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RESUMO 

O surgimento de bactérias multirresistentes (MDR) é um problema global, por reduzir a 

eficácia dos antibióticos tradicionais e diminuir o arsenal terapêutico para tratar infecções 

bacterianas. Isso tem levado a um aumento nas pesquisas sobre como superar essa 

resistência aos antibióticos. Uma estratégia é o reposicionamento (ou reaproveitamento) 

de medicamentos existentes não usados anteriormente para combater microrganismos, ao 

invés do desenvolvimento de novos medicamentos. A fluoxetina (FLX) é um inibidor 

seletivo da recaptação da serotonina (SSRIs) e é considerada um dos primeiros 

antidepressivos altamente seletivos do neurotransmissor monoamina serotonina (5-HT). 

O objetivo deste estudo é preparar e caracterizar fisicamente micropartículas de 

fluoxetina com galactomanana, avaliar sua eficácia contra cepas de Staphylococcus 

aureus sensíveis e resistentes à meticilina e avaliar o potencial de genotoxicidade e 

mutagenicidade da fluoxetina e das micropartículas obtidas por meio do teste de 

aberração cromossômica e ensaio de mutagenicidade de Salmonella / microssomal. As 

micropartículas foram analisadas por calorimetria diferencial de varredura (DSC), análise 

de infravermelho (IR) e difração de raios-X (XRD). Além disso, a porcentagem de 

eficiência de encapsulação (EE%) e a cinética de liberação do fármaco foram 

determinadas in vitro, juntamente com a determinação da concentração inibitória mínima 

(CIM) e avaliação da ação contra biofilmes. Testes físicos foram realizados para 

caracterizar galactomanana (GAL), FLX, oxacilina (OXA) e as micropartículas de 

galactomanana / fluoxetina (GFM). O valor de EE% foi de 98% e, em relação à liberação, 

os testes com as micropartículas liberaram cerca de 60% do fármaco em 200 minutos. Os 

resultados de MIC isolados para FLX (255 µg / mL) e OXA MIC (1,97-15,62 µg / mL) 

mostraram que as cepas eram resistentes. Além disso, nos biofilmes, as micropartículas 

apresentaram melhora estaticamente significativa para todas as concentrações utilizadas. 

O estudo revelou que a fluoxetina encapsulada em micropartículas tem potencial para 

atuar como um agente antimicrobiano eficaz e que a fluoxetina pode causar alterações 

cromossômicas e taxas mutagênicas nas concentrações mais altas, enquanto a fluoxetina 

encapsulada em galactomanana não causou essas alterações. 

 

Palavras chaves: Fluoxetina, galactomanana. micropartículas, SARM, mutagenicidade 



 
 

 

ABSTRACT 

The emergence of multi-resistant bacteria (MDR) is a global problem, as it reduces the 

effectiveness of traditional antibiotics and reduces the therapeutic arsenal to treat bacterial 

infections. This has led to an increase in research on how to overcome this resistance to 

antibiotics. One strategy is to reposition (or reuse) existing drugs not previously used to 

fight microorganisms, instead of developing new drugs. Fluoxetine (FLX) is a selective 

serotonin reuptake inhibitor (SSRIs) and is considered one of the first highly selective 

antidepressants of the neurotransmitter monoamine serotonin (5-HT). The aim of this 

study is to prepare and physically characterize fluoxetine microparticles with 

galactomannan, to evaluate their efficacy against methicillin-resistant Staphylococcus 

aureus strains and to evaluate the potential for genotoxicity and mutagenicity of 

fluoxetine and microparticles obtained through the chromosomal and aberration test 

Salmonella / microsomal mutagenicity assay. The microparticles were analyzed by 

differential scanning calorimetry (DSC), infrared (IR) analysis and X-ray diffraction 

(XRD). In addition, the encapsulation efficiency percentage (EE%) and the drug release 

kinetics were determined in vitro, together with the determination of the minimum 

inhibitory concentration (MIC) and evaluation of the action against biofilms. Physical 

tests were performed to characterize galactomannan (GAL), FLX, oxacillin (OXA) and 

galactomannan / fluoxetine (GFM) microparticles. The EE% value was 98% and, in 

relation to the release, the tests with the microparticles released about 60% of the drug in 

200 minutes. The results of isolated MIC for FLX (255 µg / mL) and OXA MIC (1.97-

15.62 µg / mL) showed that the strains were resistant. In addition, in biofilms, 

microparticles showed a statistically significant improvement for all concentrations used. 

The study revealed that fluoxetine encapsulated in microparticles has the potential to act 

as an effective antimicrobial agent and that fluoxetine can cause chromosomal changes 

and mutagenic rates at higher concentrations, while fluoxetine encapsulated in 

galactomannan did not cause these changes. 

Keywords: Fluoxetine, galactomannan. Microparticles, MRSA, mutagenicity 
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INTRODUÇÃO 

Os antimicrobianos têm beneficiado a história da medicina ao revolucionar o 

tratamento de doenças infecciosas. No entanto, tenhamos observado que seu uso contínuo 

tem levado ao surgimento de microrganismos, antes considerados inofensivos, a serem 

temidos como patógenos potencialmente letais. (ANNE-SOPHIE; BENOIT, 

2017;BATISTA DE ANDRADE NETO et al., 2019) 

O aparecimento de bactérias resistentes foi observado a partir da introdução dos 

primeiros agentes antimicrobianos. Desde então, houve uma rápida disseminação de 

patógenos com multirresistência, representando uma séria ameaça à saúde pública 

(WALSH et al.,2005). No sentido mais estrito de sua definição, os micro-organismos 

multirresistentes são rotulados como tais devidos sua resistência in vitro a mais de um 

agente antimicrobiano. As infecções causadas por eles podem levar a uma terapia 

antimicrobiana inadequada ou retardada (MAGIOKAROS et al., 2011). Esses isolados 

surgem devido a diferentes fatores, sendo que o principal deles está na utilização empírica 

e inadequada dos antimicrobianos por parte da população (CORNAGLIA, 2009; DE 

QUEIROZ et al., 2012). 

 O sério aumento na resistência de bactérias Gram-negativas e Gram-positivas 

representa uma grande preocupação já que estas infecções são caracterizadas por altas taxas de 

mortalidade. As bactérias que possuem resistência a um ou mais agentes antimicrobianos, de 

no mínimo três diferentes classes de antibióticos, são definidas como MDR (Multi Drug 

Resistance), e estas se tornaram cada vez mais comuns, principalmente em ambiente hospitalar 

(BASSETI e RIGHI, 2015).  

Portanto, um grupo de micro-organismos se destaca, representados pelo acrônimo 

ESKAPE: Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, Klebsiella pneumoniae, 

Acinetobacter baumanii, Pseudomonas aeruginosa, e Enterobacter sp. Esses se sobressaem 

dos demais patógenos pela dificuldade de controlar as infecções causadas por estes patógenos, 

principalmente pela ausência de uma antibioticoterapia eficiente (BOUCHER et al., 2009; 

COOPER e SHALES, 2011; SANTOS CASTRO, 2013).  

 Segundo o autor SGOBBI ZAGUI, 2019, no Brasil, especialistas estimam que 

mais de 2 milhões de pessoas são infectadas por bactérias resistentes aos antibióticos e, 

destas, aproximadamente 23 mil morre manualmente (BBC, 2017; CDC, 2017).   

A perspectiva para o ano de 2050 é de que 317 mil pessoas na América do Norte 

e 392 mil pessoas na América do Sul morram em decorrência de infecções resistentes aos 
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antibióticos (BASSETTI et al., 2017). A resistência aos antibióticos representa um 

crescente desafio e seu impacto na saúde pública é ampliado por não haver 

desenvolvimento de   novos   medicamentos   antimicrobianos   capazes   de   controlar   

as   infecções   resistentes (QUADRI et al., 2015). Diversos mecanismos como mutações 

e transferência plasmodial são responsáveis pelo surgimento da resistência aos 

antimicrobianos. (CDC, 2017; POURMAND et al., 2017). 

O S. aureus causa uma ampla gama de infecções que geralmente envolvem a pele, 

tecidos moles, ossos, articulações e infecções associadas a cateteres permanentes ou 

dispositivos protéticos. (HASSOUN; LINDEN; FRIEDMAN, 2017). Cepas de 

Staphylococcus aureus são frequentemente isoladas de feridas pós-cirúrgicas, e possuem uma 

grande capacidade em causar infecções sistêmicas, sendo o micro-organismo que apresenta 

maior taxa de morbidade e mortalidade em infecções hospitalares (VONBERG et al, 2016). De 

acordo com o Centro de Controle e Prevenção de Doenças (CDC), somente o S. aureus é 

responsável por mais de 10% (~ 200 mil) infecções nosocomiais nos EUA, sendo que deste 

total, 70% das estirpes de S. aureus, apresentam algum tipo de resistência aos antimicrobianos 

(MADIGAN et al, 2010), onde estas cepas atualmente causam infecções em hospitais e nas 

comunidades (CARVALHO et al., 2010).  

Entretanto, o Staphylococcus aureus resistente à meticilina (SARM) é uma causa 

primária de infecções adquiridas na saúde (IACS). SARM foi descrito pela primeira vez na 

Europa, em 1961, espalhando-se globalmente nas décadas seguintes (RODRIGUEZ-

NORIEGA e SEAS, 2010; KÖCK, 2010; SANTOS CASTRO, 2013). O mecanismo de 

resistência à meticilina desenvolvido está relacionado com a produção das proteínas de 

ligação com a penicilina (PBPs). O S. aureus produz quatro tipos de PBPs (PBP1-PBP4). 

As cepas SARM expressam uma nova PBPs (PBP2a ou 2’) adquirida de outras espécies de 

estafilococos e codificada pelo gene MEC A, responsável pela mudança do sítio de ligação 

da meticilina. A PBP2a mostra baixa afinidade, não apenas à meticilina e à oxacilina, mas 

praticamente a todos os antibióticos beta-lactâmicos, levando a um importante problema 

clínico (SANTOS CASTRO, 2013, (DI et al., 2019). 

Na era da multirresistência, a combinação de antibióticos é comumente usada 

como tratamento de resgate para tratar infecções por agentes patogênicos, por 

exemplo os microrganismos gram-negativos. Muitas vezes os antibióticos são 

usados em doses mais altas e, ou, combinados com mais de dois outros antibióticos 

contra um único patógeno, quando comprovada a sinergia in vitro.(ANNE-

SOPHIE; BENOIT, 2017)  
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Dentro desse contexto mundialmente observamos que apesar do arsenal terapêutico 

existente de antibióticos ainda verificamos cada vez mais o alto índice de 

multirresistências bacterianas. Portanto, a administração de antibióticos e o uso seria 

a resposta mais lógica para a resistência, só que cada vez mais estamos diante de 

infecções com um número limitado de opções terapêuticas, e por isso, tratamentos 

alternativos devem ser desenvolvidos. Essas opções deverão ser baseadas em alvos 

específicos da bactéria ou o redirecionamento de fármacos, para que assim 

possamos melhorar a resposta do hospedeiro à lesão infecciosa. (ANNE-SOPHIE, 

B.; BENOIT, G.; 2017). 

 

Apesar da necessidade urgente de novos medicamentos para tratar infecções 

resistentes, não há muitos projetos do setor farmacêutico para pesquisa de novos 

antimicrobianos, principalmente porque o desenvolvimento de novos agentes 

antimicrobianos é um processo complexo que exige anos de pesquisas, levando a altos 

custos. Consequentemente esses aspectos levam a um acesso restrito, por parte de uma 

população. BAIDEN et al., 2010; DE QUEIROZ et al., 2012). 

Segundo os autores (ANDRADE-NETO et al., 2018; DIMASI; HANSEN; 

GRABOWSKI, 2016; SAMPAIO et al., 2018) o redirecionamento de fármacos torna-se 

uma boa alternativa, pois, do ponto de vista econômico, pode haver até 40% de redução 

nos custos, visto que há uma diminuição nos gastos obtidos dos estudos farmacológicos 

e toxicológicos. 

A atividade antimicrobiana de drogas psicotrópicas, especialmente aquelas da 

classe das fenotiazinas, foi relatada anteriormente. Outros medicamentos, incluindo 

verapamil e trifluoperazina, demonstraram ser eficazes contra cepas multirresistentes. Os 

inibidores seletivos da recaptação da serotonina (ISRSs) são medicamentos 

antidepressivos que apresentam atividade significativa contra a resistência bacteriana 

resistente. (KARINE et al., 2018). 

Para o autor (BATISTA DE ANDRADE NETO et al., 2019)  na pesquisa realizada 

os seus resultados mostram que a fluoxetina foi eficaz contra as cepas de MRSA . A partir 

dos resultados obtidos sugeriu que a inibição do crescimento bacteriano foi causada pela 

penetração da fluoxetina na célula bacteriana, onde esta droga atuou como agente 

bactericida contra cepas de S. aureus. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

2.1 Multirresistência bacteriana 

Com o surgimento da penicilina, os antibióticos tornaram-se uma das mais 

importantes revoluções no manejo de doenças infecciosas. O uso de antibióticos 

fez com que nas décadas subsequentes houvesse também um número crescente de 

novos agentes antimicrobianos sendo desenvolvidos. A consequência foi que com 

o uso desses medicamentos de forma muitas vezes indiscriminadas logo iria ter o 

surgimento de resistência associada ao uso desses antimicrobianos. Por outro lado, 

sabemos também que o número de moléculas antibióticas disponíveis estão 

atingindo um patamar e ficamos sem um arsenal terapêutico para tratar 

microrganismos com resistência.(ANNE-SOPHIE; BENOIT, 2017). 

Segundo PRICE, R, et al 2016, em 2050 as mortes relacionadas à resistência 

microbiana poderão superar as mortes causadas por câncer, chegando ao montante de 10 

milhões de óbitos em todo o mundo. O impacto financeiro deste evento é estimado em 

US$100 trilhões, caso não sejam desenvolvidas ações conjuntas de combate a esse 

problema de saúde pública a nível mundial. 

Segundo estimativa dos Centers for Dissesse Controle and Prevention (CDC) 

anualmente mais de dois milhões de pessoas são acometidas por infecções causadas por 

microrganismos multirresistentes. Destas, 23 mil vão a óbito como consequência. Nos 

Estados Unidos nove mil pacientes desenvolveram infecção por Enterobactérias 

resistentes aos carbapenêmicos, destes, 600 evoluíram com óbito (CDC), 2013. Para 

World Health Orgazination (WHO) 2020, determinadas infecções bacterianas comuns, 

incluindo infecções do trato urinário, sepse, infecções sexualmente transmissíveis e 

algumas formas de diarreia, foram observadas altas taxas de resistência a antibióticos 

frequentemente usados para tratar essas infecções em todo o mundo, indicando que 

estamos ficando sem antibióticos eficazes. Por exemplo, a taxa de resistência a 

ciprofloxacina, um antibiótico comumente usado para tratar infecções do trato urinário, 

variou de 8,4% a 92,9% para  Escherichia coli e de 4,1% a 79,4% para  Klebsiella 

pneumoniae. 

A CDC em 2015 definiu como microrganismos multirresistentes SARM 

(Stafilococcos aureus resistente a meticilina), VRE(Enterocococos resistente a 

Vancomiciana), Klebsiella spp. resistente à ceftriaxona, Enterobactérias resistentes à 
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carbapenêmicos ou que produzam uma carbapenemase (ex:KPC e NDM),e Acinetobacter 

spp. resistente a três ou mais classes de antibióticos (aminoglicosídeos, carbapenêmicos, 

fluorquinolonas, cefalosporinas, beta-lactamicos e sulbactam). Em 2016 a resistência das 

Enterobactérias à polimixina, antes pouco comentada, passou a ser foco de atenção, 

devido à descoberta de um gene de resistência plasmidial(mcr-1) (LIU et al., 2016; 

FALGENHAUER et al., 2016). Enterococcus faecium, Staphylococcus aureus, 

Clostridium difficile, Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa e bactérias da 

família Enterobacteriaceae são conhecidas pelo acrônimo ESCAPE. Este seleto grupo é 

o principal responsável por colonizações e infecções em ambiente hospitalar (MARIO et 

al.,2015). 

Essas bactérias são as principais responsáveis pela ocorrência de infecções 

relacionadas à assistência em saúde (IRAS)no ambiente hospitalar. Neste consenso, 

bactérias multirresistente (BMR) são definidas como aquelas com resistência adquirida a 

pelo menos um agente em três ou mais classes de antimicrobianos. Define-se ainda um 

grupo de microrganismos extensivamente resistentes, os quais apresentam 

susceptibilidade a apenas duas ou menos classes de antimicrobianos. (PATERNINA-DE 

LA OSSA et al., 2018). 

