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11 Se cada dia cai

dentro de cada noite

há um poço

onde a claridade está presa.

Há que sentar-se na beira

do poço da sombra

e pescar luz caída

com paciência 11

(Pablo Neruda)
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o desenvolvimento farmacotécnico de medicamentos

envolve um conjunto de fatores inerentes à sua tecnologia de produção e ao

controle de qualidade. A garantia dessa qualidade deve assegurar a eficácia

terapêutica dos mesmos. Entretanto, a eficácia clínica de um fármaco não é

atribuída apenas à sua atividade farmacológica intrínseca. Fatores ligados às

suas propriedades físico-químicas, bem como aqueles relacionados aos

excipientes empregados na formulação, além do processo de manufatura, têm

sido considerados responsáveis por alterações no efeito dos medicamentos,

uma vez que podem afetar sua biodisponibilidade (STORPIRTIS, 1993;

GIBALDI, 1991).

Relatos sobre ineficácia clínica e intoxicações,

freqüentemente observados com o uso de alguns medicamentos, constataram

a existência de variações nas formulações elou na técnica de fabricação dos

mesmos, podendo gerar diferenças substanciais na absorção do fármaco e,

portanto, na sua biodisponibilidade. Essas evidências motivaram estudos

promovidos pela Food and Drug Administration - FDA/USA (CODE of federal

regulations, 1992), que resultaram na regulamentação de critérios

relacionados a estudos de biodisponibílidade e bioequivalência (ORMSBY,
,

1994; STORPIRTIS & CONSIGLlERI, 1995).

Assim sendo, a partir da década de sessenta, a

Biofarmacotécnica, também denominada de Biofarmácia, consolidou-se

como a disciplina que estuda os fatores físicos e físico-químicos relacionados

ao fármaco, em sua forma farmacêutica, e a influência que a formulação

farmacêutica exerce sobre a liberação do fármaco no organismo (WAGNER,

1961; RITSCHEL, 1973). A participação desses fatores nas características de

biodisponibilidade do fármaco é observada, principalmente, quando a forma

farmacêutica é sólida (cápsulas, comprimidos, comprimidos revestidos,

drágeas, etc.), uma vez que, nesses casos, faz-se necessária a liberação do
\..

mesmo da formulação, para a posterior absorção.
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Nesse sentido, os estudos, envolvendo cinética de

dissolução dos fármacos e sua correlação com a biodisponibilidade, passaram

a ser indispensáveis para o desenvolvimento farmacotécnico de novos

produtos e para a avaliação daqueles já disponíveis no mercado

(STORPIRTIS, 1993).

Atualmente, a conscientização da necessidade da

realização de estudos de biodisponibilidade e bioequivalência para as

formulações farmacêuticas tem aumentado em função de que os custos

envolvidos nos mesmos são relativamente menores quando comparados a

uma triagem clínica. Seus resultados garantem exatidão e precisão na

determinação do fármaco e/ou de 'Seusmetabólitos nos líquidos biológicos, o

que permite a obtenção de um perfil completo da concentração sangüínea

após a administração de uma única dose (DRESSMAN et a/., 1998; NARANG,

1994; ANSEL et aI., 1995).

No Brasil, existe um grande número de especialidades

farmacêuticas contendo o mesmo princípio ativo, fabricadas por laboratórios

farmacêuticos diferentes (DEF, 97/98). Além disso, a publicação do decreto

793 de 05/04/93, que trata da denominação genérica dos medicamentos,

trouxe à tona diversos problemas, entre eles, o uso intercambiável entre

medicamentos considerados similares por conterem o mesmo fármaco na

mesma dose e apresentação (STORPIRTIS & CONSIGLlERI, 1995).

Entretanto, não se dispõe de mecanismos de vigilância adequados para

exercer fiscalização dos medicamentos. Desta forma, formulações ineficazes,

e que não correspondem com as características de segurança, são

comercializadas livremente, trazendo riscos à saúde para quem as utiliza

(FERRAZ, 1997).

