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5.2.1.3 LlNEARIDADE

Para o método 1, a resposta do detector foi considerada

linear no intervalo de 5 a 500 jlg/mL, de acordo com a FIGURA 9. O método 2

apresentou boa linearidade no intervalo de concentração que variou de 10 a

500 J.lg/mL(FIGURA 10). A TABELA 27 apresenta os valores de K (área

absoluta dos picos/concentração) para cada concentração de cefalexina,

obtidos a partir da curva de calibração do método 1 e método 2. Em relação

ao método 1, o K médio apresenta um CV superior ao limite de 10 % (14,43

%) quando o ponto 800 J.lg/mLé incluído para o cálculo do K médio e inferior a

10 % (8,37 %), na análise do intervalo 5 a 500 J.lg/mL.O CV para o K médio

do método 2, quando os pontos de 5,0 a 800,0 J.lg/mLforam incluídos no

cálculo, foi de 23,89 %, e de 20,80 % considerando o intervalo de 5,0 a 500

J.lg/mL. Portanto, para o método 2, o intervalo de concentração que

apresentou boa linearidade, com precisão e exatidão de análise, foi de 10 a

500 J.lg/mL(CV = 4,93 %).
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TABELA 27. Coeficiente de variação do K médio para a avaliação da

linearidade do detector

K médio :t desvio-padrão

CV(%)

n

39906,61:t 3338,77

8,37

8

12961,45:t 639,51

4,93

7

Os valores de K correspondem à média de três determinações, e foram obtidos a

partir da curva de calibração (preparada em urina), de acordo com item 4.2.2.2.1,

através do cálculo: área absoluta do pico/concentração respectiva

I ,-

MÉTODO 1 MÉTODO 2

Concentração (j.lg/mL) K K

1,0 - 58679,00

2,5 - 32558,40

5,0 45344,67 21008,40

10,0 37245,00 12913,17

25,0 44081,44 13323,12

50,0 39964,25 13457,03

100,0 40027,00 13478,52

200,0 38727,77 13219,46

400,0 38486,11 12662,66

500,0 35376,65 11676,19

800,0 26180,00 8892,51
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5.2.1.4 LIMITE DE QUANTIFICAÇÃO

O limite de quantificação foi determinado para o método 2,

de acordo com item 4.2.2.2.3. O critério de aceitabilidade estabelece que os

valores médios obtidos devem estar dentro de :t 20% da concentração

nominal, com um coeficiente de variação igualou inferior a 20% (BRESSOLE

et aI., 1996). De acordo com os critérios estebelecidos acima, observou-se

para o método 1, um limite de quantificação igual a 5,0 /lg/mL, e para o

método 2, igual a 10,0 /lg/mL, uma vez que, a concentração detectada para o

ponto 5,0 /lg/mL foi muito superior à nominal (TABELAS 27 e 29).

5.2.1.5 PRECISÃO

As TABELAS 28 e 29 apresentam os resultados

referentes à precisão intra-ensaio e inter-ensaios, para os métodos 1 e 2,

respectivamente. Esta análise foi realizada de acordo com descrição no item

4.2.2.2.4. Os valores obtidos mostraram que a análise foi reprodutível,

considerando diferentes momentos de um mesmo dia, bem como diferentes

dias (5 dias consecutivos), para ambos os métodos.
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TABELA 28. Precisão da determinação cromatográfica da concentração de

cefalexina nas amostras de urina, através do coeficiente de variação (CV)

intra-ensaio, para os métodos 1 e 2 (n = 10)

TABELA 29. Precisão da determinação cromatográfica da concentração de

cefalexina nas amostras de urina, através do coeficiente de variação (CV)

inter-ensaios para os métodos 1 e 2 (n = 5)

2

5,0

10,0

25,0

50,0

100,0

200,0

8,39 :t 0,48

10,09:t 0,19

25,39 :t 0,63

50,50 :t 1 ,17

100,85 :t 1,94

203,17 :t 6,07

5,66

1,87

2,47

2,32

1,92

2,99

Métodos Concentração Média :t desvio-padrão CV

(g/mL) (g/mL) (%)

1 200,0 203,17:t 4,74 2,33

2 200,0 202,52:t 4,81 2,38

Métodos Concentração Média:t desvio-padrão CV

(g/mL) (g/mL) (%)

5,0 5,18:t 0,18 3,54

10,0 9,92 :t 0,36 3,63

1 25,0 25,45:t 0,52 2,05

50,0 50,08:t 2,10 4,20

100,0 101,59:t 6,09 6,00

200,0 194,66:t 5,35 2,75
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5.2.1.6 RECUPERAÇÃO

As TABELAS 30 e 31 apresentam os resultados

correspondentes ao teste de recuperação da cefalexina, das amostras de

urina adicionadas de concentrações conhecidas de padrão, e submetidas ao

procedimento de extração, dos métodos 1 e 2, respectivamente. Esta análise

foi realizada de acordo com o descrito no item 4.2.2.2.5. A recuperação média

da cefalexina detectada nas amostras adicionadas, para o método 1, foi de

84,85 %, e para o método 2 foi de 77,95 %. Tal diferença deve-se,

provavelmente, às mudanças nas condições de secagem das amostras.

TABELA 30. Recuperação da cefalexina adicionada nas amostras de urina -

método 1 (n = 3)

Concentração Média Desvio- CV(%) Recuperação

(g/mL) (g/mL) padrão (%)

5,0 4,75 0,06 1,29 95,00

10,0 8,80 0,15 1,70 88,00

25,0 23,10 1,04 4,53 92,36

50,0 41,86 1,02 2,44 83,72

100,0 83,86 2,96 3,54 83,86

200,0 162,27 1,18 0,73 81,12

400,0 322,53 2,97 0,92 80,63

500,0 370,58 1,28 0,35 74,12



125

TABELA31. Recuperação da cefalexina adicionada nas amostras de urina -

método 2 (n = 3)

5.2.1.7 ESTABILIDADE

A TABELA 32 apresenta os resultados da análise de

estabilidade da cefalexina adicionada a uma amostra de urina branco. Os

tempos avaliados foram 1° e 20 dias após congelamento e descongelamento,

comparados com os valores obtidos no tempo zero. Não foi observada

alteração significativa das concentrações, o que indica que os processos de

congelamento e descongelamento não alteraram a estabilidade da cefalexina

na urina durante o período referente ao ensaio. Em uma segunda avaliação,

determinou-se a cefalexina na urina de um voluntário do ensaio-piloto, nos

tempos: inicial (24 horas após a coleta), 60 e 120 dias após o congelamento a

-20°C. Os resultados mostraram que não houve alteração da concentração de

cefalexina após o congelamento, em relação à determinação inicial (TABELA

33).

Concentração Média Desvio- CV Recuperação

(j.!g/mL) (j.!g/mL) padrão (%) (%)

10,0 7,88 0,32 4,06 78,84

25,0 20,00 0,87 4,35 80,08

50,0 40,07 1,93 4,83 80,14

100,0 78,98 0,51 0,65 78,98

200,0 159,08 0,36 0,23 79,54

400,0 304,06 7,71 2,53 76,02

500,0 360,26 14,28 3,96 72,05
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TABELA 32. Estabilidade da cefalexina adicionada em amostra de urina, nas

concentrações de 25 e 100 Ilg/mL. Análise nos tempos: zero (logo após a

adição de cefalexina na urina); 10 dias (10 dias de congelamento); 20 dias (20

dias de congelamento)

Tempo (dias) Concentração (llg/mL)

o

10

20

25,0

25,20

25,10

27,05

100,0

100,05

96,41

104,51

Os resultados correspondem à média de duas determinações; os valores foram

obtidos a partir das amostras de urina, adicionadas de cefalexina, de acordo com

item 4.2.2.2.6

TABELA 33. Estabilidade da cefalexina em amostra de urina coletada no

ensaio-piloto do voluntário A, nos intervalos de 1, 2 e 6 horas após a

administração de comprimido contendo 500 mg do antibiótico. Análise nos

tempos: inicial (24 horas após a coleta de urina); 60 dias (60 dias de

congelamento); 120 dias (120 dias de congelamento)

Tempo (dias)

o

60

120

CV(%)

Os resultados correspondem à média de duas determinações; os valores foram

obtidos a partirdas amostras de urina,de acordo com item 4.2.2.2.6

Duacumulado (mg)

1 hora 2 horas 6 horas

154,76 62,41 11,57

152,25 58,75 10,41

151,39 58,79 10,87

1,15 3,50 5,33
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5.2.2 ENSAIO PilOTO

FARMACOCINÉTICOS

VIVO E PARÂMETROSIN

5.2.2.1 ENSAIOPilOTO IN VIVO

o ensaio piloto foi realizado com três voluntários (Va, Vb e

Vc). Os valores de pH, volume urinário, concentração de cefalexina (~g/mL), e

a quantidade de cefalexina excretada em cada intervalo de tempo (Q expresso

em mg), estão relacionados nas TABELAS 34, 35 e 36, para os voluntários

Va, Vb, e Vc, respectivamente.

TABELA 34. Resultados referentes ao ensaio piloto in vivo para o voluntário

Va

Voluntário Tempo pH Volume Concentração Q

(minutos) (mL) (g/mL) (mg)

° 5,0

0- 30 5,3 97,0 54,05 5,53

30 - 60 6,1 245,0 631,67 154,76

60 - 90 6,4 243,0 311,81 75,77

Va 60 - 120 6,5 215,0 290,26 62,41

120 - 180 6,2 320,0 150,15 48,05

180 - 240 6,3 335,0 81,16 27,19

240 - 300 6,0 315,0 51,00 16,07

300 - 360 5,4 168,0 68,87 11,57

360 - 420 5,9 330,0 22,91 7,56

Va= voluntárioa; Q = quantidad de cefalexinaexcretadano intervalode tempo.As

análisesforamrealizadasde acordocomdescriçãonositens4.2.2.3
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TABELA 35. Resultados referentes ao ensaio piloto in vivo para o voluntário

Vb

Voluntário Tempo pH Volume Concentração Q

(minutos) (mL) (Jlg/mL) (mg)

O 5,5 - -

0- 30 5,5 31,5 508,66 16,05

30 - 60 6,2 180,0 799,98 143,99

60 - 90 6,2 296,0 441,89 130,80

Vb 60 - 120 6,2 282,0 232,71 65,63

120 - 180 6,1 460,0 133,01 61,18

180 - 240 6,2 261,5 107,81 28,19

240 - 300 6,0 164,0 80,16 13,15

300 - 360 6,7 206,0 32,93 6,78

360 - 420 7,1 110,0 47,54 5,23

Vb= voluntáriob; Q = quantidadede cefalexinaexcretadano intervalode tempo.As

análisesforamrealizadasde acordocomdescriçãonositens4.2.2.3
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TABELA 36. Resultados referentes ao ensaio piloto in vivo para o voluntário

Vc

5.2.2.2 PARÂMETROS FARMACOCINÉTICOS

Os resultados referentes à excreção urinária de cefalexina

acumulada (Ou acumulado),avaliada no período de 7 horas após a administração

de um comprimido contendo 500 mg do fármaco (produto A - referência) aos

voluntários Va, Vb e Vc, são apresentados na TABELA 37. Os resultados

mostraram que aproximadamene 90% da cefalexina (Va - 82,05%; Vb -
94,20%; Vc - 85,13%) foi excretada no período de 7 horas após sua

administração. A FIGURA 11 ilustra o perfil de excreção urinária da cefalexina

em função do tempo (minutos).

Com relação aos parâmetros farmacocinétícos calculados,

a TABELA 38 sumariza os valores obtidos para cada voluntário. A meia-vida

de eliminação variou de aproximadamente 65 a 90 minutos. Através dos

resultados calculou-se Ou"', aplicando-se a expressão

Voluntário Tempo pH Volume Concentração Q

(minutos) (mL) (llg/mL) (mg)

O 5,5

0- 30 5,7 13,5 108,89 1,47

30 - 60 5,9 61,5 1722,17 105,91

60 - 90 6,3 154,0 644,52 99,26

Vc 60 - 120 6,3 194,0 340,93 66,14

120 - 180 6,2 370,0 210,51 77,89

180 - 240 6,3 252,0 146,46 36,91

240 - 300 6,3 169,0 128,55 21,72

300 - 360 7,2 93,0 112,90 10,50

360 - 420 6,6 199,0 29,40 5,85

Vc = voluntárioc; Q = quantidadede cefalexinaexcretadano intervalode tempo.As

análisesforamrealizadasde acordocomdescriçãonositens4.2.2.3
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matemática descrita no item 4.2.2.3. Os resultados encontrados não diferiram

daquelesobtidosparaOu acumulado(TABELA 39).

