

biodegradabilidade, facilidade de modificação, compatibilidade e alta eficiência de carga 

de fármacos. Os poliuretanos estão sendo usados na engenharia de tecidos, implantes 

ortopédicos, adesivos transdérmicos, cateteres e transportadores de entrega de fármacos. 

Além disso, os poliuretanos servem como portadores eficazes para a entrega de proteínas, 

genes ou peptídeos (BAZBAN-SHOTORBANI et al., 2017; CHERNG et al., 2013).  

Os poliuretanos são polímeros sintéticos que carregam uretano (ou carbamato) em 

suas cadeias principais. Possui uma grande variedade de ramificações que podem ser 

incorporadas à cadeia principal de poliuretano, fazendo com que suas propriedades 

possam ser adaptadas para atingir uma gama de propósitos (BAZBAN-SHOTORBANI 

et al., 2017). O desenvolvimento de dispositivos biomédicos, com base na utilização de 

poliuretanos, se dá graças à sua biocompatibilidade (CHERNG et al., 2013). 

O poliuretano é um polímero produzido por uma reação de poliadição de um 

isocianato (di ou polifuncional) com um poliol com a ação de um catalisador, conforme 

mostrado pela Figura 3 (BAYER, 2006; CHERNG et al., 2013) 

 

Figura 3 - Reação de síntese de poliuretano. 

Sistemas que utilizam como suporte os polímeros com poliuretanos podem ser 

desenvolvidos como um sistema de liberação controlada, desde que, anteriormente, o 

fármaco seja incorporado a essa matriz. Isso garante uma ótima efetividade e seletividade 
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devido à implantação em órgãos ou tecidos específicos, próximos ou diretamente no sítio 

de ação. Isso garante, também, a liberação controlada do fármaco incorporado (CHERNG 

et al., 2013). 

Silva e colaboradores (2011) desenvolveram implantes intraoculares à base de 

poliuretano biodegradável e biocompatível e incorporados de acetato de dexametasona 

destinados ao tratamento das uveítes não-infecciosas localizadas no segmento posterior 

do olho. Esse polímero propiciou a liberação do fármaco por nove meses consecutivos, 

de forma controlada e prolongada, em condições fisiológicas oculares. Esses sistemas 

apresentaram biocompatibilidade frente às células oculares. Finalmente, esses 

dispositivos foram inseridos na cavidade vítrea de olhos de coelhos e permitiram o 

tratamento da uveíte experimentalmente instalada (BARBOSA SALIBA et al., 2016). 

Adicionalmente, esses sistemas à base de poliuretano permitiram a liberação de 

doses terapêuticas do acetato de dexametasona diretamente no foco inflamatório em um 

modelo murino de inflamação e angiogênese, demonstrando a efetividade desse fármaco 

em eliminar os processos inflamatórios e angiogênico instalados (MOURA et al., 2011). 

Portanto, todos esses estudos mostram que os poliuretanos são excelentes arcabouços 

poliméricos aos fármacos previamente incorporados, que permitem a liberação controlada 

e prolongada desses fármacos no intuito de tratar doenças localizadas. 
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3 Objetivos 

 

3.1 Objetivo geral 

Desenvolver implantes à base de poliuretano e incorporados de trimetoprima, 

sulfametoxazol e acetato de dexametasona destinados ao tratamento da TO. 

 

3.2 Objetivos específicos 

 

• Desenvolver os implantes à base de poliuretano, incorporados de trimetoprima, 

sulfametoxazol e acetato de dexametasona; 

• Caracterizar os implantes por meio de técnicas analíticas instrumentais (FTIR, 

MEV); 

• Desenvolver e validar o método cromatográfico de quantificação dos fármacos 

incorporados e liberados pelos implantes; 

• Avaliar o perfil de liberação in vitro dos fármacos a partir dos implantes; 

• Avaliar o perfil de degradação in vitro dos implantes; 

• Avaliar a viabilidade in vitro das células ARPE-19 frente aos implantes; 

• Avaliar a toxidade in vitro dos implantes utilizando a membrana corioalantóide de 

ovos embrionados de galinha; 

• Avaliar a eficácia in vitro dos implantes na viabilidade de células infectadas pelo T. 

gondii. 
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4 MATERIAIS 

 

•  Reagentes  

• Acetato de dexametasona (Purifarma); 

• Acetonitrila HPLC Lichrosolv (Merck); 

• Ácido acético glacial (Synth); 

• Ácido dimetilol propiônico 98,3% – Fluka; 

• Água ultrapura purificada em sistema Milli-Q®;  

• Azul de bromofeno; 

• Brometo de 3-(4,5-dimetil-2-tiazolil)-2, 5-difenil-2H-tetrazólio (99.9% de pureza, 

SIGMA);  

• Câmara de Neubauer (KASVI®); 

• Corante Azul de Tripan (60% de pureza, NEON);  

• Di-n-butilamina; 

• Filtro de microporo (22 µm, KASVI®);  

• Garrafa de cultivo 75 cm² e 25 cm² (KASVI®); 

• Hidrazina 64% - Arch Química Brasil Ltda; 

• Meio de cultura DMEM (GIBCO-BRL); 

• Membrana de diálise Spectra/Por 5, MWCO 12-14 kDa; 

• Poli(ε-caprolactona) diol MM = 1000 g/mol – ToneTM Polyol 2221 Dow; 

• Poli(ε-caprolactona) diol MM = 2000 g/mol – ToneTM Polyol 0249 Dow; 

• Poli(etileno glicol) MM = 1500 g/mol – Sigma-Aldrich; 

• Sulfametoxazol (Purifarma); 

• Soro fetal bovino – Invitrogen-Gibco; 

• Trimetoprima (Purifarma); 

• Trietilamina 98% - Vetec. 
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4.1  Equipamentos 

• Agitador magnético com aquecimento IKAMAG®, modelo RT10 power;  

• Balança analítica Even®, modelo FA2204C; 

• Balança analítica Shimadzu®, modelo AUW220D;  

• Banho-Maria (TECNAL);  

• Capela de fluxo laminar vertical (TECNAL); 

• Cromatógrafo a líquido de alta eficiência Alliance® Waters e2695 com detector 

DAD Waters 2996, software Empower versão 2; 

• Espectrofotômetro de microplaca do GH de PowerWave de BioTek; 

• Estufa de CO2 para cultivo celular (QUIMIS);  

• Incubadora automática digital tipo shaker Tecnal®, modelo TE-420; 

• Liofilizador Terroni®, modelo LS3000;  

• Microscópio de contraste de fase com objetiva invertida (MOTIC);  

• Microscópio óptico (MARTE);  

• Phmetro (Hanna). 
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5 MÉTODOS 

 

5.1 Desenvolvimento e caracterização dos implantes  

 

5.1.1 Síntese da dispersão aquosa de poliuretano 

A dispersão aquosa de poliuretano foi preparada em ambiente de N2. 

Transferiram-se 14,60 g de poli(Ɛ-caprolactona) diol (PCL, massa molar 1250 g/mol), 

22,46 g de PCL diol (massa molar 2000 g/mol) e 2,33 g de ácido dimetilol propiônico 

(DMPA) para balão de fundo redondo. A PCL e o DMPA foram dissolvidos, sob agitação 

magnética, a 60 °C por 30 minutos. Em seguida, 20,60 g de isoforona diisocianato (IPDI) 

foram transferidas ao balão para garantir uma razão molar de NCO/OH = 2,3. A mistura 

reacional foi aquecida a 60°C utilizando manta aquecedora por 2 horas. Adicionaram-se 

0,006 g de dibutil dilaurato de estanho (DBDLT) e manteve-se a temperatura em 60 oC 

por 1 hora. Adicionou-se novamente 0,006 g de DBDLT e manteve-se a temperatura em 

60 oC por mais 1 hora. Resfriou-se o pré-polímero a 40-50 ºC e retiraram-se 10 g deste 

pré-polímero para a determinação da porcentagem de grupos NCO livre terminais. A 

determinação da porcentagem de grupos NCO terminais foi feita por método 

titulométrico com di-n-butilamina (CHOUDHURY et al., 2015). 

Para realizar a titulação, colocaram-se 50 mL de solução de di-n-butilamina e 10 

g do pré-polímero em erlenmeyer de 500 mL. Aqueceu-se, por meio de chapa aquecedora, 

até a ebulição. Resfriou-se e adicionaram-se 100 mL de metanol e 2 gotas de azul de 

bromofenol. Titulou-se com HCl 1 mol/L até a mudança da cor azul para amarelo-claro. 

Realizou-se o ensaio em branco. Calculou-se a porcentagem de grupos NCO livre 

terminais aplicando-se a Equação 1. 
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%𝑁𝐶𝑂 =
(𝑉𝑏𝑟𝑎𝑛𝑐𝑜 − 𝑉𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎)

𝑚𝑎𝑚𝑜𝑠𝑡𝑟𝑎
× 𝑓 × 4,202   (Equação 1) 

Em que:  

Vamostra = volume em mL de HCl 1 mol/L consumido na titulação;  

Vbranco = volume em mL de HCl 1 mol/L consumido na titulação do ensaio em branco  

f = fator de correção da concentração do HCl 1 mol/L 

Para preparar a solução de di-n-butilamina (usada na titulação), pesaram-se 206,8 

g deste reagente, adicionou-se quantidade suficiente de tolueno e completou-se o volume 

para 2 litros com o mesmo solvente. 

Adicionou-se trietilamina ao pré-polímero na quantidade em massa 

correspondente ao número de moles para neutralizar 100% do número de moles do 

DMPA. Manteve-se a 40 oC por 40 minutos, sob agitação vigorosa. 

Dispersou-se o pré-polímero neutralizado em água deionizada e adicionou-se, 

imediatamente, a trietanolamina como extensor de cadeia na quantidade calculada para 

reagir com 100% da quantidade de grupos NCO livre determinada pela titulação com di-

n-butilamina. Para isso foi usada a equação 2: 

𝑚 =
𝑚𝑝𝑝 × 𝑁𝐶𝑂𝐿 × 49,73

4200
 (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 2) 

Em que:  

m = massa de trietanolamina;  

mpp = massa de pré-polímero;  

NCOL = porcentagem de grupos NCO livre obtida na titulação com di-n-butilamina.  

Para finalizar a síntese, manteve-se a mistura reacional a 40 oC por 1 hora sob 

agitação (AYRES, 2006). 

 

5.1.2 Desenvolvimento dos implantes 

A dispersão aquosa de poliuretano (7 g) foi misturada à trimetoprima (200 µg), ao 

sulfametoxazol (1000 µg) e ao acetato de dexametasona (400 µg) por meio de agitação 

magnética por 1 hora. Em seguida, a mistura foi submetida à secagem na temperatura de 

22-25oC por 5 dias. Após a secagem, os filmes foram cortados em discos de 6 mm de 
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diâmetro para a formação dos implantes. Implantes adicionados de um único fármaco, 

nas quantidades previamente mencionadas, foram elaborados, bem como implantes 

isentos de fármacos. 

 

5.1.3 Determinação de espessura, diâmetro e peso dos implantes 

Os implantes oculares (n=10) foram selecionados aleatoriamente. Determinaram-

se a espessura, diâmetro e peso dos implantes individualmente. Após as medições e 

pesagens, foram calculadas a espessura, diâmetro e peso médios, além dos valores de 

desvio padrão relativo (DPR) (SOUZA, 2015). 

 

5.1.4 Espectroscopia na região do infravermelho (FTIR) 

A Espectrometria no Infravermelho por Transformada de Fourier foi realizado 

utilizando a técnica de Reflexão Total Atenuada em espectrofotômetro ABB Bomen MB 

3000 FTIR (Quebec, Canadá) equipado com lentes de seleneto de zinco, detector de 

sulfato de triglicina deuterado (DTGS) ajustado em resolução de 4 cm-1, leitura de 4000 

a 500 cm-1 e 32 varreduras por amostra. 