A cefalexina é um antibiótico bastante empregado na

terapêutica de diversas doenças infecciosas devido a seu amplo espectro de

ação antimicrobiana. Sua utilização se faz principalmente por administração

via oral. No Brasil, é comercializada por vários fabricantes sob diversas

apresentações: cápsulas, comprimidos revestidos, suspensão oral e

injetáveis. Entretanto, até o momento, não se conhecem estudos
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sobre a bioequivalênçia desses produtos. Cabe ressaltar que, dentre as

formas farmacêuticas comumente empregadas na terapêutica, as sólidas são

as que apresentam maiores problemas relativos à biodisponibilidade. Dessa

forma, o estudo da cinética de dissolução e da biodisponibilidade e

bioequivalência de formas farmacêuticas sólidas contendo cefalexina

(comprimidos revestidos), torna-se de grande importância para verificar se os

mesmos podem ser considerados intercambiáveis, além de permitir discriminar

a qualidade biofarmacotécnica desses medicamentos, amplamente

consumidos pela população brasileira.
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2.1 ASPECTOS BIOFARMACOTÉCNICOS

Os fármacos são geralmente administrados em

combinação com outras substâncias que vão compor a formulação

farmacêutica. Essa composição e o procedimento técnico adotado para sua

obtenção resultam em uma determinada forma farmacêutica, que pode ser:

comprimidos, cápsulas, suspensões, soluções, supositórios, entre outras

(ANSEL et aI., 1995). Os estudos biofarmacotécnicos permitem tanto o

desenvolvimento racional das formulações, baseados nas propriedades

farmacêuticas, como a avaliação daquelas já existentes. Assim, os conceitos

primários da Biofarmacotécnica estão relacionados com a biodisponibilidade e

com o perfil físico-químico da formulação farmacêutica, isto é, com as

características de liberação e dissolução do fármaco de sua forma de

dosagem (STORPIRTIS, 1993; SHARGEL &YU, 1993).

2.1.1 BIODISPONIBILlDADE

MEDICAMENTOS

E BIOEQUIV ALÊNCIA DE

A resposta terapêutica de um fármaco depende de sua

adequada concentração no sítio de ação. Essa condição é resultado do

equilíbrio existente entre o fármaco presente no plasma e no local em que

exerce sua atividade. Entretanto, a concentração plasmática do fármaco é

resultante dos processos de absorção, distribuição, biotransformação e

eliminação, os quais são dinâmicos e ocorrem desde o momento em que o

mesmo entra em contato com o organismo, até que este seja completamente

eliminado (GIBALDI, 1991). Dessa forma, a velocidade com que esses

processos ocorrem afeta diretamente a concentração do fármaco na

circulação sistêmica e, portanto, sua biodisponibilidade (CIO, 1982; GIBALDJ,

1991; RITSCHEL, 1973).

Assim, um fármaco será 100% biodisponível caso seja

completamente liberado de sua forma farmacêutica, constituindo uma solução

no trato gastrintestinal (TGI). O fármaco liberado e dissolvido deve ser

completamente estável nos líquidos do TGI, atravessando as

BIBLIOTECA
Faculdadede CiêdCI3SFd;ceutica!-

Universidadede São Paulo

r T
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membranas biológicas e atingindo a circulação mesentérica sem ser

metabolizado. Finalmente, todo fármaco absorvido deve passar para a

circulação sistêmica sem ser metabolizado na passagem pelo fígado

(AUL TON, 1996).

Biodisponibilidade de um fármaco compreende, portanto,

a velocidade e a quantidade pelas quais o mesmo é absorvido e torna-se

biodisponível no sítio de ação após sua administração (ARANCíBIA, 1992;

CIO, 1982). Grande importância tem sido dada a esse tema nas últimas

décadas, graças às inúmeras publicações referentes às formas farmacêuticas

sólidas de administração oral (comprimidos, cápsulas, etc.), consideradas

muitas vezes equivalentes do ponto de vista da quantidade de fármaco, mas

não do ponto de vista biológico, ou da bioequivalência (CIO, 1982).

Nesse sentido, pode-se definir produtos bioequivalentes

como equivalentes farmacêuticos ou alternativas farmacêuticas, cuja

velocidade e grau de absorção não demonstrem diferenças significativas, ou

seja, apresentem a mesma biodisponibilidade, quando administrados na

mesma dose molar, sob as mesmas condições experimentais (CIO, 1982;

MEREOITH, 1996; CONSIGLlERI, 1996). Portanto, o termo bioequivalência

refere-se à comparação da biodisponibilidade de diferentes formulações ou

mesmo de diferentes lotes do mesmo produto (STORPIRTIS & CONSIGLlERI,

1995; JACKSON, 1994).