Segundo a WHO 2020 o fármaco colistina é o único tratamento de último recurso 

para infecções potencialmente fatais causadas por Enterobacteriaceae resistentes aos 

carbapenem (isto é, E.coli, Klebsiella ). Bactérias resistentes à colistina também foram 

detectadas em vários países e regiões, causando infecções para as quais não há tratamento 

antibiótico eficaz no momento. As bactérias  Staphlylococcus aureus  fazem parte da 

nossa flora cutânea e são também uma causa comum de infecções na comunidade e nos 

centros de saúde. Pessoas com infecções por Staphylococcus aureus resistente à 

meticilina (SARM ) têm 64% mais probabilidade de morrer do que pessoas com infecções 

sensíveis a medicamentos. 

Na era da multirresistência, a combinação de antibióticos é comumente usada 

como tratamento de resgate para tratar infecções por agentes patogênicos, por 

exemplo os microrganismos gram-negativos. Muitas vezes os antibióticos são 

usados em doses mais altas e, ou, combinados com mais de dois outros antibióticos 

contra um único patógeno, quando comprovada a sinergia in vitro.(ANNE-

SOPHIE; BENOIT, 2017)  



20 
 

Os mecanismos pelos quais as bactérias tornam-se resistentes aos antibióticos 

foram revisados e publicados pelo autor, BLAIR et al. (2015), onde podemos citar os 

principais mecanismos: 

 Redução de permeabilidade da membrana celular bacteriana aos 

antibióticos;  

 Aumento da síntese de bombas de efluxo que ejetam a droga impedindo 

seu acesso ao citoplasma; 

 A mudança estrutural, por mutação, nas proteínas alvo dos 

antimicrobianos, impedindo sua ligação; 

 A proteção e modificação dos alvos das drogas antimicrobianas; 

 Inativação do antibiótico por hidrólise de grupamentos químicos;  

  A inativação do antibiótico por transferência de grupamento químico 

impedindo a ligação da droga à estrutura alvo. 

A influência humana no desenvolvimento da resistência bacteriana, pelo uso de 

antibióticos, é amplamente discutida. Entretanto, verifica-se a existência de cepas 

altamente resistentes em microbiomas de regiões isoladas há mais de quatro milhões de 

anos, evidenciando que o desenvolvimento de mecanismos de resistência é parte do 

processo evolutivo destes organismos (BHULLAR et al., 2012).Embora a resistência 

bacteriana aos antibióticos seja um fenômeno reconhecidamente natural, sabe-se que sua 

propagação acelerada decorre de falhas no seu manejo, tais como ausência ou ineficácia 

de programas de prevenção e controle de BMR, produção de antibióticos de qualidade 

questionável, laboratórios de microbiologia com recursos limitados para a identificação 

de cepas resistentes. 

As bactérias multirresistentes (MDR) são bem reconhecidas como sendo um dos 

mais importantes problemas de saúde pública atuais. A Sociedade de Doenças Infecciosas 

da América (SDIA) reconhece a resistência antimicrobiana como “uma das maiores 

ameaças à saúde humana em todo o mundo. Várias questões estão por trás do perigo 

crítico que é representado pelo surgimento de bactérias MDR. Primeiro e mais 

importante, os resultados em pacientes infectados com bactérias MDR tendem a ser piores 

em comparação com pacientes infectados com organismos mais suscetíveis. Desta forma, 

as taxas crescentes de resistência antibacteriana têm um impacto em todos os aspectos da 

medicina moderna, e ameaçam diminuir o rendimento de muitas realizações, como o 

tratamento do câncer, transplantes e procedimentos cirúrgicos. Em segundo lugar, 
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enormes custos adicionais estão associados a essas infecções. Nos EUA, os custos 

adicionais anuais associados a infecções causadas por organismos resistentes em 

comparação com organismos suscetíveis são estimados entre US $ 21 bilhões e US $ 34 

bilhões. Terceiro, a prevalência de bactérias MDR específicas está intimamente ligada ao 

uso de antibióticos de amplo espectro, tanto para terapia empírica quanto definitiva. Este 

aumento de uso, por sua vez, leva a taxas ainda mais altas de bactérias MDR, criando 

assim um ciclo vicioso (GARG et al., 2018; LEWIS et al., 2018). 

A exposição a antibióticos também é um fator de risco quase sempre encontrado 

em estudos com resistências a antibióticos.  A classe específica de antibióticos associada 

ao risco de desenvolver um padrão específico de resistência antimicrobiana pode 

variar. Muitas vezes, uma simples associação entre o uso de um antibiótico específico e 

a resistência a esse antibiótico é descrita. Por exemplo, o uso de tigeciclina em pacientes 

com resistência a carbapenêmico, verificou-se que Klebsiella pneumoniae levou 

subsequentemente à resistência à tigeciclina na mesma bactéria desses mesmos 

pacientes. Tipos específicos de estudos epidemiológicos (estudos caso-caso-controle) 

frequentemente necessários para determinar a verdadeira extensão do risco de uso de um 

antibiótico contribuindo para a resistência a ele mesmo. Às vezes, os padrões são mais 

complicados. Por exemplo, o uso de ceftriaxona - mas não o uso de outras cefalosporinas 

foi associado à incidência de infecções na corrente sanguínea causadas por Enterococos 

resistentes à vancomicina (VRE). Esses exemplos são indicações claras da importância 

do manejo antimicrobiano em todos os níveis, principalemnte em pacientes 

hospitalizados. (BUCKLEY, 2017; GOULD, 2011; LEWIS et al., 2018). 

Durante o ano de 2020 com a Pandemia Coronavirus Disease 2019 (COVID-19), 

criou uma carga imensa para o sistema de saúde e assistência social em todo o mundo, 

pois um dos principais problemas encontrados por médicos e pesquisadores é a falta de 

opções de tratamento eficazes e seguras contra COVID-19. Consequentemente, uma 

infinidade de agentes antimicrobianos e medicamentos biológicos já foram usados em 

caráter experimental ou como última medida para salvar vidas de pacientes. Porém, o 

aumento da prescrição de antimicrobianos, sem primeiro validar sua eficácia no 

tratamento de casos de COVID-19, pode aumentar a resistência antimicrobiana entre os 

pacientes. (PARVEEN, M, et al; 2020). 
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Para os autores PUNJABI, D.C, et al; 2020; PARVEEN, M, et al; 2020 o principal 

desafio para o tratamento desses pacientes com COVID-19 é a sua ampla e imprevisível 

gama de manifestações clínicas. Cerca de 84% das pessoas que sofrem de COVID-19 

apresentam sintomas leves ou não complicados. Por outro lado, 14% podem desenvolver 

doença grave e necessitarem de internação hospitalar e, destes, 5% necessitam de manejo 

em UTI. No entanto, apenas 1 a 10% dos pacientes relataram contato com infecções 

bacterianas secundárias. Apesar da baixa taxa de infecções bacterianas secundárias, 45% 

dos pacientes com COVID-19 estão recebendo antibioticoterapia, independentemente da 

gravidade da doença. 

Por outro lado, temos também que a exposição aos cuidados de saúde é um fator de 

risco chave adicional para as bactérias MDR. A presença de dispositivos médicos 

internos, como cateteres urinários, tubos de alimentação, tubos endotraqueais e linhas 

vasculares também é um fator de risco comumente identificado. Outras categorias de 

risco para a infecção com ou colonização por bactérias MDR inclui estados 

imunodeprimidos, tais como órgãos sólidos ou receptores de transplante de células 

estaminais hematopoiéticas, bem como outras condições de comorbidade, tais como 

insuficiência renal.(  VAN DUIN, D.V;  PATERSON, D.; 2016) . 

Além disso, as bactérias MDR que são bem-sucedidas na comunidade têm que ser 

capazes de persistir sem ter que formar biofilmes em matéria não orgânica. Isso envolve 

a competição com outra flora microbiana em configurações específicas do micro bioma, 

como pele, narinas, boca e intestino. Naturalmente, mesmo na ausência de material 

estranho, a formação de biofilme permanece um componente importante da persistência 

bacteriana. Para  o autor VAN DUIN, D.V;  PATERSON, D.; 2016 a formação de 

biofilme é um componente fisiopatológico essencial das infecções periodontais, infecção 

gástrica por Helicobacter pylori , infecção da orelha média, cistite urinária e muitas 

outras infecções comuns. 

2.2 Identificação do patógeno 

2.2.1 Staphylococcus aureus 

 Um patógeno Gram-positivo e coagulase-positivo pertencente à família 

Staphylococcaceae, é uma bactéria esférica de aproximadamente 1μm de diâmetro 

formando cachos semelhantes a uvas. S. aureus é um comensal que geralmente está 

presente de forma assintomática em partes do corpo humano, como pele, glândulas 
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cutâneas e membranas mucosas, incluindo narizes e intestinos de indivíduos 

saudáveis.(LAKHUNDI; ZHANG, 2018). (Figura 1). 

 

Figura 1: Fluxograma de identificação S. aureus na forma tradicional 

 

 

Fonte: http://www.anvisa.gov.br/servicosaude 

 A história do conhecimento de S. aureus remonta a 1880, quando Alexander 

Ogston isolou S. aureus de uma infecção de ferida operatória. O organismo isolado foi 

capaz de produzir abcessos quando injetado em cobaias e camundongo. Em seguida, 

Louis Pasteur injetou pus de infecções estafilocócicas humanas, produzindo abcessos em 

animais. Em 1882, Ogston cunhou o termo Staphylococcus para o gênero, e em 1884 

Rosenbach dividiu o gênero nas espécies S. aureus e S. albus. Essas designações 

permaneceram até 1939, quando, com base no teste de coagulase, Cowan diferenciou S. 

epidermidis como uma espécie separada.(LAKHUNDI; ZHANG, 2018). 

Tradicionalmente, a colonização e infecção estafilocócica eram diagnosticadas 

usando tecnologias baseadas em cultura. Estes empregam meios de cultura genéricos e 

altamente férteis acoplados à identificação de espécies bacterianas a jusante ou meios de 

enriquecimento específicos para espécies contendo componentes seletivos de S. aureus , 
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como concentrações elevadas de sal. A adição de compostos cromogênios no meio ajuda 

a identificar S. aureus com base na morfologia e cor da colônia (PERRY, 2017). 

Classificação taxonômica adicional e identificação de S. aureus pode ser feito por meio 

de ensaios de aglutinação ou reatividade bioquímica (disponível comercialmente) (por 

exemplo, tiras API). O uso de combinações de testes fenotípicos simples demonstrou 

permitir a distinção adequada de MSSA e MRSA (VERROKEN et al., 2016;LÜTHJE et 

al., 2017 ; REES E BARR, 2017 ; ÁBRÓK et al., 2018 ). Métodos imunocromatográficos 

recentes, como o BinaxNOW (Alere, Scarborough, ME, Estados Unidos) e o ensaio 

Clearview Exact PBP2a (Alere, Scarborough, ME, Estados Unidos) adquiriram uma boa 

posição no laboratório clínico devido ao seu preço modesto, rapidez e boa sensibilidade 

e especificidade (por exemplo, Kong et al., 2014) Ainda assim, laboratórios modernos 

consideram agora a espectrometria de massa de voo de dessorção / ionização a laser 

assistida por matriz (MALDI ToF MS) como padrão ouro para identificação 

estafilocócica ( BERNARDO et al., 2002 ; SZABADOS et al., 2010 ; ZHU et al., 2015). 

2.2.2 MRSA 

Há muitas opções para testar a sensibilidade de S. aureus resistente à meticilina, 

por exemplo: difusão em disco, determinações de MIC (em caldo ou por Etest), ágar 

cromogênico, aglutinação em látex, métodos automatizados, métodos rápidos de triagem 

e abordagens moleculares. 

Para métodos que utilizam meios de cultura, as condições de teste (p. ex., tipo de 

meio e tempos e temperatura de incubação) desempenham papel importante na 

determinação do resultado dos testes de sensibilidade à meticilina. Esses fatores devem 

ser cuidadosamente considerados no planejamento dos testes apropriados. BSAC 

recomenda ágar Colúmbia ou Mueller Hinton suplementado com NaCl (2%) para 

métodos de diluição e de difusão em disco e foi demonstrado que a adição de até 5% de 

NaCl ao meio melhora a detecção da resistência para a maioria das linhagens. 

Tipicamente, a resistência à meticilina é detectada de maneira mais confiável em 

temperaturas mais baixas (30-35º C), embora algumas linhagens raras possam crescer 

lentamente a 30º C na presença de 5% de NaCl. Atualmente, cefoxitina passou a ser o 

antibiótico de escolha para os testes de sensibilidade à meticilina, e a própria meticilina 

não é mais fabricada. Oxacilina permanece como segunda opção, mas diversas 

publicações demonstraram que cefoxitina é mais confiável que oxacilina. (ZURITA et 

al., 2010) 
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2.3 Infecções por Staphylococcus aureus 

As infecções por S. aureus, podem ser divididas em início na comunidade e 

aquisição nosocomial. O ponto de corte amplamente utilizado para distinguir entre essas 

duas categorias é se o início da infecção ocorre dentro das primeiras 48 horas de 

hospitalização (início na comunidade) ou posterior (nosocomial). As limitações desta 

divisão incluem a natureza arbitrária do ponto de determinar o tempo de 48 horas e a 

dependência do momento do diagnóstico. Se as culturas forem realizadas mais cedo 

durante a hospitalização, mais infecções provavelmente serão rotuladas como de início 

na comunidade.(BUCKLEY, 2017) 

O S. aureus causa uma ampla gama de infecções que geralmente envolvem a pele, 

tecidos moles, ossos, articulações e infecções associadas a cateteres permanentes ou 

dispositivos protéticos. (HASSOUN; LINDEN; FRIEDMAN, 2017). 

A bacteremia é talvez a manifestação mais bem descrita da infecção por S. 

aureus. Vários estudos já documentaram a prevalência, o prognóstico e o resultado 

da bacteremia por S. aureus (BSA) em regiões industrializadas do mundo. No entanto, 

muitas questões básicas sobre a epidemiologia do SAB, particularmente nas regiões não 

industrializadas do mundo, permanecem sem resposta. Além disso, continua a haver uma 

escassez de evidências de alta qualidade para orientar a gestão do SAB. (TONG et al., 

2015).  

No mundo industrializado, a incidência populacional de BSA varia de 10 a 30 por 

100.000 pessoas-ano. Entretanto, em outro estudo, TONG et al.,2015 a incidência geral 

de BSA adquirido na comunidade durante os anos de 2004 a 2010 no nordeste da 

Tailândia tenha sido de 2,5 por 100.000 pessoas-ano, este estudo relatou taxas de 

incidência apenas para BSA adquirido na comunidade.  Em contraste, as incidências de 

BSA foram 27 por 100.000 pessoas-ano entre crianças <5 anos de idade em Kilifi, 

Quênia,48 por 100.000 pessoas-ano entre crianças <15 anos de idade no Distrito de 

Manhica, Moçambique; e 26 por 100.000 pessoas-ano entre crianças <13 anos de idade 

em Soweto, África do Sul. Coletivamente, esses relatórios ressaltam a necessidade clara 

de estudos de base populacional para determinar a carga de S. aureus em regiões não 

industrializadas do mundo. (BUCKLEY, 2017; TONG et al., 2015). 
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2.4 Infecções causadas por Staphylococcus aureus resistente a meticilina 

(SARM) 

O Staphylococcus aureus constitui um agente de grande preocupação dentro da 

abordagem da resistência aos antibióticos desde a década de 1960, emergindo  

imediatamente  após  a  introdução  da  penicilina. A resistência adquirida  à  oxacilina, 

análogo da penicilina nos Estados Unidos, justifica a sigla em inglês MRSA (Methicillin-

resistant Staphylococcus aureus) utilizada para identifica-los. As infecções por MRSA 

foram consideradas um problema predominantemente hospitalar até a década de 1980, 

quando foram registrados os primeiros casos por cepas de origem comunitária ou CA-

MRSA (Community-Acquired). A resistência antimicrobiana é uma das principais 

preocupações de saúde global e, das bactérias Gram-positivas, o Staphylococcus 

aureus resistente a medicamentos é uma séria ameaça. Além disso, sabemos que o S. 

aureus é uma das principais causas de bacteremia em nações industrializadas e não 

industrializadas (HASSOUN; LINDEN; FRIEDMAN, 2017). 

Staphylococcus aureus resistente à meticilina (MRSA) é uma causa primária de 

infecções adquiridas na saúde (IAS). Na Europa, estima-se que entre as IAS causadas por 

bactérias resistentes aos antibióticos, o MRSA é responsável por quase 44% dos casos e 

por mais de 20% do excesso de mortalidade. A grande maioria dos países do mundo relata 

uma proporção de mais de 20% de cepas resistentes à meticilina entre os isolados 

de Staphylococcus aureus que causam infecções. (DI et al., 2019).  Em 2016, apenas 

alguns países do norte da Europa (Noruega, Suécia, Dinamarca, Finlândia, Islândia, 

Holanda, Estônia e Letônia) informaram uma porcentagem entre 1 e 5%, um resultado 

atribuído em grande parte a políticas rigorosas de controle de infecção (a chamada 

abordagem “busca e destruição”). (DI et al., 2019). 