A FIGURA 12 apresenta os valores de velocidade de

excreção urinária de cefalexina (dOu/dt) em função do tempo médio avaliado

(tm) para cada voluntário estudado (Va, Vb e Vc), após tratamento acima

mencionado. Como o processo de excreção urinária segue cinética de

primeira ordem, procedeu-se à transformação matemática desses valores de

velocidade (dOu/dt), aplicando a função logaritmo neperiano, com o objetivo

de determinar os parâmetros farmacocinéticos: constante da velocidade de

eliminação(I<)e a meia-vida de eliminação (t (1/2)p)(item 4.2.2.3). A FIGURA 13

ilustra os resultados.

f ! ,~
. -' ~

Faculdade de S:êr,clzs ç <~r ",-, n,I',,~~

Univ6rsida~~ae S,:.o f '"

TABELA 37. Quantidade de cefalexina acumulada (Ou acumulado)excretada na

urina dos voluntários (Va, Vb e Vc), expressos em mg, nos intervalos de

tempo de coleta (minutos), e porcentagem de excreção total de cefalexina (%).

Intervalo de tempo Ou acumulado Ou acumulado Ouacumulado

(minutos) (mg) (mg) (mg)

Va Vb Vc

0-30 5,53 16,05 1,47

30 - 60 160,29 160,05 107,38

60 - 90 236,06 290,84 206,64

60 - 120 298,47 356,47 272,78

120 - 180 346,52 417,65 350,67

180 - 240 375,07 445,84 387,58

240 - 300 391,13 458,99 409,30

300 - 360 402,70 465,77 419,80

360 - 420 410,26 471,00 425,65

% 82,05 94,20 85,13
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TABELA 38. Resultados obtidos no cálculo dos parâmetros farmacocinéticos:

Ou acumulado,(dOu/dt)max, tm max, K, e t(1/2JPdos voluntários Va, Vb e Vc após

administração de comprimido de cefalexina (Produto A-500 mg).

Vc

Voluntário

Va

Vb

Ou acumulado= quantidade acumulada de cefalexina na urina; [(dOu/dt)maJ = velocidade

máxima de excreção; tm máx = tempos médios correspondentesàs velocidades

máximasde excreção;K = constantede velocidadede eliminação e t(1/2JP = meia-

vida de eliminação

TABELA 39. Quantidade de cefalexina excretada na urina no tempo infinito

(Ou 00)comparada com os valores de Ou acumuladodosvoluntáriosVa, Vb e Vc.

Os resultados de Ouoocorrespondem à média de 4 intervalos de tempo (180 a 420

minutos).

Ou acumulado (dOU/dt)max t m max K t(1/2JP

(mg) (mg min-1) (min) (min -1) (min)

410,26 5,16 45,0 0,0097 71 ,44

471 ,00 4,80 45,0 0,0106 65,38

425,65 3,53 45,0 0,0107 64,77

Voluntários Va Vb Vc

Du00 (mg) 425,36:t 3,23 475,40 :t 2,12 431,35:t 2,08

% 85,07 95,08 86,27

Du acumulado(mg) 410,26 471,00 425,65

% 82,05 94,20 85,13
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FIGURA 11. Quantidade (mg) de cefalexina acumulada na urina (Ou acumulado)

dos voluntários (Va, Vb e Vc), após administração de comprimido contendo

500 mg de cefalexina (produto A).
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FIGURA 12. Velocidade de excreção urinária (mg/min) da cefalexina (dDu/dt)

em função do tempo médio de coleta de urina (tm) dos voluntários (Va, Vb e

Vc), após a administração de comprimido contendo 500 mg de cefalexina.
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FIGURA 13. Excreção urinária da cefalexina dos voluntários (Va, Vb e Vc),

após a administração de comprimido contendo 500 mg de cefalexina:

logaritmo neperiano da velocidade de excreção urinária (In dOu/dt) em função

do tempo médio de coleta de urina (tm).

5.2.3 DETERMINAÇÃO

PRODUTOS

DA BIOEQUIVALÊNCIA DOS

5.2.3.1 SELEÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS

OS voluntários foram selecionados de acordo com os

critérios de inclusão e exclusão padronizados no estudo. Para a seleção todos

indivíduos foram submetidos a exames clínicos laboratoriais descritos no item

4.2.2.4. Após essas análises, 28 voluntários foram selecionados para o

ensaio, entretanto, apenas 25 compareceram. O grupo foi composto por

adultos sadios, de ambos os sexos (12 homens e 13 mulheres), com idades

que variaram de 20 a 35 anos e peso entre 49 e 84 kg.
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5.2.3.2 ESTUDO DE BIOEQUIVALÊNCIA

5.2.3.2.1 Volume urinário e pH das amostras coletadas

Os voluntários selecionados (n = 25), segundo os critérios

descritos anteriormente, foram submetidos ao ensaio de bioequivalência de

acordo com o protocolo descrito no item 4.2.2.4.

As amostras de urina foram coletadas nos tempos: °

(branco), 30, 60, 90, 120, 180, 240, 300, 360, e 420 minutos. Esse

procedimento foi realizado nas duas fases do ensaio (Fase 1 e Fase 2).

As TABELAS 40 e 41 apresentam os valores de volume

urinário das amostras dos 25 voluntários, nas duas fases do estudo,

respectivamente, Fase 1 e Fase 2.

Os valores de pH das amostras, para as duas fases,

correspondem ao intervalo entre 5,0 e 7,5, entretanto, a maioria das amostras

apresentou pH entre 5,5 e 6,5.
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TABELA 40. Volume urinário (mL) dos voluntários (VaI.) submetidos ao

ensaio de bioequivalência - Fase 1

Vai. VOLUME URINÁRIO (rnL)

Intervalos de coleta (minutos)

30 60 90 120 180 240 300 360 420

1 30 106 212 252 465 310 112 97 97

2 93 285 335 300 400 185 198 120 245

3 74 285 325 325 560 125 470 79 116

4 22 75 178 255 308 70 245 63 110

5 56 218 362 156 360 178 101 83 165

6 117 243 200 156 405 168 198 225 128

7 125 142 290 295 390 120 * 103 113

8 14 90 238 270 246 280 138 50 104

9 13 13 24 132 380 95 216 465 194

10 32 196 370 340 350 90 160 236 197

11 79 270 435 385 355 220 185 120 142

12 20 93 240 275 480 166 66 29 142

13 144 325 400 350 485 148 280 215 147

14 30 56 126 130 126 110 55 42 32

15 19 95 260 160 226 91 156 59 195

16 48 232 360 300 435 151 480 88 98

17 33 156 268 300 550 100 240 186 195

18 128 300 353 306 455 251 204 105 230

19 55 233 286 320 518 132 43 225 465

20 72 290 265 263 380 138 105 110 172

21 18 236 390 373 219 151 218 57 210

22 85 290 355 295 393 122 124 79 375

23 111 280 300 285 445 189 141 154 182

24 41 138 300 233 550 92 245 100 210

25 124 375 276 385 470 190 115 79 335

* nãocoletouurina
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TABELA 41. Volume urinário (mL) dos voluntários (VaI.) submetidos ao

ensaio de bioequivalência - Fase 2

VaI. VOLUME URINÁRIO (rnL)

Intervalos de coleta (minutos)

30 60 90 120 180 240 300 360 420

1 31 96 260 300 545 305 86 142 238

2 35 270 420 405 340 244 44 152 205

3 42 202 270 226 570 395 63 125 94

4 28 41 215 305 315 49 37 52 87

5 25 63 265 250 308 188 114 194 272

6 300 330 275 242 440 221 114 520 55

7 212 380 430 395 490 140 * 230 250

8 8 46 194 246 375 435 143 80 155

9 23 115 290 272 425 325 77 213 220

10 31 230 465 225 330 235 124 157 153

11 56 222 410 290 410 240 215 190 136

12 192 150 325 300 540 156 138 327 76

13 57 243 295 365 420 325 56 195 113

14 67 60 130 55 59 60 91 82 44

15 24 68 180 94 154 130 77 260 115

16 19 31 130 295 370 91 84 160 112

17 70 280 370 295 475 72 244 166 144

18 94 290 410 275 452 106 220 236 305

19 31 88 330 260 470 202 49 280 255

20 37 207 340 215 390 275 64 270 220

21 13 190 285 335 420 170 166 91 37

22 34 265 397 395 460 235 45 150 305

23 142 210 287 250 530 320 63 265 130

24 94 275 395 385 505 235 115 300 275

25 107 345 405 425 510 245 120 160 136

* não coletouurina
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5.2.3.2.2 PARÂMETROS FARMACOCINÉTICOS AVALIADOS

Para os 25 voluntários foram determinadas as

quantidades de cefalexina excretada na urina nos intervalos de coleta (Ou) e a

quantidade total recuperada no período de 7 horas de coleta (Ou acumulado).A

partir desses resultados, foram calculados os seguintes parâmetros

farmacocinéticos para ambos os produtos A (referência) e B (teste):

quantidade de cefalexina excretada no tempo infinito (Duro),velocidade de

excreção urinária da cefalexina (dOu/dt) em função do tempo médio de coleta,

velocidade máxima de excreção de cefalexina ([dOu/dt] max)e os respectivos

tempos (tmax).As constantes de velocidade de eliminação (I<)foram calculadas

a partir dos respectivos gráficos que relacionam In dOu/dt versus tm (tempo

médio de coleta).

Os resultados de todos os voluntários referentes à Ou

acumulado, para os produtos em estudo, estão representados na TABELA 42. A

TABELA 43 apresenta os valores de Ou infinito (Duro), obtidos a partir da

expressão matemática descrita no item 4.2.2.3. As médias, e os respectivos

desvios-padrão obtidos a partir de 24 voluntários (exceto voluntário 14), para

OUacumulado e Duro, e as porcentagens médias de cefalexina recuperadas na

urina, podem ser comparados na TABELA 44. Os valores médios de

quantidades acumuladas de cefalexina para os produtos A e B (Ou acumulado),

em função dos tempos de coleta, são apresentados na TABELA 45.

As FIGURAS 14 e 15 ilustram os perfis de excreção

urinária da cefalexina em função do tempo (minutos), em valores individuais,

para os produtos A e B, respectivamente. A FIGURA 16 representa o perfil de

excreção de cefalexina para os dois produtos, considerando os valores

médios e seus desvios-padrão (n = 24).
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TABELA 42. Quantidade de cefalexina (mg) excretada na urina (Ou acumulado)

para os produtos A e B

VOLUNTÁRIO FASE PRODUTO A FASE PRODUTO B

1 2 485,60 1 435,23

2 2 477,95 1 372,22

3 1 401,84 2 452,19

4 1 371,31 2 404,23

5 2 429,17 1 374,44

6 1 378,84 2 453,36

7 1 401,94 2 476,69

8 2 441,78 1 432,65

9 1 277,45 2 414,74

10 1 455,91 2 416,36

11 2 460,43 1 477,19

12 2 420,50 1 393,21

13 1 353,65 2 342,13

14 2 131,32 * 1 179,95 *

15 1 454,12 2 455,49

16 2 464,14 1 481,22

17 1 445,57 2 454,21

18 2 490,91 1 483,30

19 2 455,94 1 460,33

20 1 457,71 2 434,55

21 1 373,60 2 470,26

22 1 326,91 2 304,28

23 2 477,63 1 430,25

24 2 458,68 1 394,02

25 1 368,31 2 467,61

Média:t DP 422,08:t 55,29 428,39 :t 46,37

CV(%) 13,10 10,82

* valor excluído para os cálculos;; OP = desvio-padrão; CV = coeficiente de variação
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TABELA 43. Quantidade de cefalexina (mg) excretada na urina no tempo

';..

infinito (Ou(0)para os produtos A e B

VOLUNTÁRIO PRODUTO A PRODUTO B

1 491,38 439,34

2 481,43 376,60

3 418,97 456,52

4 371,69 405,45

5 435,82 378,46

6 382,77 461,70

7 415,07 494,26

8 443,48 445,56

9 286,37 424,22

10 458,86 419,91

11 464,30 479,19

12 426,42 405,88

13 359,65 346,11

15 459,78 465,54

16 464,98 481,86

17 449,66 458,79

18 496,80 486,72

19 459,58 462,94

20 465,15 443,79

21 374,91 480,67

22 330,22 307,27

23 480,79 442,64

24 462,53 394,20

25 371,75 471,92

Média ::t:DP 427,18::t: 54,81 434,58::t: 47,58

CV(%) 12,83 10,95

OP =desvio-padrão; CV =coeficiente de variação
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TABELA 44. Valores médios da quantidade de cefalexina recuperada na urina