Conceitua-se equivalentes farmacêuticos como

medicamentos que apresentam a mesma forma farmacêutica, administrados

pela mesma via, com idêntica quantidade do mesmo princípio ativo. Estes

podem diferir em relação aos excipientes, entretanto, devem cumprir com as

especificações farmacopéicas quanto à identidade, potência, qualidade e

pureza, uniformidade de conteúdo e tempo de dissolução. Alternativas

farmacêuticas são definidas como medicamentos que contêm diferentes sais,

ésteres ou complexos de uma idêntica porção ativa do fármaco, mas não

necessariamente a mesma quantidade ou forma farmacêutica, devendo

r T
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estas cumprirem com os requisitos farmacopéicos citados anteriormente (CIO,

1982; STORPIRTIS & CONSIGLlERI, 1995).

As variações de perfis de biodisponibilidade de

medicamentos ocorrem, principalmente, em função das diferenças observadas

em relação à eficiência e velocidade de absorção dos fármacos. Os fatores

fisiológicos inerentes a cada indivíduo e os fatores relacionados à forma de

dosagem utilizada, são os principais responsáveis por essas alterações. Por

esse motivo, formas farmacêuticas sólidas, administradas por via oral,

apresentam, freqüentemente, problemas de biodisponibilidade em relação a

outrasformasde dosagem(STEPPE,1996).

2.1.2 FATORES QUE INFLUENCIAM A BIODISPONIBILlDADE

DE MEDICAMENTOS

As características próprias do fármaco e de sua liberação,

a partir da forma farmacêutica, exercem grande influência na quantidade e na

velocidade de absorção. Considerando-se que a absorção ocorre somente

após a solubilização do fármaco, os processos de desintegração da forma

farmacêutica sólida, liberação e dissolução do fármaco, bem como sua
-,

permeação através das membranas biológicas, são etapas determinantes

para a biodisponibilidade dessas formas de dosagem (SHARGEL & YU, 1993).

Dessa forma, os fatores que afetam a desintegração,

dissolução e, conseqüentemente, a biodisponiblidade, podem ser resumidos

em: fatores fisiológicos relacionados ao trato gastrintestinal (TGI);

características físico-químicas do fármaco e influência da forma farmacêutica

e seus excipientes (AULTON, 1996; SHARGEL & YU, 1993).

2.1.2.1 FATORES FISIOlÓGICOS RELACIONADOSAO TGI

Vários fatores fisiológicos do TGI podem influenciar a

absorção dos fármacos, desde que os mesmos se encontrem solubilizados.

Dentre eles destacam-se: superfície de absorção; pH dos líquidos presentes;

velocidade de esvaziamento gástrico; motilidade intestinal;
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estabilidade do fármaco nos líquidos presentes; influência dos alimentos

(MACHERAS & ARGYRAKIS, 1997).

2.1.2.1.1 Superfície de absorção

As diferenças na constituição das membranas do

estômago, intestino delgado e intestino grosso, determinam variações na

absorção de fármacos. O intestino delgado apresenta maior eficiência de

absorção em relação ao estômago e intestino grosso, em função de suas

microvilosidades, que caracterizam efetiva área de superfície de absorção

(SHARGEL & YU, 1993; HILLGREN etal., 1995).

2.1.2.1.2 pH dos líquidos do TGI

A velocidade de desintegração, dissolução e absorção dos

fármacos são processos dependentes do pH. Conforme anteriormente

relatado (item 2.1.2.1.1), o pH do meio e o pKa do fármaco determinam a

solubilidade e, por conseqüência, a dissolução do mesmo. Portanto,

alterações do perfil do pH dos líquidos do TGI podem causar mudanças na

biodisponibiliade de fármacos.

