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Desenvolvimento farmacotécnico da 
suspensão de carvão ativo como 

marcador de lesões tumorais



Diagnóstico e tratamento câncer

• A cirurgia é o recurso fundamental para extirpar a 

doença

• Para muitos tumores sólidos, como o de mama, 

melanoma e gastrintestinais, os primeiros passos 

da cirurgia são o reconhecimento da disseminação 

tumoral e a verificação do comprometimento da 

cadeia linfática. 



Disseminação tumoral

• Avaliar para definir estadiamento 

(TNM), tratamento e prognóstico 

do paciente;

• Primeiro estágio: presença de 

células tumorais em linfonodos 

locoregionais – linfonodo 

sentinela.  



Marcadores tumorais

Sentinel lymph node biopsy of the skin. A radioactive substance and/or blue dye is injected near 
the tumor (first panel). The injected material is detected visually and/or with a probe that detects 
radioactivity (middle panel). The sentinel nodes (the first lymph nodes to take up the material) are 
removed and checked for cancer cells (last panel).

Fonte: http://www.healthlinkbc.ca/kb/content/nci 



Corante de carbono

A B

Fonte: 

A. Haigh et al, Carbon dye histologically confirms the identity of sentinel lymph nodes in 

cutaneous melanoma. Cancer, 2001. 

B. Kang et al, Preoperative ultrasound-guided tattooing localization of recurrences after 

thyroidectomy: safety and effectiveness. Ann Surgical Oncology, 2009.   



Objetivos
• Definir a metodologia de preparo baseada nas boas 

práticas de manipulação de produtos estéreis;

• Determinar a validade estendida do produto de 

prateleira e do produto pronto para o uso;

• Avaliar a eficácia in vivo da suspensão preparada 

por ensaio de ativação de macrófagos peritoneais em 

camundongos.  



Desafio

• MATÉRIA-PRIMA:

- Carvão ativo não particulado 

(ideal < 10 μm)

- Não estéril 



Manipulação suspensão 
carvão ativo a 3%

ÁREA CONTROLADA (manipulação não-estéril) 

Lavagem do pó com 
água (wfi) sucessivas 
vezes e secagem em 
estufa a 50 °C por 
48h

Pesagem do pó de 
carvão ativo (3g) em 
balança analítica

Transferência do pó 
para garrafa de vidro 
previamente preenchida 
com sol. fisiológica  



Esterilização da suspensão 
carvão ativo a 3%

AUTOCLAVAÇÃO 

CONTROLE DA ESTERILIZAÇÃO 

(indicador Geobacillus stearothermophilus) 



Fracionamento da suspensão 
de carvão ativo a 3% estéril

ÁREA CLASSIFICADA (manipulação estéril) 



Fracionamento da suspensão 
de carvão ativo a 3% estéril

ÁREA CLASSIFICADA (manipulação estéril) 



Garantia e controle da qualidade

• Registro da rastreabilidade do produto

• Validação da área física, equipamentos e 

processos

• Qualidade físico-química 

• Estabilidade microbiológica



Validade estendida

3.1.1 O farmacêutico, responsável pela supervisão da 

manipulação e pela aplicação das normas de Boas Práticas, 

deve possuir conhecimentos científicos sobre as atividades 

desenvolvidas pelo estabelecimento, previstas nesta 

Resolução, sendo suas atribuições:

j) determinar o prazo de validade para cada produto 

manipulado;

Brasil, Resolução da Diretoria Colegiada – RDC n° 67, de 8 de Outubro de 2007



Validade estendida

CURVA DE ESTERILIDADE

Produto de prateleira                        Produto pronto para uso
D0, D1, D2, D3, D6, D9, D12, D15 D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7



Validade estendida

CURVA DE ESTERILIDADE

Produto de prateleira                        Produto pronto para uso
D0, D1, D2, D3, D6, D9, D12, D15 D0, D1, D2, D3, D4, D5, D6, D7NÃO HOUVE CRESCIMENTO 

MICROBIANO!



Objetivos
• Definir a metodologia de preparo baseada nas boas 

práticas de manipulação de produtos estéreis;

• Determinar a validade estendida do produto de 

prateleira e do produto pronto para o uso;

• Avaliar a eficácia in vivo da suspensão preparada 

por ensaio de ativação de macrófagos peritoneais em 

camundongos.  



Ativação macrofágica in vivo



Ativação macrofágica in vivo



Ativação macrofágica in vivo



Ativação macrofágica in vivo



Conclusão

• Foi possível preparar a suspensão estéril de carvão 

ativado na Seção de Farmácia Hospitalar do INCA

• Validade garantida até 7 dias para seringa e 15 dias para 

o produto de prateleira

• As partículas de carvão foram capazes de ativar os 

macrófagos peritoneais de camundongos



Perspectiva

• Aprimorar a qualidade do carvão ativo (partículas < 10 μm)

• Evoluir no acondicionamento da suspensão, com 

esterilização do produto final fracionado  
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