(Ou acumulado ), e da quantidade excretada no tempo infinito (Ou"'), com as

respectivas porcentagens de recuperação dos produtos A e B

PRODUTOS A B

Du acumulado (mg) 422,08 :!: 55,29 428,39 :!: 46,37

% recuperada 84,42 :!: 11,06 85,68 :!: 9,27

Du 00 (mg) 427,18 :!: 54,81 434,58 :!: 47,58

% recuperada 85,44 :!: 10,96 86,92 :!: 9,52

Os resultados de Duoocorrespondem à média de 4 intervalos de tempo (180 a 420

minutos). Os resultados correspondem à média :t desvio-padrão
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TABELA 45. Valores médios das quantidades acumuladas de cefalexina na

urina (Ou acumulado),emfunçãodos temposde coleta,após a administraçãodos

produtos A e 8

Intervalo de tempo

(minutos)

Produto A Produto B

Du acumulado (mg) Du acumulado (mg)

0-30

30 - 60

60-90

60 - 120

120 - 180

180 - 240

240 - 300

300 - 360

360 - 420

%

9,64

93,21

207,22

285,30

361,64

393,81

409,92

417,59

422,08

84,42

7,68

93,87

192,52

269,20

356,26

397,15

414,13

423,17

428,39

85,68
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FIGURA 14. Valores individuais da quantidade de cefalexina acumulada

excretada na urina em função do tempo (Ou acumulado),após a administração do

produto A.
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FIGURA 15. Valores individuais da quantidade de cefalexina acumulada

excretada na urina em função do tempo (Ou acumulado),após a administração do

produto B.
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FIGURA16. Curvas médias da excreção urinária acumulada de cefalexina (Du acumulado)para os produtos A e B (n = 24).
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A TABELA 46 resume os resultados de velocidade máxima

de excreção (dOu/dt)maxe intervalo de tempo médio máximo (tm)max, de todos

os voluntários, com exceção do voluntário 14, para os produtos A e B. A

TABELA 47 apresenta os resultados médios de velocidade de excreção

urinária de cefalexina (dOu/dt) e seus respectivos In dOu/dt em função do

tempo médio de coleta (tm) para os produtos A e B. A FIGURA 17 ilustra o

perfil de velocidade de excreção urinária de cefalexina (dOu/dt) em função do

intervalo de tempo médio avaliado (tm), obtido pela média dos valores

individuais (n = 24). As curvas obtidas a partir da relação dos dados de

velocidade transformados através de função log-neperiano (In dDu/dt) versus

tempo médio de coleta (tm), que permitiram o cálculo da constante de

velocidade de eliminação (I<) (item 4.2.2.3.2), podem ser visualizadas na

FIGURA 18. Os valores de K e da meia-vida de eliminação (t(1I2JP), para os

produtos A e B, constam na TABELA 48. A TABELA 49 resume os resultados

referentes aos parâmetros farmacocinéticos para ambos produtos A e B: Du

acumulado, (dDu/dt)maJ" tm mal"K, e t(1/2JP.
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TABELA 46. Velocidade máxima de excreção urinária de cefalexina (dOu/dt)

max e intervalodo tempomédio(tm)max obtidosdos produtosA e B

OP = desvio-padrão; CV = coeficiente de variação

PRODUTO A (mg/min) PRODUTO B (mg/min)

VOLUNTÁRIO
(dDU/dt) max I

(tm) max
(dDU/dt) max I

(tm) max

1 4,63 75 2,51 105

2 4,36 75 3,58 75

3 4,31 45 4,57 75

4 3,83 45 3,18 105

5 4,22 75 3,99 45

6 3.56 75 3,00 105

7 4,08 75 2,88 105

8 3,84 75 3,68 105

9 3,18 75 3,53 75

10 4,42 75 4,16 105

11 4,54 45 6,78 45

12 3,12 75 4,32 75

13 3,81 45 5,02 45

15 4,33 75 5,09 75

16 3,81 105 5,30 75

17 4,87 45 4,08 75

18 4,86 75 4,67 105

19 4.80 75 4,89 45

20 3,95 75 3,58 45

21 3,66 75 3,74 75

22 2,73 75 2,37 75

23 3,86 150 2,75 105

24 4,41 45 4,46 75

25 3,02 105 3,94 75
Média :t DP 4,01 :t 0,59 73,10 :t 23,50 4,00 :t 1,02 78,80 :t 22,20

CV(%) 14,75 32,20 25,34 28,20
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TABELA 47. Velocidade de excreção urinária de cefalexina (dOu/dt) e seus

respectivos valores de In dOu/dt em função do tempo médio de coleta (tm)

para os produtos A e 8

Média de 24 voluntários

tm (min) Produto A Produto B

dDu/dt In dDu/dt dDu/dt In dDu/dt

(mg/min) (mg/min)

O O - O -

15 0,32 -1,14 0,26 - 1,35

45 2,79 1,03 2,87 1,05

75 3,80 1,34 3,29 1,19

105 2,64 0,97 2,56 0,94

150 1,23 0,21 1,45 0,37

210 0,54 - 0,62 0,68 - 0,39

270 0,29 -1,24 0,32 - 1,14

330 0,13 -2,04 0,15 -1,90

390 0,07 -2,66 0,08 - 2,53
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TABELA 48. Constante da velocidade de eliminação (K) e meia-vida de

eliminação (t(1/2)p)para os produtos A e B

DV =desvio-padrão; CV =coeficiente de variação

VOLUNTÁRIO A B
K t rAJP K t rAJP(min)

(min -1) (min) (min -1)

1 0,0105 66,00 0,0092 75,33

2 0,0131 52,90 0,0153 45,29

3 0,0101 68,61 0,0113 61,33

4 0,0145 47,79 0,0147 47,14

5 0,0100 69,30 0,0120 57,75

6 0,0113 61,33 0,0126 55,00

7 0,0126 55,00 0,0095 72,95

8 0,0116 59,74 0,0106 65,38

9 0,0096 72,19 0,0103 67,28

10 0,0131 52,90 0,0129 53,72

11 0,0110 63,00 0,0114 60,79

12 0,0103 67,28 0,0103 67,28

13 0,0115 60,26 0,0107 64,77

15 0,0125 55,44 0,0114 60,79

16 00158 43,86 0,0126 55,00

17 0,0159 43,58 0,0112 61,88

18 0,0116 59,74 0,0131 52,90

19 0,0124 55,89 0,0120 57,75

20 0,0108 64,17 0,0096 72,19

21 0,0128 54,14 0,0133 52,11

22 0,0127 54,57 0,0124 55,89

23 0,0163 42,51 0,0113 61,33

24 0,0126 55,00 0,0166 41,75

25 0,0121 57,27 0,0126 55,00
Média :t DP 0,0123 57,60 0,0120 59,19

:t0,0019 +8,17 +0,0020 +8,52
CV (%) 15,11 14,18 15,19 14,40
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TABELA49. Resultados obtidos no cálculo dos parâmetros farmacocinéticos:

Du acumulado,(dDu/dt)max, tm max,K, e t (Y.)P dos produtos A e B

Produtos Du acumulado(dDu/dt)max

(mg) (mg min-1)

A 422,08

:1:55,29

428,39

:1:46,37

4,01

:tO,59

4,00

:1:1,02

B

Os resultados correspondem às médias dos voluntários :i: desvios-padrão; Ou

acumulado= quantidadeacumuladade cefalexinana urina; [(dDu/dt)maxl= velocidade

máxima de excreção; tm max = tempos médios correspondentesàs velocidades

máximas de excreção; K = constante de velocidade de eliminação, e t(1/2)P= meia-

vida de eliminação

tmmax K t ('/2)P

(min) (min -1) (min)

73,10 0,0123 57,60

:t23,50 :tO,0019 :1:8,17

78,80 0,0120 59,19

:t22,20 :tO,0020 :1:8,52
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FIGURA 17. Velocidade de excreção urinária (mg/min) da cefalexina (dDu/dt)

em função do tempo médio de coleta de urina (tm) para os produtos A e B.

Valores referentes à média de 24 voluntários.
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FIGURA 18. Log neperiano da velocidade de excreção urinária da cefalexina

(In dDu/dt) em função do tempo médio de coleta de urina (tm) para os

produtos A e B. Valores referentes à média de 24 voluntários.
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5.2.3.3 ANÁLISE ESTATíSTICA DOS PARÂMETROS

FARMACOCINÉTICOS

Os resultados relativos aos produtos A e B, referentes à

análise estatística, paramétrica (Teste t-pareado) e não-paramétrica (Teste de

Wilcoxon), das diferenças dos valores obtidos para: OUacumulado, Ou 00,

(dOu/dt) max, (tm) max,, K e t(1/2)/l,encontram-se resumidos na TABELA 50.

A TABELA 51 sumariza os valores de p, obtidos pela

análise de variância multivariada (ANOVA) para as seguintes fontes de

variação: fases do ensaio (fase 1 e fase 2); seqüência do tratamento

(Grupo I e Grupo 11),sendo que, grupo I reúne os voluntários para os quais foi

inicialmente administrado o produto A na primeira fase do estudo, enquanto

que o grupo 11representa os voluntários que, na mesma fase, ingeriram o

produto B; voluntários (n = 24) e tratamento (produtos A e B).

A média e desvios-padrão, com os respectivos

coeficientes de variação dos valores transformados através do logaritmo

neperiano de: Ou acumulado, Ou 00 e de (dOu/dt)max,para os produtos A e B, são

apresentados na TABELA 52. A TABELA 53 apresenta os intervalos de

confiança obtidos na análise estatística (ANOVA).
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TABELA 50. Análise estatística paramétrica (Teste t-pareado) e não-

paramétrica (Teste de Wilcoxon) aplicada aos produtos A e S, para a

avaliação dos seguintes parâmetros: quantidade acumulada de cefalexina

excretada na urina (Ou acumulado),quantidade total excretada no tempo infinito

(OUOO),velocidade máxima de excreção ([dOu/dt]max), tempo médio máximo

(tmmax), constante de velocidade de eliminação (K) e meia-vida de eliminação

(t(1/2)p)

Du Du aJ (dDu/dt) tmax K t(1/2} P

acumulado max

Teste t-

pareado

0,558 0,518 0,679 0,328 0,457 0,395

Teste de

Wilcoxon

0,864 0,842 0,607 0,423 0,715 0,605
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TABELA51. Análise estatística (ANOVA)do log neperiano da diferença entre

os resultados dos produtos A e B, para os seguintes parâmetros: quantidade

acumulada de cefalexina excretada na urina (Ou acumulado),quantidade total

excretada no tempo infinito (Duoo), velocidade máxima de excreção

[(dOu/dt)maxl,tempo médio máximo (tm max), constante de velocidade de

eliminação (K)e meia-vida de eliminação (t(1/2)p)

p - ANOVA

Fontes de DUacumuladoDu 00 (dDu/dt)max tm max K t(1I2)P

variação

Fase (1 e 2) 0,0041 0,0051 0,9653 0,2621 0,6007 0,5912

Grupo

(I e 11)

0,0292 0,0374 0,1390 0,5540 0,6890 0,8003

Voluntários 0,0201 0,0201 0,0804 0,0810 0,0499 0,0194

(n =24)

Produtos 0,6684 0,6159 0,6895 0,3739 0,4931 0,4299

(A e B)
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TABELA 52. Média, desvio-padrão (DP), coeficiente de variação (CV) obtidos

a partir dos valorestransformadoslogaritmicamenteem relaçãoa Ou acumulado,

Ou 00 e (dOu/dt)max para os produtos A e 8

TABELA 53. Intervalo de confiança (90%) obtido a partir das diferenças

individuaisentre os dadosde OUacumulado,Ouooe (dOu/dt)max,transformados

logaritmicamente, para o produto referência (A) e teste (8)

Parâmetro Intervalo de confiança (%)

Ou acumulado 96,81

Superior

105,60

Inferior

Ou ro 96,99 105,81

(dOu/dt)max 89,89 106,79

Parâmetro Produto Média DP CV ANOVA(%)

OU acumulado A 6,04 0,0879 1,45

B

Ou IX> A 6,06 0,0881 1,45

B

(dOu/dt)max A 1,37 0,1744 12,76

B
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No presente estudo foram avaliados, do ponto de vista

biofarmacotécnico, 2 especialidades farmacêuticas (A e B), sob a forma de

comprimidos revestidos, contendo 500 mg de cefalexina, disponíveis no

mercado nacional. A cefalexina é um antibiótico de amplo espectro e

largamente utilizado no Brasil, comercializado na forma de comprimido

revestido, por cinco laboratórios farmacêuticos diferentes (DEF 97/98). Dois

lotes (1 e 2) de cada produto, foram inicialmente submetidos aos ensaios

físicos e físico-químicos preconizados pela USP XXIII (1995), com a finalidade

de verificar, in vitra, se os mesmos encontravam-se dentro das especificações,

bem como detectar possíveis problemas. Posteriormente, realizou-se a

avaliação biofarmacotécnica in vivo para o lote 2 de ambos os produtos (A e

B), utilizando os parâmetros urinários de 24 voluntários.