 

5.1.5 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

A microscopia eletrônica de varredura foi realizada por meio do microscópio 

JEOL JSM 5600, a uma voltagem de aceleração de 15 kV. As amostras foram revestidas 

com ouro usando o dispositivo de revestimento por aspersão JEOL JFC-1200. As imagens 

foram obtidas utilizando o software ImageJ (National Institutes of Health, EUA). 

 

5.2 Desenvolvimento do método cromatográfico para a quantificação dos 

fármacos incorporados e liberados pelos implantes 

O método por cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) foi desenvolvido 

para a quantificação dos fármacos incorporados e liberados pelos implantes. O 

Cromatógrafo Waters Aliance® foi utilizado e os seguintes parâmetros cromatográficos 

foram estabelecidos: coluna ACE C18 (150 mm x 4,6 mm e 5 µm de tamanho de 
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partícula), volume de injeção de 10 µL, temperatura de 30 °C, comprimentos de onda de 

detecção para a trimetoprima e sulfametoxazol igual a 270 e para o acetato de 

dexametasona igual a 240 nm, e eluição em gradiente, conforme descrito na Vinte e cinco 

miligramas de cada fármaco foram pesados e transferidos para balões volumétricos de 5 

mL, completando-se o volume com acetonitrila. As soluções estoque resultantes 

apresentaram concentração de 5000 µg/mL. Essas soluções foram diluídas para a 

obtenção de soluções a 75 µg/mL de cada um dos fármacos. 

Tabela 1. 

Vinte e cinco miligramas de cada fármaco foram pesados e transferidos para 

balões volumétricos de 5 mL, completando-se o volume com acetonitrila. As soluções 

estoque resultantes apresentaram concentração de 5000 µg/mL. Essas soluções foram 

diluídas para a obtenção de soluções a 75 µg/mL de cada um dos fármacos. 

Tabela 1 - Eluição em gradiente para a quantificação da trimetoprima, sulfametoxazol e acetato 

de dexametasona incorporados e liberados pelos implantes. 

Tempo (minutos) Fase A (%) Fase B (%) 

0 – 10 100 0 

11 – 20 15 85 

21 – 22 100 0 

Fase A: Acetonitrila e H2O (4:1) + Trietilamina 0,1%(p/v) 

Fase B: Acetonitrila 

 

5.3 Validação do método cromatográfico para a quantificação dos fármacos 

incorporados e liberados pelos implantes 

O método cromatográfico foi validado conforme descrito na Resolução 166/2007 

da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) (BRASIL, 2017), sendo que os 

seguintes parâmetros foram avaliados: linearidade, precisão, exatidão, limites de 

quantificação e detecção. 

Foram pesados 12 mg de trimetoprima, 48 mg de sulfametoxazol e 26 mg de 

acetato de dexametasona. Esses fármacos foram transferidos para balões volumétricos de 

5 mL, completando-se o volume com acetonitrila. As soluções estoque resultantes 

apresentaram concentração de 2400 µg/mL para trimetoprima, 9600 µg/mL para 

sulfametoxazol e 5200 µg/mL para acetato de dexametasona. Essas soluções foram 
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diluídas para a obtenção das soluções utilizadas para determinar os parâmetros de 

validação. 

 

5.3.1 Linearidade 

Foram preparadas soluções dos fármacos nas concentrações indicadas na Tabela 

2 a partir das soluções estoque previamente preparadas (item 5.3). As soluções dos 

fármacos foram preparadas em triplicatas independentes para cada concentração e as 

quantificações cromatográficas foram realizadas de maneira aleatória para evitar a 

influência dos efeitos temporais. A linearidade foi determinada por análise de regressão 

linear pelo método dos mínimos quadrados. O coeficiente de correlação foi calculado 

(BRASIL, 2017). 

Tabela 2 - Concentração (µg/mL) das soluções de trimoetoprima, sulfametoxazol e acetato de 

dexametasona utilizadas para a obtenção das curvas de linearidade. 

Concentração (µg/mL) 

Trimetoprima Sulfametoxazol Acetato de Dexametasona 

20 100 40 

50 250 100 

100 500 200 

160 800 320 

200 1000 400 

220 1100 440 

 

5.3.2 Precisão 

A precisão intra-dia foi avaliada por meio da quantificação das soluções de 

trimetoprima nas concentrações de 20, 100 e 220 µg/mL, sulfametoxazol nas 

concentrações de 100, 500 e 1100 µg/mL e acetato de dexametasona nas concentrações 

de 40, 200 e 440 µg/mL em um único dia (n= 9 para cada fármaco). A precisão inter-dias 

foi avaliada por meio da quantificação das soluções dos fármacos nas mesmas 

concentrações descritas previamente em três dias consecutivos (n= 27 para cada fármaco). 

Determinaram-se os teores de cada fármaco. Calculou-se o desvio padrão relativo (DPR). 

Como critério de aceitação, considerou-se que os valores de DPR deveriam ser menores 

ou iguais a 5% (BRASIL, 2003). 
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5.3.3 Exatidão 

A exatidão foi avaliada por meio da porcentagem de recuperação dos fármacos 

nas mesmas concentrações descritas no item 5.3.2, em meio ao poliuretano (matriz), 1 

grama em cada concentração. Essa porcentagem de recuperação deve estar compreendida 

entre 95 e 105%, e o DPR não deve ultrapassar 5% (GREEN, 1996; INMETRO, 2011; 

BRASIL, 2017). 

 

5.3.4 Limites de detecção (LD) e quantificação (LQ) 

LD e LQ para cada fármaco foram determinados conforme as Equações 3 e 4, 

respectivamente. 

𝐿𝐷 =
𝐷𝑃𝑎 𝑋 3

𝑏
(𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 3)    𝐿𝑄 =

𝐷𝑃𝑎 𝑋 10

𝑏
(𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 4) 

Em que: 

DPa = desvio padrão dos coeficientes lineares da curva analítica  

b = média das inclinações da curva analítica 

 

5.4 Determinação da solubilidade de trimetoprima, sulfametoxazol e acetato de 

dexametasona em tampão fosfato de potássio pH 7,4 (PBS pH 7,4) 

Os experimentos de solubilidade foram realizados em incubadora a 30 rpm e 37 

ºC. Para o estudo de solubilidade foram precisamente pesados 0,01 g de cada fármaco, 

equilibrado com 5 mL de PBS pH 7,4 (n=3) por 48 horas, sob agitação em um tubo Falcon 

de 15 mL. Em tempos pré-determinados (6, 12, 18, 24, 30, 36 e 48 horas), foram coletadas 

alíquotas de 1000 μL de cada um dos meios e colocadas em balões volumétricos de 2 mL 

contendo Acetonitrila e H2O (4:1) + Trietilamina 0,1 %(p/v). Após solubilização, 

ultracentrifugou-se a 8.000 rpm por 5 minutos, retirou-se 1 mL do sobrenadante, 
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filtraram-se as amostras, e injetaram-nas em cromatógrafo líquido de alta eficiência 

utilizando-se o método previamente desenvolvido e validado (CASTANHEIRA, 2012). 

 

 

5.5 Estudo de liberação in vitro dos fármacos a partir dos implantes 

A liberação in vitro da trimetoprima, sulfametoxazol e acetato de dexametasona a 

partir dos implantes foi realizada em incubadora (Tecnal, Piracicaba, São Paulo) a 30 rpm 

e 37 °C. Colocaram-se os implantes contendo cada fármaco em separado e os implantes 

contendo os três fármacos em conjunto (n = 3 para cada implante) em frascos individuais, 

que foram preenchidos com os seguintes volumes de PBS (pH 7,4): 3 mL, 6 mL, 6 mL e 

15 mL para os implantes contendo trimetoprima, sulfametoxazol, acetato de 

dexametasona e os três fármacos em conjunto, respectivamente. 

As condições de esgotamento para cada fármaco foram respeitadas (SILVA, 

2009). Nos dias 1, 3, 5, 10, 15, 30, 45, 60, 75 e 90, todo o PBS (pH 7,4) de cada um dos 

frascos foi recolhido para a quantificação do(s) fármaco(s) liberado(s) a partir dos 

implantes e um novo meio recentemente preparado foi transferido aos frascos. Traçaram-

se as curvas de liberação dos fármacos, sendo que os eixos foram constituídos pela 

porcentagem acumulada de liberação dos fármacos ± DPR a cada tempo, determinado em 

dias (SILVA, 2009). 

 

5.6 Perfil de degradação dos implantes a base de poliuretano 

A degradação in vitro dos implantes de poliuretano, isentos de fármacos, foi 

realizada em incubadora (Tecnal, Piracicaba, São Paulo) a 30 rpm e 37 °C. Colocaram-

se os implantes (n = 3) em frascos contendo 5 mL de PBS pH 7,4. Em 15, 30, 45, 60, 75 

e 90 dias, os implantes foram removidos do meio, lavados com água deionizada e secados 

por 48 horas em dessecador a vácuo à temperatura ambiente. A perda de massa foi 

calculada por meio da Equação 5. Os resultados obtidos foram expressos como sendo a 

média da porcentagem de perda de massa ± DPR (GUAN et al., 2004). 
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𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 (%) = (
𝑚𝑖

𝑚𝑓
)  𝑥 100 (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 5) 

Em que:  

mi = massa inicial do implante de poliuretano 

mf= massa final do implante de poliuretano no intervalo de tempo pré-estabelecido 

 

5.7 Estudo de biocompatibilidade in vitro 

 

5.7.1 Cultura de células epiteliais pigmentares da retina (ARPE-19) 

Células ARPE-19 (ATCCL CRL-2302TM) foram cultivadas em meio DMEM/F-

12 suplementado com 10% soro bovino fetal (SFB) inativado pelo calor, 100 

unidades/mL de penicilina e 100 µL/mL de estreptomicina, a 5% de CO2 e a 37 ºC 

(FERNANDES-CUNHA et al., 2015). 

 

5.7.2 Ensaio de biocompatibilidade em células ARPE-19 utilizando como 

parâmetro a viabilidade celular  

A viabilidade celular foi avaliada pelo 3-(4,5-dimetiltiazol-2-il) -2,5-

difeniltetrazólio (MTT). Aproximadamente 5 x 104 células ARPE-19 foram semeadas em 

placas de cultura de 24 poços. Após 24 horas, o meio foi descartado e um novo meio 

DMEM/F-12 suplementado com 10% SBF, contendo os fármacos liberados por 5 e 15 

dias no meio de incubação, foi colocado em contato com as células. Após 24 horas, o 

meio foi descartado, e 170 µL da solução de MTT (5 mg/mL) e 210 µL do meio de cultura 

foram adicionados a cada poço. Após 2 horas, os cristais de formazan foram dissolvidos 

em 210 µL de dodecil sulfato de sódio (SDS) a 10 %(p/v) em HCl 0,1 mol/L. Após 18 

horas, 100 µL de solução foram transferidos para uma placa de 96 poços e a densidade 

ótica foi medida em 595 nm. As células que receberam o meio sem os fármacos liberados 

foram submetidas às mesmas condições experimentais e foram fixadas a 100% de 

viabilidade (FERNANDES-CUNHA et al., 2015). 
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5.7.3 Migração celular (Ensaio in vitro de cicatrização de feridas) 

O ensaio de migração celular foi realizado conforme descrito por Gándara e 

colaboradores (2014) com pequenas modificações. Inicialmente, 1 x 106 células ARPE-

19 foram transferidas para placas de 12 poços contendo DMEM/F12 suplementado com 

10% SFB. Após 24 horas, as células foram lavadas com PBS pH 7,4 e raspadas com o 

auxílio de uma ponteira de 200 µL esterilizada, com o intuito de criar uma fissura. 