. O pH dos líquidos gástricos é altamente ácido (1,0 a 3,0),

devido à elevada concentração de ácido clorídrico. A porção duodenal, por

sua vez, apresenta valores de pH que variam de 2,5 a 6,5. Entretanto, estes

valores podem sofrer variação a cada minuto, dentro de uma faixa de 1 a 7, no

estado de jejum, e de 3 a 7, após as refeições. Estes resultados são

observados em pelo menos 90% dos indivíduos caucasianos saudáveis e

jovens (DRESSMAN et aI., 1998). Assim, formas farmacêuticas sólidas,

administradas após as refeições, encontrarão valores de pH gástrico mais

elevados.

. Os valores de pH intestinal são consideravelmente

maiores que aqueles do suco gástrico, devido à neutralização do ácido pelo

bicarbonato secretado pelo pâncreas. Os Iíquidos do intestino delgado

apresentam pH entre 5,0 a 8,0, sendo que no intestino grosso esses valores

estão em torno de 8,0. Tais valores podem ser alterados em função de

patologias, da ingestão de alimentos e da idade (CHARMAN et aI., 1997;

RUSSELL, et aI., 1993). O QUADRO 1 resume dados da literatura em

I T
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relação aos valores de pH nos estados de jejum e após refeição (CHARMAN

et aI., 1997; DRESSMAN et aI., 1998).

QUADRO 1. Valores de pH do intestino delgado em indivíduos normais nos

estados de jejum e após refeição.

Local pH

jejum após refeição

duodeno

jejuno

íleo

4,0 - 5,4

4,4 - 6,5

6,8 - 8,0

4,9 - 5,9

5,2 - 6,0

6,8 - 7,8

2.1.2.1.3 Presença de sais biliares

A secreção de bile no intestino delgado resulta em uma

substancial concentração de sais biliares e lecitina, os quais favorecem a

formação de micelas, o que pode alterar a absorção de fármacos

(DRESSMAN et aI., 1998). As concentrações dos sais biliares no intestino

delgado proximal geralmente variam de 3 a 5 mM, no estado de jejum,

atingindo valores próximos de 15 mM, após as refeições. Porém, a

variabilidade entre indivíduos, em relação a este fator, é bastante significativa

(CHARMAN et aI., 1997).

2.1.2.1.4 Presença de enzimas J'T~

A pepsina é a principal enzima encontrada no. suco

gástrico. Lipase, amilase e proteases são secretadas pelo pâncreas no

intestino delgado, em resposta à ingestão de alimentos. As proteases

pancreáticas e a pepsina podem interferir na estabilidade e liberação de

fármacos que se encontrem na forma de peptídeos e proteínas, enquanto que

as lipases afetam a liberação de fármacos de formas farmacêuticas que

contém componentes graxos (DRESSMAN et aI., 1998).

rI
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As bactérias, que se localizam principalmente na região

do íleo e cólon, também secretam diversas enzimas, capazes de cindir

ligações químicas específicas. Esta capacidade tem sido utilizada para

desenvolver formas farmacêuticas de liberação programada de fármacos no

cólon (BRONSTED & KOPECEK, 1992).

2.1.2.1.5 Volume ;...

o volume de líquidos no TGI, disponível para a dissolução

dos fármacos, depende: do volume co-administrado com o medicamento, das

secreções e do fluxo de água através da superfície do intestino.

Aproximadamente 2 litros de água são ingeridos diariamente, entretanto, isto

pode variar em função das condições climáticas, peso corporal, atividade e

hábito pessoal. As secreções das glândulas salivares, fígado e pâncreas, bem

como as secreções do estômago, são recebidas pela porção inicial do

duodeno. Essas secreções endógenas totalizam um volume aproximado de 6

litros diários (DRESSMAN et aI., 1998).

2.1.2.1.6 Velocidade de esvaziamento gástrico

o processo de esvaziamento gástrico é influenciado por

uma série de fatores, entre eles: ingestão de líquidos; ação de outros

fármacos; tipo de alimentação; patologias; volume e consistência do bolo

alimentar; tipo de excipientes; estados de ansiedade (GIBALDI, 1991;

STEPPE, 1996;AULTON, 1996).

De modo geral, a presença de alimentos determina a

redução do tempo de esvaziamento gástrico. Além disso, a natureza e a

quantidade dos alimentos ingeridos podem influenciar os processos de

desintegração e dissolução dos medicamentos, alterando a absorção dos

fármacos (CHARMAN et aI., 1997; STEPPE, 1996; AULTON, 1996).