Para o autor PUNJABI, D.C, et al; 2020 em um estudo sobre Prevalência de 

Staphylococcus aureus resistente à meticilina (SARM) em culturas respiratórias por 

SARM em pacientes hospitalizados com pneumonia pela doença coronavírus 2019 

(COVID-19), demonstrou que ocorre uso empiricamente de antimicrobianos como a 

vancomicina para pacientes com COVID-19 admitidos com gravidades como: febres 

recorrentes, necessidades flutuantes de oxigênio, hospitalização e / ou ventilação 

prolongada. 
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2.5 Prevenção e Tratamento das Infecções por Staphylococcus aureus meticilina 

resistente (SARM) 

A escolha e o momento da terapia antibacteriana afetam grandemente os resultados 

do tratamento na SAB. Para ORS causada por MSSA, terapia β-lactama é considerada o 

padrão de ouro. Para MRSA, as diretrizes da Sociedade de Doenças Infecciosas de 2011 

recomendam o tratamento com vancomicina ou daptomicina. No entanto, cada agente 

antimicrobiano tem limitações. Várias questões restringem a utilidade da vancomicina, 

incluindo atividade bactericida lenta, baixa penetração tecidual e aumento dos relatos de 

resistência e falha. Embora a daptomicina seja eficaz contra a bacteremia por MRSA, a 

não suscetibilidade emergente do tratamento é preocupante, e as evidências sugerem que 

o tratamento prévio com vancomicina pode estimular a resistência à daptomicina em S. 

aureus.(HASSOUN; LINDEN; FRIEDMAN, 2017). 

 O tempo para o tratamento efetivo é amplamente dependente da identificação de 

patógenos. Atrasos no diagnóstico e tratamento da SAB levam a resultados clínicos mais 

fracos. Técnicas padrão de identificação microbiana levam entre 48 e 72 horas, enquanto 

testes diagnósticos rápidos recentemente desenvolvidos fornecem dados dentro de 3 horas 

da coleta. Ao permitir uma terapia antimicrobiana otimizada, testes diagnósticos rápidos 

podem reduzir a mortalidade, a hospitalização e os custos. (HASSOUN, A., et al 2017). 

2.6 Biofilme 

Biofilmes são comunidades de microrganismos que se fixam em uma superfície 

e desempenham um papel significativo na persistência de infecções bacterianas. As 

bactérias dentro de um biofilme são de várias ordens de magnitude e mais resistentes aos 

antibióticos. Até o momento, nenhuma droga está em uso clínico que vise 

especificamente os biofilmes bacterianos.(DU; BONSU, 2015). 

Biofilmes bacterianos estão associados a uma ampla gama de infecções, desde 

aquelas relacionadas a dispositivos exógenos, como cateteres ou articulações protéticas, 

até infecções crônicas de tecidos. Embora para biofilmes associados a dispositivos, a 

remoção do implante (quando possível) seja a melhor alternativa terapêutica, para tecidos  

biofilmes a única terapia disponível hoje é o tratamento com antibióticos. No entanto, 

apesar da terapia de longo prazo com antibióticos para os quais as bactérias 
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mostram suscetibilidade in vitro, as bactérias que crescem em biofilme persistem e 

destroem o tecido infectado devido à resposta inflamatória de longo prazo, causando 

infecção crônica. (OLIVER et al., 2017). 

 Segundo os autores FLEMMING et al., 2016 o biofilme é definido como uma 

comunidade microbiana organizada, complexa e séssil encerrada em uma matriz de 

biopolímero autocriada, que pode ser formada em superfícies bióticas e abióticas. Do 

ponto de vista humano, o biofilme tem um impacto tremendo no campo da medicina, em 

particular em infecções associadas à saúde relacionadas a dispositivos internos, como 

cateteres, implantes, válvulas cardíacas artificiais e articulações protéticas.  

Para o autor KOO et al., 2017, a formação de biofilme é um mecanismo 

adaptativo de células bacterianas, permitindo-lhes sobreviver e persistir em ambientes. 

Devido à baixa atividade metabólica das bactérias encapsuladas em biofilme e à 

penetração insuficiente de antibióticos no biofilme, as bactérias que residem no biofilme 

são capazes de resistir a concentrações até mil vezes maiores de antibióticos em 

comparação com suas contrapartes planctônicas .WU et al.,2015 ; MEMARIANI et al,. 

2019. 

“A formação de biofilme é um processo dinâmico e complexo que pode ser 

dividido principalmente em cinco fases”: (MENDES, 2015, p. 23-25), (Figura 2). 

Figura 2: Ciclo de vida do biofilme bacteriano 

 Fonte: http://www.emerypharmaservices.com/ 

 

 Fase 1- Ocorre a aderência reversível das bactérias à superfície, podendo ser uma 

união fraca das bactérias com o substrato; 
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 Fases 2 e 3 – Nesta fase temos a adesão irreversível à superfície, com um estágio 

inicial de crescimento e divisão com produção de um exopolímero protetor e o 

desenvolvimento final da colónia com dispersão de células colonizadoras.  

 Fase 4 – Ocorre o crescimento e maturação do biofilme. As células bacterianas 

resultantes formam uma micro colônia em torno do local de união. Se as condições 

forem adequadas, será desenvolvida uma colónia organizada. Ao longo da etapa de 

maturação, o biofilme se adapta à presença de nutrientes, oxigénio e mudanças 

populacionais. Estima-se que o desenvolvimento desta fase seja de 2 a 4 dias. 

 Fase 5 – Nessa etapa temos a difusão de células colonizadoras. Finalmente, algumas 

bactérias da matriz do biofilme são libertadas para colonizar novas superfícies, 

fechando ou iniciando o ciclo. 

Nas últimas décadas, o Staphylococcus aureus causou devastação na 

comunidade e nos ambientes de saúde. (MEMARIANI et al, 2018). A bactéria produz 

um amplo espectro de doenças, que vão desde infecções de pele relativamente leves, 

como impetigo, furúnculos e foliculite, até doenças graves e potencialmente fatais, 

incluindo sepse, endocardite e osteomielite. Na verdade, um repertório extraordinário de 

fatores de virulência contribui para a patogenicidade de S. aureus (KANE et al.,2018 ; 

MEMARIANI et al., 2019 ). Fora isso, a aptidão de S. aureus para formar biofilmes em 

dispositivos médicos residentes, como válvulas cardíacas artificiais, articulações 

protéticas e cateteres, impede o tratamento bem-sucedido de infecções (MOORMEIER E 

BAYLES 2017). 

Dentro desse contexto para os dias atuais se faz cada vez mais necessário a busca 

de novas estratégias terapêuticas para que possamos combater as infecções e, ou, 

biofilmes formados por bactérias, principalmente aquelas ditas como multirresistentes. 

2.7 Novas estratégias terapêuticas 

A resistência antimicrobiana é atualmente considerada uma das principais ameaças 

à saúde pública global pela Organização Mundial da Saúde (OMS), especialmente por 

causa da disseminação global de patógenos bacterianos multirresistentes 

(MDR). Patógenos MDR podem desenvolver resistência a diferentes antimicrobianos por 

meio da transferência horizontal de genes e por meio de mutações genéticas como 

consequência da exposição a esses medicamentos. Embora a aquisição de resistência seja 
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um processo natural, ela é exacerbada pelo uso indevido de antibióticos, vigilância 

inadequada e regulação mal controlada de antibióticos na medicina clínica e na indústria 

pecuária, o que levou ao aparecimento e disseminação de bactérias MDR por toda parte 

o mundo. (PACIOS, O. et al., 2020)  

Os antibióticos são únicos entre os medicamentos por duas razões principais: eles 

devem atender a critérios específicos e exigentes de eficácia e segurança e são altamente 

suscetíveis à perda de eficácia surpreendentemente rápida por meio da evolução 

bacteriana por seleção natural. (TYERS; WRIGHT,2019) 

Esses parâmetros direcionaram o desenvolvimento de medicamentos 

antibacterianos desde o lançamento da era moderna dos antibióticos, há mais de seis 

décadas. Como uma consequência evolutiva direta do uso generalizado e do uso excessivo 

de antibióticos, complicada por uma retirada de uma parte substancial da indústria 

farmacêutica tradicional do campo, a extensão limitada atual do desenvolvimento de 

drogas antibióticas está sendo superada maciçamente pela resistência emergente contra 

todos os antibióticos disponíveis. (TYERS; WRIGHT,2019). 

Por outro lado, a administração de antibióticos e o uso são a resposta lógica 

para a resistência, agora estamos diante de infecções com um número limitado de 

opções terapêuticas, e tratamentos alternativos devem ser desenvolvidos. Essas 

opções deverão ser baseadas em alvos específicos da bactéria ou projetadas para 

melhorar a resposta do hospedeiro à lesão infecciosa. (ANNE-SOPHIE, B.; 

BENOIT, G.; 2017). 

2.8 Inibidores seletivos da recaptação da serotonina  

Os inibidores seletivos da recaptação de serotonina têm sido considerados os 

primeiros antidepressivos altamente seletivos para o monoamino neurotransmissor serotonina 

(5-HT). Esses antidepressivos são efetivos na maioria das desordens de humor e ansiedade e o 

seu uso geralmente substitui o uso de antidepressivos tricíclicos, devido à maior torelabilidade 

e segurança. Entretanto, esses não são desprovidos de efeitos adversos; por exemplo, a 

fluoxetina, representante desta classe, tem atividade antagonista ao monoamino 

neurotransmissor serotonina 2c, podendo causar dor de cabeça, agitação e perda de apetite. 

(BRUNTON, L.L. GOODMAN & GILMAN,2012) 

Esta classe é rapidamente absorvida, liga-se às proteínas plasmáticas (alta 

porcentagem), todos deslocam outros fármacos da ligação proteica, aumentando seu nível 

plasmático. Metabolizados primariamente pelo fígado, todos os ISRSs afetam as enzimas 
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metabolizadoras do citocromo P-450 (em menor proporção a sertralina) e podem comprometer 

o metabolismo de outros fármacos metabolizados por esse sistema. As concentrações 

plasmáticas da sertralina são proporcionais às doses administradas (farmacocinética linear), o 

que não ocorre com fluoxetina e paroxetina (RANG; DALE, 2010).  

As concentrações plasmáticas terapêuticas recomendadas têm sido de 100 a 500 

ng/mL para fluoxetina, de 25 a 50 ng/mL para sertralina e de 30 a 100 ng/mL para paroxetina. 

No entanto, esses intervalos terapêuticos não se encontram claramente definidos 

(GOODNICK, GOLDSTEIN, 1998).  

Os ISRS, como fluoxetina, sertralina e paroxetina, têm as mesmas indicações clínicas: 

quadros depressivos; ansiedade; síndrome do pânico; distúrbios fóbicos e obsessivos; 

obesidade; bulimia; fibromiosite; entre outros (KAPLAN; SADOCK, 1998; SANDERS-

JUSH; MAYER, 2003; RANG; DALE, 2010). Os raros efeitos colaterais associados a sua fácil 

administração e boa aceitação fizeram estas substâncias serem de amplo uso.  

A atividade antimicrobiana de psicotrópicos foi descrita pela vez em 1959. Desde 

então, vários agentes “não antimicrobianos” incluindo os inibidores seletivos da recaptação de 

serotina (ISRS) têm sido testados. Um estudo realizado por MUNOZ-BELLIDO.; et al. 2000) 

mostrou que alguns antidepressivos (sertralina, clorpromazina e clomipramina) têm uma 

significativa atividade antimicrobiana, principalmente contra bactérias Gram-positivas, 

incluindo S. aureus. Entretanto, não existem dados na literatura mundial acerca da atividade de 

fluoxetina contra MRSA, tornando esse estudo um pioneiro na área e elevando dessa forma a 

capacidade de inovação tecnológica no país.  

 BATISTA, et al, 2019 relata que devido ao aumento da frequência da resistência aos 

antimicrobianos, é necessário o desenvolvimento de novas estratégias terapêuticas. Vários 

estudos têm apontado o efeito antimicrobiano dos psicotrópicos contra um grupo variado de 

microrganismos.  

A fluoxetina (C17H18F3NO.HCl) possui peso molecular de 345,8 (Figura 3), é 

apresentada na forma de cloridrato, como pó cristalino branco ou quase branco, fracamente 

solúvel em água, livremente solúvel em etanol e em metanol, fracamente solúvel em 

diclorometano, é um fármaco utilizado como antidepressivo por sua capacidade de inibir 

seletivamente a recaptação de serotonina.  
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Figura 3: Estrutura química da fluoxetina  

 

Fonte: Anvisa 2019 

2.9 Galactomanana 

Os polissacarídeos das sementes são uma das categorias mais importantes de 

gomas de origem vegetal usadas na indústria de alimentos, pois desempenham um papel 

importante no processamento de alimentos e na melhoria na textura dos produtos 

alimentícios. A ocorrência de polissacarídeos em sementes de plantas ocorre 

principalmente em três formas: como material de reserva alimentar de polissacarídeo sem 

amido (por exemplo, guar, alfarroba, etc.), como mucilagens nos tegumentos das sementes 

(por exemplo, semente de psyllium, linhaça, semente de mostarda amarela, etc. .), e como 

materiais de parede celular de cotilédones e endospermas de sementes (por exemplo, 

sementes de tamarindo e soja). As composições químicas, estruturas finas e propriedades 

físicas e funcionais desses polissacarídeos podem variar significativamente com as fontes 

vegetais, ambientes de cultivo e método de produção. (PRAJAPATI et al., 2013). 

Galactomananos são polissacarídeos heterogêneos compostos por um backbone 

β- (1-4) - d- manano com um único ramo d- galactose ligado a α- (1-6).  Na Figura 4 eles 

diferem uns dos outros pela razão manose / galactose (M / G). Essas gomas são obtidas 

principalmente a partir do endosperma de sementes dicotiledôneas de numerosas plantas, 

principalmente das Leguminosas. (PRAJAPATI et al., 2013). 

Figura 4:  Estrutura molecular geral do galactomanana 

 

 

Fonte: (PRAJAPATI et al., 2013). 
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Os polissacarídeos foram estudados nas últimas décadas como materiais poliméricos 

para o encapsulamento de substâncias terapêuticas, porque estes são facilmente disponíveis, 

apresentando baixa ou nenhuma toxicidade, de baixo custo, susceptíveis a uma grande variedade 

de modificações químicas, potencialmente degradáveis e boa biocompatibilidade. (SOUZA, et al 

2015). 

As principais fontes comerciais de galactomananas são a goma guar 

(Cyamoposis tetragonolobus), Alfarrobas (Ceratonia siliqua) e goma de tara (Caesalpinia 

spinosa), que diferem, principalmente, pela proporção da distribuição de galactoses ligadas 

à cadeia principal de manose. 

 

A subfamília Caesalpinioideae inclui 171 gêneros e cerca de 2250 espécies de 

arvores arbustivas, pequeno e médio porte, pertencentes a regiões tropicais e subtropicais 

do planeta. Dentre as espécies da subfamília Caesalpinoideae estudadas se encontra o 

Jucazeiro. Planta oriunda do Nordeste Brasileiro, principalmente Ceará e Pernambuco, de 

porte mediano, pertencente à família Leguminosae ou Fabaceae, popularmente conhecida 

como pau-ferro ou jucá. O gênero Caesalpinia   apresenta   diferentes   espécies   com   

proporção   de   Manose:Galactose variando entre 2,5 a 4:2.  Além das diferentes 

proporções Manose: Galactose podem apresentar diferentes massas moleculares e 

solubilidade em água depende   do   conteúdo   de   galactose   substituinte. (CUNHA., et 

al., 2017). 

Este polímero apresenta uma série de características atraentes para aplicações 

biofarmacêuticas, entre as quais a sua alta capacidade de gelificação devem ser destacada. 

(SOUZA, et al 2015). A variedade de propriedades físico-químicas torna esse polissacarídeo 

um material bastante versátil utilizado pelo homem de inúmeras formas, entre elas, na indústria 

têxtil, farmacêutica, alimentícia, cosmética e na biomedicina. (CUNHA., et al., 2017). 

 

2.10 Forma farmacêutica como micropartículas 

O desenvolvimento de uma nova molécula de medicamento é caro e demorado. A 

melhoria da proporção de eficácia de segurança de medicamentos “antigos” foi tentada usando 

diferentes métodos, como individualização da terapia medicamentosa, titulação da dose e 

monitoramento terapêutico do medicamento. A distribuição de drogas em taxa controlada, 

liberação lenta e administração direcionada são outros métodos muito atraentes e têm sido 

perseguidos vigorosamente. (TIWARI G, et al., 2012). 



34 
 

A extensão e velocidade com as quais um fármaco é absorvido podem ser alteradas 

por diversos fatores fisiológicos e físico-químicos relacionados ao próprio fármaco. A 

biodisponibilidade também pode ser influenciada devido a fatores ligados a formulação 

e a forma farmacêutica. Portanto, cada vez mais estão sendo projetadas formas 

farmacêuticas para modular a liberação e absorção de fármacos. (ROSSEL, L;2000; 

COLLETT; MORETON, 2005). 