Análises biofarmacotécnicas in vitra possibilitam a

obtenção de importantes informações a respeito do comportamento dos

produtos. Através desses estudos, pode-se comparar formulações em

desenvolvimento, ou mesmo especialidades farmacêuticas já comercializadas,

visando selecionar e destacar aquelas que não correspondem aos critérios

estabelecidos pelos compêndios oficiais e, portanto, que podem apresentar

comprometimento de sua eficácia e segurança (TINGSTAD, 1978;

DRESSMAN et ai., 1998).

Para avaliar a quantidade de cefalexina presente nos

produtos A e B, bem como sua porcentagem de dissolução, validou-se

metodologia espectrofotométrica na região do ultravioleta (UV), com a

finalidade de garantir a precisão e exatidão dos resultados. A literatura

descreve inúmeros métodos para o doseamento de cefalexina presente em

formulações farmacêuticas. Dentre eles, destacam-se os métodos

espectrofotométricos (ALWARTHAN, et ai., 1992; GALAL et ai., 1991; ROGIC

& MANDIC, 1984), cromatográficos, que empregam cromatografia líquida de

alta eficiência (HSU et ai., 1996; HENDRIX, et ai., 1993) e ensaios

microbiológicos (MARINCEL & BOSNJAK, 1988). A USP XXIII (1995)

preconiza a espectrofotometria UV, utilizando comprimento de onda de 262
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nm, para análise da cefalexina dissolvida no teste de dissolução. Entretanto,

para o seu doseamento nas formas farmacêuticas, o método especificado é a

cromatografia líquida de alta eficiêcia (CLAE).

A FIGURA 1 ilustra o espectro de absorção da cefalexina

dissolvida em água destilada. A absorvância máxima foi obtida em 262 nm,

coincidindo com a especificação da USP XXIII (1995). De acordo com a

literatura, a cefalexina apresenta pico máximo de absorção em solução

aquosa neutra em 260 nm (CLARKE'S, 1991). A equação da reta, obtida a

partir da curva de calibração, e analisada estatisticamente, apresentou índice

de correlação altamente significativo (r = 0,9999; P < 0,0001; FIGURA 2;

TABELA 2). O método mostrou-se linear no intervalo de concentração de 2,5 a

40,0 Ilg/mL, uma vez que os coeficientes de variação foram inferiores a 10%

(TABELA 1). Entretanto, menores índices de coeficiente de variação (0,3 a 1,0

%) foram observados para concentrações acima de 5 Ilg/mL, indicando maior

exatidão do método no intervalo de 10 a 40 Ilg/mL. Dessa forma, as amostras

analisadas foram diluídas para obter-se leituras de absorvância dentro desse

intervalo (5 a 40 Ilg/mL).

O teste de recuperação demonstrou que as quantidades

de cefalexina adicionadas (10 a 25 Ilg/mL) às soluções dos comprimidos

analisados (A e B) foram recuperadas em 98,5 a 102,0%, sugerindo que

excipientes das formulações, ou o próprio procedimento da análise, não

interferiram na dosagem da cefalexina (TABELAS 3 e 4).

A avaliação da precisão intra-ensaio, resultou em valores

de coeficiente de variação inferiores a 2% (0,46 a 1,93%), sendo que o maior

valor (1,93%) foi observado para a concentração de 2,5 Ilg/mL. Na precisão

inter-ensaios, o coeficiente de variação, para as soluções contendo 2,5 Ilg/mL,

foi de 9,78%. Entretanto, para as soluções contendo de 10,0 a 40,0 Ilg/mL, os

coeficientes apresentaram-se entre 0,57 e 1,29%. Esses resultados, portanto,

indicam maior precisão do método de doseamento de cefalexina para

concentrações acima de 10,0 Ilg/mL (TABELA 5).

Os resultados obtidos permitiram concluir que o método

espectrofotométrico descrito pela USP XXIII (1995), nas condições
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experimentais adotadas para a análise, é adequado para o doseamento da

cefalexina contida nos comprimidos (produtos A e B), bem como para a

análise da dissolução da mesma.

A análise do peso médio dos comprimidos de cefalexina

foi realizada de acordo com a Farmacopéia Brasileira 4 ed., que preconiza

coeficiente de variação máximo de 5,0% para comprimidos revestidos com

peso acima de 300,0 mg. Os valores obtidos, para os produtos A e B, lotes 1 e

2, indicaram que os mesmos se encontram dentro dos limites especificados

pelo referido compêndio (TABELAS 6 e 7).

A avaliação da dureza dos comprimidos foi também

realizada de acordo com a Farmacopéia Brasileira 4 ed., que estabelece valor

mínimo de 4,5 kp. O produto A apresentou valores de dureza acima do mínimo

estabelecido, para ambosos lotes avaliados (A1 = 13,24 :J:0,98 kp; A2 =

13,43:J:0,84 kp) comcoeficientesde variaçãoinferioresa 10%(7,44%- A1 e

6,25% - A2). Os valores obtidos para o produto B, lotes 1 e 2, demonstraram-

- se superioresao limitemínimo(B1 = 10,14:J:1,54kp; B2 = 16,76:J:0,69 kp).

Entretanto, na análise do lote B1, observou-se coeficiente de variação maior

que 10% (CV = 15,19%). Além disso, os resultados de ambos os lotes do

produto B (1 e 2) foram significativamente diferentes (p < 0,01) (TABELAS 6 e

7).

Os resultados referentes ao teor de cefalexina dos

produtos estudados, obtidos a partir da análise espectrofotométrica,

mostraram que os produtos se encontram em conformidade com o referido

compêndio,cujaespecificaçãoé de 90 a 120% do valor rotulado (TABELAS 8

e 9). Para avaliar se existe reprodutibilidade nos valores de teor do fármaco,

presente em diferentes comprimidos de um mesmo lote, é necessária a

avaliação de um número mínimo de amostras, o qual é preconizado pela USP

XXIII (1995) através do ensaio de uniformidade de conteúdo. Essa análise é

importante para a verificação da qualidade e homogeneidade dos processos

de produção. As especificações para os comprimidos de cefalexina,

constantes nesse compêndio, exigem a execução desse teste, e estabelecem

os limites de 85% a 115% do valor rotulado e desvio-padrão relativo (SDR)

ôltLluTE.CA
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máximo permitido de 6,0%. Conforme os resultados descritos na TABELA 10,

os dois lotes do produto A apresentaram-se dentro das especificações,

observando-se um valor de SDRmaior para o lote A1 (2,71%), em relação ao

lote A2 (1,03%). Ambos os lotes do produto B encontraram-se dentro dos

limites permitidos, sendo que o lote B2 (2,73%) apresentou maior variação

quando comparado ao lote B1 (1,60%) (TABELA 11).

A umidade é um dos fatores que afeta tanto a estabilidade

química dos fármacos, quanto a dissolução das formas farmacêuticas sólidas

(GORDON et aI., 1993). A determinação da umidade dos produtos A e B foi

efetuada pelo método de Karl-Fisher, preconizado pela U8P XXIII (1995) que

especifica um teor máximo de 9,0% para os comprimidos de cefalexina

monoidratada. Os dois lotes do produto A apresentaram valores de umidade

próximos (A1 = 7,19%; A2 = 7,21%) e em conformidade com o referido

compêndio. Com relação ao produto B, o lote 2 apresentou teor de umidade

menor que o obtido para o lote 1 (B1 = 6,62%; B2 = 4,81%), mas ambos

ficaram dentro da especificação determinada (TABELA 12).

As características biofarmacotécnicas de formas

farmacêuticas sólidas são principalmente delineadas pelo ensaio de

dissolução in vitro, uma vez que este processo é, geralmente, etapa limitante

para a absorção de fármacos. Assim, uma abordagem precisa em relação ao

perfil e cinética do processo de dissolução, permite a obtenção de dados mais

conclusivos em relação às formulações em estudo (DRE88MAN et ai., 1998;

ABDOU, 1995; MARTIN, 1993; TING8TAD, 1978).

Em relação ao teste de dissolução, a U8P XXIII (1995)

estabelece o seguinte critério: no primeiro estágio (81), cada uma das seis

unidades deve dissolver no mínimo 80% do valor rotulado de

cefalexinalcomprimido, decorrido o tempo de 45 minutos do teste. Caso a

amostra não seja aprovada nessa etapa, realiza-se o segundo estágio (82),

com outras seis unidades, sendo que a média dos valores obtidos em 81 e 82

deve ser maior ou igual a 75% de fármaco dissolvido, e nenhum valor deve

ficar abaixo de 60%. Caso indicado, efetua-se uma terceira etapa (83), com

12 unidades; a média de 81, 82 e 83 deve ser maior ou igual a 75%, não
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mais do que duas unidades podem apresentar valores menores que 60%, e

nenhuma valor inferior a 50% de cefalexina dissolvida (QUADRO 3).

Os dois lotes avaliados dos produtos A e B cumpriram

com as especificações no primeiro estágio, uma vez que a dissolução de

ambos foi superior a 80% da quantidade declarada no rótulo após 45 minutos

de teste, não sendo necessário realizar os estágios subseqüentes. Além

disso, observou-se coeficiente de variação inferior a 5 % para todos os

ensaios. Não foram observadas diferenças entre as porcentagens de

dissolução dos dois lotes do produto A (A1 = 92,65% :t 2,77; A2 = 92,09% :t

1,84). O lote B1 apresentou porcentagem de dissolução menor do que aquela

obtida para o lote B2 (B1 = 89,81 :t 1,09; B2 = 92,84:t 1,08). Estes resultados

apontam para diferenças de dissolução entre dois lotes de um mesmo

produto. Os valores são expressos individualmente e pela média de seis

determinações nas TABELAS 12 e 13. A análise comparativa entre os lotes 1

e 2 para ambos os produtos, permitiu verificar que os produtos A e B

apresentaram-se mais semelhantes em relação ao lote 2 (TABELAS 15 e 16).

A partir dos perfis de dissolução obtidos, que relacionam

porcentagem dissolvida versus tempo, determinaram-se vários parâmetros

cinéticos, que possibilitaram análise comparativa mais precisa com relação ao

comportamento in vitro desses produtos. A determinação da cinética permite

melhores conclusões a respeito do processo de dissolução de uma

determinada formulação, uma vez que possibilita conhecer: a velocidade do

processo, a quantidade máxima dissolvida, e pontos nos quais podem ocorrer

mudanças significativas da dissolução (KHAN & RHODES, 1975; FERRAZ,

1997). Os perfis de dissolução obtidos no presente trabalho, para os produtos

A e B (lotes 1 e 2), possibilitou o cálculo dos seguintes parâmetros cinéticos:

constante de velocidade de dissolução (K); meia-vida de dissolução (tso%);

quantidade dissolvida em 45 minutos do ensaio de dissolução (Q 45) e

eficiência de dissolução (ED%).

Para tanto, determinou-se, primeiramente, o modelo

cinético que melhor representou o processo de dissolução. Esta definição foi

obtida através da regressão linear dos resultados do perfil de dissolução,
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empregando-se 3 modelos definidos nos QUADROS 4 e 8 (Higuchi, ordem

zero e primeira ordem). O coeficiente de correlação (r), e os índices de

significância (F e p), determinados na análise estatística da regressão de reta,

empregando análise de variância (ANOVA), indicaram o modelo cinético que

melhor se ajustou ao perfil de dissolução dos produtos avaliados.

De acordo com os dados estatísticos obtidos, os perfis de

dissolução de ambos os produtos (A e B) seguiram cinética de dissolução de

primeira ordem. Os índices de correlação (r) para os produtos A e B (lotes 1 e

2) foram de 0,99, e os valores de F e p indicaram o alto grau de significância

para esse modelo (TABELAS 17 e 18). As FIGURAS 5 e 6 ilustram o perfil de

cinética de primeira ordem para os dois produtos. O modelo cinético de

primeira ordem é baseado na relação da função log-normal da porcentagem

de fármaco não dissolvida com o tempo t, e a constante de velocidade de

dissolução é definida por~. Este modelo está principalmente relacionado

com formulações de liberação convencional (ISHII et aI., 1996).