Posteriormente, o meio de cultura DMEM/F12 suplementado com 10% SFB, 210 µg/mL 

e contendo os fármacos liberados a partir dos implantes em 5 e 15 dias, foi transferido 

aos poços. Células ARPE-19 em contato apenas com o meio de cultura foram usadas 

como controle. Após 24 horas, as imagens referentes à migração celular foram capturadas 

usando o software ImageJ. Quantificou-se a motilidade celular medindo-se a distância 

entre a frente invasora das células em três campos selecionados aleatoriamente, gerando 

imagens (GÁNDARA et al., 2014). 

 

5.8 Avaliação da eficácia in vitro dos implantes frente ao T. gondii  

 

5.8.1 Cultura de T. gondii 

O líquido ascítico peritoneal de camundongos, previamente infectados com os 

taquizoítos de T. gondii da cepa RH, foi coletado e adicionado a 5 mL de PBS pH 7,4. 

Essa suspensão foi centrifugada a 200 g por 1 minuto a temperatura ambiente para a 

remoção de células e detritos. O sobrenadante, que continha os parasitas, foi coletado e 

centrifugado a 1000 g por 10 minutos. O pellet obtido foi lavado 2 vezes com PBS pH 

7,4 e ressuspendido em meio RPMI1640 suplementado com 10% de SFB, contendo 100 

unidades/mL de penicilina e 100 µL/mL de estreptomicina de modo a obter 106 

parasitas/mL. Essa suspensão foi mantida em incubadora a 5% de CO2 e 37 °C 

(FERNANDES-CUNHA et al., 2015). 

 

5.8.2 Atividade anti-Toxoplasma in vitro dos implantes 

As células ARPE-19 foram transferidas para uma placa de 96 poços na 

concentração de 1 x 105 células/poço. A placa foi incubada em estufa de CO2 a 5% a 37 

°C por 24 horas. Após esse período, os poços foram lavados com PBS pH 7,4 e as células 
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foram infectadas com os taquizoítos em meio RPMI1640 na proporção de 5:1 

parasita/célula hospedeira. Em seguida, as placas foram centrifugadas a 1000 rpm por 2 

minutos para permitir contato dos taquizoítos com as células hospedeiras. Após 1 hora de 

interação com os taquizoítos, a monocamada de células ARPE-19 foi lavada 2 vezes com 

PBS (pH 7,4), para remover os parasitas não aderidos, e 200 µL do meio DMEM/F-12 

contendo os fármacos liberados pelos implantes, coletados no 15o dia de liberação, foram 

adicionados a cada poço (n = 10). Após 72 horas de incubação, os poços foram lavados 

com PBS (pH 7,4) e adicionaram-se 100 µL do MTT (5 mg/mL). A placa foi incubada 

por 3 horas. Após este período, retirou-se o meio de cultura e aplicaram-se 50 µL de 

DMSO em cada poço para solubilizar os cristais de formazan. A absorvância foi medida 

em 550 nm utilizando o Gen5 (Data Analysis Software - Bio-Tek). Os dados foram 

analisados a partir de dois experimentos independentes (FERNANDES-CUNHA et al., 

2015).  

 

5.9 Avaliação da tolerância ocular dos implantes frente à membrana 

córioalantóide do ovo embrionado de galinha (HET-CAM) 

Para a realização do teste de tolerância ocular HET-CAM (ALANY et al., 2006), 

foram utilizados ovos embrionados da espécie Gallus domesticus, linhagem Ross, 

adquiridos do incubatório da indústria de Alimentos Rivelli, localizado no município de 

Mateus Leme – Minas Gerias (Brasil).  

Durante dez dias, os ovos foram incubados em rotação constante a 37 ± 1 ºC e 

umidade relativa de aproximadamente 60%. No décimo dia de incubação, realizou-se 

uma abertura circular na região da câmara de ar da casca dos ovos, a fim de evidenciar a 

CAM. Os ovos inviáveis ou não embrionados foram descartados. Após exposição da 

CAM, foram aplicados 300 µL de soluções contendo os fármacos individuais e em 

conjunto liberados dos implantes por 5 e 15 dias em PBS (pH 7,4), solução de NaOH 0,1 

mol/L (controle positivo) e solução salina 0,9 %(p/v) (controle negativo). 

Após 20 segundos de exposição frente a essas soluções, a CAM foi lavada com 

solução salina 0,9 %(p/v) e examinada durante 5 minutos a fim de verificar a formação 

dos seguintes efeitos irritantes: hiperemia, hemorragia e coagulação, os quais foram 

classificados de acordo com a Tabela 3, que caracteriza os efeitos em função do tempo 
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de resposta e atribui os respectivos escores de pontuação. A não observação destes efeitos 

indica que a solução testada foi bem tolerada frente à CAM (ALANY et al., 2006). 

 

Tabela 3 - Alterações e respectivos escores a serem observados na CAM. 

                               Tempo 

Efeitos t ≤ 30s 30s < t ≤ 2 min min< t ≤ 5 min 

Hiperemia 5 3 1 

Hemorragia 7 5 3 

Coagulação 9 7 5 

Fonte: (ALANY et al., 2006) 

Foram utilizados 5 ovos (n= 5) para cada solução; sendo que, para cada ovo, foram 

somados os escores de pontuações observados para os efeitos vasculares. Por fim, a média 

da somatória dos escores dos 5 ovos foi utilizada para classificar a solução testada em: 

não irritante, ligeiramente irritante, moderadamente irritante e irritante. Na  

Tabela 4 está demonstrado a classificação do efeito conforme escore cumulativo 

(ALANY et al., 2006). 

 

Tabela 4 - Classificação final do potencial irritante de acordo com o escore de pontuação 

observado da resposta vascular. 

Escore cumulativo Classificação 

0 a 0,9 Não irritante 

1 a 4,9 Ligeiramente irritante 

5,0 a 8,9 Moderadamente irritante 

9,0 a 21 Irritante 

Fonte: (ALANY et al., 2006) 

  

5.10  Análise estatística 
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O teste one-way ANOVA seguido pelo teste de comparação múltipla de 

Bonfferoni foram utilizados para as avaliações estatísticas. O valor p inferior a 0,05 

indicou diferença estatisticamente significativa.  
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1 Desenvolvimento dos implantes 

Para produzir a dispersão de poliuretano (Figura 4), inicialmente se produziu um 

pré-polímero em cuja cadeia são inseridos grupos hidrofílicos através do DMPA, e 

neutralizados em seguida com trietilamina. A reação de extensão de cadeia com diamina 

é feita imediatamente após a etapa de dispersão a fim de evitar a reação entre grupos NCO 

e água. Nessa etapa, são produzidas ligações uretano, que fazem parte dos segmentos 

rígidos do poliuretano (AYRES, 2006). 

 

Figura 4 - Representação esquemática da síntese das dispersões aquosas de poliuretanos.  

Fonte: Adaptação de SILVA, 2009 

O íon carboxílico do DMPA é hidrofílico e serve como um centro aniônico nos 

poliuretanos e age como um emulsificante interno, possibilitando a dispersão do 

poliuretano em água. Os grupos hidrofílicos aniônicos se localizam na superfície das 

micelas e permitem a distribuição homogênea das mesmas na água. Na Figura 5 está 
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representado o esquema das micelas dos pré-polímeros catiônicos (a) e aniônicos (b) 

dispersas em água (CHATTOPADHYAY; RAJU, 2007).  

 

Figura 5 - Diagrama esquemático das micelas dos pré-polimeros catiônicos (a) e aniônicos (b) 

dispersos em água. 

Fonte: DA SILVA, 2009 apud CHATTOPADHYAY; RAJU, 2007. 

A quantidade de IPDI para uma razão [NCO]/[OH] de 2,29 foi pesada e 

adicionada sobre o poliol. Em seguida, foi feita a adição do catalisador dibutildilaurato 

de estanho correspondente a 0,006% em massa sobre a quantidade total de reagentes. Na 

etapa de dispersão do pré-polímero em água, primeiramente, foi feita a neutralização com 

trietilamina em 100% dos grupamentos carboxílicos. Após finalizar as etapas da reação 

de formação do poliuretano, foi adicionada a quantidade suficiente de água deionizada 

para obtenção de uma dispersão aquosa com cerca de 25% de concentração em massa 

(AYRES, 2006). 

Imediatamente após a dispersão do pré-polímero em água foi realizada a reação 

de extensão de cadeia. Para essa finalidade foi utilizado a trietanolamina como extensor 

de cadeia (AYRES, 2006). A utilização de trietanolamina como extensor de cadeia gera 

produtos com a característica de rigidez mais elevada quando comparado com a 

dietanolamina utilizada para o mesmo fim, gerando polímeros com valores menores para 

tensão de ruptura, elasticidade e tenacidade. O poliol gerado com a trietanolamina permite 

interações intramoleculares mais fracas quando comparado com o poliol em que utilizou-

se dietanolamina (CARDOSO; BALABAN, 2013). 

Os polióis ou poliaminas de baixa massa molecular, difuncionais (extensores de 

cadeia) e tri ou polifuncionais (formadores de ligações cruzadas), reagem com o 
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diisocianato formando segmentos rígidos de poliuretanos. Os segmentos rígidos podem 

segregar, aumentando o módulo de rigidez e na temperatura de transição vítrea (Tg) do 

polímero e afetando a movimentação das moléculas da fase flexível (ROSA, 2014). Os 

segmentos de cadeia diisocianato-poliol correspondem ao segmento flexível da estrutura 

do poliuretano. 

A utilização da síntese de poliuretanos dispersos em água apresenta diversas 

vantagens frente às demais metodologias, devido à redução da emissão de solventes 

orgânicos e à possibilidade de síntese de biomateriais (SILVA, 2009). O aspecto da 

dispersão é de um líquido branco com pequeno tamanho de partícula, isto é, não deve ser 

muito leitoso e deve estar isento de qualquer tipo de depósito sólido. O pH da dispersão 

aquosa fica em torno de 7,0 a 8,0.  

À dispersão aquosa de poliuretano, adicionaram-se trimetoprima, sulfametoxazol 

e acetato de dexametasona, na proporção de 5:1:2 (SOUZA et al., 2018). Após a secagem 

da água, o filme polimérico foi cortado e cada implante formado (6 mm de diâmetro) 

continha 200 µg de trimetoprima, 1000 µg de sulfametoxazol, e 400 µg de acetato de 

dexametasona, conforme mostrado na Figura 6.  

 

Figura 6 - Implantes intraoculares à base de poliuretano, trimetoprima (200 µg), sulfametoxazol 

(1000 µg), e acetato de dexametasona (400 µg). Diâmetro dos implantes equivalente a 6 mm. 

 

A utilização da combinação de trimetoprima, sulfametoxazol e acetato de 

dexametasona na resolução de casos de toxoplasmose ocular foi comprovada nos estudos 

realizado por Souza e colaboradores (2018). Além disso, a utilização de trimetoprima 

com sulfametoxazol se mostra mais vantajoso em comparação a utilização de 

clindamicina, pois a combinação dos dois antibióticos bloqueia etapas consecutivas na 

biossíntese do ácido tetrahidrofólico, substrato essencial para a replicação do DNA do T. 
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gondii. A utilização de acetato de dexametasona, um glicocorticoide amplamente 

utilizado na oftalmologia, deve-se à formação de um processo inflamatório gerado pelo 

T. gondii (SOUZA et al., 2018). 

 

6.1.1 Determinação de espessura, diâmetro e peso dos implantes 

Os implantes (n = 10) foram submetidos à avaliação de peso, diâmetro e espessura. 