2.1.2.1.7 Motilidade intestinal

O tempo de permanência no intestino delgado é

determinado pela motilidade intestinal. Quanto maior o tempo de contato do

fármaco com seu sítio de absorção, maior será a quantidade absorvida

(GIBALDI, 1991). Assim, esse parâmetro será importante para a liberação de

fármacos, principalmente, para: formas farmacêuticas de liberação lenta
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(formas de liberação prolongada e controlada); formas farmacêuticas com

revestimento gastro-resistente; fármacos que se dissolvem lentamente nos

líquidos intestinais, e fármacos que são absorvidos por transporte mediado

por carreadores (AULTON, 1996; CHARMAN et aI., 1997).

2.1.2.1.8 Estabilidade do fármaco no TGI

A degradação química elou metabolização de fármacos

no TGI prejudicam a biodisponibilidade. A degradação química de fármacos

ocorre principalmente em função da hídrólise ou da ação de enzimas

presentes nos líquidos do TGI (GIBALDI, 1991).

2.1.2.1.9 Influência dos alimentos

A presença de alimentos no TGI exerce grande influência

sobre a velocidade de absorção, quantidade de fármaco absorvido e

biodisponibilidade, através dos seguintes mecanismos: alteração da

velocidade do esvaziamento gástrico; estímulo de produção de secreções pelo

TGI; competição entre os alimentos e o fármaco pelos sistemas de absorção

especializados; complexação dos fármacos com componentes dos alimentos;

aumento da viscosidade dos líquidos do TGI; mudanças do fluxo sangüíneo

hepático promovidas pelos alimentos (CHARMAN et aI., 1997; DANTZIG,

1997; AULTON, 1996; SINKO etal., 1989).

2.1.2.2 FATORES FíSICO-QuíMICOSRELACIONADOSAO FÁRMACO

A avaliação das propriedades físico-químicas dos

fármacos é fundamental para o estudo da dissolução das formas

farmacêuticas. Como relatado anteriormente, o processo de absorção de um

fármaco administrado por via oral, na forma farmacêutica sólida, vai depender,

principalmente, de sua solubilização prévia nos líquidos do TGI (AMIDON et

ai., 1995; STORPIRTIS & CONSIGLlERI, 1995).

j-, Dentro desse contexto, os fármacos têm sido classificados

em quatro cla~s_es (QUADRO 2), levando-se em consideração suas
propriedades biofarmacêuticas e relacionando-se sua solubilidade à sua

permeabilidadede (DRESSMAN et aI., 1998). Os fármacos das classes I

I T
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e 111apresentam alta solubilidade, entretanto, no caso da classe 111, é

desejável uma rápida liberação do fármaco de sua forma farmacêutica,

favorecendo um maior tempo de contato com a mucosa do TGI e, portanto,

melhor biodisponibilidade. Para os fármacos da classe 11,a taxa de dissolução

é o principal fator limitante para a absorção, o que requer estudos mais

adequados de dissolução e cinética. A absorção está relativamente

comprometida para os fármacos pertencentes à classe IV e, nestes casos,

formulações inadequadas terão resultados bastante negativos.

QUADRO 2. Esquema de classificação biofarmacêutica dos fármacos

segundo DRESSMAN et aI., (1998).

A equação descrita por Noyes-Whitney ilustra o processo

de dissolução e relaciona os fatores físico-químicos e fisiológicos que podem

influenciar a solubilidade do fármaco (AULTON, 1996; SHARGEL & YU, 1993;

ANSEL et aI., 1995; ALMEIDA et aI., 1997), podendo ser representada por:

I Eq. (1)

de = DA (Cs- C)
dt h (1)

Em que: de/di = velocidade de dissolução das partículas do fármaco; D =

coeficiente de difusão do fármaco em solução no líquido do TGI; A = área

CLASSE SOLUBILIDADE PERMEABILlDADE

I ALTA ALTA

11 BAIXA ALTA

111 ALTA BAIXA

IV BAIXA BAIXA
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efetiva da superfície das partículas do fármaco em contato com o líquido do

TGI; h = espessura da camada de difusão, sendo esta um fino filme

estacionário de solução adjacente à superfície da partícula (essa camada é

saturada de fármaco e a concentração da mesma é igual a Cs); C =

concentração do fármaco em solução no líquido do TGI.