Segundo os autores ANSEL, POPOVICH, ALLEN, 2013, novos sistemas de 

liberação de fármacos podem proporcionar ao paciente benefícios clínicos importantes 

como: 

 Melhor adesão ao tratamento; 

 Incrementar resultados da terapia; 

 Reduzir os efeitos adversos; 

 Redução dos custos global no uso de medicamentos; 

As Micropartículas são pequenas partículas de fluxo livre que consistem em 

polímeros naturais ou sintéticos com diâmetro de partícula variando de 1 a 1000 μm. Com 

o avanço da biotecnologia, da genômica, muitas terapêuticas potentes e específicas foram 

se formando. Devido a vários problemas, como baixa solubilidade, baixa estabilidade, 

índice terapêutico estreito de muitos novos medicamentos, existe uma necessidade 

correspondente de uma administração mais segura do medicamento.(RASHID; KAUR; 

SINGH, 2016)  A administração deve ser projetada de forma a fornecer o agente ativo na 

quantidade certa, no momento certo, em um local adequado no corpo para aumentar a 

adesão do paciente e minimizar os efeitos colaterais. 

No início da década de 50 as preparações farmacêuticas com propriedades de 

liberação controlada foram introduzidas com o propósito de manter níveis constantes da 

concentração do fármaco no plasma em função do tempo após a sua administração. 

(ANSEL, POPOVICH, ALLEN, 2013; COLLETT; MORETON, 2005; LORDI, 2001).  

Existe uma ampla gama de sistemas transportadores de partículas usados para a 

entrega de drogas direcionadas a terminado órgão, que inclui principalmente 

micropartículas, microcápsulas, nanopartículas, nanocápsulas para superar as 

desvantagens dos sistemas convencionais de entrega de drogas, como o aumento do risco 

sistêmico a reações adversas a medicamentos. (RASHID; KAUR; SINGH, 2016) 
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Segundo a farmacopéia dos Estados Unidos The United States Pharmacopeia,  

(USP)  edição 43 do ano 2020, os sistemas de liberação controlada são aqueles que 

possuem características de liberação da droga em relação ao tempo e/ou localização, para 

atingir um objetivo terapêutico que não é possível obter com formas convencionais e 

reconhece apenas dois tipos a liberação estendida e a liberação retardada. Para a 

Farmacopeia Brasileira, 2019 ela  vai citar a liberação convencional como  o tipo de 

liberação de formas farmacêuticas que não são modificadas intencionalmente por um 

desenho de formulação especial e/ou método de fabricação, e logo em seguida define 

formas farmacêuticas de liberação prolongada (tipo de liberação modificada de formas 

farmacêuticas que possibilita pelo menos uma redução na frequência de dose quando 

comparada com o medicamento apresentado na forma de liberação convencional.)  e 

retarda como sendo (tipo de liberação modificada de formas farmacêuticas que apresenta 

uma liberação retardada do princípio ativo) 

Outras literaturas apresentam classificações adicionais como: liberação sustentada, 

liberação prolongada e liberação repetida. 

2.11 Técnica de utilização de Spray Drying 

A secagem por spray é um método bem conhecido de produção de partículas que 

consiste na transformação de um material fluido em partículas secas, aproveitando-se de 

um meio de secagem gasoso a quente. A evolução da atomização foi diretamente 

influenciada pela Segunda Guerra Mundial, onde havia uma necessidade imperativa de 

reduzir o peso e o volume dos alimentos e outros materiais a serem transportados. Como 

resultado, a secagem por spray se tornou uma referência no setor, principalmente na 

fabricação de laticínios. No pós-guerra, o método de spray drying continuou avançando, 

atingindo as indústrias farmacêutica, química, cerâmica e de polímeros.  

O mecanismo de secagem por spray é baseado na eliminação de umidade usando 

para isso uma atmosfera aquecida à qual o produto de alimentação é submetido. O 

processo pode ser descrito por três fases principais (atomização, conversão gota em 

partícula e coleta de partículas), (Figura 5). 
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Figura 5: Mecanismo de ação do equipamento Spray drying 

 

Fonte: Paños, Inés & Acosta, Nick & Heras, Angeles. (2009). 

Esta técnica oferece algumas vantagens como baixa quantidade de solvente 

residual no produto final, produção de partículas relativamente uniformes e esféricas, boa 

eficiência e baixo custo do processo. Na indústria de alimentos, a utilização de 

equipamentos spray dryer para encapsulação de aromas e conservação de substâncias tem 

sido amplamente difundida, porém, há muitas limitações na aplicação deste processo, o 

que demanda estudos constantes sobre a encapsulação. (SOUZA, et al 2015).  

Esta técnica tem solucionado limitações no emprego de ingredientes 

alimentícios visto que pode reduzir ou eliminar odores indesejáveis, reduzir volatilidade 

e reatividade e aumentar a estabilidade destes em condições ambientais adversas, como 

na presença de luz, oxigênio e pH extremos. A microencapsulação é considerada um 

processo físico no qual um filme fino ou uma camada polimérica é utilizada para envolver 

sólidos, líquidos e gasosos. 

Segundo o autor (SALAMA, 2020) investigou o potencial do processo de 

secagem por pulverização para formular micropartículas lipídicas sólidas que encapsulam 

drogas proteicas . Em primeiro lugar, a insulina, como proteína modelo, foi transformada 

no complexo insulina-fosfolipídeo, por dissolução com excipientes lipídicos em um 

solvente orgânico. Em seguida, o sistema foi seco por pulverização para fabricar 

micropartículas lipídicas sólidas. Um método semelhante foi adotado para formular 

micropartículas poliméricas usando ácido D, L-láctico-co-glicólico (PLGA). Visto por 

microscópio eletrônico de varredura, micropartículas lipídicas sólidas secas por 

pulverização e micropartículas PLGA tinham superfície lisa e partículas esféricas. A 
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secagem por spray de insulina causou pequenas alterações em sua estrutura secundária.      

A liberação sustentada de insulina foi alcançada a partir das micropartículas de lipídeos 

sólidos com uma liberação de explosão significativamente menor em comparação com as 

micropartículas de PLGA carregadas com insulina. Isso pode indicar a potencialidade da 

secagem por pulverização para desenvolver micropartículas lipídicas sólidas 

encapsuladas por proteína de liberação sustentada. 

2.12 Citotoxicidade e genotoxicidade 
 

 As micropartículas geralmente têm diferentes propriedades físico-químicas e 

eletrônicas, incluindo maior área de superfície específica e reatividade de superfície. Isso 

se deve principalmente ao pequeno tamanho das partículas obtidas durante o processo de 

produção (HOCHELLA, SPARKS, & TWINING, 2012).  

Para que as aplicações das micropartículas sejam benéficas, elas precisam ser 

rapidamente internalizadas pelas células (BRANNON-PEPPAS & BLANCHETTE, 

2004; OBERDÖRSTER et al., 2005). Porém essa internalização, pode causar alterações 

na espessura das membranas celulares, induzir a formação de poros na membrana e, 

assim, prejudicar sua integridade, e gerar estresse oxidativo, resultando em 

nanotoxicidade. (He et al., 2015). 

O uso de micropartículas pode ser um grande aliado para a qualidade de vida, mas 

também pode levantar preocupações da sociedade, pois os inevitáveis riscos percebidos 

não podem ser ignorados (KUMARI, INDU, SRINIVAS, KAMAL, & GROVER, 2014). 

Assim, para que as micropartículas sejam consideradas seguros, eles precisam ser 

testados e verificar seus possíveis efeitos tóxicos. 

Portanto, durante os processos de avaliação das micropartículas é necessário 

observar a interação com as biomembranas (por exemplo, com a membrana celular) para 

avaliar a capacidade de atingir as células-alvo. Compreender o mecanismo subjacente das 

interações micropartículas-biomembrana e assim melhorar os efeitos positivos das 

micropartículas. 

Segundo ROGERO E IKEDA ,2003 e a International Standardization Organization 

(expresso na ISO 10993), o ensaio de citotoxicidade in vitro é o primeiro teste que deveria 

ser realizado para avaliar a biocompatibilidade de qualquer material para uso em 

dispositivos biomédicos. Somente depois que a não toxicidade for comprovada, outros 

testes podem ser realizados para completar os resultados. A avaliação da genotoxicidade 
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também é um componente útil, onde a segurança pode ser avaliada ao usar certas 

substâncias, como produtos farmacêuticos, produtos químicos industriais, pesticidas, 

biocidas, aditivos alimentares e ingredientes cosméticos, todos os quais são relevantes no 

contexto das regulamentações internacionais destinadas à proteção humana e saúde 

animal (CORVI & MADIA, 2017). 
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3. HIPÓTESES 

3.1 A fluoxetina é capaz de ser eficaz contra Staphylococcus aures meticilina 

resistente. 

3.2 É possível desenvolver micropartículas de liberação controlada da fluoxetina 

com galactomanana. 

3.3 As micropartículas obtidas serão capazes de inibir crescimento de SARM e do 

biofilme formado. 

3.4   As micropartículas obtidas são capazes de serem citotóxica e genotoxica.  
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4. OBJETIVOS 

4.1 Geral: 

Esse trabalho tem como objetivo geral desenvolver micropartículas de 

galactomanana com fluoxetina e avaliar o efeito in Vitro da Fluoxetina e das 

micropartículas obtidas frente a cepas de Staphylococcus aureus e  resistentes a meticilina 

SARM. 

4.2 Específicos: 

 
 Determinar o potencial antimicrobiano, in vitro, da fluoxetina frente a 

cepas de Staphylococcus aureus resistentes a meticilina (SARM) pertencentes à 

bacterioteca do LABIMAN da Universidade Federal do Ceará;  

 Escolher a galactomanana como polímero que irá compor as 

micropartículas;  

 Desenvolver micropartículas destinadas ao carreamento e liberação dos 

fármacos para uso tópico com ação antimicrobiana;  

 

 Realizar a caracterização física das micropartículas obtidas; 

 Determinar a atividade antibiofilme, In vitro, da fluoxetina frente a cepas 

de Staphylococcus aureus resistentes a meticilina (SARM) pertencentes à bacterioteca do 

LABIMAN da Universidade Federal do Ceará;  

 Avaliar a capacidade das micropartículas obtidas de causarem algum dano 

mutagênico. 
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5. MATERIAIS E MÉTODOS 

5.1 MATERIAL 

O cloridrato de fluoxetina de grau farmacêutico (FLX) foi adquirido da Pharma 

Nostra, a oxacilina de sódio (OXA) foi obtida da Blau Farmacêutica S /A (validade 11/21) 

e o galactomanana (GAL) (massa molar, Mw = 3,6 x 105 g / mol por GPC, número de 

massa molar, Mn = 1,5 x 105 g / mol, índice de polidispersidade (Mw / Mn) 2,4 com 

relação manose: galactose 2,5: 1) foi fornecido pelo Laboratório de Polímeros e Inovação 

de Materiais (LabPIM), Universidade Federal do Ceará (UFC) e previamente 

caracterizada (CUNHA, et al 2017) . Todos os produtos químicos eram de grau analítico 

e usados como recebidos sem qualquer purificação adicional. 

5.2 MÉTODOS 

5.2.1 Encapsulação da fluoxetina por spray-drying  

A formulação FLX + GAL (10:90) foi preparada seguindo a metodologia 

modificada previamente descrita por  (SOUZA et al., 2013). Uma massa de 

galactomanano (1 g) foi dissolvida em água destilada e agitada durante 24 h à temperatura 

ambiente. Em seguida, fluoxetina (10% em relação ao polímero) e Tween 80 (0,1% em 

relação ao bioativo) foram adicionados e agitados por mais 4 horas antes da secagem por 

pulverização. A proporção final de polímero: bioativo foi 90:10 p/p. A fluoxetina 

encapsulada foi obtida com um B-290 Mini Spray Dryer (Büchi) equipamento cedido 

pelo Laboratório de Polímeros e Inovação de Materiais (LPIM)/UFC. As temperaturas de 

entrada e saída foram 120 e 90 ºC, respectivamente. O fluxo de alimentação foi de 10 mL 

/ min e o fluxo de volume do aspirador foi de 35 m3 / h. O rendimento operacional foi de 

37%. A amostra foi armazenada em temperatura ambiente e protegida da umidade e luz 

(PAUL M. MUCHINSKY, 2012; RASHID et al., 2018). 

5.2.2 Calorimetria de varredura diferencial (DSC) 

As As propriedades térmicas das amostras foram determinadas pela análises DSC 

realizada em um equipamento DSC-Q50 da Shimadzu do (Departamento da Física UFC) 

em atmosfera inerte (N2, 50 mL.min-1). O programa teve uma única corrida de 25 a 500 

° C, a uma taxa de aquecimento de 10 ° C min − 1. Utilizaram-se cápsulas de alumínio 

parcialmente fechadas contendo aproximadamente  5mg - 10 mg  das amostras (FLX, 

GAL, GFM) e 10 mg de Alumina (α-Al2O3) como referência. .(PAUL M. 

MUCHINSKY, 2012; RASHID et al., 2018). 
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5.2.3 Espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FT-IR) 

Os espectros de infravermelho foram realizados em um espectrômetro Shimadzu 

modelo IRTracer-100, (Departamento da Física UFC) na região do número de onda de 

4000 a 500 cm-1. Cerca de 5 mg de cada amostra (FLX, GAL, GFM) foram misturados 

e triturados com KBr e colocadas no espectrômetro Os espectros foram obtidos  no 

intervalo de números de onda de 500-4000 cm– 1 (SOUZA , et al., 2015). 

 

5.2.4 Difração de raios-X (DRX) 

As amostras FLX, GAL e GFM foram analisadas em difratômetro Panalytical Xpert 

Pro MPD (Holanda),do (Departamento da Física UFC)  utilizando radiação CoKα, tensão 

de 40 kV e corrente de 40 mA. A taxa de varredura usada foi de 0,5 ° min-1 na região do 

ângulo de difração (2θ) de 3 ° a 90 °. As amostras foram maceradas para obter um pó fino 

antes da análise. (PAUL M. MUCHINSKY, 2012; RASHID et al., 2018). 

 

5.2.5 Quantificação de FLX em micropartículas por espectrofotometria UV-Vis 

Devido à turbidez, interação por ligações de hidrogênio, surgiu a necessidade de se 

elaborar um método que fosse capaz de dosar o fármaco independentemente da 

quantidade de galactomanana no meio líquido. Portanto, o uso de planejamento fatorial 

foi escolhido para obter um modelo matemático que pudesse expressar o conteúdo de 

fluoxetina na presença de galactomanana. Para a curva de calibração padrão, foram 

preparadas soluções de fluoxetina em diferentes concentrações (1 - 14,5 µg / ml) e 

galactomanana variando de 10-100 µg / ml. As soluções foram preparadas em triplicata e 

analisadas em espectrômetro UV-Vis na faixa de 200-400 nm. Para escolher o 

comprimento de onda para quantificar a fluoxetina, foi necessário o uso de regressão 

multivariada. Para validar o método, três soluções FLX em triplicado foram preparadas 

com concentrações dentro do limite da curva e do conteúdo, e o desvio padrão relativo 

foi calculado a partir dos modelos matemáticos obtidos.  

Após a obtenção do modelo matemático, foi verificada a quantificação da 

fluoxetina no produto encapsulado. Esses resultados podem ser verificados  ANEXOS. 

O software utilizado para controlar e capturar os dados do espectrofotômetro 

Spectronic Genesys 10UV foi o VisioNlite, do mesmo fabricante do equipamento. Os 

espectros coletados em CSV foram processados para suavização pelo algoritmo Savitz & 

Golay utilizando 11 pontos e função quadrática, sendo também submetidos à derivação 

de primeira ordem, com  = 2 nm. 
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Esse processamento foi realizado no software SpectroWSM, desenvolvido pelo 

farmacêutico Tiago Dias, disponível em https://farmacotecnica.ufc.br/pt/softwares. 

Para a quantificação da fluoxetina em micropartículas por espectrofotometria UV-Vis, 

uma quantidade de micropartículas correspondente a uma concentração de FLX na curva 

foi pesada e diluída com água destilada. Esta solução foi preparada em triplicata e 

espectros de UV-Vis foram usados para determinar a porcentagem de fármaco 

aprisionado nas micropartículas (El-Say, 2016). 

A concentração da droga foi determinada utilizando a curva padrão obtida por 

regressão multivariada e a eficiência de encapsulação foi calculada de acordo com a 

equação 1: 

% 					  

 

Onde: EE = Eficiência de encapsulamento; QTD = Quantidade do Fármaco determinada no 

sistema polimérico; QTA = Quantidade de fármaco teoricamente adicionada ao sistema 

polimérico. 

Para calcular o teor de droga encapsulado, usamos a equação 2: 

% . 								  

Onde: TF (%) = Teor encapsulado do Fámaco; TTF (%) = Teor teórico do fármaco 

encapsulado; EE (%) = Eficiência de encapsulamento. 