Os valores obtidos estão descritos na Tabela 5.  

Tabela 5 - Peso, Diâmetro e Espessura dos Implantes. 

 
Massa ± DP (mg) DPR 

Diâmetro ± 
DP (mm) 

DPR 
Espessura ± 

DP (mm) 
DPR 

Implante isento 
de fármaco 

11,867 ± 1,266 10,667 6,013 ± 0,038 0,638 0,4 ± 0,014 3,535 

Implante + 
Trimetoprima 

7,444 ± 0,543 7,299 6,014 ± 0,015 0,250 0,301 ± 0,028 9,602 

Implante + 
Sulfametoxazol 

11,911 ± 0,752 6,316 6,012 ± 0,028 0,468 0,394 ± 0,007 1,841 

Implante + 
Acetato de 

dexametasona 
9,944 ± 0,716 7,200 6,003 ± 0,022 0,381 0,388 ± 0,009 2,386 

Implante + 
Trimetoprima + 
Sulfametoxazol 

+ Acetato de 
dexametasona 

13,222 ± 0,714 5,398 6,005 ± 0,012 0,205 0,395 ± 0,019 4,913 

 

6.2 Caracterização dos implantes  

 

6.2.1 Espectroscopia na região do infravermelho por Transformada de Fourier 

(FTIR) 

Nas Figura 7 e Figura 8 está representado o espectro de infravermelho para as 

matérias-primas utilizadas no estudo. No espectro de infravermelho da trimetoprima, 

representado pela cor preta, Figura 7, , observam-se as seguintes bandas: estiramento N-

H entre 3475 e 3350 cm-1, estiramento C-H entre 2950 e 2850 cm-1, estiramento de 

carbonos do anel aromático em 1480 cm-1, estiramento da ligação C-O entre 1250 e 1050 
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cm-1. No espectro de infravermelho do sulfametoxazol, representado pela cor vermelha, 

Figura 7, verificam-se as seguintes bandas: estiramento da ligação N-H em 3450, 3400 e 

3300 cm-1, estiramento da ligação C-H 3150 cm-1, estiramento da ligação C=N do anel 

isoxazol em 1630 cm-1, estiramento da ligação C=C aromática em 1450 cm-1, estiramento 

da ligação O=S=O em 1300 e 1200 cm-1 e, por fim, o estiramento da ligação C-H de 

aromático p-dissubstituído em 850 cm-1. As bandas obtidas pelos espectros de 

infravermelho para trimetoprima e sulfametoxazol são comparáveis àquelas obtidas por 

Da Silva e colaboradores (2016).  

Adicionalmente, na Figura 8 está representado o espectro de infravermelho típico 

do acetato de dexametasona. Verificam-se as seguintes bandas: estiramento dos grupos 

carbonilas presentes nas ligações éster e cetona em 1650 e 1700 cm-1, respectivamente, 

deformação da ligação de C-F em 880 cm-1 e a vibração da ligação O-H em 3500 cm-1. 

Essas bandas são comparáveis àquelas obtidas por Da Silva (2009). 

Representado pela cor preta na Figura 8, há o espectro de FTIR para a mistura dos 

três fármacos, trimetoprima, sulfametoxazol e acetato de dexametasona na proporção 

1:5:2. As seguintes bandas foram visualizadas: estiramento N-H do do sulfametoxazol 

em 3100 e 3500 cm-1, estiramento C-H em 2950 e 2850 cm-1 da trimetoprima, estiramento 

C=N do isoxozol da molécula de sulfametoxazol em 1630 cm-1, deformação da ligação 

C-F do acetato de dexametasona em 880 cm-1. As bandas provenientes dos grupos 

funcionais orgânicos do sulfametoxazol foram mais evidentes no espectro dos implantes 

contendo os três fármacos associados. A razão para este fato é que o sulfametoxazol se 

apresenta em maior proporção na mistura de fármacos. 
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Figura 7 - Espectro de infravermelho de trimetoprima matéria-prima (Preto), Sulfametoxazol 

matéria-prima (Vermelho). 

Figura 8 - Espectro de infravermelho do acetato de dexametasona matéria-prima (Verde), mistura física 

dos três fármacos trimetoprima, sulfametoxazol e acetato de dexametasona nas proporções 1:5:2, 

respectivamente (Preto). 



55 

 

 

Nas Figura 9Figura 10 está representado o espectro infravermelho dos implantes 

estudados. O implante isento dos fármacos (apenas poliuretano), indicado pela cor preta, 

apresenta as seguintes bandas: vibração N-H com ligação de hidrogênio e do O-H em 

3300 cm-1, estiramento dos grupos CH2 em 2800 e 3000 cm-1, vibração de estiramento do 

C=O de diversos grupos funcionais presentes no poliuretano em 1750 cm-1, deformação 

axial assimétrica da ligação C-O-C em 1150 e 1085 cm -1 (SILVA, 2009). No espectro de 

infravermelho dos implantes contendo trimetoprima (200 µg) representado pela cor 

vermelha, sulfametoxazol (1000 µg) representado pela cor verde, acetato de 

dexametasona (400 µg) representado pela cor azul, e a associação dos três fármacos, 

representado pela cor rosa (Figura 9Figura 10), não se observam bandas dos fármacos 

incorporados aos implantes, sendo possível notar somente as bandas referentes ao 

poliuretano. Esse comportamento era esperado pois a quantidade de fármaco presente nos 

implantes é inferior a 10% em peso do conteúdo dos mesmos (SOUZA, 2015). 

 

Figura 9 – Espectro de infravermelho do implante isento dos fármacos (Preto), implante 

contendo trimetoprima (Vermelho) e implante contendo sulfametoxazol (Verde). 
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Figura 10 - Espectros de infravermelho do implante isento dos fármacos (Preto), implante 

contendo acetato de dexametasona (Azul) e do implante contendo trimetoprima, sulfametoxazol e acetato 

de dexametasona (Rosa).  

Considerando que as bandas referentes aos fármacos incorporados nos implantes 

a base de poliuretano não estão visíveis, prepararam-se outros implantes contendo três 

vezes mais fármacos em relação à quantidade incorporada destes fármacos nos implantes 

previamente analisados. Portanto, implantes contendo 600 µg de trimetoprima, 3000 µg 

de sulfametoxazol e 1200 µg de acetato de dexametasona foram preparados e analisados 

por meio do FTIR. 

Nas Figura 11 e Figura 12, estão representados os espectros de infravermelho dos 

implantes contendo 600 µg de trimetoprima e 1200 µg de acetato de dexametasona. Não 

se observam bandas equivalentes a esses fármacos nos implantes, mesmo tendo 

aumentado a sua concentração em três vezes. Apenas as bandas de estiramento dos grupos 

funcionais do poliuretano podem ser visualizadas. No espectro de infravermelho do 

implante contendo 3000 µg de sulfametoxazol, algumas bandas puderam ser visualizadas: 

estiramento da ligação N-H em 3450, 3400 e 3300 cm-1, estiramento da ligação C-H 3150 

cm-1, o que sinaliza a presença do fármaco nos implantes. Nos implantes contendo a 

associação dos três, observam-se claramente apenas as bandas de estiramento da ligação 



57 

 

 

N-H em 3450, 3400 e 3300 cm-1 provenientes do sulfametoxazol; as demais bandas estão 

sobrepostas (SILVA et al., 2016; SOUZA, 2015). 

 

Figura 11 - Espectro de infravermelho do implante isento dos fármacos (Preto), implante 

contendo trimetoprima (Vermelho) e implante contendo sulfametoxazol (Azul). 
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Figura 12 - Espectro de infravermelho do implante isento dos fármacos (Preto), implante 

contendo acetato de dexametasona (Vermelho) e do implante contendo trimetoprima, sulfametoxazol e 

acetato de dexametasona (Azul). 

 

6.3 Desenvolvimento do método analítico para quantificação da trimetoprima, 

sulfametoxazol e acetato de dexametasona incorporados e liberados pelos 

implantes 

Visando desenvolver um método por cromatografia líquida de alta eficiência 

(CLAE) capaz de quantificar os fármacos incorporados e liberados pelos implantes, 

algumas variações de condições cromatográficas foram realizadas. Inicialmente, avaliou-

se a Condição 1 (em que apenas a mistura de água e acetonitrila foi utilizada como fase 

móvel, numa eluição em gradiente e tempo total de 13 minutos de corrida. Os seguintes 

comprimentos de onda de detecção foram usados para trimetoprima, sulfametoxazol e 

acetato de dexametasona: 270 e 240 nm, respectivamente. O volume de injeção foi 10µL, 

a coluna C18 em temperatura estabelecida de 30°C. Com o objetivo de utilizar um método 

simples utilizando os solventes disponíveis, com baixo gasto de insumos se propôs o 

método gradiente com os solventes água e acetonitrila. 
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Tabela 6), em que apenas a mistura de água e acetonitrila foi utilizada como fase 

móvel, numa eluição em gradiente e tempo total de 13 minutos de corrida. Os seguintes 

comprimentos de onda de detecção foram usados para trimetoprima, sulfametoxazol e 

acetato de dexametasona: 270 e 240 nm, respectivamente. O volume de injeção foi 10µL, 

a coluna C18 em temperatura estabelecida de 30°C. Com o objetivo de utilizar um método 

simples utilizando os solventes disponíveis, com baixo gasto de insumos se propôs o 

método gradiente com os solventes água e acetonitrila. 

Tabela 6 - Eluição empregada durante o desenvolvimento da Condição 1. 

Tempo (minutos) Fase A (%) Fase B (%) 

0 90 10 

10 10 90 

13 90 10 

Fase A: Água 

Fase B: Acetonitrila 

A Figura 13 corresponde aos cromatogramas obtidos utilizando a Condição 1 para 

a determinação cromatográfica da trimetoprima, sulfametoxazol e acetato de 

dexametasona, respectivamente. Observou-se que o sulfametoxazol e o acetato de 

dexametasona apresentaram picos cromatográficos simétricos, os quais apresentariam 

completa separação se estivessem unidos numa única amostra, uma vez que os tempos de 

retenção de cada analito foram 6,4 e 9 minutos, respectivamente. Entretanto, essas 

condições cromatográficas não foram satisfatórias para a trimetoprima, já que este 

fármaco aparentemente foi retido na coluna, não podendo ser indubitavelmente detectado 

ou o seu pico cromatográfico não apresentava simetria. Isso se deve ao fato da 

necessidade de um pareador iônico na fase móvel para que diminua a interação da 

molécula de trimetoprima com os grupos silanois residuais eventualmente presentes na 

coluna (PEDROSO et al., 2011). 
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Figura 13 - Cromatograma obtido para trimetoprima na concentração de 75 µg/mL (A), 

sulfametoxazol na concentração de 75 µg/mL (B) e acetato de dexametasona na concentração de 75 

µg/mL (C),utilizando a condição 1. Fase móvel Água:Acetonitrila, (90:10) gradiente, tempo de corrida de 

13 minutos. 

Considerando que a trimetoprima não foi quantificada utilizando a Condição 1, 

avaliou-se a Condição 2, cujas condições cromatográficas foram: mistura de água e 

acetonitrila foi utilizada como fase móvel, numa eluição em gradiente e tempo total de 22 

minutos de corrida., conforme descrito na . Os seguintes comprimentos de onda de 

detecção foram usados para trimetoprima, sulfametoxazol e acetato de dexametasona: 

270 e 240 nm, respectivamente. O volume de injeção foi 10 µL, a coluna C18 em 

temperatura estabelecida de 30ºC. A condições foi testada com o objetivo de verificar se 

o aumento de tempo de corrida e um gradiente mais lento ocasionaria a saída da 

trimetoprima. 
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Tabela 7. . Os seguintes comprimentos de onda de detecção foram usados para 

trimetoprima, sulfametoxazol e acetato de dexametasona: 270 e 240 nm, respectivamente. 