Estudos que empregam modelos cinéticos para avaliar o

perfil de dissolução da cefalexina, bem como a eficiência de dissolução, não

são comuns na literatura. MARTINEZ-PACHECO et aI. (1986 e 1988) têm

utilizado dos modelos de Higuchi, primeira ordem e ordem zero para avaliar a

influência da força de compressão sobre a cinética de dissolução da

cefalexina de três formulações de comprimidos, contendo núcleos de

cefalexina revestidos com Eudragit @ RS e Eudragit @ E. Para a definição do

modelo cinético, os autores utilizaram os índices de correlação (r) e de

significância (p e F), e concluíram que o modelo que melhor expressava a

cinética era o de Higuchi, o que é justificável, pois este se adequa melhor à

perfis de dissolução de produtos de liberação mais lenta (HIGUCHI &

HIESTAND, 1963).

Os perfis de dissolução dos produtos A e B foram

diferenciados, principalmente, nos 30 minutos iniciais do ensaio de

dissolução. Entretanto, o percentual total de cefalexina dissolvida, para ambos

os produtos, aos 45 minutos, cumpriu com as especificações exigidas pela

USP XXIII (1995). Esses produtos não diferiram quanto ao mecanismo de
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dissolução, pois ambos seguiram cinética de primeira ordem. Todavia, os

valores de tso%e Ki apontaram para melhor desempenho dos produtos A1 e

B2 (TABELAS 19 e 20). A quantidade dissolvida aos 45 minutos (045%),

calculada pela equação (TABELA 21), indicou maior porcentagem de

dissolução para A1 (94,42%) e para B2 (95,05%) (TABELAS 19 e 20).

Entretanto, a técnica que permite comparar

adequadamenteos perfisde dissoluçãode fármacosbaseia-seno cálculode .

eficiência de dissolução (ED%), estabelecida por KHAN e RHODES, 1975. A

ED% pode ser definida como área sob a curva de dissolução em um tempo

específico, e é expressa como percentual da área do retângulo descrito por

100% de dissolução nesse tempo. Esse parâmetro está relacionado com a

quantidade real de fármaco que se encontra dissolvida no meio e, desta

forma, pode-se ter um melhor prognóstico dos resultados in vivo. Vários

pesquisadores têm utilizado deste recurso para comparar formulações

farmacêuticas ou métodos de dissolução.

Os cálculos do percentual de eficiência de dissolução

podem ser visualizados na TABELA 22. A análise estatística (ANOVA) dos

valores de ED% obtidos não apontou diferenças significativas entre os perfis

de dissolução dos produtos A e B, lotes 1 e 2, uma vez que os valores de p

foram maiores que 0,1. Porém, percentuais maiores foram observados para

os dois lotes do produto B, em relação ao produto A (lotes 1 e 2).

Dessa forma, pode-se concluir que, apesar dos produtos

apresentarem algumas diferenças com relação ao perfil de dissolução, essas

não foram significativas do ponto de vista da cinética e eficiência de

dissolução. Tal fato indicou que os produtos A e B apresentaram

comportamento biofarmacotécnico in vitro semelhante. Entretanto, para

concluir se essas especialidades farmacêuticas comportam-se como

equivalentes do ponto de vista biológico, são necessários os estudos de

biodisponibilidade e bioequivalência. ,-

A avaliação biofarmacotécnica in vivo foi realizada para o

lote 2 dos produtos A e B, tendo como base os resultados obtidos na análise
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ín vítro. O produto A foi adotado como padrão de referência para o presente

estudo, por tratar-se de um produto tradicional e original, o que justifica sua

utilização como referência (CODE of federal regulations, 1992).

Para a realização do ensaio de bioequivalência,

empregou-se estudo cruzado aleatório (cross-over), que permite administrar a

todos os voluntários os dois produtos, através de duas fases distintas. A

biodisponibilidade e bioequivalência dos produtos foram avaliadas a partir de

dados de excreção urinária da cefalexina. A análise da concentração de

cefalexina na urina foi realizada através de metodologia analítica

desenvolvida e validada, a fim de garantir a precisão e exatidão dos

resultados do presente estudo.

Para o doseamento de cefalexina em líquidos biológicos,

têm sido desenvolvidos diferentes métodos espectrofotométricos e

espectrofluorimétricos (AIKAWA et ai., 1976; BENNER, 1971; ABDEL-HAMID

et ai., 1992). Entretanto, a cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) é a

mais utilizada para essa determinação, por apresentar maior sensibilidade e

especificidade (NAKAGAWA et aI., 1978; NAHATA, 1981; TSUTSUMI et aI.,

1981; LECAILLON etal., 1982; EMM etal., 1988; KOVACH & LANTZ, 1991).

As condições cromatográficas relatadas na literatura

destacam a utilização de coluna de fase reversa (C8 ou C18), e fase móvel

constituída por uma mistura de metanol (20 a 30%) e tampão acetato (80 a

70%), pH = 3,0 (HENDRIX et a/., 1993). Tempo de retenção próximo de 5

minutos geralmente é observado quando tais condições são estabelecidas.

Entretanto, o aumento da concentração de metanol na fase móvel determina

maiores tempos de retenção (LECAILLON et aI., 1982; EMM et aI., 1988). O

comprimento de onda empregado na maioria dos trabalhos é de 254 nm, e o

fluxo varia de 1,0 a 2,0 mUminuto (NAKAGAWA et aI., 1978; NAHATA, 1981;

TSUTSUMI et aI., 1981; LECAILLON et aI., 1982; EMM et aI., 1988; KOVACH

& LANTZ, 1991).

No presente trabalho, foram validadas duas metodologias

cromatográficas (métodos 1 e 2), que diferiram em alguns aspectos, tais como

(QUADRO 9): equipamento; uso de pré-coluna; tamanho da coluna e
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composição da fase móvel. As condições cromatográficas empregadas nos

dois casos foram adaptadas da literatura acima mencionada. Em relação à

extração da cefalexina das amostras de urina, também foram adotados

procedimentos diferentes com relação à secagem do material (item 4.2.2.1). A

extração da cefalexina foi obtida através da saturação da amostra de urina

com cloreto de sódio, e posterior acidificação com solução de ácido clorídricõ.

Esse procedimento permitiu a passagem da cefalexina da fase aquosa para a

fase acetonitrila. A maioria dos trabalhos não adota procedimentos de

extração, realizando injeções de urina diluída diretamente no cromatógrafo,

porém este procedimento não garante uma boa resolução do método, além de

comprometer a qualidade da análise (NAKAGAWA et ai., 1978; BRISSON &

FOURTILLAN, 1981; EMM et ai., 1988). NAHATA (1981) descreve o

tratamento prévio da urina com metanol e posterior centrifugação.

Os perfis cromatográficos obtidos por ambas as

metodologias das amostras de urina branco adicionadas de cefalexina, bem

como da amostra de urina coletada de um voluntário, após a adminstração de

comprimido contendo 500 mg de cefalexina, podem ser visualizados nas

FIGURAS 7 e 8. O tempo de retenção da cefalexina foi semelhante para os

dois métodos (1 e 2) e apresentou-se entre 4,99 e 5,15 minutos. Não foram

observadas diferenças entre as curvas de calibração obtidas a partir da

solução de cefalexina em água ou em urina (item 4.2.2.2.1), nos dois métodos

adotados (métodos 1 e 2), indicando que o processo de extração foi eficiente

tanto para extrair a cefalexina da água, bem como da urina (FIGURAS 9 e 10;

TABELAS 23; 24; 25 e 26). Esses resultados permitem a utilização da solução

de cefalexina em água para a elaboração da curva de calibração.

Para o método 1, a reta de calibração foi obtida no

intervalo de concentração de 5 a 500 Ilg/mL, e para o método 2, no intervalo

de 10 a 500 Ilg/mL. A análise estatística dos resultados dessas retas, para os

métodos 1 e 2, mostrou índices de correlação altamente significativos e

semelhantes, tanto para o método 1 (r = 0,9970, P < 0,0001 - solução-

padrão em urina; r = 0,9973, P < 0,0001 - solução-padrãoem água),como



-1.

164

para o método 2 (r = 0,9914, P < 0,0001 - solução-padrão em urina; r =

0,9974, P < 0,0001 - solução-padrão em água) (FIGURAS 9 e 10).

O método 1 mostrou-se linear no intervalo de

concentração de 5,0 a 500,0 ~g/mL, uma vez que o coeficiente de variação

para os valores médios de K, obtidos segundo item 4.2.2.2, foi inferior a 10%

(8,37%). Os resultados são apresentados na TABELA 27 e na FIGURA 10.

Entretanto, para o método 2, a linearidade foi encontrada no intervalo de

concentração de 10 a 500 ~g/mL, cujo coeficiente de variação (CV) foi de 4,93

%. A inclusão dos pontos de 5,0 a 800,0 ~g/mL para o cálculo da linearidade

resultou em CV superiores a 15 % (23,89 %) e de 20,80 %, considerando o

intervalo de 5,0 a 500 ~g/mL. Portanto, para o método 2, o intervalo de

concentração que apresentou boa linearidade, com precisão e exatidão de

análise, foi aquele que variou de 10 a 500 ~g/mL (CV = 4,93 %). Visando

trabalhar dentro da linearidade, as amostras analisadas foram

adequadamente diluídas, quando necessário. Assim, amostras com

concentração acima de 400 ~g/mL eram previamente diluídas antes do

processo de extração.

O limite de quantificação foi determinado para o método 2,

de acordo com item 4.2.2.2.3. O critério de aceitabilidade estabelece que os

valores médios obtidos devem estar dentro de :!: 20% da concentração

nominal, com um coeficiente de variação igualou inferior a 20% (BRESSOLE .
et aI., 1996). De acordo com os critérios estebelecidos acima, observou-se

para o método 1, um limite de quantificação igual a 5,0 ~g/mL, e para o

método 2, igual a 10,0 ~g/mL, uma vez que a concentração detectada para o

ponto 5,0 ~g/mL foi muito superior à nominal (TABELAS 27 e 29).

Os resultados obtidos na determinação da precisão intra-

ensaio e inter-ensaio, indicaram que as duas metodologias cromatográficas

adotadas apresentaram boa precisão, uma vez que os valores de CV foram

inferiores a 15 %, garantindo a utilização das mesmas para o doseamento da

cefalexina nas amostras de urina, nos estudos de bioequivalência

(BRESSOLE, et al, 1996; LESLlE, 1994). A TABELA 28 apresenta os

resultados referentes à avaliação da precisão intra-ensaio, realizada através
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de 10 análises da amostra de urina, contendo concentração de cefalexina

igual a 200 Ilg/mL. Como pode ser observado, o coeficiente de variação obtido

foi inferior a 5 % para os dois métodos avaliados (CV = 2,33% - método 1; CV

= 2,38 % - método 2). Na precisão inter-ensaios, obteve-se CV entre 2,05 e

6,00 %, para o método 1, e de 1,87 a 5,66 % para o método 2 (TABELA 29).

Em relação à recuperação média da cefalexina, após o

procedimento de extração, o método 1 apresentou valores superiores aos do

método 2 (84,85 % e 77,95 %, respectivamente). Apesar das diferenças

encontradas, os dois procedimentos conferiram bons índices de recuperação,

sendo que estes apresentaram-se dentro do intervalo considerado satisfatório

(50 a 90 %) para os ensaios de biodisponibilidade e bioequivalência

(BRESSOLE, et ai., 1996; LESLlE, 1994). Esses resultados permitiram

concluir que os métodos de extração adotados foram adequados para a

análise. Somando-se a isso, os coeficientes de variação foram inferiores a

10%, encontrando-se valores entre 0,35 e 4,53% (método 1), e 0,23 e 4,83 %

(método 2), o que demonstra boa reprodutibilidade e sensibilidade do método

de extração (TABELAS 30 e 31).

Quanto à estabilidade, a TABELA 32 apresenta os

resultados obtidos na análise da cefalexina presente em amostras de urina,

determinadas inicialmente (tempo zero), e posteriormente ao congelamento

das mesmas a - 20°C durante 10 e 20 dias. A TABELA 33 demonstra que não

houve alteração nas concentrações de cefalexina na urina congelada por um

período de 120 dias. Os resultados indicaram que não houve alteração das

concentrações, bem como dos perfis cromatográficos. A literatura relata a

instabilidade da cefalexina principalmente em pH fisiológico e pH alcalino,

mostrando-se mais estável em pH ácido, ou seja, próximo de seu ponto

isoelétrico, podendo, nessas condições, ser congelada em líquidos biológicos

por aproximadamente 90 dias (YAMANA & TSUJI, 1976; NIGHTINGALE et ai.,

1975; FLYNN, 1972).

Os critérios adotados na padronização da metodologia

cromatográfica e os resultados obtidos mostraram boa recuperação,
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reprodutibilidade e sensibilidade para os dois métodos padronizados. Além

disso, ambos apresentaram níveis de coeficiente de variação bastante

próximos. Os métodos diferiram apenas com relação ao intervalo de

linearidade. A análise comparativa dos dois métodos revelou que, apesar das

alterações nos procedimentos técnicos, não foram observadas modificações

consideráveis em relação aos resultados, garantindo a robustez do mesmo.