 

5.2.6 Liberação in Vitro de micropartículas  

Para o ensaio de dissolução in vitro, as micropartículas de fluoxetina encapsuladas 

foram colocadas em uma cápsula vegetal de tamanho 00. Para a realização do ensaio de 

dissolução, foi utilizado o equipamento Dissolutor EWERKA DT 80 e  aparelho 1 

(basket-USP), equipamento cedido pelo Centro de Desenvolvimento e Ensaios 

farmacêuticos (CEDEFAR/UFC). O teste foi realizado em triplicata, com 500 mL de 

meio, a 37 ° C e velocidade de 75 rpm. O meio utilizado foi tampão fosfato a pH 6,0. 

Amostras de 4,5 mL foram coletadas  a cada 30 minutos  e o ensaio foi realizado durante 

9 horas, após cada coleta era feita reposição do meio. As amostras foram coletadas e 

analisadas por espectrometria UV-Vis e ao final foi determinada a quantidade de fármaco 

liberado de acordo com o tempo decorrido utilizando o modelo matematico obtido por 
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regressão multivariada (item 5.2.5). (ERUM et al., 2016; HAZRA et al., 2015; 

MÖNKÄRE et al., 2011). 

Para determinar a cinética de liberação, o software DDsolver foi utilizado a fim de 

encontrar o melhor modelo matemático para a liberação das micropartículas obtidas. 

5.2.7 Determinação das concentrações inibitórias mínimas (CIMs) 

Para a determinação de CIMs, uma cepa comercial de Staphylococcus aureus 

(ATCC 6538), foram usadas 8 cepas clínicas de S. aureus e 12 cepas clínicas de MRSA. 

Todas as cepas foram obtidas no Laboratório de Bioprospecção de Moléculas 

Antimicrobianas (LABIMAN) da Universidade Federal do Ceará. Os valores de CIMs 

foram determinados pela técnica de diluição em microplaca (96 poços) de acordo com o 

método da norma M100-S25 do Clinical and Laboratory Standards Institute (CLSI, 2015) 

para bactérias aeróbias. As amostras (OXA, FLX, GAL, GFM) foram testados em 

concentrações que variam de 1,99 a 1020 μg / mL. O inóculo de cada microrganismo foi 

preparado de acordo com 0,5 na escala de McFarland. As microplacas foram incubadas a 

35 ºC por 24 h. Após a incubação, as microplacas foram submetidas a leitura visual para 

determinação da concentração mínima por inibição completa do crescimento dos 

microrganismos em comparação com os poços controle. Todos os testes foram realizados 

em triplicata. 

5.2.8 Determinação da Viabilidade e Biomassa do Biofilme. 

A atividade do antibiofilme foi determinada de acordo com (FAZLY BAZZAZ et 

al., 2018) com algumas modificações. A cepa clínica MSSA 007 e outra de MRSA 001 

foram escolhidas. Foram colocados em caldo triptona de soja (TSB) suplementado com 

glicose a 2%, centrifugados a 3500 rpm e lavados três vezes com solução salina 

tamponada com fosfato (PBS). Em seguida, as inoculações foram realizadas em TSB a 

0,5 na escala de McFarland (1 x 108 células), 200 µl foram adicionados a cada poço de 

uma placa de poliestireno de 96 poços. Após a formação do biofilme, as soluções FLX e 

GFM foram adicionadas nas concentrações de 1020 µg / mL (4x MIC), 510 µg / mL (2x 

MIC), 225 µg / mL (MIC) e 127,5 µg / mL (MIC / 2 ) As placas foram incubadas a 35 

° C durante 48 h. Posteriormente, o conteúdo foi removido e lavado suavemente três vezes 

com PBS. Para avaliar a viabilidade dos biofilmes, foi realizado o ensaio de redução do 

MTT (2 mg / ml em PBS). A partir desta solução, 150 µl foram adicionados a cada poço 

e deixados em uma estufa por 2 h a 35° C. Após esse tempo, a solução de [3- (4,5-
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dimetiltiazol-2il) -2,5-difenil tetrazólio (MTT) foi removida e 100 µl de dimetilsulfóxido 

(DMSO) foram colocados para dissolver o {E, Z- 1- (4,5-dimetiltiazol-2-il) -1,3-

difenilformazan} (sal de formazan), então 100 µl de DMSO foram transferidos para uma 

nova placa de 96 poços e a leitura foi realizada em um leitor de placas a 570 nm para 

determinar a densidade óptica.  

Para o ensaio de biomassa total, as placas foram tratadas com 100 μL de solução de 

corante violeta cristal 0,1%. O corante foi deixado em contato com o biofilme por 10 

minutos, depois removido e cada poço foi lavado com 200 μL de metanol. Por fim, cada 

amostra foi analisada com um leitor de ELISA a 570 nm para determinar a densidade 

óptica (CLSI, 2015; NETO et al., 2017). 

5.2.9 Isolamento de leucócitos de sangue periférico (PBLs) 

O presente estudo foi aprovado pelo comitê de ética em pesquisa de nossa 

universidade (Processo nº 161/2014). O sangue heparinizado foi coletado de doadores 

saudáveis, não fumantes, que não haviam tomado nenhum medicamento nos 15 dias 

anteriores à coleta e que não tinham histórico de exposição a substâncias potencialmente 

genotóxicas. Os PBLs foram isolados pelo método padrão de centrifugação em gradiente 

de densidade em Histopaque-1077. As células foram lavadas e ressuspensas em meio 

RPMI 1640 suplementado com 20% de soro fetal bovino, 2 mM de glutamina, 100 U / 

mL de penicilina e 100 μg / mL de estreptomicina, a 37 ° C sob 5% de CO2. 

Fitohemaglutinina (2,5%) foi adicionada no início da cultura. Após 24 horas, as células 

foram tratadas com as substâncias de teste. 

5.2.10 Teste de aberrações cromossômicas (CAs) 

Após o final do tratamento (24 horas), as células foram lavadas com PBS gelado e 

recultivadas em meio RPMI completo por 48 horas. Colquicina (0,0016%) foi adicionada 

2 horas antes da fixação (72h). Os cromossomos foram preparados de acordo com 

procedimentos padrão (Moorhead et al., 1960). O tratamento hipotônico com KCl (0,75 

M, 37 °C) foi aplicado durante 15 min. As células foram fixadas com metanol e ácido 

acético na proporção (3: 1), e a solução fixadora foi trocada duas vezes. As lâminas secas 

ao ar foram coradas com Giemsa (5%, pH 6,8) por 7 min e avaliadas para CAs de acordo 

com Savage (1975). O metanossulfonato de metila (MMS) a (4 x 10-5 M) e ciclofosfamida 

(50 µg / mL) foram usados como controles positivos. Apenas metáfases bem difundidas 

foram examinadas. Cento e cinquenta metáfases por cultura foram analisadas para a 
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presença de CAs. O índice mitótico foi determinado para 2.000 células e expresso como 

o número de mitoses por 100 células (%) (Arni e Hertner, 1997). 

5.2.11 Ensaio de mutagenicidade de Salmonella / microssomal 

Salmonella typhimurium TA98, TA97a, TA100 e TA102 foram gentilmente 

cedidas por B. M. Ames (Universidade da Califórnia, Berkeley, CA, EUA). A 

mutagenicidade foi avaliada pelo procedimento de pré-incubação. A mistura de ativação 

metabólica S9 (mistura S9) foi preparada de acordo com MARON E AMES (1983). Que 

usou 100 µL de culturas bacterianas de teste (1-2 x 109 células / mL) foram incubados a 

37 ° C com diferentes concentrações de FLX e GFM dissolvidos em água na presença ou 

ausência de mistura S9 por 20 min, sem agitação . Posteriormente, 2 mL de ágar mole 

(0,6% ágar, 0,5% NaCl, 50 M histidina, 50 M biotina, pH 7,4, 42 ° C) foram adicionados 

ao tubo de ensaio e o conteúdo foi vertido imediatamente em uma placa de ágar mínimo 

( 1,5% de ágar, meio Vogel-Bonner E, contendo 2% de glicose). Aflatoxina B1 (1 µg / 

placa) foi usada como controle positivo para todas as cepas (na presença de ativação 

metabólica com mistura S9), óxido de 4-nitroquinolina (4-NQO, 0,5 µg / placa) para 

TA97a, TA98 e TA102 e azida de sódio (1 µg / placa) para TA100 (ausência de mistura 

S9). As placas foram incubadas no escuro a 37 ° C por 48 h antes da contagem das 

colônias revertentes. 

5.2.12 Análise Estatística 

Os testes foram realizados em triplicata em dias diferentes e também no mesmo dia. 

Médias geométricas foram usadas para determinar o EE% (o conteúdo do fármaco 

liberado no ensaio de liberação) e para a determinação de MIC. Para os testes com 

biofilmes, os resultados foram submetidos à análise de variância (ANOVA) sendo p ≤0,05 

considerado significativo. Todas as rotinas estatísticas foram realizadas com o programa 

GraphPad Prism® 6.0 (GraphPad Software, San Diego, CA, EUA) (Neto et al., 2017). 

Todos os experimentos foram realizados independentemente três vezes. Todas as 

análises estatísticas foram realizadas usando o programa GraphPad (Intuitive Software 

for Science, San Diego, CA). Para os experimentos de estresse oxidativo, hemolítico, 

cometa, CA e ensaios de micronúcleo, os dados são apresentados como médias ± DP e 

foram comparados por análise de variância (ANOVA) seguida pelo teste de Tukey. 

Os dados de mutagenicidade de Salmonella / microssoma foram analisados usando o 

software Salmonel. Um composto foi considerado positivo para mutagenicidade apenas 
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quando: (a) o número de revertentes foi pelo menos duas vezes o rendimento espontâneo 

(MI ≥ 2; MI = índice mutagênico: número de colônias induzidas na amostra / número de 

colônias espontâneas no controle negativo amostras); (b) obteve-se resposta significativa 

na análise de variância (p ≤ 0,05); e (c) uma resposta à dose positiva reprodutível (p ≤ 

0,01) estava presente, conforme avaliado pelo software Salmonel. 
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6. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

6.1 Caracterização de FLX e GAL por calorimetria diferencial de varredura (DSC) 

AS análises DSC foram realizadas para entender o comportamento térmico das amostras. 

Na Figura 6, a curva DSC de FLX é típica de um composto cristalino puro, com um único pico 

endotérmico agudo na faixa de temperatura entre 148 - 171 ºC, com Tpeak 159,65 ºC, 

correspondendo ao ponto de fusão (SILVA et al., 2007). Acima de 220 ºC, iniciou-se a 

decomposição térmica da fluoxetina, dividida em duas etapas: a primeira endotérmica e a segunda 

exotérmica. A etapa endotérmica ocorreu no Tpico 227,37 ºC e a etapa exotérmica subsequente 

foi observada no Tpico 241,35 ºC. (HAZRA et al., 2015; RASHID et al., 2018; SILVA et al., 

2007).   THAKKAR,  et al., 2012 a fluoxetina na forma de cloridrato mostrou em seu DSC que  

um ponto uma endotérmico em 159,68ºC e o seu ponto de fusão (157-162º C) de acordo com 

USP. 

A curva DSC de GAL apresentou picos típicos de polissacarídeos naturais com eventos 

endotérmicos na faixa de temperatura entre 35 - 140 ºC, que podem ser explicados pela 

desidratação. (ZOHURIAAN-MEHR et al., 2009) e (CERQUEIRA et al., 2011; PAUL M. 

MUCHINSKY, 2012). O segundo evento foi indicado por um pico endotérmico entre 260 - 

295°C, associado à decomposição térmica do material (CERQUEIRA et al., 2011; 

VENDRUSCOLO et al., 2009). A curva DSC do GFM mostrou o evento de desidratação da 

galactomanana na faixa de 41 - 136 ºC e a decomposição de FLX, com duas etapas entre 221 - 

260 ºC. 
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Figura 6: Calorimetria de varredura diferencial (DSC) de FLX, GAL e GFM. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Espectrofotometria de infravermelho com transformada de Fourier (FT-IR) de FLX e 

GAL 

A Figura 7 mostra os espectros de infravermelho para amostras FLX, GAL e GFM. 

O espectro FLX confirmou sua estrutura, com bandas na região de 3500 a 1700 cm-1 

referentes a vibrações do grupo amina N – H, C – H dos grupos –CH2 e –CH3 e vibrações 

de compostos aromáticos. Na região de 1700 a 1000 cm-1 aparecem faixas das vibrações 

de alongamento C – C no anel aromático, deformidades angulares de C – H no plano do 

anel e alongamento das ligações C – O e C – F. A região de 1000 a 500 cm-1 corresponde 

às deformações angulares C – H fora do plano de C – H. (PAUL M. MUCHINSKY, 

2012). O espectro de GAL mostra uma banda de absorção em 3441 cm-1, indicando a 

presença de grupos hidroxila. Outra banda foi detectada em 2993 cm-1, relacionada ao 

alongamento C – H de grupos alquil. As demais bandas polissacarídicas características 

foram observadas na região entre 1600 e 815 cm-1. Esta região exibe alongamento C – C 

– O, C – O – C e C – OH altamente acoplado da estrutura do polímero (PAUL M. 

MUCHINSKY, 2012). As bandas em 811 e 873 cm-1 estão relacionadas à presença de 

configurações anoméricas (α e β), atribuídas às unidades de α-D-manopiranose e β-D-

galactopiranose, respectivamente (SHARMA et al., 2020; YUEN et al., 2009). No 
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espectro de GFM houve predomínio das bandas GAL devido à concentração do polímero 

natural utilizado na preparação da amostra encapsulada em relação à proporção de FLX. 

Figura 7: Espectros IV de FLX, GAL e GFM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3 Difractograma de raios-X de FLX, GAL E GFM 

A difração de raios-X (DRX) é uma técnica que pode ser utilizada  para  confirmar  

a  eficiência  de  encapsulação  de  fármacos  em  micropartículas, em que a ausência dos 

picos de difração do fármaco cristalino  nas  micropartículas  indica  a  eficiência  de  

encapsulação,  devido à dispersão formada na matriz polimérica.( SOUZA et al.; 2015). 

A comparação dos dados do difractogramas obtidos na Figura 8 indicou que apenas 

FLX apresentou picos característicos de cristalinidade. O difratograma das 

micropartículas contendo GFM apresentou picos semelhantes do polímero puro (GAL), 

indicando que o fármaco pode estar encapsulado no sistema, na forma amorfa e não se 
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apresentando no aspecto de cristalinidade. Estes resultados estão de acordo com outros 

relatos de estudos de encapsulação por (NBOPO et al., 2012; SOUZA et al.; 2015) 

Figure 8: Difratogramas de FLX, GAL e GFM. 

 

6.4 Determinação da porcentagem de eficiência no encapsulamento GFM 

De acordo com os resultados obtidos, a melhor eficiência de encapsulação da 

fluoxetina pela galactomanana foi na proporção 90:10 (GAL: FLX). As concentrações de 

FLX incorporadas no sistema polimérico em diferentes condições são relatadas na 

Tabela1. O sistema apresentou 98,96% de encapsulamento (Tabela 1). 

Tabela 1: Eficiência de encapsulação de FLX nas micropartículas 

 TTF (%) EE(%) TFA(%) Standard 

deviation 

DPR 

GFM 10 98,96 9,89 1,37 1,38 

Onde:TTF: Teor teorico de fluoxetina; TFA: teor de fluoxetina aprisionada, EE: 

Eficiência de encapsulação; DPR:  desvio padrão relativo. 

Para os autores SOUZA, et al 2015 a eficiência de encapsulação das micropartículas 

da galctomanana e ácido ascórbico que foram realizadas na proporção 10:1 eles obtiveram 

um percentual de eficiência de encapsulação entre 95- 96%.  Entretanto os autores 
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FROTA,et al 2018, na determinação da eficiência de encapsulação das micropartículas 

de galactomanana e alantoína foi obtido uma eficiência de encapsulação entre 82-84%. 

 

6.5 Ensaio de liberação in vitro de FLX, GAL e GFM 

A velocidade de liberação da droga dos sistemas encapsulados pode ser 

influenciada pela combinação de vários fatores, tais como características da matriz 

polimérica (espessura, porosidade, capacidade de dilatação), tamanho das 

micropartículas, localização do ingrediente ativo dentro das partículas e físico-química 

propriedades da droga e do polímero (FROTA et al., 2018). Os resultados apresentados 

na Figura 9 demonstraram que ocorreu a liberação controlada de FLX, uma vez que os 

desvios-padrão obtidos foram bem abaixo dos valores indicados na Farmacopeia 

Brasileira, de 5%. A esse respeito, observamos que após 360 minutos, cerca de 70% do 

FLX encapsulado foi liberado, enquanto no mesmo intervalo de tempo, mais de 80% do 

fármaco foi liberado quando não encapsulado em 60 minutos. 

Além disso, os dados obtidos foram analisados e a cinética de liberação foi 

determinada usando o software DDsolver. O melhor modelo encontrado foi o modelo 

logístico, que é um modelo empírico em que a liberação é em forma de S, cuja equação 

do modelo obtida é:  

 

Equação 3 

   	Fmax	/	 1	 	e	 k	 ∗ 	 g t                              (3) 

Onde :F = representa a fração dissolvida; F = max é a fração máxima dissolvida; k 

= fator de formato para a amostra; g = o tempo em que F = Fmax / 2. 