O volume de injeção foi 10 µL, a coluna C18 em temperatura estabelecida de 30ºC. A 

condições foi testada com o objetivo de verificar se o aumento de tempo de corrida e um 

gradiente mais lento ocasionaria a saída da trimetoprima. 
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Tabela 7 - Eluição empregada durante o desenvolvimento da condição 2. 

Tempo (minutos) Fase A (%) Fase B (%) 

0 80 20 

20 20 80 

22 80 20 

Fase A: Água 

Fase B: Acetonitrila 

 

 

Figura 14 - Cromatograma obtido para trimetoprima na concentração de 75 µg/mL (A), sulfametoxazol 

na concentração de 75 µg/mL (B) e acetato de dexametasona na concentração de 75 µg/mL (C), 

utilizando a condição 2. Fase móvel Água:Acetonitrila, (80:20) gradiente, tempo de corrida de 22 

minutos. 

O pico cromatográfico da trimetoprima permaneceu ausente utilizando a 

Condição 2 (Figura 144 – A) Essa ausência na condição 2 se dá pela inexistência de 
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pareador iônico na fase móvel. O pico cromatográfico do sulfametoxazol tornou-se mais 

assimétrico e apresentou maior tempo de retenção (8 minutos) quando comparado à 

Condição 1 (Figura 133 – B), acredita-se que essa assimetria se frontal vista no 

cromatograma se dá devido ao aumento de tempo de corrida e uma velocidade de 

gradiente menor (NETO, 2010). Finalmente, o acetato de dexametasona apresentou pico 

totalmente simétrico, em tempo de retenção (16,3 minutos) superior àquele obtido na 

Condição 1 (Figura 13 – C) Considerou-se, neste momento, que o tempo de corrida de 22 

minutos e as proporções dos solventes da fase móvel entre 10 e 20 minutos de corrida 

eram ideais para a obtenção de pico cromatográfico simétrico para o acetato de 

dexametasona. Portanto, restava ainda ajustar as condições cromatográficas para a 

quantificação da trimetoprima e do sulfametoxazol.  

Testou-se a terceira condição, denominada Condição 3, que apresentava os 

seguintes parâmetros cromatográficos: mistura de água e acetonitrila na proporção 4:1 

adicionada a trietilamina 0,1 %(v/v) pH 5,9 (Fase A) e acetonitrila (Fase B), numa eluição 

em gradiente e tempo total de 22 minutos de corrida, conforme a Tabela 8. Os seguintes 

comprimentos de onda de detecção foram usados para trimetoprima, sulfametoxazol e 

acetato de dexametasona: 270 e 240 nm, respectivamente. O volume de injeção foi 10µL, 

a coluna C18 em temperatura estabelecida de 30ºC. O objetivo da trietilamina na fase 

móvel é evitar a protonação da molécula de trimetoprima e dessa forma impedir sua 

retenção na coluna, gerando por fim um pico simétrico sendo possível sua separação 

dentro da amostra (BORGES; GORAIEB; COLLINS, 2012). 

Tabela 8 - Eluição empregada durante o desenvolvimento da condição 3. 

Tempo (minutos) Fase A (%) Fase B (%) 

0 100 0 

10 100 0 

20 15 85 

22 100 0 

Fase A: Água:Acetonitrila (4:1) + trietilamina 0,1% pH 5,9 

Fase B: Acetonitrila 

Na Figura 15 está representado o cromatograma obtido para a trimetoprima na 

Condição 3. O pico cromatográfico que não apresentou detecção nas Condições 1 e 2 

apresentou-se simétrico e detectável na Condição 3. A Condição 3 também induziu a 

obtenção de um pico cromatográfico simétrico para o sulfametoxazol (Figura 15 – B), a 
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adição da fase móvel A, composta de água:acetonitrila na proporção 4:1 mais 0,1% de 

trietilamina pH 5,9 foi a responsável pela melhoria na detecção dos picos de trimetoprima 

e sulfametoxazol. Ao alterar a constituição da fase móvel em tempos de 10 a 20 minutos, 

o Acetato de Dexametasona foi detectado num pico de alta resolução (Figura 15 – C), 

tendo como base a descoberta que o gradiente entre água e acetonitrila gerava picos de 

acetato de dexametasona com boa resolução testou-se a utilização do gradiente entre a 

fase móvel A, constituída majoritariamente de água, e a fase móvel B, constituída 

somente de acetonitrila e o resultado está demonstrado na Figura 15, um pico bem 

definido e com boa resolução no tempo de retenção de 18,4 minutos. 

 

Figura 15 - Cromatograma obtido para trimetoprima na concentração de 75 µg/ mL (A), 

sulfametoxazol na concentração de 75 µg/mL (B) e acetato de dexametasona na concentração de 75 

µg/mL (C), utilizando a condição 3. Fase móvel A: Água:Acetonitrila (4:1) + 0,1% trietilamina pH 5,9 e 

Fase móvel B: Acetonitrila, tempo de corrida de 22 minutos. 
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Tendo desenvolvido o método da injeção separada dos três fármacos em que é 

possível verificar a detecção de cada um, executou-se a injeção de uma amostra onde os 

três fármacos estariam presentes, com o intuito de verificar se ocorreria a influência de 

algum fármaco na resolução dos picos. Conforme demonstrado na Figura 16, observa a 

boa resolução alcançada com a condição 3 na separação da trimetoprima (4 minutos), 

sulfametoxazol (6,8 minutos) e acetato de dexametasona (18,4 minutos) presentes em 

uma mesma amostra. 

 

Figura 16 - Cromatograma obtido para a associação de Trimetoprima (75 µg/mL), 

Sulfametoxazol (75 µg/mL) e Acetato de dexametasona (75 µg/mL) utilizando a condição 3, leitura em 

λ=270 nm (A) e λ=240 nm (B). Fase móvel A: Água:Acetonitrila (4:1) + 0,1% trietilamina pH 5,9 e Fase 

móvel A: Água:Acetonitrila (4:1) + 0,1% trietilamina pH 5,9 e Fase móvel B: Acetonitrila, tempo de 

corrida de 22 minutos. 

 

6.3.1 Validação do método analítico para quantificação da trimetopirma, 

sulfametoxazol e acetato de dexametasona incorporados e liberados pelos 

implantes  

A validação de um método analítico tem como finalidade garantir que se gerem 

dados confiáveis e reprodutíveis de quantificação dos analitos (BRASIL, 2017).  
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6.3.2 Linearidade 

Nas Figura 177, Figura 188 e Figura 199 estão demonstradas as curvas analíticas 

para os fármacos trimetoprima, sulfametoxazol e acetato de dexametasona utilizando as 

condições cromatográficas previamente estabelecidas. 

 

Figura 17 - Curva analítica para a avaliação da linearidade do método analítico de quantificação 

de trimetoprima - concentrações: 20 a 220 µg/mL. 

 

Figura 18 - Curva analítica para a avaliação da linearidade do método analítico de quantificação de 

sulfametoxazol – concentrações: 100 a 1100 µg/mL. 
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Figura 19 - Curva analítica para a avaliação da linearidade do método analítico de quantificação de 

acetato de dexametasona - concentrações: 40 a 440 µg/mL. 

O método analítico mostrou-se linear para a quantificação da trimetoprima, 

sulfametoxazol e acetato de dexametasona, pois apresentou coeficientes de determinação 

(r2) e correlação (r) superiores a 0,99, conforme demonstrado na Tabela 9. A linearidade 

é conferida a um método analítico caso este apresente coeficiente de correlação (r) 

superior a 0,99 (BRASIL, 2017). 

Tabela 9 - Parâmetros da regressão linear para determinação da linearidade do método analítico 

de quantificação de trimetoprima, sulfametoxazol e acetato de dexametasona. 

Parâmetros da 

regressão 
Trimetoprima Sulfametoxazol 

Acetato de 

dexametasona 

Coeficiente linear -27196 -131799 -6434,6 

Coeficiente angular 10665 33203 6117,8 

Coeficiente de 

determinação (r2) 
0,9994 0,9996 0,9997 

Coeficiente de 

correlação (r) 
0,9996 0,9997 0,9998 
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6.3.3 Precisão 

A precisão intradia e interdias, em três dias diferentes, do método analítico foi 

avaliada e expressa por meio de valores DPR%. Os resultados da precisão estão descritos 

nas Tabela 10Tabela 11 eTabela 12. 

Tabela 10 - Precisão intradia e interdias do método de quantificação de trimetoprima. 

Concentração teórica (µg/mL) 
Concentração 

experimental (µg/mL) 
DPR (%) Intradia/Interdia 

20 

Dia 1 20,86 0,77 

1,18 Dia 2 20,81 1,18 

Dia 3 20,51 1,06 

100 

Dia 1 98,24 2,61 

1,98 Dia 2 99,20 2,06 

Dia 3 97,04 0,96 

220 

Dia 1 220,64 0,49 
1,52 

 
Dia 2 220,40 2,19 

Dia 3 219,47 2,01 

 

Tabela 11 - Precisão intradia e interdias do método de quantificação de sulfametoxazol. 

Concentração teórica (µg/mL) 
Concentração 

experimental (µg/mL) 
DPR (%) Intradia/Interdia 

100 

Dia 1 104,98 0,95 

2,69 Dia 2 100,97 1,22 

Dia 3 104,18 1,45 

500 

Dia 1 494,05 1,68 

2,89 Dia 2 500,70 3,79 

Dia 3 497,13 3,83 

1100 

Dia 1 1108,09 0,37 

2,42 Dia 2 1099,89 3,15 

Dia 3 1100,08 3,6 
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Tabela 12 - Precisão intradia e interdias do método de quantificação de acetato de dexametasona. 

Concentração teórica (µg/mL) 
Concentração 

experimental (µg/mL) 
DPR (%) Intradia/Interdia 

40 

Dia 1 40,69 1,31 

1,89 Dia 2 41,89 0,99 

Dia 3 41,59 2,19 

200 

Dia 1 199,34 0,53 

1,67 Dia 2 197,67 2,13 

Dia 3 198,85 2,42 

440 

Dia 1 441,62 0,31 

0,69 Dia 2 441,79 0,89 

Dia 3 443,89 0,88 

 

Os valores de DPR nas precisões intradia e interdias são inferiores a 5% e atendem 

às especificações estabelecidas na resolução da ANVISA (BRASIL, 2017). 

 

6.3.4 Exatidão 

Assim como a precisão, a exatidão intradia e interdias foi avaliada, e os valores 

foram obtidos por meio da relação entre a concentração experimental média e a 

concentração teórica, em três níveis de concentração, baixa, média e alta, que contemplam 

o intervalo linear. Os valores de recuperação dos analitos e os DPR obtidos na exatidão 

do método analítico estão descritos nas Tabelas 13, 14 e 15. 
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Tabela 13 - Exatidão intradia e interdias do método de quantificação da trimetoprima. 

Concentração teórica (µg/mL) 
Concentração 

experimental (µg/mL) 

Exatidão + DPR (%) 

Intradia/Interdia 

20 

Dia 1 20,86 104,3±0,77 

103,65±1,18 Dia 2 20,81 104,05±1,18 

Dia 3 20,51 102,55±1,06 

100 

Dia 1 98,24 98,24±2,61 

98,16±1,98 Dia 2 99,20 99,20±2,06 

Dia 3 97,04 97,04±0,96 

220 

Dia 1 220,64 100,29±0,49 

100,07±1,52 Dia 2 220,40 100,18±2,19 

Dia 3 219,47 99,75±2,01 

 

Tabela 14 - Exatidão intradia e interdias do método de quantificação de sulfametoxazol. 