O termo (Cs-C) da Eq. 1 representa o gradiente de

concentração entre a camada de difusão e o solvente de dissolução (ou

líquido biológico). Quando a absorção é limitada pela velocidade de

dissolução, C é desprezível comparado a Cs. Nesse caso, a dissolução ocorre

em condições denominadas de "sink", nas quais o valor de (Cs-C) aproxima-

se de Cs. Assim, a equação anterior pode ser descrita por:

I Eq. (2)

de DA Cs-=-
dt h (2)

Nesse contexto, a taxa de dissolução das partículas do

fármaco. pode ser influenciada pelas seguintes condições: constante de

dissociação, lipossolubilidade e pH do meio de dissolução; tamanho e forma

das partículas; fatores fisiológicos do TGI.

2.1.2.2.1 Constante de dissociação do fármaco e lipossolubilidade

De acordo com o princípio de partilha de pH, apenas as

formas menos ionizadas, mais lipofílicas, podem ser absorvidas por difusão

passiva, uma vez que a membrana do TGI funciona como barreira lipídica.

Entretanto, esse princípio apresenta limitações, pois o estômago, intestino e

sangue não são compartimentos fechados e estáticos, e a absorção de um

fármaco não depende somente do fato de não estar ionizado, mas também de

suas características de lipossolubilidade (CHARMAN et ai., 1997).

A dissolução também é um processo dependente do pH

do meio e da constante de dissociação do fármaco. Moléculas polares e

ionizadas são mais solúveis em água, porém, mais lentamente absorvidas do

que as não-ionizadas (AULTON, 1996). Aumento nas velocidades de
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dissolução e de absorção tem sido relatado, quando fármacos, de caráter

lipossolúvel, são administrados na forma de sais ou em associação com

sistema tampão (MOONEYet ai., 1981; AUNINS,et ai., 1985; CHAKRABARTI

&SOUTHARD,1997).

2.1.2.2.2 Tamanho de partícula

De acordo com a equação de Noyes-Whitney, o aumento

na área da superfície de contato com o líquido do TGI acarretará em aumento

da velocidade de dissolução, uma vez que partículas do fármaco estarão

intimamente umedecidas. Assim, a redução do tamanho das partículas

resultará em aumento da velocidade de dissolução e de absorção, o que

alterará o perfil de biodisponibilidade do fármaco (LEVY,1963; LEES, 1963;

VOIGT,1982; HINTZ&JOHNSON, 1989; AULTON, 1996).

."

Entretanto, em alguns casos, a redução do tamanho das

partículas pode resultar na diminuição da área de superfície de contato, em

função da agregação das mesmas nos líquidos do TGI, levando à redução da

dissolução e biodisponibilidade (AUL TON, 1996).

2.1.2.2.3 Forma cristalina

. Polimorfismo

Muitos fármacos podem existir em duas ou mais formas

cristalinas diferentes. Essa propriedade é denominada polimorfismo e cada

forma cristalina é conhecida como polimorfo. Os diferentes cristais

polimórficos apresentam distintas propriedades físico-químicas, tais como:

ponto de fusão, difração de raios X e solubilidade. A forma polimórfica com

baixa energia livre será mais estável, enquanto que aquelas menos estáveis

ou metaestáveis tenderão a se transformar na forma mais estável, o que vai

depender das diferenças de energia entre as formas estáveis e metaestáveis

(BYRNet ai., 1995).

Do ponto de vista farmacêutico, o efeito do polimorfismo

sobre a solubilidade é particularmente importante, uma vez que tal

propriedade é responsável por alterações na dissolução dos fármacos no TGI.

Os polimorfos mais solúveis são os metaestáveis, que tenderão a se
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transformar nas formas estáveis, menos solúveis (BYRN et ai., 1995;

AULTON, 1996; VOIGT, 1982). Exemplo clássico da influência do

polimorfismo na biodisponibilidade é o caso do palmitato de cloranfenicol, que

apresenta perfis de dissolução significativamente diferentes para suas três

formas polimórficas (AUGIAR et ai., 1967).