Para o teste de liberação in vitro para GFM obtivemos valores onde k = 0,018; Fmáx 

= 75.427; r2 = 0,9974 e g = 202.129. 

Ao comparar o GFM com o FLX, observamos que a liberação do fármaco que se 

encapsula ocorre de forma lenta e em 360min também podemos observar que o GFM 

começa a atingir o platô durante o teste de liberação. (Figura 9) 
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Figura 9: Porcentagem de liberação de FLX In vitro, GFM e Controle. 

 

FROTA, et al 2018 no seu trabalho com micropartículas de galactomanana e 

alantoína demonstraram que o ensaio feito com as micropartículas configuraram uma 

liberação controlada, com desvios-padrões obtidos abaixo dos valores que a Farmacopeia 

Brasileira preconiza que é correspondente a 5%. Com os resultados obtidos o autor 

demonstram que as amostras de micropartículas galactomanana/alantoína houve uma 

liberação gradual da alantoína, e possuindo vantagem de aumentar o tempo de 

estabilidade da alantoína. 

Para JIAN, et al 2012 em seu trabalho a Galactomanana obtida de Gleditsia sinensis 

Lam. e goma xantana, foram utilizadas como materiais de liberação sustentada para 

entrega controlada do fármaco teofilina, foram misturados em diferentes proporções de 

7:3, 5: 5 e 3: 7 para produzir desempenho de controle de liberação aprimorado. Como 

resultado do teste de dissolução in vitro, as matrizes dos comprimidos G10% e X10% 

liberaram 91,4 e 87,7% do fármaco em 24 horas. 
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6.6 Determinação das concentrações inibitórias mínimas (CIM) 

A atividade antibacteriana da fluoxetina e das micropartículas avaliadas são 

apresentadas na Tabela 2. As cepas de S. aureus apresentaram CIMs iguais para FLX e 

GFM na concentração de 255 µg / mL, enquanto para oxacilina os valores encontrados 

foram 1,97 µg / mL. Para as cepas de MRSA, CIMs de FLX e GFM variam entre 127,5 - 

255 µg/ mL e para oxacilina os CIMSs variaram de 7,8 - 15,6 µg / mL. No teste de 

determinação do CIM, observamos que todas as cepas de S. aureus e MRSA apresentaram 

o mesmo valor para FLX (255 µg / mL). Para OXA, os CIMs foram 1,97 µg / mL, o que 

significa que são cepas sensíveis de acordo com CLSI (2015), com CIMs ≤ 2 µg / mL, 

enquanto CIMs ≥ 4 µg / mL foram encontrados para cepas resistentes ao OXA. As cepas 

de MRSA variaram entre 7,8 - 15,6 µg / mL, confirmando que as cepas utilizadas no 

estudo eram resistentes à oxacilina. A fluoxetina mostrou com potencial atividade 

antibacteriana contra bactérias Gram-positivas. Esses dados corroboram os achados dos 

seguintes autores. Segundo eles, o FLX também pode ser um agente antibacteriano 

potente (BATISTA DE ANDRADE NETO et al., 2019; 2017 ; MUNOZ-BELLIDO et 

al., 2000). Em outro estudo por ALAV et al., 2018 demonstrou que o possível mecanismo 

de ação do FLX pode ser a inibição da formação da parede celular, a dispersão da 

membrana celular ou a inibição da divisão celular. Além disso, ANDARDE et al., 2017 

mostraram que o tratamento com fluoxetina no MRSA causou alterações na integridade 

das membranas plasmáticas e danos ao DNA, que levaram à morte celular, provavelmente 

por apoptose. 
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Tabela 2:Efeito antibacteriano da oxacilina (OXA), fluoxetina (FLX), galactomanana 
(GAL) e micropartículas de galactomanana / fluoxetina (GFM) contra Staphylococcus 
aureus sensibilidade à meticilina (MSSA) e cepas resistentes (MRSA). 

Straina CIMb (µg/mL)  
 FLXc OXAc GALc GFMc 

S. aureus ATCC® 6538 255 1.97 >550 255 

MSSA  001 255 1.97 >550 255 

          MSSA 002 255 1.97 >550 255 

MSSA 003 255 1.97 >550 255 

MSSA 004 255 1.97 >550 255 

MSSA 005 255 1.97 >550 255 

MSSA 006 255 1.97 >550 255 

MSSA 007 255 1.97 >550 255 

MSSA 008 255 1.97 >550 255 

MRSA 001 255 7.8 >550 255 

MRSA 002 255 7.8 >550 255 

MRSA 003 255 7.8 >550 255 

MRSA 004 255 7.8 >550 255 

MRSA 005 255 7.8 >550 255 

MRSA 006 255 7.8 >550 255 

MRSA 007 255 7.8 >550 255 

MRSA 008 255 7.8 >550 255 

MRSA 009 255 15.62 >550 255 

MRSA 0010 127.5 15.62 >550 127.5 

MRSA 0011 255 15.62 >550 255 

MRSA 0012 255 15.62 >550 255 

a Cepas de S. aureus pertencentes ao arsenal de cepas do Laboratório de 

Bioprospecção de Moléculas Antimicrobianas (LABIMAN). b CIM foi definida como a 

menor concentração capaz de inibir o crescimento de células bacterianas em 99% após 

20h de incubação. A microdiluição em caldo foi realizada de acordo com o protocolo 

CLSI (M07-A9). O MIC representa a média geométrica de pelo menos 3 CIMs 

determinados em dias diferentes. c oxacilina (OXA), fluoxetina (FLX), galactomanana 
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(GAL) e micropartículas de galactomanana / fluoxetina (GFM). Para as concentrações de 

OXA, FLX, GAL e GFM, uma faixa de 1,99 a 1020 µg /mL. 

6.7 Reduções na viabilidade do biofilme e biomassa com FLX e GFM 

Para avaliar a ação das micropartículas no biofilme, foram escolhidas uma cepa de 

MSSA 0007 e uma cepa clínica de MRSA 001, que se mostraram boas formadoras de 

biofilme segundo o método de (STEPANOVIĆ et al., 2000). Os testes de ação do 

antibiofilme com as micropartículas foram realizados com concentrações de 1020 µg / 

mL (4x CIM), 510 µg / mL (2x CIM), 255 µg / mL (CIM) e 127,5 µg / mL (CIM / 2), 

tendo como referência o valor de MIC de cada cepa, de acordo com os resultados já 

demonstrados. Na Figura 10, para todas as cepas avaliadas, p ≤ 0,05 foi considerado 

significativo para as concentrações analisadas. Podemos observar que o FLX foi eficaz 

na inibição da formação de biofilme nas cepas de MSSA e MRSA e com significância no 

percentual de redução da viabilidade celular. Portanto, considerando o valor de 4x MIC, 

mostrou uma diminuição de cerca de 90% para S. aureus e 80% para MRSA na 

viabilidade celular (Figura 10A-10C). Para GFM, a porcentagem de redução na 

viabilidade celular para ambas as cepas é de aproximadamente 90%. (Figura 10B-10D). 

A avaliação da biomassa com cristal violeta no biofilme para as cepas de MSSA obteve 

uma redução de aproximadamente 50% em 4x MIC (Figura 11A) e para MRSA 

obtivemos uma redução de aproximadamente 75% da biomassa (Figura 11B). Segundo o 

autor (Oyama et al., 2016) a formação de biofilmes por microrganismos pode apresentar 

um aumento de dez a mil vezes na resistência aos fármacos quando comparada à sua 

forma de células planctônicas. Portanto, há necessidade de novas estratégias terapêuticas 

que possam inibir e reduzir biofilmes. Nosso trabalho demonstrou que a fluoxetina e as 

micropartículas são capazes de reduzir a formação de biofilmes em concentrações 

menores quando comparadas à concentração usual de fluoxetina em tratamentos 

depressivos cuja dosagem é de 20 mg / dia. Para os autores (KARINE DE SOUSA et al., 

2018; OLIVEIRA et al., 2014) em seus estudos, foi demonstrado que antidepressivos 

como a fluoxetina apresentam atividade antimicrobiana significativa, principalmente 

contra bactérias Gram-positivas. A avaliação das concentrações inibitórias mínimas 

(CIMs) e formação de biofilme pelo autor (NZAKIZWANAYO et al., 2017) demonstrou 

valores de CIM de 256 µg / mL para fluoxetina e que o mesmo fármaco foi capaz de 

diminuir a formação de biofilme cristalino em Proteus mirabilis. 
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Figure 10: A atividade metabólica de biofilmes formados por cepas de S. aureus de 
sensibilidade à meticilina (MSSA) e resistentes (MRSA) expõe diferentes micropartículas 
de fluoxetina (FLX) e galactomanana / fluoxetina (GFM) 

 

Onde: (A) Atividade metabólica do biofilme MSSA exposto à fluoxetina FLX. (B) 

Atividade metabólica do biofilme exposto de MSSA a micropartículas de 

galactomanana / fluoxetina (GFM). (C)Atividade metabólica do biofilme MRSA 

exposto à fluoxetina (FLX). (D) Metabólico atividade do biofilme exposto de 

MRSA a micropartículas de galactomanana / fluoxetina (GFM). * p <0,05 

comparado com o controle em linha com ANOVA seguido pelo teste de Newman 

- Keuls. 
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Figure 11: Biomassa de biofilmes formados por S. aureus sensível (MSSA) (A) e 
resistente à meticilina (MRSA) 

 

Onde: (A) Biomassa de biofilmes formados por S. aureus sensível (MSSA) e  (B) 

resistente à meticilina (MRSA) expostos a diferentes concentrações de micropartículas 

de galactomanana / fluoxetina (GFM). * p <0,05 comparado com o controle em linha com 

ANOVA seguido pelo teste de Newman-Keuls. 

6.8 Alterações geneticas a nível cromossômico com FLX  e GFM 

A Tabela 3 mostra aberrações cromossômicas e numéricas em PBLs cultivados na 

presença ou ausência da fração S9 de FLX e GFM. Não foram observadas rupturas 

cromossômicas e cromátides, bem como poliploidia e endoreduplicação e as culturas 

experimentais não diferiram estatisticamente dos grupos de controle negativo. Na 

ausência da fração S9, FLX na concentração de 250 µg / mL causou uma leve redução na 

taxa de mitose e células aberrantes, indicativo de toxicidade leve. Isso não foi observado 

em FLX e GFM na concentração de 100 µg / mL e GFM na concentração de 250 µg / 

mL, na presença ou ausência da fração S9. 
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Tabela 3: Índice mitótico, frequência de aberrações cromossômicas e alterações numéricas em PBLs humanos em cultura após exposição a FLX 
e GFM com e sem ativação metabólica (fração S9). 
 

 
aDMSO; bControles positivos; cdeterminado para 2.000 células (média ± DP); dnúmero de aberrações por 150 metáfases analisadas: R, rupturas (cromossomo e 
cromátide); P, células poliplóides; E, endoreduplicação); epercentagem de células com pelo menos uma aberração; * p <0,05 comparado ao grupo veículo por 
ANOVA seguido pelo teste de Tukey. Os dados são apresentados como médias ± DP para três experiências independentes em triplicado; #p <0,05 comparado 
aos experimentos conduzidos na ausência da mistura S9 por ANOVA seguido do teste de Tukey. Os dados são apresentados como médias ± DP para três 
experiências independentes em triplicado. 

Compostos  S9 mix  Tratamento 
Índice mitótico 

(%)c 
Número de aberraçõesd  

Células 
aberrantes 

  (%) e 

    R P E 
Vehiclea  - 0.1% 6,39 ± 0,55 0 0 0 0
MMSb  - 4 x 10-5 M 2,84 ± 0,20* 29 0 0 9,66 ± 0,81*

Cyclophosphamideb  - 50 µg/mL 5,91 ± 0,55 3 0 0 1,33 ± 0,15
  

FLX  - 100 µg/mL 5,73 ± 0,21 1 0 0 0,44 ± 0,11
 - 250 µg/mL 5,22 ± 0,15* 5 0 0 2,21 ± 0,27*

GFM  - 100 µg/mL 6,27 ± 0,20 0 0 0 0
 - 250 µg/mL 5,95 ± 0,10 3 0 0 1,33 ± 0,15
  

Veículoa  + 0.1% 6,83 ± 0,27 1 0 0 0,44 ± 0,11
MMSb  + 4 x 10-5 M 2,77 ± 0,56* 22 0 0 7,32 ± 0,56*

CiclofosfamidAb  + 50 µg/mL 3,96 ± 0,22* 18 0 0 5,99 ± 1,15*,#

   
FLX  + 100 µg/mL 5,78 ± 0,17 0 0 0 0

 + 250 µg/mL 5,62 ± 0,20 3 0 0 1,33 ± 0,15
GFM  + 100 µg/mL 6,41 ± 0,10 1 0 0 0,44 ± 0,11

 + 250 µg/mL 6,17 ± 0,25 0 0 0 0
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6.9 Ensaio de mutagenicidade de FLX e GFM em Salmonella 

FLX e GFM foram testados pela primeira vez para toxicidade da cepa TA100 em 

concentrações de 1000-5000 µg / placa no ensaio de Salmonella / microssoma. Os resultados da 

experiência range-finder foram utilizados para definir o intervalo de dosagem a ser aplicado no 

teste de mutagenicidade, cujo intervalo de concentração deve ser o mais alto permitido pela 

toxicidade ou solubilidade da substância em estudo. Os resultados de determinação de intervalo 

não indicaram citotoxicidade em concentrações de 5000 µg/ mL na FLX. Houve diferença 

estatisticamente significativa em comparação com o controle no tratamento FLX na concentração 

de 5000 µg/ mL. Além disso, FLX na concentração de 2500 µg /mL e GFM nas concentrações de 

2500 e 5000 µg/ mL não aumentaram o número de colônias revertentes (os índices mutagênicos 

após os tratamentos não foram diferentes do controle negativo), mesmo na concentração mais alta 

estudada , destacando a ausência de efeito mutagênico em sistemas bacterianos na presença ou não 

da fração S9 metabolizante (Tabelas 4 e 5). 
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Tabela 4: Indução de his + revertentes em TA98 e 97a S.typhimurium frameshift cepas por FLX e GFM com e sem ativação metabólica (fração 
S9). 
 
 

 
aágua;bControle positivo: (-S9) 1-óxido de 4-nitroquinolina (0,5 µg / placa); (+ S9) aflatoxina B1 (1 µg / placa) cNúmero de revertentes / placa apresentados 
como médias ± DP para três experimentos independentes em triplicado dMI: índice mutagênico (número de colônias induzidas por his + na amostra / número 
de colônias his + espontâneas no controle negativo)* p <0,05 em comparação com o grupo veículo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  S. typhimurium 
  

  TA98 TA97a 

  -S9  +S9  -S9  +S9  
Compostos Tratamento Rev/platec MId Rev/platec MId Rev/platec MId Rev/platec MId 

Veículoa 0.1% 27,81 ± 8 - 31,15 ± 2 - 245,02 ± 48 - 208,37 ± 20 -
PCb  293,50 ± 75* 10,85 512,68 ± 154* 16,51 836,57 ± 139* 3,46 689,28 ± 118* 3,31 
FLX 2500 µg/plate 12,64 ± 3 0,44 21,75 ± 7 0,67 230,28 ± 77 0,93 263,10 ± 51 1,26 

 5000 µg/ plate 59,47 ± 11* 2,18 85,24 ± 15* 2,74 499,46 ± 111* 2,05 427,55 ± 95* 2,05 
GFM 2500 µg/ plate 17,38 ± 5 0,62 32,91 ± 2 1,03 234,72 ± 37 0,95 266,24 ± 73 1,27 

 5000 µg/ plate 35,02 ± 5 1,29 49.0 
3 ± 9

1,58 252,15 ±5 5 1,02 294,16 ± 88 1,21 
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Tabela 5: Indução de his + revertentes em TA100 e 102 a S.typhimurium frameshift cepas por FLX e GFM com e sem ativação metabólica 
(fração S9). 

 

 

aágua;bControle positivo: (-S9) 1-óxido de 4-nitroquinolina (0,5 µg / placa); (+ S9) aflatoxina B1 (1 µg / placa) cNúmero de revertentes / placa apresentados 
como médias ± DP para três experimentos independentes em triplicado dMI: índice mutagênico (número de colônias induzidas por his + na amostra / número 
de colônias his + espontâneas no controle negativo)* p <0,05 em comparação com o grupo veículo. 