Concentração teórica (µg/mL) 
Concentração 

experimental (µg/mL) 

Exatidão+ DPR (%) 

Intradia/Interdia 

100 

Dia 1 104,98 104,98±0,95 

103,38±2,06 Dia 2 100,97 100,97±1,22 

Dia 3 104,18 104,18±1,45 

500 

Dia 1 494,05 98,81±1,68 

99,46±2,89 Dia 2 500,70 100,14±3,79 

Dia 3 497,13 99,42±3,83 

1100 

Dia 1 1108,09 100,73±0,37 

100,24±2,42 Dia 2 1099,89 99,99±3,15 

Dia 3 1100,08 100±3,60 
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Tabela 15 - Exatidão intradia e interdias do método de quantificação de acetato de 

dexametasona. 

Concentração teórica (µg/mL) 
Concentração 

experimental (µg/mL) 

Exatidão + DPR (%) 

Intradia/Interdia 

40 

Dia 1 40,69 101,72±1,31 

103,47±1,89 Dia 2 41,89 104,72±0,99 

Dia 3 41,59 103,97±2,19 

200 

Dia 1 199,34 99,67±0,53 

99,31±1,67 Dia 2 197,67 98,83±2,13 

Dia 3 198,85 99,42±2,42 

440 

Dia 1 441,62 100,36±0,31 

100,55±0,69 Dia 2 441,79 100,40±0,89 

Dia 3 443,89 100,88±0,88 

 

Os resultados de exatidão cumprem o critério de aceitação definido para a 

recuperação nos três níveis de concentração e para os três fármacos, pois a percentagem 

de recuperação encontra-se entre os limites de 95% e 105% (RAMOS, 2016).  

 

6.3.5 Limites de detecção (LD) e quantificação (LQ) 

O LD representa a menor concentração da substância que pode ser detectada, mas 

não necessariamente quantificada; enquanto o LQ representa a menor concentração que 

pode ser quantificada com precisão e exatidão (BRASIL, 2017). As concentrações, em 

µg/mL, que representam os LD e LQ dos analitos estão indicados na Tabela 16. 

Tabela 16 - Limites de detecção (LD) e quantificação (LQ) calculados para o método de 

quantificação de trimetoprima, sulfametoxazol e acetato de dexametasona. 

 
Trimetoprima 

(µg/mL) 

Sulfametoxazol 

(µg/mL) 

Acetato de 

dexametasona 

(µg/mL) 

LD 3,26 23,65 5,52 

LQ 10,89 78,85 18,41 
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6.3.6 Doseamento dos fármacos presentes nos implantes 

Uma desvantagem do preparo de implantes por método de dissolução é a falta de 

dispersão uniforme do fármaco na matriz polimérica, principalmente pelo curto tempo de 

mistura dos mesmos (CHENG; GUO; WU, 2009).  

Determinou-se a uniformidade do conteúdo dos fármacos presentes nos implantes 

utilizando o método cromatográfico previamente desenvolvido e validado (item 5.2 e 

5.3), ); e a uniformidade de conteúdo foi expressa como sendo a porcentagem de fármaco 

obtida experimentalmente quando comparada à quantidade declarada deste mesmo 

fármaco (Tabela 17). 

Tabela 17 - Tabela de doseamento dos fármacos presentes nos implantes. 

Doseamento 

 
Implante + Trimetoprima + Sulfametoxazol + 

Acetato de dexametasona 

Implante + 

Trimetoprima 

Implante + 

Sulfametoxazol 

Implante + 

Acetato de 

dexametasona 

Trimetoprima Sulfametoxacol 
Acetado de 

dexametasona 

99,06% 95,13% 90,61% 102,00% 95,36% 90,69% 

 

A Farmacopeia Brasileira 2019 (BRASIL, 2019) determina que o teor de 

trimetoprima e sulfametoxazol em produto acabado esteja compreendido entre 93% e 

107%. Para o acetato de dexametasona, o teor varia entre 90% e 110% do valor rotulado 

em produtos acabados. Diante destas informações, os teores dos fármacos nos implantes 

estão dentro dos limites especificados no compêndio oficial brasileiro (BRASIL, 2019). 

 

6.4 Determinação da solubilidade de trimetoprima, sulfametoxazol e acetato de 

dexametasona em tampão fosfato de potássio pH 7,4 (PBS pH 7,4) 

A determinação da solubilidade dos fármacos trimetiprima, sulfametoxazol e 

acetato de dexametasona em PBS (pH 7,4) é o início para a determinação da condição de 

esgotamento (sink conditions). A condição de esgotamento é definida como o volume de 

meio, pelos menos, três vezes maior do que o necessário para obter uma solução saturada 

do fármaco, de modo que o gradiente de concentração seja mantido, não interferindo na 

velocidade de dissolução (SCHEUBEL, 2010). 
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Muitos pesquisadores atribuem a importância das condições de esgotamento na 

sua relação com o estabelecimento de constantes físicas, como a taxa de dissolução 

intrínseca (GRADY, 1996). O cálculo para definição da condição de esgotamento pode 

ser realizado através da taxa de dissolução de uma substância em um líquido, podendo 

ser descrita matematicamente pela lei de Noyes-Whitney (Equação 6) (MARCOLONGO, 

2003). 

𝑑𝐶

𝑑𝑡
= 𝑘(𝐶𝑠 − 𝐶𝑡) (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 6) 

Em que:  

dC/dt = taxa de dissolução 

k = constante de proporcionalidade 

Cs = solubilidade da substância no solvente 

Ct = concentração no tempo t 

Segundo Marcolongo (2003), quando o volume é consideravelmente grande, de 

modo que Ct << Cs, considera-se que a condição de esgotamento está mantida, reduzindo 

o gradiente de concentração a Cs, resultando na Equação 7 (GIBALDI; FELDMAN, 

1967). 

 

𝑑𝐶

𝑑𝑡
= 𝑘(𝐶𝑠) → 𝐶 =  𝐶0 ×  𝑒𝑘𝑡 → 𝑘 = ln(

𝐶

𝐶0
)/𝑡  (𝐸𝑞𝑢𝑎çã𝑜 7) 

Sendo assim, quando forem obtidos valores de dissolução constantes, tem-se a 

saturação da concentração do fármaco com o tempo, o que permite fazer o cálculo da 

constante k e determinar as condições de esgotamento (MARCOLONGO, 2003). 

Determinou-se que o tempo em que a concentração de saturação para o 

sulfametoxazol, equivalente a 506,88 µg/mL, foi 30 horas. A concentração de saturação 

da trimetoprima foi 290,61 µg/mL, que por sua vez foi atingida em 24 horas. Finalmente, 

a concentração de saturação para o acetato de dexametasona (194,83 µg/mL) foi atingida 

em 36 horas. Os valores das constantes k foram calculados tomando como base os 

resultados previamente descritos e estão indicados na Tabela 18. 
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Tabela 18 - Constantes de proporcionalidade (k) para trimetoprima, sulfametoxazol e acetato de 

dexametasona obtidas por meio da utilização das concentrações destes fármacos em tampão fosfato de 

potássio (PBS, pH 7,4) a cada tempo (horas) (n = 3). 

Tempo Trimetoprima Sulfametoxazol Acetato de dexametasona 

12 Horas 0,0101 0,0093 0,0035 

18 Horas  0,0155 0,0021 -0,0069 

24 Horas  0,0149 0,0030 -0,0059 

30 Horas  0,0123 0,0054 0,0034 

36 Horas  0,0099 0,0054 0,0087 

48 Horas 0,0075 0,0042 0,0069 

 

Com base na média dos três ensaios de solubilidade para cada molécula, 

confeccionou-se um gráfico de concentração (µg/mL) por tempo (horas) para demonstrar 

a solubilidade intrínseca dos fármacos (Figura 2020).  

 

 

Figura 20 - Gráfico de solubilidade dos fármacos trimetoprima, sulfametoxazol e acetato de 

dexametasona utilizando como meio o tampão fosfato de potássio (PBS, pH 7,4). 

Conforme pode-se observar em cada gráfico, a concentração se torna constante 

em relação ao tempo nos mesmos marcos identificados pelos cálculos da constante k, 

indicando a concentração em que a saturação foi atingida na dissolução de cada molécula. 



75 

 

 

Considerando que os implantes contém 200 µg de trimetoprima, 1000 µg de 

sulfametoxazol, 400 µg de acetato de dexametasona, e as constantes k obtidas, 

determinou-se que o volume de PBS pH 7,4 para atender as condições de esgotamento 

para cada fármaco é: 3 mL para a trimetoprima, 6 mL para sulfametoxazol e 6 mL para o 

acetato de dexametasona, e o volume total de 15 mL para os três fármacos em conjunto 

(JAMZAD; FASSIHI, 2006). 

 

6.5 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

A morfologia dos implantes é uma característica importante para liberação do 

fármaco a partir de sistemas poliméricos. A liberação do fármaco é o resultado de 

complexas reações de liberação e desprendimento de moléculas de fármacos ligadas 

quimicamente a rede polimérica, junto com processos de degradação da matriz por 

reações de hidrólise e mecanismos mais simples como a difusão de fármaco, presos mais 

superficiais ao implante, ou até mesmo uma combinação desses processos (KIMURA; 

OGURA, 2001; MCDONALD et al., 2009; SILVA, 2009). 

Na Figura 21 estão representadas as imagens do implante isento de fármaco após 

90 dias de liberação, no Dia 0 (A) observa-se uma superfície lisa; no Dia 90 (B) o implante 

apresenta fissuras causadas pela quebra/degradação das ligações intermoleculares 

presentes na matriz polimérica e a presença de erosão na matriz, que se dá devido 

hidrólise das ligações éster da poli(ε-caprolactona) presentes nesse polímero, resultados 

similares foram encontrados por Silva (2009). 
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Figura 21 - Microfotografia do Implante isento de fármaco Dia 0 (A – Aumento de 1000x), 

Implante isento de fármaco Dia 30 (B – Aumento de 1000X), Implante + Trimetoprima Dia 0 (C – 

Aumento de 1000X),  Implante + Trimetoprima Dia 90 (D – Aumento de 1000X), Implante + 

Sulfametoxazol Dia 0 (E – Aumento de 1000X), Implante + Sulfametoxazol Dia 90 (F – Aumento de 

1000X), Implante + Acetato de dexametasona Dia 0 (G – Aumento de 1000X), Implante + Acetato de 

dexametasona Dia 90 (H – Aumento de 1000X), Implante + Trimetoprima + Sulfametoxazol + Acetato de 

dexametasona Dia 0 (I – Aumento de 1000X) e do Implante + Trimetoprima + Sulfametoxazol + Acetato 

de dexametasona Dia 90 (J – Aumento de 1000x). 

 

Na Figura 21 as imagens representadas do Dia 0 (C, E, G e I) e do Dia 90 (D, F, 

H e J), para os implantes contendo os fármacos individualmente incorporados e a 

associação dos três fármacos. No Dia 0, os implantes apresentam a superfície lisa; e após 

90 dias em contato com o meio de liberação, erosão e fissuras foram observadas, devido 

a saída dos fármacos da rede polimérica do implante e da hidrolise das ligações éster da 

poli(ε-caprolactona) presentes no poliuretano. 