De acordo com os fundamentos descritos na literatura, os parâmetros de

padronização obtidos justificam a aplicação dessa metodologia para os

estudos de biodisponibilidade da cefalexina e bioequivalência de produtos

farmacêuticos contendo o referido antibiótico (BRESSOLE, et ai., 1996;

LESLlE, 1994; SHAH et aI., 1992).

O ensaio piloto in vivo foi realizado com o objetivo de

otimizar as condições experimentais e testar a metodologia desenvolvida para

o doseamento da cefalexina excretada na urina, no intervalo de tempo de 30 a

420 minutos, após a administração de um comprimido contendo 500mg do

referido antibiótico. Através do ensaio piloto, avaliou-se o comportamento de

excreção da cefalexina, permitindo definir itens como: intervalos de coleta de

urina, volume de ingestão de água para garantir a coleta nos intervalos

estabelecidos, materiais para acondicionamento das amostras, medidas de

volume, de pH, e diluições das mesmas de modo a assegurar a precisão da

análise.

Para tanto, foram empregados 3 voluntários, que

mantiveram jejum por um período de 12 horas, anterior ao ensaio, e de 4

horas após a administração do antibiótico. A administração do comprimido foi

efetuada com 500 mL de água, sendo que cada coleta de urina foi seguida da

ingestão de 250 mL de água. Os voluntários efetuaram o esvaziamento da

bexiga, coletando-se assim a primeira amostra de urina, considerada como

branco (primeira coleta: tempo zero). Amostras de urina foram coletadas ,de30

em 30 minutos, durante 2 horas. Após esse período, as coletas passaram a

ser feitas de 1 em 1 hora, até completar um período de 7 horas da

administração do fármaco.
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o doseamento da cefalexina foi possível tanto nos

primeiros 30 minutos de coleta, quanto 7 horas após a sua administração. Os

resultados obtidos referentes à concentração de cefalexina por mL de urina,

permitiram concluir que o método desenvolvido e padronizado no presente

trabalho (item 4.2.2.3) apresentou boa sensibilidade, estando assim,

adequado para a análise do referido antibiótico, nas condições experimentais

adotadas no estudo (TABELAS 34,35 e 36).

Os valores de volume urinário dos três voluntários

apresentaram-se diferentes, apesar de padronizado o volume de ingestão de

água. Entretanto, as quantidades de cefalexina excretadas mostraram que,

apesar das variações observadas, obtiveram-se perfis de excreção

semelhantes para os três voluntários. A porcentagem de cefalexina

acumulada, após o período de 7 horas, apresentam valores entre 82,05 e

94,20% (TABELA 37).

Conforme especificação da FDA/USA (CODE of federal

regulations, 1992), a avaliação da biodisponibilidade implica na determinação

da quantidade do fármaco absorvida e da velocidade com que este processo

ocorre (USP XXIII, 1995). Como a bioequivalência refere-se ao estudo

comparativo da biodisponibilidade de duas formas farmacêuticas ou de

produtos contendo o mesmo fármaco em mesma dose, os parâmetros

farmacocinéticos selecionados para o ensaio devem refletir o processo de

absorção (SHARGEL & YU, 1993).

Os estudos de bioequivalência normalmente empregam

parâmetros farmacocinéticos obtidos a partir de curvas de concentração

sangüínea do fármaco versus tempo após a administração dos produtos. Os

principais dados utilizados na análise e determinados através dessa relação

são: área sob a curva (AUe); concentração sangüínea máxima (Cmax)e o

tempo em que a Cmax é atingida (tmax).

Entretanto, os parâmetros farmacocinéticos também

podem ser calculados a partir da quantidade acumulada de fármaco excretada

na urina em um determinado intervalo de tempo (SHARGEL & YU , 1993).

Para tanto é necessário que: significante quantidade do fármaco inalterado
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(não-biotransformado) seja excretada na urina; a metodologia de doseamento

seja específica para o fármaco inalterado; as amostras sejam coletadas com

maior freqüência para determinar o perfil de excreção; a coleta deve ser

efetuada até a eliminação quase completa do fármaco, isto é, praticamente
sete meias-vidas.

De acordo comSHARGEL& YU (1993) e AULTON (1996),

as curvas de decaimento plasmático e da velocidade de excreção urinária do

fármaco podem ser descritas matematicamente pela mesma expressão, razão

pela qual é possível assumir que os parâmetros relativos à eliminação do

fármaco na urina refletem aqueles relacionados à sua absorção. Entretanto,

essa hipótese só é válida, quando os requisitos acima citados são obtidos.

Dessa forma, os parâmetros farmacocinéticos e, portanto, a

biodisponibilidade e bioequivalência, podem ser calculados a partir dos dados
urinários.

Conforme relatado na literatura, a cefalexina é

basicamente eliminada pelo rim na forma inalterada, não sendo metabolizada.

É principalmente excretada por filtração glomerular e parcialmente por

secreção tubular. Segundo KAMIYA et aI. (1983), o processo de eliminação da

cefalexina, em humanos, segue cinética de primeira ordem. A soma

acumulada de cefalexina excretada na urina encontra-se entre 80 e 100% da

dose administrada, sendo que a concentração urinária pode atingir 100 vezes

a concentração do soro, o que facilita a sua quantificação na urina. Segundo

SHARGEL & YU (1993), a quantidade acumulada de fármaco excretado na

urina (Ou acumulado)é diretamente proporcional à quantidade absorvida. Desta

forma, pode se ter uma estimativa da biodisponibilidade absoluta (F) a partir

dos dados urinários (SHARGEL & YU, 1993). Somando a isso, vários estudos

têm mostrado boa correlação entre os níveis de cefalexina no sangue e a

velocidade de excreção urinária (NIGHTINGALE et aI., 1975; CHOW et aI.,

1979; FINKELSTEIN et aI., 1978).

Portanto, no presente estudo, foram empregados os

seguintes parâmetros farmacocinéticos, obtidos a partir da excreção urinária

de cefalexina para a avaliação da biodisponibilidade da cefalexina dos
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produtos em estudo: quantidade de fármaco acumulada excretado na urina

(Ou acumulado);quantidade total de fármaco excretado na urina no tempo

infinito (DuaJ); velocidade máxima de excreção urinária ([dDu/dt]max);

constante de velocidade de eliminação (K) e meia-vida de eliminação ([t

1/2]P).

Conforme apresentado nas TABELAS 34, 35 e 36, a

porcentagem de cefalexina acumulada excretada na urina (Ou acumulado), no

período de 7 horas, variou entre 82,05 e 94,20% (Va = 82,05%; Vb = 94,20%;

Vc = 85,13%). Esses resultados foram semelhantes àqueles relatados pela

literatura. NAKAGAWA et aI. (1978) demonstraram que 50 % da dose

administrada foi eliminada na urina nas primeiras 2 horas, e 81,6 % dentro de

6 horas, após a administração de cápsulas contendo 250 mg de cefalexina.

Estudos posteriores relataram que 92% da dose administrada foi excretada na

urina nas primeiras 6 horas e 95% durante as 24 horas (NAHATA, 1981;

MARTINEZ-PACHECO et aI, 1988).

Os valores obtidos de OUacumuladopermitiram o cálculo da

quantidade de cefalexina acumulada excretada na urina no tempo infinito

(OuaJ), através de expressão matemática descrita no item 4.2.2.3.2. Os

resultadosobtidosnão diferiram dos valoresobtidospara OUacumulado(TABELA

39), indicando que praticamente toda cefalexina absorvida foi eliminada no

período analisado.

A TABELA 38 resume os resultados obtidos para os 3

voluntários. A meia-vida de eliminação da cefalexina, nas condições

experimentais realizadas, variou de 64,77 a 71,44 minutos, estando em

concordância com os resultados descritos pela literatura (NIGHTINGALE et

aI., 1975; NAKAGAWA et aI., 1978). Os valores de velocidade máxima de

excreção (dOu/dt)maxobtidos foram de 3,53 a 5,16 mg/min. Segundo HORI et

aI. (1983), a velocidade máxima de excreção urinária de cefalexina, para

indivíduos normais, isto é, sem patologias renais, está em torno de 5,0

mg/min.

A constante de eliminação total (K) do fármaco

corresponde à somatória de constantes de velocidade de eliminação do
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fármaco biotransformado (km) com a constante de excreção urinária do

fármaco não-biotransformado (ku) (SHARGEL & YU, 1993). Como a cefalexina

não é biotransformada, sendo completamente eliminada na urina, sua

constante de eliminação total (K) será igual a constante de excreção urinária

(ku). No presente trabalho foram encontrados valores da constante de

eliminação (K) entre 0,0107 e 0,0097 min -1 (TABELA 38). Em relação a esse

parâmetro, a literatura tem relatado valores médios de 0,015 i: 0,003 min -1,

após a administração oral a indivíduos normais em jejum (NIGHTINGALE et

aI., 1975; CHOW et aI., 1979; GREENE et aI., 1978; GREENE et aI., 1976).

Os resultados obtidos referentes à quantidade de fármaco

acumulada excretado na urina no intervalo estudado (Du acumulado)e no tempo

infinito (DuCO),foram coincidentes com os dados da literatura, somando uma

recuperação de cefalexina na urina entre 80 e 90 %. Resultados muito

próximos dos observados na literatura foram encontrados com relação à

velocidade máxima de excreção urinária ([dDu/dt]max,constante de velocidade

de eliminação (K) e meia-vida de eliminação ([t 1/2]p). Logo, conclui-se que as

condições experimentais adotadas no estudo, bem como, a metodologia

analítica empregada, são suficientemente adequadas, uma vez que os

resultados obtidos mostraram-se semelhantes àqueles descritos na literatura.

Os ensaios destinados à determinação de

biodisponibilidade e de bioequivalência de fármacos administrados em uma

determinada formulação farmacêutica, visam garantir a eficácia e segurança

dos mesmos. Segundo princípios éticos, a FDA/USA (CODE of federal

regulations, 1992) recomenda a utilização de modelo animal que possa ser

correlacionado com aqueles obtidos em humanos. Na ausência desses

modelos, os testes devem incluir seres humanos sob condições normais e

padronizadas (ARANCíBIA, 1991; STORPIRTIS & CONSIGLlERI, 1995;

CONSIGLlERI, 1996).

Contudo, tais estudos estão sujeitos a um grande número

de fontes de variação, como por exemplo, as variabilidades individuais (intra-

indivíduos e inter-indivíduos), as diferenças entre as formulações de um

mesmo lote, ou mesmo o erro experimental na análise dos parâmetros
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farmacocinéticos. Recentemente, estudos de bioequivalência e revisões que

abordam o tema têm dado grande atenção para a variabilidade individual

(HELLRIEGEL, et aI., 1996; JACKSON, 1994; ROSENBAUM, et aI., 1995;

POWERS, 1993).

Os efeitos das variabilidaddes intra-individuais podem ser

reduzidos pela utilização de procedimentos adequados no delineamento

experimental. O planejamento experimental mais indicado para essa finalidade

é denominado delineamento experimental cruzado, no qual todos os

indivíduos recebem todas as formulações (STEPPE, 1996). Desta forma, cada

indivíduo é considerado como seu próprio controle, tornando a análise mais

precisa. Além de reduzir a necessidade de um maior número de voluntários

para a análise (ORMSBY, 1994).

No presente estudo, adotou-se o delineamento

experimental cruzado e aleatório, segundo as normas previstas pelo FOA/USA

(CODE of federal regulations, 1992). De acordo com o QUADRO 7, ambos os

produtos, referência (A) e teste (B), foram administrados a todos os

voluntários, em duas fases distintas do estudo (Fase 1 e Fase 2). Apesar da

cefalexina ser rapidamente eliminada do organismo, realizou-se a Fase 2

após 15 dias da realização da Fase 1, garantindo dessa forma o período de

washout.