 

 

    S. typhimurium 
  

    TA100  TA102 

    -S9  +S9   -S9  +S9  
Compostos  Tratamento  Rev/platec MId Rev/platec MId  Rev/platec MId Rev/platec MId 

Veículoa 0.1%  103,48 ± 17 - 118,34 ± 32 - 347,15 ± 40 - 428,95 ± 25 - 
PCb   571,52 ± 72* 5,54 374,50 ± 47* 3,16 2922,81 ± 218* 8,42 1131,90 ± 213* 2,64 

     
FLX 2500 µg/plate  123,43 ± 28 1,19 139,57 ± 55 1,17 354,96 ± 63 1,02 370,26 ± 24 0,86 

  5000 µg/ plate  384,60 ± 51* 3,72 475,14 ± 12* 4,02  704,48 ± 47* 2,03 952,84 ± 20* 2,22 
GFM 2500 µg/ plate  111,07 ± 20 1,07 124,79 ± 31 1,05 329,61 ± 58 0,94 443,29 ± 41 1,03 

 5000 µg/ plate  157,39 ± 15 1,52 203,51 ± 18 1,72  387,58 ± 37 1,11 498,35 ± 18 1,16 
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É importante avaliar o potencial de genotoxicidade e mutagenicidade de compostos 

consumidos por humanos, principalmente medicamentos. A toxicidade da fluoxetina para vários 

tipos de células e tecidos está bem descrita na literatura (DÜSMAN et al., 2014) (ALZAHRANI, 

2012) (LACAZE et al., 2015) (PO et al., 2020). Estudos sugerem que a citotoxicidade foi 

associada à produção de ROS, genotoxicidade e ativação da apoptose (ELMORSY et al., 2017). 

Existem várias técnicas disponíveis para medir a genotoxicidade, como o ensaio de 

mutagenicidade de Salmonella e ensaios para aberrações cromossômicas estruturais, micronúcleos 

e trocas de cromátides irmãs. A análise de aberração cromossômica mede a frequência de quebras 

ou troca de material cromossômico, incluindo quebras no cromossomo ou cromátide, rearranjos, 

translocações, inversões ou pontes de anáfase. Um aumento na frequência de aberrações 

cromossômicas é indicativo de clastogenicidade, que aumenta o risco de doenças genéticas e 

câncer (SWIERENGA et al., 1991), ANDARDE et al., 2017. 

Nossos resultados mostram que a fluoxetina pode causar alterações cromossômicas e 

alterações nas taxas mutagênicas nas concentrações mais altas. Entretanto, o importante foi o fato 

de que encapsular a fluoxetina com galactomanana  não apresentou essas alterações mutagênicas 

e toxicidade.  Mostrando que o encapsulamento com o polímero diminui o possivel potencial 

mutagênico da fluoxetina na mesma concentração. A galactomanna por ser um polímero natural 

possui diversas características que podem ser vantajosas para possíveis aplicações 

biofarmacêuticas, uma das quais é a de não ser tóxica (De Souza et al., 2015). A avaliação do 

perigo genotóxico para humanos atualmente segue um abordagem gradual, começando com uma 

bateria básica de testes In vitro seguidos em alguns casos por testes in vivo (Corvi e Madia, 2017). 

Esses dados são preliminares, porém o encapsulamento Galactomanana pode ser uma alternativa 

para minimizar os efeitos mutagênicos e citotóxicos. 

DÜSMAN et al (2014) encontraram efeitos citotóxicos em altas concentrações de fluoxetina 

(2000 µg/mL) em células da ponta da raiz de A. cepa L., provavelmente porque esse tipo de droga 

afeta as células do portador, resultando em morte celular ou inibição de divisão celular (M 

ROSETTI, M FRASNELLI, A TESEI, W ZOLI, 2006). ALZAHRANI, 2012, demonstrou que a 

fluoxetina promoveu trocas de cromátides irmãs (CI) e indutor de anormalidades espermáticas 

dependentes da dose. Além disso, mostrou que a maior dose testada aumentou cerca de duas vezes 

o CI e quatro vezes o nível de controle de anormalidades do esperma. LEMOS, et al (2005) também 

mostraram que a fluoxetina em concentrações de 0,2 e 1,0 mg / mL não foi genotóxica pelo ensaio 

do cometa em células cultivadas de ovário de hamster chinês (OHCH). No entanto, eles 

descobriram que a fluoxetina era genotóxica na concentração de 5,0 mg / mL. Esses últimos 
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resultados foram semelhantes aos encontrados no presente estudo, que apenas a maior 

concentração de fluoxetina (5000 µg/ mL) apresentou potencial de mutagenicidade. 
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7. CONCLUSÃO 

No presente trabalho concluímos que foi obtido a produção das micropartículas de fluoxetina com 

galactomanana e que a caracterização física por DSC, IR e XRD mostrou que houve a 

encapsulação da fluoxetina. No perfil de dissolução realizado com as micropartículas permitiu 

uma liberação constante do fármaco durante todo o intervalo de avaliação (9 horas). Ressalta-se 

que 85% do fármaco dissolvido é atingido após 360 minutos, permanecendo praticamente 

constante até 540 minutos, enquanto para GFM observamos que nos mesmos tempos de teste 

atingimos apenas um percentual de liberação de aproximadamente 70%. Ao olhar o perfil, 

observamos que ocorre uma liberação mais controlada do fármaco quando ele aparece na forma 

de micropartículas.  Na avaliação in Vitro frente as cepas de S. aureus e MRSA, a FLX e GFM 

demonstram eficazes na atividade antimicrobiana e na ação contra biofilmes de todos os 

microrganismos testados. Além disso no ensaio de mutagenicidade apenas a maior concentração 

de fluoxetina (5000µg/mL) apresentou potencial de mutagenicidade, enaquanto GFM não 

apresentou resultados mutagênicos. Portanto, este estudo demonstra que a fluoxetina é um bom 

potencial para ser testada como um agente antimicrobiano eficaz. No entanto, estudos moleculares 

e animais adicionais devem ser realizados para confirmar nossos achados e elucidar a base 

farmacológica da ação antimicrobiana da fluoxetina. 
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ANEXOS  
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MODELO DE REGRESSÃO MULTIVARIADA –(item 5.2.5) 

1.Soluções para curva de calibração (µg/mL) 

 
A  B  C  D  E  F  G 

FLX  1,016  1,016  23,16  23,1648  11,5824  11,5824  11,5824 

GAL  20,828  208,4832  20,828  208,4832 104,2416 104,2416  104,2416 
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2. Modelo matemático 

SUMMARY OF FLX 
RESULTS 

        

           

Regression statistics          

Multiple R  1      

R‐Square  1      

Adjusted R‐square  65535      

Standard error  0      

Comments  7      

           

ANOVA          

   gl  SQ  MQ 

Regression  16 491,012  30,688 

Residue  0 0  65535 

Total  16 491,012    

           

   Coeficientes  95% 
bottom 

95% 
highes 

Intersection  0,268 0,268  0,268 

210  ‐59,539 ‐59,539  ‐59,539 

216  65,860 65,860  65,860 

220  30,566 30,566  30,566 

228  ‐6,128 ‐6,128  ‐6,128 

234  22,931 22,931  22,931 

242  ‐53,618 ‐53,618  ‐53,618 

           

 

3.Comprimentos de ondas escolhidos para serem validados. 

Regression Model    

      

   FLX  GAL 

Intercepto  0,2675  0,5751 

210  ‐
59,5389 

1709,7063 

216  65,8602  ‐888,8049 

220  30,5663  ‐91,9188 

228  ‐6,1275  ‐845,9287 

234  22,9314  ‐223,6351 

242  ‐
53,6182 

409,5708 
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4. Concentrações (µg/mL) e as absorbâncias obtidas para validar o modelo matemático. 

FLX  7,112  7,112  7,112  11,582  11,582  11,582 

GAL  60,960  60,960  60,960  104,242  104,242  104,242 

210  0,3545  0,5297  0,5329  0,5680  0,5775  0,5789 

216  0,2943  0,4792  0,4762  0,4697  0,4803  0,4806 

220  0,2881  0,4610  0,4737  0,4547  0,4673  0,4756 

228  0,2838  0,4757  0,4789  0,4411  0,4586  0,4598 

234  0,1696  0,3492  0,3516  0,2681  0,2781  0,2791 

242  0,0360  0,2199  0,2212  0,0663  0,0670  0,0710 

 

5. Percentual encontrado 

Media  Dpr 

FLX  103,621  4,518 

GAL  90,069  8,169 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



70 
 

REFERÊNCIAS 

ANSEL, H. C; POPOVICH, N. G; ALLEN, L. V. Formas Farmacêuticas e Sistemas de 

Liberação de Fármacos. São Paulo: Editorial Premier, 2013. 

 

ARNI, P., HERTNER, T., 1997. Chromosomal aberrations in vitro induced by aneugens. Mutat. 

Res. Mol. Mech. Mutagen. 379, 83–93. https://doi.org/10.1016/S0027-5107(97)00111-5. 

 

ÁBRÓK, M., LÁZÁR, A., SZÉCSÉNYI, M., DEÁK, J., AND URBÁN, E.. Combination of 

MALDI-TOF MS and PBP2’ latex agglutination assay for rapid MRSA detection. J. Microbiol. 

Methods 144, 122–124. doi: 10.1016/ 2018. 

 

ALAV, I., SUTTON, J. M., & RAHMAN, K. M. (2018). Role of bacterial efflux pumps in biofilm 

formation. Journal of Antimicrobial Chemotherapy, 73(8), 2003–2020. 

https://doi.org/10.1093/jac/dky042 

ANNE-SOPHIE, B.; BENOIT, G. Multidrug resistant ( or antimicrobial-resistant ) pathogens - 

alternatives to new antibiotics ? 2017. n. November.  

BATISTA DE ANDRADE NETO, J. et al. A mechanistic approach to the in-vitro resistance 

modulating effects of fluoxetine against meticillin resistant Staphylococcus aureus strains. 

Microbial Pathogenesis, 2019. v. 127, n. August 2017, p. 335–340. Disponível em: 

<https://doi.org/10.1016/j.micpath.2018.11.056>.  

BERNARDO, K., PAKULAT, N., MACHT, M., KRUT, O., SEIFERT, H., FLEER, S., ET AL. 

(2002). Identification and discrimination of Staphylococcus aureus strains using matrix-assisted 

laser desorption/ionization-time of flight mass spectrometry. Proteomics 2, 747–753. doi: 

10.1002/1615-9861(200206)2:6<747:: AID-PROT747>3.0.CO;2-V; 2002. 

 

BUCKLEY, P. C. Research and Development in Sanitation Worldwide. 2017. v. 30, n. 2, p. 377–

390.  

BBC. Superbactérias avançam no Brasil e levam autoridades de saúde a correr contra o tempo. 

Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/brasil-40561948>. Acesso em: 02 de janeiro de 

2018. 



71 
 

BRANNON-PEPPAS, L., & BLANCHETTE, J. O. (2004). Nanoparticle and targeted systems for 

cancer therapy, 56, 1649–1659. https://doi.org/10.1016/j.addr.2004.02.014. 

 

BASSETTI, M.; POULAKOU, G.; RUPPE, E.; BOUZA, E.; HAL, S. J. V.; BRINK, A. 

Antimicrobial resistance in the next 30 years, humankind, bugs and drugs: a visionary approach. 

Intensive Care Medicine, v. 43, n. 10, p. 1464-1475, 2017. 

CERQUEIRA, M. A., BOURBON, A. I., PINHEIRO, A. C., MARTINS, J. T., SOUZA, B. W. S., 

TEIXEIRA, J. A., & VICENTE, A. A. (2011). Galactomannans use in the development of edible 

films/coatings for food applications. Trends in Food Science and Technology, 22(12), 662–671. 

https://doi.org/10.1016/j.tifs.2011.07.002 

CENTERS FOR DISEASE CONTROL AND PREVENTION (CDC). Acesso em: 08 de junho de 

2017. Disponível em: <https://www.cdc.gov/> 

CLSI. (2015). Performance Standards for Antimicrobial Susceptibility Testing; Twenty-Second 

Informational Supplement Clinical and Laboratory Standards Institute. In CLSI document M100-

S16CLSI, Wayne, PA (Vol. 32, Issue 1). 

COLLETT, J; MORETON, C. Formas farmacêuticas perorais de liberação modificada. In: 

AULTON, M. E. Delineamento de formas farmacêuticas. 2.ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. 

cap.20, p.299-313. 

 

CORVI, R., MADIA, F., 2017. In vitro genotoxicity testing–Can the performance be enhanced? 

Food Chem. Toxicol. 106, 600–608. https://doi.org/10.1016/j.fct.2016.08.024 

 

CUNHA, A. P., RIBEIRO, A. C. B., RICARDO, N. M. P. S., OLIVEIRA, A. C., DÁVILA, L. S. 

P., CARDOSO, J. H. L., RODRIGUES, D. C., AZEREDO, H. M. C., SILVA, L. M. A., BRITO, 

E. S., MENDES FILHO, J., ROCHA, T. M., LEAL, L. K. A. M., & RICARDO, N. M. P. S. (2017). 

Polysaccharides from Caesalpinia ferrea seeds – Chemical characterization and anti-diabetic 

effects in Wistar rats. Food Hydrocolloids, 65, 68–76. 

https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2016.10.039 

De Souza, C. A. G., Siqueira, S. M. C., De Amorim, A. F. V., De Morais, S. M., Gonçalves, T., 

Gomes, R. N., Cunha, A. P., & Ricardo, N. M. P. S. (2015). Encapsulação do ácido L-ascórbico 



72 
 

no biopolímero natural galactomanana por spray-drying: Preparação, caracterização e atividade 

antioxidante. Quimica Nova, 38(7), 877–883. https://doi.org/10.5935/0100-4042.20150104 

DE SOUZA, J. R. R., FEITOSA, J. P. A., RICARDO, N. M. P. S., TREVISAN, M. T. S., DE 

PAULA, H. C. B., ULRICH, C. M., & OWEN, R. W. (2013). Spray-drying encapsulation of 

mangiferin using natural polymers. Food Hydrocolloids, 33(1), 10–18. 

https://doi.org/10.1016/j.foodhyd.2013.02.017 

DI, F. et al. Quantifying the transmission dynamics of MRSA in the community and healthcare 

settings in a low- prevalence country. 2019. p. 1–7.  

DIMASI JA, GRABOWSKI HG, HANSEN RW. Innovation in the pharmaceutical industry: New 

estimates of R&D costs. J Health Econ. 2016 . 

DU, Y.; BONSU, E. Medicinal Chemistry. 2015. v. 7, p. 493–512.  

El-Say, K. M. (2016). Maximizing the encapsulation efficiency and the bioavailability of 

controlled-release cetirizine microspheres using Draper–Lin small composite design. Drug 

Design, Development and Therapy, 10, 825–839. https://doi.org/10.2147/DDDT.S101900 

FAZLY BAZZAZ, B. S., KHAMENEH, B., ZAHEDIAN OSTAD, M. R., & HOSSEINZADEH, 

H. (2018). In vitro evaluation of antibacterial activity of verbascoside, lemon verbena extract and 

caffeine in combination with gentamicin against drug-resistant Staphylococcus aureus and 

Escherichia coli clinical isolates. Avicenna Journal of Phytomedicine, 8(3), 246–253. 

https://doi.org/10.22038/ajp.2018.15338.1607 

FALGENHAUER L, WAEZSADA SE, YAO Y, et al. Colistin resistance gene mcr-1 in extended-

spectrum β-lactamase-producing and carbapenemase-producing Gram-negative bacteria in 

Germany. The Lancet. Infectious Diseases. 2016 Mar;16(3):282-283.  

FEDERAL, U. et al. Staphylococcus aureus meticilino resistente adquirido na comunidade : um 

problema mundial. 2015. v. 68, n. 1, p. 136–143.  

GARG, S. et al. Parameters of Neoplastic and Nonneoplastic Lymphocytes Using. Journal of 

Periodontology, 2018. v. 5, n. 1, p. 85–88.  

GOULD, I. M. Clinical activity of anti-Gram-positive agents against methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus. 2011. p. 17–21.  

GOODNICK, P. J., & GOLDSTEIN, B. J.. Selective serotonin reuptake inhibitors in affective 



73 
 

disorders: I. Basic pharmacology. Journal of Psychopharmacology, 12(3, Suppl B), S5–S20. 

1998 

HASSOUN, A.; LINDEN, P. K.; FRIEDMAN, B. Incidence , prevalence , and management of 

MRSA bacteremia across patient populations — a review of recent developments in MRSA 

management and treatment. 2017. p. 1–10.  

HAZRA, M., DASGUPTA MANDAL, D., MANDAL, T., BHUNIYA, S., & GHOSH, M. (2015). 

Designing polymeric microparticulate drug delivery system for hydrophobic drug quercetin. Saudi 

Pharmaceutical Journal, 23(4), 429–436. https://doi.org/10.1016/j.jsps.2015.01.007. 

HE, X. C., LIN, M., LI, F., SHA, B. Y., XU, F., & QU, Z. G. (2015). Advances in studies of 

nanoparticle – biomembrane interactions, 10, 121–141. 

 

HOCHELLA, M. F., SPARKS, D. L., & TWINING, B. S. (2012). and Earth Systems, 1631(2008). 

https://doi.org/10.1126/science.1141134. 