Além dos problemas relacionados à dissolução e,

portanto, à biodisponibilidade, o polimorfismo pode promover alterações na

estabilidade física e química das formulações farmacêuticas (BYRN et ai.,

1995; AULTON, 1996).

. Substâncias amorias

O fármaco também pode existir na forma amorfa, que é

comumente mais solúvel que a correspondente forma cristalina (BYRN et ai.,

1995). Essas características podem levar a diferenças significativas na

biodisponibilidade quando o fármaco é administrado na forma sólida. A

novobiocina, por exemplo, que na forma amorfa é rapidamente absorvida após

a administração em suspensão aquosa, é terapeuticamente ineficaz quando

administrada na forma cristalina pelo fato de não ser absorvida (AULTON,
1996).

. Solvatos e hidratos

Uma outra variação da forma cristalina pode ocorrer

quando a molécula do fármaco se associa a moléculas de solventes,

produzindo uma forma cristalina conhecida como solvato. Quando o solvente

é a água, a forma solvatada é chamada de hidrato. As formas solvatadas e

não-solvatadas de um fármaco exibem diferenças na solubilidade e nas taxas

de dissolução. Portanto, é razoável esperar que essas formas possam

apresentar diferenças na biodisponibilidade, principalmente no caso daqueles

fármacos pouco solúveis, que possuem biodisponibilidade limitada pela taxa

de dissolução (AULTON, 1996). Geralmente, quanto mais solvatado o cristal,

menor sua solubilidade e menor sua taxa de dissolução. Por esta razão, os

compostos hidratados apresentam menor solubilidade e velocidade de

dissolução em água, em relação aos seus análogos anidros (BYRN et aI.,
1995).
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2.1.2.2.4 Sais, ésteres e amidas

O emprego de fármacos na forma de sal justifica-se por

apresentarem dissolução mais rápida nos líquidos do TGI e, portanto, maior

absorção (AULTON, 1996). Modificações moleculares dos fármacos para

formas de ésteres, éteres e amidas têm por finalidade: protegê-Ios de

degradação química nos líquidos biológicos, retardar sua ação, ou alterar

suas características sensoriais. Entretanto, tais modificações determinam

alterações na solubilidade e, conseqüentemente, na velocidade de dissolução

(BYRN et aI., 1995).

2.1.2.2.5 Complexação

A velocidade e o grau de absorção do fármaco depende

da concentração efetiva do mesmo nos líquidos do TGI. A complexação

consiste em um dos principais tipos de interação físico-química que pode

influenciar essa concentração e, portanto, a absorção. A complexação de um

fármaco pode ocorrer dentro da forma farmacêutica e/ou nos líquidos do TGI

(AULTON, 1996).

2.1.2.3 FATORES RELACIONADOS À FORMA FARMACÊUTICA E SEUS

EXCIPIENTES

As formas farmacêuticas, bem como os adjuvantes

farmacotécnicos empregados para sua composição, além dos procedimentos

de manufatura, têm grande influência na velocidade de absorção dos

fármacos e, por conseqüência, na biodisponibilidade (AULTON, 1996;

SHARGEL & YU, 1993). Portanto, pode-se admitir que a formulação

farmacêutica exerce papel fundamental na liberação dos fármacos da forma

farmacêutica. Geralmente, a velocidade de liberação do fármaco das formas

administradas por via oral diminui na seguinte ordem: soluções, suspensões,

pós, cápsulas, comprimidos e comprimidos revestidos e/ou drágeas

(CONSIGLlERI, 1996).

As soluções são formas farmacêuticas adequadas quando

absorção rápida e completa é requerida. A biodisponibilidade dos

, .
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fármacos em soluções pode ser afetada pelos seguintes aspectos:

estabilidade do fármaco nos líquidos do TGI; formação de complexo entre o

fármaco e algum excipiente; incorporação do fármaco em micelas (AUL TON,

1996).

Suspensões são empregadas normalmente para veicular

fármacos insolúveis ou pouco solúveis em meio aquoso. Alterações na

biodisponibilidade de fármacos administrados na forma de suspensão podem

estar relacionadas com: tamanho das partículas; forma cristalina do fármaco;

complexação do fármaco com algum excipiente; agentes tensoativos que

normalmente favorecem a dissolução; substâncias que aumentam a

viscosidade, as quais retardam a dissolução e interferem no esvaziamento

gástrico e na motilidade intestinal (AULTON, 1996).