Entretanto, a utilização deste tipo de delineamento pode

gerar o efeito designado de carry over ou residual, que é observado quando o

tratamento do primeiro período interfere nos resultados do segundo período

ou fase. O tempo insuficiente de washout, ou qualquer alteração ocorrida nos

voluntários, pode ser a causa do mesmo (ORMSBY, 1994). Porém, segundo

ORMSBY (1994), o efeito da seqüência dos tratamentos é geralmente

causado por uma diferença entre os grupos de indivíduos, sendo assim,

. absorvido pela fonte de variação individual. O efeito de seqüência é

geralmente ignorado quando a causa não é encontrada. De acordo com a

USP XXIII (1995), esta observação ocorre em 10 % dos estudos de

bioequivalência.
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Para garantir o período de washout, a literatura

recomenda 7 a 10 meias-vidas como intervalo mínimo de tempo entre as duas

fases do estudo. Como a meia-vida da cefalexina está em torno de 1 a 2

horas, seriam necessárias aproximadamente 20 horas de intervalo para

permitir total eliminação do antibiótico. No presente trabalho, o intervalo de

washout foi de 15 dias, tempo este, suficiente para garantir a inexistência de

efeito residual.

o delineamento experimental cruzado é planejado para

que cada tratamento seja aplicado em igual número de vezes para cada

período, o que reduz muito o efeito de período. Contudo, se forem detectadas

as diferenças, o teste não é considerado inválido, e a causa deve ser

investigada (ORMSBY, 1994).

Não há qualquer recomendação na USP XXIII (1995)

quanto a exclusão de voluntários do sexo feminino nos estudos de

bioequivalência. Porém, os protocolos para o estudo de bioequivalência e

teste de dissolução para cinco produtos, os quais são apresentados como

exemplos pela farmacopéia acima referida, empregam 24 voluntários do sexo

masculino. A razão primária para a exclusão de voluntários do sexo feminino

desses ensaios deve-se à variação hormonal durante as diferentes fases do

ciclo menstrual. Entretanto, recente revisão da literatura revelou um

inexpressivo efeito do ciclo menstrual sobre os parâmetros farmacocinéticos

(HELLRIEGEL et aI., 1996).

Com relação ao número de voluntários empregados nos

ensaiOS, a USP XXIII (1995) recomenda a utilização de pelo menos 24

voluntários. Entretanto, a grande maioria dos estudos de bioequivalência

utiliza um número reduzido, em torno de 5 a 10 voluntários, e muitos não

relatam o número exato de participantes (HELLRIEGEL et aI., 1996;

SULEIMAN et aI., 1988; MARTINEZ-PACHECO et ai., 1988; JUNG et ai.,

1991; DHOPESWARKAR et aI., 1994). A utilização de um maior número de

voluntários têm sido proposta por MIDHA et ai. (1998), quando se detecta

elevada variabilidade intra-individual, isto é, o coeficiente de variação da

análisede variânciaé superiora 30 % (CVANOVA> 30 %).
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Dessa forma, a seleção dos voluntários é fundamental

para minimizar a variabilidade inter-individual e, portanto, a fonte de variação

do ensaio de bioequivalência, garantindo, assim, uma análise mais precisa

das formulações farmacêuticas. Com esta finalidade, estabeleceu-se

parâmetros de inclusão e exclusão detalhados no item 4.2.2.3.

Dentro desse contexto, os voluntários do presente estudo,

foram selecionados de acordo com os critérios padronizados no item 4.2.2.3.

O grupo foi composto por 25 voluntários, adultos sadios, de ambos os sexos

(12 homens e 13 mulheres), com idades que variaram de 20 a 35 anos, e peso

entre 49 e 84 kg.

A administração dos comprimidos contendo cefalexina foi

realizada com a ingestão subseqüente de volume de 500 mL de água. Cada

coleta de urina foi seguida de ingestão de 250 mL de água. Este

procedimento teve por objetivo garantir o volume urinário para a coleta das

amostras (RITSHEL, 1992). Conforme discutido anteriormente, os resultados

obtidos para o ensaio-piloto in vivo, foram coincidentes com os valores

descritos pela literatura, concluindo-se, portanto, que o volume de água

ingerido não alterou os parâmetros farmacocinéticos.

A conduta de suspender a alimentação 12 horas antes do

ensaio e nas primeiras quatro horas após a administração dos comprimidos

contendo cefalexina, foi adotada em função da análise dos vários trabalhos da

literatura, que indicaram que o processo de absorção da cefalexina envolve

carreadores específicos, além de ter sido observada a redução das

concentrações sangüíneas quando a mesma foi administrada juntamente com

alimentos. Tal fato têm sido atribuído ao mecanismo de competição entre

este antibiótico e componentes da dieta (NIGHTINGALE et aI.., 1975;

HIDALGO, 1993; DANTZIG, 1997; CHARMAN et aI., 1997).

Vários estudos, destinados à avaliação da

biodisponibilidade e bioequivalência de formas farmacêuticas contendo

cefalexina, têm adotado os parâmetros farmacocinéticos obtidos dos dados

urinários, entre eles: quantidade acumulada de cefalexina excretada na urina,

meia-vida de eliminação e constante de velocidade de eliminação. Porém, o
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dado principalmente utilizado nessas análises tem sido a quantidade

acumulada total de cefalexina na urina (KISHIet aI., 1978; FINKELSTEINet

ai., 1979; TSUTSUMI et ai., 1981; MARTINEZ-PACHECOet ai., 1988;

SULEIMANet aI., 1988; JUNG et aI., 1991).

A TASELA44 apresenta a média dos valores individuais

dos 24 voluntários para Ou acumulado (quantidade acumulada de cefalexina

excretada na urina no período de 7 horas após a administração dos produtos)

eDuco (quantidade acumulada de cefalexina excretada no tempo infinito). Os

valores percentuais de Ou acumulado, no período de 7 horas, foram de 84,42 :t

11,06%, parao produtoA (referência),e de 85,68:t 9,52 %, parao produtoS

(teste). Esses resultados foram semelhantes àqueles relatados por

NAKAGAWA et ai. (1978) que obtiveram 81,6 % de recuperação dentro de 6

horas após a administração de cápsulas contendo 250 mg de cefalexina.

FINKELSTEIN et aI. (1979) relataram que 90,6 % e 89,6 %, foram

recuperados na urina após 24 horas da administração de cápsulas e de

comprimidos, respectivamente. Estudos posteriores relataram recuperação de

92% da dose administrada após 6 horas e de 95% durante as 24 horas

(NAHATA, 1981; MARTINEZ-PACHECO et ai, 1988).

No presente estudo, tomando-se por base os resultados

obtidos para oUacumulado, detectou-se o voluntário 14 como "outlier", pois este

apresentou baixíssima recuperação de cefalexina na urina (TASELA 42;

FIGURAS 14 e 15). Os valores encontrados foram de 131,32 mg e 179,95 mg

para os produtos A e S, respectivamente. Enquanto que para os demais

voluntários obteve-se uma média de recuperação igual a 422,08 mg para o

produto A, e de 428,39 mg para o produto S. Portanto, excluiu-se tal

voluntário dos cálculos farmacocinéticos, por considerá-Io pertencente a uma

subpopulação (USP XXIII, 1995).

A presença de "outliers" (voluntários para os quais são

obtidos valores discrepantes para um ou mais parâmetros farmacocinéticos)

deve ser observada nos estudos de bioequivalência. Segundo a USP XXIII

(1995) o tipo de "outliers" mais importante são os casos em que se detecta

uma diferença considerável entre a resposta ao produto teste e o produto
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referência. Esses resultados poderiam ser causados por: falha específica da

unidade (comprimido, cápsula, etc.) e subpopulação, ou seja, o voluntário

representa um tipo específico de indivíduo, cujos resultados referentes aos

parâmetros farmacocinéticos diferem totalmente dos observados nos outros

voluntários.

Os resultados do presente estudo não mostraram grande

variabilidade, pois coeficientes de variação (CV) inferiores a 15 % foram

observados em relação a DUacumuladoeDuco, para ambos os produtos. Valores

de 13,10 % e 10,82 % , foram obtidos para DUacumulado,produtos A e B,

respectivamnete (TABELA 42). Para Ducoforam de 12,83 % e 10,95 % para os

produtos A e B, respectivamnete (TABELA 43). A TABELA 45 e a FIGURA 16

ilustram a semelhança dos perfis de excreção urinária do referido antibiótico

para as duas formulações (A e B).

A TABELA 46 apresenta os valores individuais e médios

da velocidade máxima de excreção da cefalexina ({dDu/dt]max)e o tempo em

que ocorre o pico de velocidade de excreção ({tm]max),para os produtos A e B.

Em relação a [dDu/dt]max,o resultado obtido para A (4,01 :!:0,59 mg/min) foi

muito próximo ao de B (4,00 :!: 1,02 mg/min).Entretanto,maior variação foi

observada para o produto B em comparação ao A (CV para o produto A =

14,75 %; CV para o produto B = 25,34 %). Estudos têm relatado que a

velocidade máxima de excreção de cefalexina, para voluntários normais, é de

aproximadamente 5,0 mg/mL, entretanto, valores inferiores (0,04 a 2,00

mg/mL) são encontrados em pacientes com insuficiência renal (HORI et a/.,

1983). Os produtos também mostraram-se semelhantes quanto ao [tm]max (A

= 73,10 :!: 23,50; B = 78,80 :!:22,20). Porém, obteve-se, para ambos, índices

de CV superiores a 15 % (A = 32,20 %; B = 28,20 %). JUNG et ai. (1991)

obtiveram tempo máximo de excreção em 75 e 105 minutos, após a

administração de cápsulas e comprimidos, respectivamente, contendo 500 mg

de cefalexina.

A meia-vida de eliminação é uma constante biológica que

caracteriza o fármaco do ponto de vista cinético. Dessa forma, os resultados

obtidos no presente trabalho podem ser comparados com os resultados
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descritos na literatura (TABELA 48). Os valores médios de meia-vida de

eliminação (ft 1/2]p)foram de: 57,60:t 8,17 minutos e 59,19:t 8,52 minutos,

para os produtos A e B, respectivamente. A meia-vida de eliminação para

indivíduos normais, de acordo com revisão da literatura, apresenta-se dentro

do intervalo de 36 a 126 minutos (NIGHTINGALE et aI., 1975). Porém, vários

trabalhos têm relatado valores médios de 50,0 :t 10,0 minutos após a

administração oral a indivíduos normais em jejum (CHOW et aI., 1979;

FINKELSTEIN et aI., 1978; GREENE et aI., 1976). FINKELSTEIN et aI. (1978)

relataram valores iguais a 46,2 minopara as cápsulas e de 48,1 minopara os

comprimidos. Todavia, a administração concomitante com alimentos altera a

meia-vida de eliminação para 77 minutos (NIGHTINGALE et aI., 1975).

A constante da velocidade eliminação (K) foi calculada,

para os produtos A e B, a partir das curvas dos logaritmos neperianos das

velocidades de excreção urinária de cefalexina (dDu/dt) versus os tempos

médios (tm) de coleta da urina (TABELA 47 e FIGURA 17). A constante de

velocidade de eliminação total de um fármaco (K) pode ser representada pela

somatória das constantes de velocidade de eliminação (K = ku + km), em que

ku é a constante de velocidade de excreção urinária do fármaco não-

biotransformado e km, a constante de velocidade de eliminação do fármaco

biotransformado (ROWLAND & TOZER, 1995). Entretanto, como a cefalexina

não sofre metabolização hepática, sendo completamente eliminada pela

excreção renal, a constante da velocidade de excreção urinária (ku) deve

apresentar valores próximos aos da constante de velocidade de eliminação

(K) (NIGHTINGALE et aI., 1975). Os resultados obtidos, tanto para o produto

A (K = 0,0123 :t 0,0019 min-1)quanto para o produto B (K = 0,0120 :t 0,0020

min-1), mostraram-se de acordo com os dados descritos na literatura (K =

0,015:t 0,003) (CHOW et aI., 1979; FINKELSTEIN et aI., 1978; NIGHTINGALE

et aI., 1975).

Conforme discutido anteriormente, a FDA Division of

Bioequivalence in the Office of Generic Drugs-USA geralmente avalia a

bioequivalência de um produto teste e de um produto referência através da

comparação da velocidade e da extensão da absorção do fármaco em um
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estudo que emprega voluntários sadios (COOE of federal regulations, 1992;

STORPIRTIS & CONSIGLlERI, 1995). Para fármacos, cuja eliminação do

organismo ocorre predominantemente por via renal, a velocidade de excreção

urinária pode ser diretamente relacionada à velocidade de absorção, o que

permite o uso de parâmetros obtidos dos dados urinários para a determinação

da biodisponibilidadeou da bioequivalênciade medicamentos (RITSCHEL,

1992; CIO, 1992; SHARGEL & YU, 1993).

No presente estudo, a bioequivalência entre os produtos A

e B foi avaliada através dos seguintes parâmetros farmacocinéticos: Ou

acumulado,OUoo,(dOu/dt)max,tm máx,K, e t(1I2)P"Entretanto, a bioequivalência entre

os produtos deve ser determinada estatisticamente. A análise paramétrica

(teste t-pareado) e não-paramétrica (teste de Wilcoxon) mostrou que não

existem diferenças significativas entre os dados obtidos para A e para B

(TABELA 50). As FIGURAS 16 e 17 ilustram a semelhança entre os dois

produtos avaliados.