 

KARINE DE SOUSA, A., ROCHA, J. E., GONÇALVES DE SOUZA, T., SAMPAIO DE 

FREITAS, T., RIBEIRO-FILHO, J., & MELO COUTINHO, H. D. (2018). New roles of fluoxetine 

in pharmacology: Antibacterial effect and modulation of antibiotic activity. Microbial 

Pathogenesis, 123(July), 368–371. https://doi.org/10.1016/j.micpath.2018.07.040. 

KANE TL, CAROTHERS KE, LEE SW. Virulence Factor Targeting of the Bacterial Pathogen 

Staphylococcus aureus for Vaccine and Therapeutics. Curr Drug Targets. 2018;19(2):111-127. 

doi: 10.2174/1389450117666161128123536. PMID: 27894236; PMCID: PMC5957279. 

 

KAPLAN H & SADOCK B. Manual de Psiquiatria Clínica. Ed. Artmed, Porto Alegre. 1998   

 

KOO, H., ALLAN, R., HOWLIN, R. et al. Targeting microbial biofilms: current and prospective 

therapeutic strategies. Nat Rev Microbiol 15, 740–755 (2017). 

https://doi.org/10.1038/nrmicro.2017.99. 

 

KUMARI, M., INDU, S., SRINIVAS, S., KAMAL, K., & GROVER, P. (2014). Mutation 

Research / Genetic Toxicology and Environmental Mutagenesis Genotoxicity assessment of 

cerium oxide nanoparticles in female Wistar rats after acute oral exposure, 776, 7–19. 



74 
 

 

LAKHUNDI, S.; ZHANG, K. crossm. 2018. v. 31, n. 4, p. 1–103.  

LEWIS, P. O. et al. Treatment strategies for persistent methicillin-resistant Staphylococcus aureus 

bacteraemia. Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics, 2018. v. 43, n. 5, p. 614–625.  

LIU Y, LIAO S, VEENSTRA JA, NÄSSEL DR. Drosophila insulin-like peptide 1 (DILP1) is 

transiently expressed during non-feeding stages and reproductive dormancy. Scientific Reports. 

2016 May;6. 

LÜTHJE, P., PRANADA, A. B., CARRUTHERS-LAY, D., DESJARDINS, M., GAILLOT, O., 

WAREHAM, D., et al. (2017). Identification of microorganisms grown on chromogenic media by 

MALDI-TOF MS. J. Microbiol. Methods 136, 17–20.; 2017. 

 

MARIO TUMBARELLO, PIERLUIGI VIALE, MATTEO BASSETTI, FRANCESCO 

GIUSEPPE DE ROSA, TERESA SPANU, CLAUDIO VISCOLI, Infections caused by KPC-

producing Klebsiella pneumoniae: differences in therapy and mortality in a multicentre study—

authors' response, Journal of Antimicrobial Chemotherapy,Volume70, Issue 10, October 2015, 

Page 2922, https://doi.org/10.1093/jac/dkv200. 

MENDES HELENA NATALIA. Desenvolvimento de biofilme bacteriano em superfícies de 

metais puros. Tese de Doutorado. 2015. Acesso: < 

https://teses.usp.br/teses/disponiveis/82/82131/tde-03102017-154010/pt-br.php >. 

MEMARIANI H, MEMARIANI M, GHASEMIAN A. An overview on anti-biofilm properties of 

quercetin against bacterial pathogens. World J Microbiol Biotechnol. 2019 Sep 6;35(9):143. doi: 

10.1007/s11274-019-2719-5. PMID: 31493142. 

 

MOORMEIER DE, BAYLES KW. Staphylococcus aureus biofilm: a complex developmental 

organism. Mol Microbiol. 2017;104(3):365-376. doi:10.1111/mmi.13634 

 

MÖNKÄRE, J., RIIKONEN, J., RAUMA, E., SALONEN, J., LEHTO, V. P., & JÄRVINEN, K. 

(2011). In vitro dissolution methods for hydrophilic and hydrophobic porous silicon 

microparticles. Pharmaceutics, 3(2), 315–325. https://doi.org/10.3390/pharmaceutics3020315 

MUNOZ-BELLIDO, J. L., MUNOZ-CRIADO, S., & GARCÌA-RODRÌGUEZ, J. A. (2000). 

Antimicrobial activity of psychotropic drugs. Selective serotonin reuptake inhibitors. International 



75 
 

Journal of Antimicrobial Agents, 14(3), 177–180. https://doi.org/10.1016/S0924-8579(99)00154-

5. 

MOORHEAD, P.S., NOWELL, P.C., MELLMAN, W.J., BATTIPS, D.M., HUNGERFORD, 

D.A., 1960. Chromosome preparations of leukocytes cultured from human peripheral blood. Exp. 

Cell Res. 20, 613–616. https://doi.org/10.1016/0014-4827(60)90138-5. 

 

MARON, D.M., AMES, B.N., 1983. Revised methods for the Salmonella mutagenicity test. 

Mutat. Res. Mutagen. Relat. Subj. 113, 173–215. https://doi.org/10.1016/0165-1161(83)90010-9 

 

NBOPO, C., CELULOSE, D., CANA-DE-AÇÚCAR, D. B. DE, PEREIRA, P. H. F., 

VOORWALD, H. C. J., CIOFFI, M. O. H., & PEREIRA, S. (2012). Preparação e Caracterização 

de Materiais Híbridos. 22, 88–95. 

NETO, D. A., ANNY, R., SILVA, C., ROCHA, C., RAMOS, A., CAMPOS, R. S., SERPA, L., 

BRUNA, F., AIRES, S., GASPAR, S., GONÇALVES, S., APARECIDA, M., JOSINO, A., 

BARBOSA, T., MACEDO, D., FREITAS, D., & LUCENA, D. (2017). Microbial Pathogenesis 

In vitro anti- Candida activity of selective serotonin reuptake inhibitors against fl uconazole-

resistant strains and their activity against bio fi lm- forming isolates. 107, 341–348. 

NZAKIZWANAYO, J., SCAVONE, P., JAMSHIDI, S., HAWTHORNE, J. A., PELLING, H., 

DEDI, C., SALVAGE, J. P., HIND, C. K., GUPPY, F. M., BARNES, L. M., PATEL, B. A., 

RAHMAN, K. M., SUTTON, M. J., & JONES, B. V. (2017). Fluoxetine and thioridazine inhibit 

efflux and attenuate crystalline biofilm formation by Proteus mirabilis. Scientific Reports, 7(1), 1–

14. https://doi.org/10.1038/s41598-017-12445-w. 

OBERDÖRSTER, G., OBERDÖRSTER, E., & OBERDÖRSTER, J. (2005). Review 

Nanotoxicology : An Emerging Discipline Evolving from Studies of Ultrafine Particles, 113(7), 

823–839. https://doi.org/10.1289/ehp.7339. 

 

OLIVEIRA, A. S., GASPAR, C. A., PALMEIRA-DE-OLIVEIRA, R., MARTINEZ-DE-

OLIVEIRA, J., & PALMEIRA-DE-OLIVEIRA, A. (2014). Anti-Candida activity of fluoxetine 

alone and combined with fluconazole: A synergistic action against fluconazole-resistant strains. 

Antimicrobial Agents and Chemotherapy, 58(7), 4224–4226. 

https://doi.org/10.1128/AAC.02623-13 



76 
 

OLIVER, A. et al. Antibiotic treatment of biofilm infections. 2017. n. June 2016, p. 304–319.  

OLIVEIRA, A. S., MARTINEZ, J., DONDERS, G. G. G., & OLIVEIRA, R. P. DE. (2018). Anti- 

Candida activity of antidepressants sertraline and fluoxetine : effect upon pre-formed biofilms. 

Medical Microbiology and Immunology, 207(3), 195–200. https://doi.org/10.1007/s00430-018-

0539-0. 

PACIOS O, BLASCO L, BLERIOT I, et al. Strategies to Combat Multidrug-Resistant and 

Persistent Infectious Diseases. Antibiotics (Basel). 2020;9(2):65. Published 2020 Feb 6. 

doi:10.3390/antibiotics9020065. 

 

PAUL M. MUCHINSKY. (2012). Psychology Applied to Work: An Introduction to Industrial and 

Organizational Psychology, Tenth Edition Paul, 53(9), 1689–1699. 

https://doi.org/10.1017/CBO9781107415324.004 

PATERNINA-DE LA OSSA, R. et al. Is community-associated methicillin-resistant 

Staphylococcus aureus (CA-MRSA) an emerging pathogen among children in Brazil? Brazilian 

Journal of Infectious Diseases, 2018. v. 22, n. 5, p. 371–376. Disponível em: 

<https://doi.org/10.1016/j.bjid.2018.10.276>.  

PERRY, J. D. A decade of development of chromogenic culture media for clinical microbiology 

in an era of molecular diagnostics. Clin. Microbiol. Rev. 30, 449–479. doi: 10.1128/CMR.00097-

16; 2017. 

 

POURMAND, A.; MAZER-AMIRSHASHI, M.; JASANI, G.; MAY, L. Emerging trends in 

antibiotic resistance: implications for emergency medicine. American Journal of Emergency 

Medicine, v. 35, n. 8, p. 1172-1176, 2017. 

PRAJAPATI, V. D. et al. Galactomannan: A versatile biodegradable seed polysaccharide. 

International Journal of Biological Macromolecules, 2013. v. 60, p. 83–92. Disponível em: 

<http://dx.doi.org/10.1016/j.ijbiomac.2013.05.017>.  

PRICE R. Report on antimicrobial resistance: funding for antimicrobial specialists should be 

improved. Eur J Hosp Pharm. 2016;23(4):245-247. doi:10.1136/ejhpharm-2016-001013. 

QUADRI, F.; MAZER-AMIRSHAHI, M.; FOX, E. R.; HAWLEY, K. L.; PINES, J. M.; ZOCCHI, 

M. S.; MAY,L. Antibacterial drug shortages from 2001 to 2013: implications for clinical pratice. 



77 
 

Clinical Infectious Diseases, v. 60, n. 12, p. 1737-1742, 2015. 

RANG, H.P; DALE, M.M. Editora Elsevier, 8aedição, 2016. Farmacologia Clínica. Fuchs, F.D.; 

Wannmacher, L. Editora Guanabara Koogan, 4aedição, 2010. 

 

RASHID, M.; KAUR, V.; SINGH, S. Microparticles as controlled drug delivery carrier for the 

treatment of ulcerative colitis : A brief review. 2016. p. 458–472.  

RASHID, F., HUSSAIN, S., & AHMED, Z. (2018). Extraction purification and characterization 

of galactomannan from fenugreek for industrial utilization. Carbohydrate Polymers, 180(October 

2017), 88–95. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2017.10.025. 

REES, J. C., AND BARR, J. R.. Detection of methicillin-resistant Staphylococcus aureus using 

phage amplification combined with matrix-assisted laser desorption/ionization mass spectrometry. 

Anal. Bioanal. Chem. 409, 2017. 

 

ROGERO, S. O., & IKEDA, T. I. (2003). Teste in vitro de Citotoxicidade : Estudo Comparativo 

entre Duas Metodologias, 6(3), 317–320. 

 

ROSSEL, C. V; CARRENÕ, J. S; BAEZA, M.R; ALDERETE, J.B. Inclusion complex of the 

antiviral drug acyclovir with cyclodextrin in aqueous solution and in solid phase. Química 

Nova.v.23, p. 749-752, 2000. 

 

SAMPAIO, A.D.G., GONTIJO, A.V.L., ARAUJO, H.M., KOGA-ITO, C.Y.  In Vivo Efficacy of 

Ellagic Acid against Candida albicans in a Drosophila melanogaster Infection 

Model.  Antimicrob. Ag. Chemother. 2018. 

SILVA, M. A. S., KELMANN, R. G., FOPPA, T., CRUZ, A. P., BERTOL, C. D., SARTORI, T., 

GRANADA, A., CARMIGNAN, F., & MURAKAMI, F. S. (2007). Thermoanalytical study of 

fluoxetine hydrochloride. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 87(2), 463–467. 

https://doi.org/10.1007/s10973-005-7471-4 

SINGH, R. K., CHANG, H. W., YAN, D., LEE, K. M., UCMAK, D., WONG, K., ABROUK, M., 

FARAHNIK, B., NAKAMURA, M., ZHU, T. H., BHUTANI, T., & LIAO, W. (2017). Influence 

of diet on the gut microbiome and implications for human health. Journal of Translational 

Medicine, 15(1), 1–17. https://doi.org/10.1186/s12967-017-1175-y 



78 
 

SALAMA, A. H. Spray drying as an advantageous strategy for enhancing pharmaceuticals 

bioavailability. 2020. p. 1–12.  

STEPANOVIĆ, S., VUKOVIĆ, D., DAKIĆ, I., SAVIĆ, B., & ŠVABIĆ-VLAHOVIĆ, M. (2000). 

A modified microtiter-plate test for quantification of staphylococcal biofilm formation. Journal 

of Microbiological Methods, 40(2), 175–179. https://doi.org/10.1016/S0167-7012(00)00122-6 

SZABADOS, F., WOLOSZYN, J., RICHTER, C., KAASE, M., AND GATERMANN, S. 

Identification of molecularly defined Staphylococcus aureus strains using matrix-assisted laser 

desorption/ionization time of flight mass spectrometry and the Biotyper 2.0 database. J. Med. 

Microbiol. 59(Pt 7), 787–790. doi: 10. 1099/jmm.0.016733-0; 2010. 

 

TYERS M, WRIGHT GD. Drug combinations: a strategy to extend the life of antibiotics in the 

21st century. Nat Rev Microbiol. 2019 Mar;17(3):141-155. doi: 10.1038/s41579-018-0141-x. 

Epub 2019 Jan 25. PMID: 30683887. 

 

TONG, S. Y. C. et al. Staphylococcus aureus infections: Epidemiology, pathophysiology, clinical 

manifestations, and management. Clinical Microbiology Reviews, 2015. v. 28, n. 3, p. 603–661. 

TIWARI G, TIWARI R, SRIWASTAWA B, BHATI L, PANDEY S, PANDEY P, BANNERJEE 

SK. Drug delivery systems: An updated review. Int J Pharm Investig. 2012 Jan;2(1):2-11. doi: 

10.4103/2230-973X.96920. PMID: 23071954; PMCID: PMC3465154 

 

USP 43- The United States Pharmacopeia. Rockville: United States Pharmacopeial Convention, 

2020. 

 

VAN DUIN D, BONOMO RA. Ceftazidime/Avibactam and Ceftolozane/Tazobactam: Second-

generation β-Lactam/β-Lactamase Inhibitor Combinations. Clin Infect Dis. 2016 Jul 

15;63(2):234-41. doi: 10.1093/cid/ciw243. 

 

VERROKEN, A., DEFOURNY, L., LE POLAIN DE WAROUX, O., BELKHIR, L., LATERRE, 

P. F.,DELMÉE, M., .Clinical impact of MALDI-TOF MS identification and rapid susceptibility 

testing on adequate antimicrobial treatment in sepsis with positive blood cultures. PLoS One 

11:e0156299. doi: 10.1371/journal.pone.015629; 2016. 



79 
 

VENDRUSCOLO, C. W., FERRERO, C., PINEDA, E. A. G., SILVEIRA, J. L. M., FREITAS, R. 

A., JIMÉNEZ-CASTELLANOS, M. R., & BRESOLIN, T. M. B. (2009). Physicochemical and 

mechanical characterization of galactomannan from Mimosa scabrella: Effect of drying method. 

Carbohydrate Polymers, 76(1), 86–93. https://doi.org/10.1016/j.carbpol.2008.09.028 

ZAGUI, GUILHERME SGOBBI . Avaliação da multirresistência a antibióticos e produção de 

ESBL e carbapenemases em bacilos gram-negativos de efluente hospitalar e urbano.Disponivel 

em:<https://www.teses.usp.br/teses/disponiveis/22/22133/tde-04062019-160947/pt-br.php>. 

acesso em 09 de setembro de 2020. 

 

Zohuriaan-Mehr, M. J., Pourjavadi, A., Salimi, H., & Kurdtabar, M. (2009). Protein- and homo 

poly(amino acid)-based hydrogels with super-swelling properties. Polymers for Advanced 

Technologies, 20(8), 655–671. https://doi.org/10.1002/pat.1395 

 

ZURITA, J. et al. Diagnóstico e teste de sensibilidade para Staphylococcus aureus resistente à 

meticilina na América Latina. [s.d.]. p. 97–107.  

ZHU, W., SIERADZKI, K., ALBRECHT, V., MCALLISTER, S., LIN, W., STUCHLIK, O., et 

al. Evaluation of the Biotyper MALDI-TOF MS system for identification of Staphylococcus 

species. J. Microbiol. Methods 117, 14–17. doi: 10.1016/j.mimet. 2015.07.014; 2015. 

 

 WU, Y., DING, Y., COHEN, Y. et al. Elevated level of the second messenger c-di-GMP in 

Comamonas testosteroni enhances biofilm formation and biofilm-based biodegradation of 3-

chloroaniline. Appl Microbiol Biotechnol 99, 1967–1976 (2015). https://doi.org/10.1007/s00253-

014-6107-7; 2015. 

 