 

6.6 Perfil de degradação in vitro dos implantes de poliuretano isentos de 

fármacos  

Os implantes a base de poliuretano e isentos de fármacos foram submetidos ao 

estudo de degradação em condições fisiológicas simuladas (Figura 22), com o objetivo 

de verificar se esse polímero é biodegradável. Os implantes de poliuretano apresentaram 

degradação considerável ao longo de 90 dias de imersão no PBS (pH 7,4). Em 15 e 30 

dias, houve perda de aproximadamente 8% e 15% de massa, respectivamente. A partir de 
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então, a perda de massa foi expressiva, demonstrando perda adicional de 20%. A perda 

de massa nos implantes se deu pela hidrólise dos grupos éster presentes na poli(Ɛ-

caprolactona), utilizado na construção do poliuretano. Este resultado foi similar ao 

encontrado por Silva (2009). 

 

Figura 22 - Porcentagem de perda de peso do Implante de poliuretano isento dos fármacos em 

condições fisiológicas simuladas (PBS pH 7,4, temperatura de 37°C e agitação de 30 rpm). Os dados 

obtidos representam a média e o desvio padrão relativo (n=3). 

 

6.7 Liberação in vitro de trimetoprima, sulfametoxazol e acetato de 

dexametasona a partir dos implantes 

Geralmente, a liberação de um fármaco em matrizes poliméricas se dá pela 

facilidade de acesso da água a essas matrizes, quebrando as ligações existentes entre 

polímeros, criando ligações água-polímero, onde ocorre a separação das cadeias 

poliméricas, intumescimento e dispersão das cadeias poliméricas no meio. O fármaco 

dissolve-se na matriz e difunde-se para o exterior com taxa dependente de seu gradiente 

de concentração e sua habilidade de difusão pela matriz. Concorrentemente, a camada é 

erodida com taxa dependente do peso molecular do polímero e da hidrodinâmica de 

liberação do meio. O padrão de liberação do fármaco depende de taxas relativas a esses 

processos (SOUZA, 2015). 
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A seleção do tampão PBS (pH 7,4) foi baseada em estudos prévios feitos por 

Souza (2015) e Silva (2009) que descrevem que esse meio permite simular as condições 

fisiológicas oculares. 

Na Erro! Fonte de referência não encontrada.23 está representado o perfil de 

liberação acumulada in vitro de trimetoprima a partir do implante. Após 24 horas e 5 dias 

de imersão do implante, aproximadamente 44% e 78% da trimetoprima havia sido 

liberada, respectivamente. Essa etapa inicial foi caracterizada por uma elevada taxa de 

liberação do fármaco, possivelmente devido à difusão do fármaco depositada na 

superfície da matriz polimérica (CHENG; GUO; WU, 2009). Do 6º dia até o 90º dia, 

aproximadamente 23% da trimetoprima foi liberada. Após o dia 6º ocorreu uma etapa 

mais controlada de liberação, conforme exposto na Erro! Fonte de referência não 

encontrada.23, que é explicada pela difusão do fármaco proveniente das regiões mais 

internas do implante. Sugere-se também que neste período tenha ocorrido erosão da 

matriz polimérica, levando à liberação da trimetoprima localizada em porções mais 

internas da matriz polimérica. Portanto, na primeira etapa ocorreu uma liberação rápida 

da trimetoprima, sendo seguida por uma etapa de liberação lenta e controlada que ocorreu 

devido à difusão lenta do fármaco a partir da matriz polimérica associada à erosão 

polimérica (SOUZA, 2015).  

 

Figura 23 - Curva de liberação in vitro da trimetoprima a partir dos implantes (n=3). 

Na Erro! Fonte de referência não encontrada.24 está representado o perfil de 

liberação acumulada in vitro do sulfametoxazol a partir dos implantes. No 1º dia, 
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aproximadamente 77% deste fármaco foi liberado; indicando a alta solubilidade do 

sulfametoxazol no PBS (pH 7,4) (610 mg/L a 25°C (SAMUEL H. YALKOWSKY, YAN 

HE, 2003), não sendo possível o controle da sua liberação pelas cadeias poliméricas. 

Entre os dias 2 e 90, atingiu-se 96% de liberação do sulfametoxazol, o que indicou maior 

controle da liberação desse fármaco, que estava enclausurado nas cadeias de poliuretano. 

De acordo com os dados obtidos no FTIR, não há interação ou há interações fracas entre 

o sulfametoxazol e poliuretano. Como essas interações não são significantes, a matriz 

polimérica não promoveu a liberação desse fármaco de forma controlada e prolongada. 

Além disso, a alta solubilidade do sulfametoxazol não é favorável ao controle da liberação 

de forma sustentada. 

 

Figura 24 - Curva de liberação in vitro do sulfametoxazol a partir do implante (n=3). 

Na Erro! Fonte de referência não encontrada.5 está representado o perfil de 

liberação in vitro de Acetato de Dexametasona a partir dos implantes de poliuretano. Em 

30 dias, houve a liberação controlada desse fármaco em aproximadamente 93%. Essa 

liberação controlada pode ser sugerida pela baixa solubilidade do acetato de 

dexametasona em água, que é de 1,3 x 10-2 g/L em 25°C (SAMUEL H. YALKOWSKY, 

YAN HE, 2003).  
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Figura 25 - Curva de liberação in vitro do acetato de dexametasona a partir do implante (n=3). 

Na 

 

Figura 26 - Curva de liberação in vitro da trimetoprima, sulfametoxazol e acetato 

de dexametasona a partir do implante (n=3). 

6 está representado o perfil de liberação in vitro dos 3 fármacos combinados em 

um único implante a base de poliuretano. No 1º dia, a quantidade dos 3 fármacos liberados 

foi igual a 32%; sendo que esse percentual não equivale à quantidade de cada um dos 

fármacos liberados quando inseridos separadamente nos implantes de poliuretano. 

Portanto, a união dos 3 fármacos nos implantes levou ao maior controle da liberação de 
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trimetoprima e sulfametoxazol, e menor taxa de liberação do acetato de dexametasona. 

Esse maior controle provavelmente se deu pela maior quantidade de fármaco presente no 

tampão PBS (pH 7,4). A partir do 3º dia até 15º dia, a trimetoprima apresentou taxa de 

liberação de aproximadamente 15% a cada tempo avaliado, até atingir a totalidade na 

liberação. Portanto, houve um controle da difusão deste fármaco pelas cadeias de 

poliuretano. O acetato de dexametasona também foi liberado de forma controlada e 

prolongada pelos implantes, numa taxa de liberação decrescente a cada tempo de 

avaliação. O sulfametoxazol foi liberado em aproximadamente 52% entre os dias 1 e 5, 

concluindo a liberação em 90 dias com 91% de liberação do fármaco.  

Considera-se que todos os 3 fármacos em um único implante foram liberados por 

mecanismos complexos de difusão e erosão do poliuretano, pois o período de 15 dias já 

foi suficiente para provocar a degradação do polímero e perda considerável de massa 

(equivalente a 8%, de acordo com o teste de degradação in vitro). 

 

Figura 26 - Curva de liberação in vitro da trimetoprima, sulfametoxazol e acetato de 

dexametasona a partir do implante (n=3). 

Os resultados obtidos corroboram com aqueles descritos por Cheng e 

colaboradores (2015), que evidenciaram que os fármacos individuais ou em associação 

nos implantes apresentam perfis de liberação diferentes; sendo que, nos primeiros dias, 

os fármacos são liberados sem controle, pois se encontram na superfície dos implantes. 

Nos próximos dias, o controle de liberação se torna mais evidente devido à liberação dos 
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fármacos incorporados na matriz polimérica por mecanismos complexos de difusão e 

erosão desta matriz. 

 

6.8 Ensaio de viabilidade celular (MTT) 

Com o intuito de garantir a esterilidade dos implantes para execução dos testes em 

cultivo celular, utilizou-se luz ultravioleta para descontaminar as superfícies dos 

implantes. 

A luz ultravioleta gerada por luzes de vapor de mercúrio é submetida às mesmas 

leis da luz visível. Em termos gerais, sua penetração é irrisória e sua ação germicida 

confina-se a superfície exposta em função da intensidade da radiação e do tempo de 

exposição, variando com cada microrganismo. O mecanismo faz com que a luz 

ultravioleta, ao atingir uma superfície, libera energia para elétrons orbitais dos átomos 

dos microrganismos ou de seus metabólitos essenciais. A energia absorvida gera um 

estado altamente energético e reativo nos átomos matando ou dificultando a reprodução 

dos microrganismos. Acredita-se que o principal efeito ocorra nos ácidos nucléicos 

celulares que têm fortes bandas de absorção nos comprimentos de onda do ultravioleta. 

Alcança-se eficiência no processo de esterilização por obtenção de resultados válidos que 

mostrem a repetição do processo e a ausência de crescimento microbiano (AVIS et al., 

2001) 

Esterilizaram-se implantes por exposição à luz ultravioleta a 254 nm por 30 

minutos, em cada face do implante. Os resultados obtidos indicam a inexistência de 

microrganismos contaminantes nas amostras analisadas. 

As células ARPE-19 foram incubadas por 24 horas, em solução contendo os 

produtos da liberação dos implantes, coletada após 5 e 15 dias, e meio de cultura. Na 

Figura 27 está representada a porcentagem de células viáveis (aquelas que estiveram em 

contato direto com os produtos de liberação dos implantes contendo os fármacos 

presentes no estudo) em relação ao controle (células que não estiveram em contato com 

os produtos de liberação dos implantes contendo os fármacos). 
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Figura 27 - Porcentagem de células ARPE-19 viáveis viáveis após incubação com a 

trimetoprima, sulfametoxazol e acetato de dexametasona liberados individualmente ou em associação 

pelos implantes, coletados nos dias 5 e 15 (n=3) 

A viabilidade das células submetidas aos produtos de liberação dos implantes 

contendo os fármacos foi similar à viabilidade das células do controle com 5 e 15 dias de 

teste.  

A análise estatística (ANOVA) demonstrou que existe diferença entre a 

viabilidade das células ARPE-19 do controle e incubadas em contato com o poliuretano 

e os fármacos liberados pelos implantes individualmente por 5 e 15 dias (p > 0,05). Por 

outro lado, não houve diferença estatisticamente significativa entre a viabilidade das 

células ARPE-19 do controle e incubadas com os fármacos associados e produtos de 

degradação liberados pelos implantes poliméricos por 5 e 15 dias (p < 0,05). 

De acordo com os resultados obtidos, sugeriu-se que os implantes contendo os três 

fármacos associados não apresentaram efeito citotóxico; resultado comparável aos 

encontrados com a utilização de implantes a base de poliuretano associados ao acetato de 

dexametasona, por Silva (2009), apesar da diferença nos fármacos utilizados, tem-se 

como base o mesmo poliuretano. 

 

6.9 Migração celular (Ensaio de cicatrização de feridas) 

O ensaio de cicatrização de feridas é um dos primeiros métodos desenvolvidos 

para avaliar a migração celular in vitro (RODRIGUEZ; WU; GUAN, 2005) Este teste foi 

realizado por meio das células ARPE-19, que tendem a formar junção entre elas. Quanto 
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maior o poder de cicatrização da ferida, mais bem aceito é o produto de liberação usado 

durante o teste pelas celular oculares(DUNN et al., 1996).  

O poder de cicatrização da associação dos fármacos trimetoprima, sulfametoxazol 

e acetato de dexametasona liberados a partir de um único implante é elevado 

numericamente; mas apresenta diferença significativa em relação às células do controle, 

nas quais não foram adicionados fármacos (p < 0.05). Adicionalmente, o poder de 

cicatrização dos fármacos individualmente liberados a partir do implante é 

significativamente inferior ao grupo controle ou mesmo quando comparado ao implante 

contendo a associação dos três fármacos (p < 0.05). Essas evidências estão demonstradas 

na Figura 28. 