Testes paramétricos e não-paramétricos podem ser

utilizados, porém não são suficientes. De acordo com a USP XXIII (1995), a

avaliação da bioequivalência entre produtos deve ser efetuada com base no

teste da análise de variância (ANOVA) e na determinação do intervalo de

confiança 90% (IC) para a razão (ou diferença, no caso de valores

logaritmados) entre os mesmos. Segundo o referido órgão, este valor deve

estar na faixa de 80 a 125% quando se trata de dados farmacocinéticos

expressos em logaritmos naturais (In). Na análise de dados não transformados

através da função logarítmica, emprega-se o intervalo de 80 a 120%

(ORMSBY, 1994).

Através da ANOVA (TABELA 51) não se observou

diferença significativa em relação aos parâmetros avaliados para ambos os

produtos: Ou acumulado (p = 0,6684); Ouoo (p = 0,6159); (dOu/dt)max(p = 0,6895);

tm máx(p = 0,3739); K (p= 0,4931), e t(1I2)p (p = 0,4299). Contudo, esse teste

indicou a presença de efeito de grupo para as análises de Ou acumulado (p =

0,0292); Ouoo(p = 0,0374).
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A última revisão da Farmacopéia Americana (USP XXIII,

1995), no capítulo 1090, relata que aproximadamente 10% dos estudos

cruzados, envolvendo dois tratamentos (produtos) podem apresentar efeito de

grupo. Entretanto, neste compêndio oficial afirma-se que este fato não

prejudica os resultados, caso as condições citadas a seguir sejam

observadas: estudos dose única, emprego de voluntários sadios, o fármaco

não corresponde a uma substância endógena, período de washout adequado

entre as duas fases, e conformidade com critérios científicos e estatísticos.

Todas essas características foram cumpridas no presente traballho. Somando-

se a isso, ORMSBY (1994) considera o efeito um resultado da diferença entre

os grupos de indivíduos, que é absorvida pela fonte de variação individual. O

efeito de seqüência é geralmente ignorado quando a causa não é encontrada

. (ORMSBY, 1994).

Observou-se efeito de período ou fase na análise de

DUacumulado (p = 0,0041)e DdKJ (p = 0,0051).Emrelaçãoa essaquestão,pode-

se admitir que não houve influência sobre os resultados, uma vez que a

ANOVA verifica a igualdade dos produtos (tratamentos), independentemente

da ocorrência do mesmo. Espera-se que um ensaio bem elaborado e

consistente não apresente diferenças estatisticamente significativas. Contudo,

se as mesmas forem detectadas, o ensaio não é considerado inválido, e a

causa deve ser investigada (ORMSBY, 1994).

Os índices de coeficiente de variação residual (CV ANOVA)

obtidos no presente estudo foram de 1,45 %, para DUacumulado e Duw,e de

12,76 % para (dDu/dt)max.McGILVERAY (1994) relata que a probabilidade de

existência de bioequivalência entre duas formulações é de 100 % quando o

coeficiente de variação da análise de variância (CV ANOVA)for no máximo de 15

%. Consideram-se fármacos com alta variabilidade, aqueles cujo CV ANOVA é

superior a 30 %, casos em que o número maior de voluntários deve ser

empregado para o ensaio de bioequivalência (MIOHA et aI., 1998). Portanto,

de acordo com os CV ANOVA obtidos no presente estudo, observou-se baixa

variabilidade, o que indicou adequação no delineamento do mesmo (TABELA

52).
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No presente trabalho, o intervalo de confiança (90%) foi

calculado para os parâmetros DUacumulado, DuCXJe (dDu/dt)max(TABELA 53). Para

DUacumuladoe DuCXJobteve-se, respectivamente, 96,81 a 105,60 % e 96,99 a

105,81 %. Em relação à (dDu/dt)max,o limite inferior do intervalo foi menor e

apresentou-se na faixa de 89,89 a 106,79 %. Os resultados obtidos

atenderam, em todos os casos, às especificações da USP XXIII (1995), que

estabelecem um intervalo de 80 a 125 %.

Desta forma, através das análises estatísticas

empregadas para os resultados obtidos, comprovou-se que, de acordo com as

normas internacionalmente aceitas, os produtos A e B são bioequivalentes e,

portanto, intercambiáveis.
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7. CONCLUSÕES
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Os resultados obtidos permitiram as seguintes conclusões:

1. Em relação à análise física e físico-química (peso médio, dureza, teor,

uniformidade de conteúdo e umidade) ambos os produtos (A e B)

apresentaram-se de acordo com as especificações farmacopéicas. Contudo,

na avaliação da dureza, observou-se diferença significativa entre os dois lotes

(1 e 2) do produto B, e CV superior a 10 %.

2. A partir do teste de dissolução verificou-se que ambos os lotes dos dois

produtos (A e B) corresponderam às especificações da USP XXIII (1995). Os

perfis de dissolução mais semelhantes foram aqueles provenientes dos lotes

A2 e B2.

3. Os produtos A e B apresentaram cinética de dissolução de primeira ordem.

Os parâmetros cinéticos obtidos nessa avaliação (Ki, tso°,(,, Q45) apontaram

para melhor desempenho do produto A (lote 1) e B (lote 2).

4. Entretanto, a análise dos valores de ED%, através de ANOVA, revelou que

os produtos A e B (lotes 1 e 2) não apresentaram diferenças estatisticamente

significativas, em relação aos perfis de dissolução.

5. A validação da metodologia, desenvolvida para o doseamento da cefalexina

na urina, demonstrou reprodutibilidade, sensibilidade e boa recuperação. Tais

condições justificaram sua utilização para os estudos de biodisponibilidade e

bioequivalência dos produtos.

6. A excreção renal da cefalexina demonstrou ser a principal via de eliminação

da cefalexina, uma vez que: foram recuperados na urina 85,44 % e 86,92 %

de cefalexina, respectivamente, para os produtos A e B.
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7. Os parâmetros farmacocinéticos relativos à cefalexina, calculados a partir

de sua excreção urinária acumulada, estão de acordo com aqueles relatados

na literatura.

8. Segundo normas internacionais, os resultados obtidos comprovaram a

bioequivalência dos produtos A e B.
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A cefalexina é um antibiótico semi-sintético, derivado das

cefalosporinas, que exibe amplo espectro de ação, sendo largamente

empregado por via oral. No Brasil é comercializado na forma de comprimido

revestido, por cinco laboratórios farmacêuticos diferentes. No presente estudo

foram avaliados, do ponto de vista biofarmacotécnico, 2 especialidades

farmacêuticas (A e B), sob a forma de comprimidos revestidos, contendo 500

mg de cefalexina, disponíveis no mercado nacional.

A análise in vitro foi realizada para dois lotes (1 e 2) de

cada produto (A e B), através de ensaios físicos e físico-químicos (peso

médio, dureza, umidade, teor de cefalexina, teste e perfil de dissolução), com

a finalidade de verificar sua conformidade com especificações estabelecidas

pelos compêndios oficiais. Estudos de cinética de dissolução foram

empregados para avaliação mais precisa quanto às características

biofarmacotécnicas in vitro das respectivas formulações.

Os estudos de bioequivalência entre os produtos A e B

(lote 2) empregaram delineamento experimental cruzado aleatório, em dois

períodos, utilizando-se 24 voluntários. Os parâmetros farmacocinéticos

empregados nesta avaliação foram obtidos a partir de dados de excreção

urinária da cefalexina, sendo sua concentração na urina determinada por

cromatografia líquida de alta eficiência, através de metodologia desenvolvida

e validada no presente estudo. A bioequivalência entre os produtos foi

determinada a partir da análise estatística (ANOVA) dos seguintes dados:

quantidade de cefalexina acumulada excretada na urina (Ou acumulado);

quantidade total de cefalexina excretada na urina no tempo infinito (OUCV);

velocidade máxima de excreção urinária ([dOu/dtlmax).

Os resultados das análises físicas e físico-químicas

indicaram que ambos os produtos estudados apresentaram-se dentro das

especificações farmacopéicas. Na avaliação da bioequivalência entre os

mesmos, obtiveram-se intervalos de confiança dentro dos limites

estabelecidos internacionalmente (80 a 125%), para todos os parâmetros
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avaliados, comprovando, desta forma, que os produtos A e B são

bioequivalentes e, portanto, intercambiáveis.
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Cephalexin is a semi-synthetic cephalosporin-derived

antibiotic which has an extensive action spectrum, widely used by oral

administration. In Brazil, where it is largely marketed, in a tablet coated way,

five differents brands can be found. The goal of this study was to evaluate from

the biopharmaceutic point of view two cephalexin 500 mg tablet brands (A and

B) availables in brazilian market.

In check with officialorder to its accordance

pharmacopeial specifications, two lots (1 and 2) of each brand (A and B) were

analysed in vitro through physical and physical-chemical assays in vitro tests

(average weight, hardness, wet, cephalexin content, dissolution test). Both

formulations were also submiUed to dissolution kinetics studies to reach an

accurate evaluation of their in vitro biopharmaceutics features.

The bioequivalence studies between A and B brands (Iot

2) was based on an open randomized two period cross over design with

twenty-four male and female healthy volunteers. Pharmacokinetics parameters

used in this evaluation were obtained from cephalexin urinary excretion data;

to assess urine cephalexin concentrations a high performance liquid

chromatographic assay developed and validated in this study was used.

Bioequivalence was confirmed using a multiway ANOVA and when the 90 %

confidence interval for accumulated cephalexin amount excreted in urine (Ou

accumulated);total amount of cephalexin excreted in urine (OUCO ) and maximum

rate of urinary excretion ([dOu/dt]max), fell within the interval 80-125 %.

No discrepancies between both cephalexin brands in

physical-chemycal tests were found. Confidence intervals for pharmacokinetics

parameters were inside the bioequivalence limits according with the
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international atandars (80-125 %), demonstrating that A and B formulations

can be considered bioequivalent and therefore interchangeable.
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A cefalexina tem sido amp~amente utilizada na terapêutica. Atualmente,
no Brasil, existem cinco laboratórios farmacêuticos que fabricam compri-

midos contendo este fármaco, utilizados. na terapêutica. como similares

intercambiáveis. Deste modo, o objetivo do presente trabalho é avaliar a

qualidade biofarmacêutica destes produtos. através de ensaios" in vitro "

e " in vivo ", verificando a bioequivalência ou não dos mesmos através da

comparação de dados de biodisponibilidade.
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Na presente data. tomo ciência da APROVAÇAOdo projeto de pesquisa. por mim solicitada.
Comprometo-me a respeitar as Normas da Instituição.bem como:
1. Apresentar. por escrito. quando solicitado. relatóriodo andamento da presente pesquisa.

2- Comunicar. por escrito. à CEP qualquer alteração do cronograma pré-estabelecido para ()
desenvolvimento da presente pesquisa.

3. Comunicar. por escrito. à CEP qualquer mudança na metodologia previamente estabelecida. e
devidamente aprovada pela Diretoria Clínica. Comissões de Ética Médica ou de Enfermagem. áreas
envolvidas e CEPo

4. Apresentar à CEP. relatório final. consubstanciado dos resultados e conclusões.

5. Quando resultados globais ou parciais da presente pesquisa forem divulgados ou p
deveráconstarque os mesmos foramdesenvolvidosno HU.

5. SUPERINTENDÊNCIA

Ciente e de acordo: X/03/gt.

6. COMISSÃOD~~IOTECA E DOCUMENTA
Ciente: OL--IcJ(12r

7. COMISSÃO DE INFORMÁ TICA

CienteO.3L.JQLt.5.1

Data da entrega: --!--!-
Parecer:

_I_l_.
CEP

Planos de Pesquisa:
A- Pesquisa dai>Áreas Clínicas. Laboratoriaise Administrativasdo HU.

B- Pesquisa de desenvolvimento de dissertações e teses de sérvidores do HU.

C- Pesquisa de desenvolvimento de dissertações e teses de alunos dos programas de Pós-Graduação
das Unidades da USP que compõem o Conselho Deliberativo.

D- Pesquisa Inter-Unidades da USP com o HUdesenvolvendo projeto de interesse na área da saúde.

E. Pesquisa com protocolo de atividades multicênctrica com órgãos estatais o beneficentes visando
projetos de interesse na área da saúde.
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COMISSÃO DE ENSINO E PESQUISA

.....

Nome do Pesquisador: PROF~ DR~ SILVIA STORPIRTIS

Título da Pesquisa: "Estudo' IN VITRO' e avaliação da bioequiva-

lência da Cefalexina sob a forma de comDrimidos"
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