 

Figura 28 - Ensaio de cicatrização de feridas: células ARPE-19 viáveis após a incubação com a 

trimetoprima, sulfametoxazol e acetato de dexametasona liberados individualmente ou em associação 

pelos implantes, coletados nos dias 5 e 15 (n=3). As imagens foram obtidas 24 horas após o ensaio da 

ferida para cada tratamento. 

 

6.10 Ensaio anti-Toxoplasma gondii in vitro 

O ensaio de viabilidade das células ARPE-19 infectadas com o T. gondii, realizado 

após o período de tratamento das células com os fármacos liberados a partir do implante 



85 

 

 

é demonstrado na Figura 29. Observou-se que não há diferença significativa entre a 

liberação da associação dos fármacos em relação ao controle (p < 0.05); enquanto os 

demais grupos, representados pelos fármacos individualmente liberados pelos implantes, 

apresentam diferença significativa quando comparada ao controle (p > 0.05). Portanto, os 

fármacos em associação foram capazes de inibir a replicação do T. gondii.  

A não existência de diferença significativa do resultado do produto de liberação 

do implante em associação com o três fármacos e o grupo controle pode ser o resultado 

do efeito sinérgico da trimetoprima, sulfametoxazol e acetato de dexametasona liberados 

a partir do implante, mesmo tendo sido infectadas na proporção cinco taquizoítos para 

cada célula ARPE19. 

 

Figura 29 - Viabilidade de células ARPE-19 infectadas com T. gondii cultivadas na presença de 

meio de cultura contendo a trimetoprima, sulfametoxazol e acetato de dexametasona liberados a partir dos 

implantes (n=10). 

 

6.11 Avaliação de toxicidade dos implantes por meio do teste HET-CAM 

O HET-CAM é uma alternativa qualitativa para substituir o teste de irritação 

ocular de Draize (DRAIZE, JOHN H.; WOODARD, 1944), que se baseia na avaliação 
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da toxicidade ocular de substâncias em coelhos. A membrana do ovo de galinha é 

altamente vascularizada, o que permite a avaliação visual de efeitos tóxicos provocados 

pela exposição aos produtos testados. A resposta observada decorre de lesões nos vasos, 

efeito similar ao que ocorreria na conjuntiva humana (ALANY et al., 2006; OLIVEIRA 

et al,. 2012) 

A Tabela 19 expõe os escores alcançados com o teste HET CAM para cada 

amostra submetida e sua classificação, conforme descrito por Alany e colaboradores 

(2006). 

Tabela 19 - Escore e classificação do produto da liberação dos implantes contendo os fármacos 

(n=5) obtidos no teste HET-CAM. 

Amostra 
Escore 

(n=5) 
Classificação 

NaOH 0,1 mol.L-1 21 Irritante severo 

Salina 0,9 %p/v 0 Não irritante 

Liberação implante sem fármaco 5 dias 0 Não irritante 

Liberação trimetoprima 5 dias 0 Não irritante 

Liberação sulfametoxazol 5 dias 0 Não irritante 

Liberação acetato de dexametasona 5 dias 0 Não irritante 

Liberação trimetoprima, sulfametoxazol e acetato 

de dexametasona 5 dias 
0 Não irritante 

Liberação implante sem fármaco 15 dias 0 Não irritante 

Liberação trimetoprima 15 dias 0 Não irritante 

Liberação sulfametoxazol 15 dias 0 Não irritante 

Liberação acetato de dexametasona 15 dias 0 Não irritante 

Liberação trimetoprima, sulfametoxazol e acetato 

de dexametasona 15 dias 
0 Não irritante 

 

A solução salina 0,9 %(p/v) não apresentou potencial irritante (Controle negativo 

após 5 minutos da aplicação, (B) Controle positivo após 5 minutos de aplicação. (C) 
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Implante sem fármaco 5 dias após 5 minutos da aplicação, (D) Implante sem fármaco 15 

dias após 5 minutos da aplicação. (E) Trimetoprima 5 dias após 5 minutos da aplicação, 

(F) Trimetoprima 15 dias após 5 minutos da aplicação. (G) Sulfametoxazol 5 dias após 5 

minutos da aplicação, (H) Sulfametoxazol 15 dias após 5 minutos da aplicação. (I) 

Acetato de dexametasona 5 dias após 5 minutos da aplicação, (J) Acetato de 

dexametasona 15 dias após 5 minutos da aplicação. (L) Associação 5 dias após 5 minutos 

da aplicação, (M) Associação 15 dias após 5 minutos da aplicação. 

 – A). A solução NaOH 0,1 mol/L apresentou-se como irritante grave, já que 

provocou hiperemia dos vasos sanguíneos, levando à hemorragia e coagulação (Controle 

negativo após 5 minutos da aplicação, (B) Controle positivo após 5 minutos de aplicação. 

(C) Implante sem fármaco 5 dias após 5 minutos da aplicação, (D) Implante sem fármaco 

15 dias após 5 minutos da aplicação. (E) Trimetoprima 5 dias após 5 minutos da aplicação, 

(F) Trimetoprima 15 dias após 5 minutos da aplicação. (G) Sulfametoxazol 5 dias após 5 

minutos da aplicação, (H) Sulfametoxazol 15 dias após 5 minutos da aplicação. (I) 

Acetato de dexametasona 5 dias após 5 minutos da aplicação, (J) Acetato de 

dexametasona 15 dias após 5 minutos da aplicação. (L) Associação 5 dias após 5 minutos 

da aplicação, (M) Associação 15 dias após 5 minutos da aplicação. 

  – B). 

A solução salina 0,9 %(p/v) não apresentou potencial irritante (Controle negativo 

após 5 minutos da aplicação, (B) Controle positivo após 5 minutos de aplicação. (C) 

Implante sem fármaco 5 dias após 5 minutos da aplicação, (D) Implante sem fármaco 15 

dias após 5 minutos da aplicação. (E) Trimetoprima 5 dias após 5 minutos da aplicação, 

(F) Trimetoprima 15 dias após 5 minutos da aplicação. (G) Sulfametoxazol 5 dias após 5 

minutos da aplicação, (H) Sulfametoxazol 15 dias após 5 minutos da aplicação. (I) 

Acetato de dexametasona 5 dias após 5 minutos da aplicação, (J) Acetato de 

dexametasona 15 dias após 5 minutos da aplicação. (L) Associação 5 dias após 5 minutos 

da aplicação, (M) Associação 15 dias após 5 minutos da aplicação. 

 – A). A solução NaOH 0,1 mol/L apresentou-se como irritante grave, já que 

provocou hiperemia dos vasos sanguíneos, levando à hemorragia e coagulação (Controle 

negativo após 5 minutos da aplicação, (B) Controle positivo após 5 minutos de aplicação. 

(C) Implante sem fármaco 5 dias após 5 minutos da aplicação, (D) Implante sem fármaco 

15 dias após 5 minutos da aplicação. (E) Trimetoprima 5 dias após 5 minutos da aplicação, 
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(F) Trimetoprima 15 dias após 5 minutos da aplicação. (G) Sulfametoxazol 5 dias após 5 

minutos da aplicação, (H) Sulfametoxazol 15 dias após 5 minutos da aplicação. (I) 

Acetato de dexametasona 5 dias após 5 minutos da aplicação, (J) Acetato de 

dexametasona 15 dias após 5 minutos da aplicação. (L) Associação 5 dias após 5 minutos 

da aplicação, (M) Associação 15 dias após 5 minutos da aplicação. 

 – B). Todas as soluções de liberação dos fármacos a partir dos implantes não 

apresentaram potencial irritante (Controle negativo após 5 minutos da aplicação, (B) 

Controle positivo após 5 minutos de aplicação. (C) Implante sem fármaco 5 dias após 5 

minutos da aplicação, (D) Implante sem fármaco 15 dias após 5 minutos da aplicação. (E) 

Trimetoprima 5 dias após 5 minutos da aplicação, (F) Trimetoprima 15 dias após 5 

minutos da aplicação. (G) Sulfametoxazol 5 dias após 5 minutos da aplicação, (H) 

Sulfametoxazol 15 dias após 5 minutos da aplicação. (I) Acetato de dexametasona 5 dias 

após 5 minutos da aplicação, (J) Acetato de dexametasona 15 dias após 5 minutos da 

aplicação. (L) Associação 5 dias após 5 minutos da aplicação, (M) Associação 15 dias 

após 5 minutos da aplicação. 

). Esses resultados eram esperados uma vez que o sulfametoxazol e trimetoprima 

já foram injetados na cavidade vítrea de olhos de humanos no tratamento de 

retinocoroidite causada pela toxoplasmose ocular e não causaram reações tóxicas 

(SOUZA et al., 2018). O resultado obtido também corrobora com àquele publicado por 

Saliba e colaboradores (2016), que demonstrou que o acetato de dexametasona 

disponibilizado em implantes de poliuretano também não promoveu irritação aos 

delicados tecidos oculares após a sua inserção na cavidade vítrea de olhos de coelhos 

(BARBOSA SALIBA et al., 2016). Finalmente, os resultados HET-CAM obtidos são 

sugestivos da inexistência de toxicidade ocular dos implantes a base de poliuretano e 

incorporados de sulfametoxazol, trimetoprima e acetato de dexametasona. 
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Figura 30 - (A) Controle negativo após 5 minutos da aplicação, (B) Controle positivo após 5 minutos de 

aplicação. (C) Implante sem fármaco 5 dias após 5 minutos da aplicação, (D) Implante sem fármaco 15 

dias após 5 minutos da aplicação. (E) Trimetoprima 5 dias após 5 minutos da aplicação, (F) Trimetoprima 

15 dias após 5 minutos da aplicação. (G) Sulfametoxazol 5 dias após 5 minutos da aplicação, (H) 

Sulfametoxazol 15 dias após 5 minutos da aplicação. (I) Acetato de dexametasona 5 dias após 5 minutos 

da aplicação, (J) Acetato de dexametasona 15 dias após 5 minutos da aplicação. (L) Associação 5 dias 

após 5 minutos da aplicação, (M) Associação 15 dias após 5 minutos da aplicação. 
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7 CONCLUSÃO  

Implantes a base de poliuretano e incorporados com 198,12 µg de trimetoprima, 

951,30 µg de sulfametoxazol e 362,44 µg de acetato de dexametasona apresentaram 

massa, diâmetro e espessura equivalentes a 13,222 ± 0,714 mg, 6,005 ± 0,012 mg e 0,395 

± 0,019, respectivamente. 

O FTIR demonstrou que os fármacos estão dispersos nas cadeias de poliuretano e 

as ligações químicas entre eles não foram detectadas. 

O método por CLAE desenvolvido e validado para a quantificação simultânea dos 

três fármacos presentes no implante mostrou-se linear, seletivo, preciso e exato.  

O método por CLAE possibilitou a quantificação inequívoca dos fármacos 

liberados a partir dos implantes, durante 90 dias de ensaio, os quais apresentaram um 

perfil de liberação controlada para o sulfametoxazol, a trimetoprima e o acetato de 

dexametasona.  

Os resultados obtidos no estudo de viabilidade celular, migração celular 

(cicatrização in vitro de feridas) e HET-CAM demonstraram que os implantes produzidos 

são biocompatíveis frente às células oculares ARPE-19, sugerindo a ausência de 

toxicidade destes sistemas oculares.  

Os implantes apresentaram eficácia na eliminação do T. gondii infectante de 

células ARPE-19. Além de terem promovido a eliminação dos parasitos, mantiveram as 

células ARPE-19 viáveis.  

Finalmente, sugere-se que os implantes a base de poliuretano, sulfametoxazol, 

trimetoprima e acetato de dexametasona poderiam ser tornar alternativa terapêutica 

auxiliar ao tratamento da toxoplasmose ocular.  
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