A influência dos parâmetros físico-químicos é sobretudo

maior quando a forma farmacêutica é sólida, ou seja: cápsulas, comprimidos,

comprimidos revestidos, drágeas, etc (FERRAZ, 1997). As cápsulas de

gelatina mole normalmente veiculam fármacos em solução ou em suspensão,

o que determina dissolução e liberação mais rápida, conforme discutido nos

itens anteriores. A biodisponibilidade dos fármacos veiculados em cápsulas de

gelatina dura será, geralmente, melhor ou igual àquela obtida pela

administração em comprimidos, já que as pequenas partículas do fármaco não

são submetidas aos processos de compressão. As cápsulas de gelatina

dissolvem-se rapidamente nos líquidos do TGI, liberando seu conteúdo, que

se dispersa e, assim, favorece a dissolução do fármaco. Entretanto, a

velocidade de dissolução é dependente de uma série de fatores, tais como:

solubilização do invólucro de gelatina; velocidade dos processos de

desagregação e dissolução do conteúdo da cápsula.

Os comprimidos são formas farmacêuticas sólidas que

apresentam maiores problemas em relação à biodisponibilidade, em função de

fatores relacionados à tecnologia de produção e aos adjuvantes empregados.

Para que o fármaco seja liberado dessa forma farmacêutica, são necessárias
as etapas de desagregação, desintegração e dissolução,
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características que serão abordadas com maior detalhamento no próximo item

(2.2.1 ).

Como mencionado anteriormente, a liberação do fármaco

das formas farmacêuticas sólidas é relativamente complexa, razão pela qual é

fundamental o adequado desenvolvimento farmacotécnico e o controle de

qualidade deste tipo de formulação (FERRAZ, 1997). Portanto, dentro deste

contexto, torna-se importante ressaltar a importância dos estudos

biofarmacotécnicos com o objetivo de avaliar as formulações do ponto de vista

físico-químico (estudos in vitro) e biológico (in vivo).

2.2 ASPECTOS BIOFARMACOTÉCNICOS IN VITRO:

DISSOLUÇÃO E CINÉTICA DE DISSOLUÇÃO DE

FORMAS FARMACÊUTICAS SÓLIDAS

2.2.1 FORMAS FARMACÊUTICAS SÓLIDAS: COMPRIMIDOS

Comprimidos são as formas farmacêuticas sólidas de

maior popularidade, pois resumem as vantagens de facilidade de

administração, além de permitir segurança na dosagem. O processo de

fabricação de comprimidos tornou-se viável graças à descoberta da tecnologia

de compressão por Thomas Brockedon em 1843, na Inglaterra. Desde então,

esta forma farmacêutica passou a ser amplamente produzida e consumida.

Entretanto, a carência de padronização dos processos produtivos e dos

ensaios de controle de qualidade fez com que em 1895, em um editorial da

revista Pharmaceutical Journa/, fosse questionada a continuidade desta forma

farmacêutica para a veiculação de fármacos (ÇELlK, 1996).

Bernard Proctor admitiu, há aproximadamente 100 anos, a

necessidade do teste de dissolução como pré-requisito para absorção do

fármaco. Porém, até a década de 30, a dureza do comprimido foi o principal

I Ir
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critério utilizado para sua avaliação, uma vez que estes deviam ser

suficientemente resistentes para serem transportados (ÇELlK, 1996). As

primeiras publicações destinadas a considerar a dissolução dos comprimidos

como fator fundamental para garantir a qualidade e eficácia destas formas

farmacêuticas surgiram na década de 50, principalmente pela contribuição de

Higuchi e seus colaboradores (HIGUCHI& HIESTAND, 1963; ÇELlK, 1996).

Atualmente, os comprimidos somam 70% das preparações farmacêuticas

produzidas e comercializadas mundialmente, constituindo, assim, uma das

mais importantes formas farmacêuticas (AULTON, 1996).

Dentro deste contexto, torna-se importante ressaltar as

propriedades essenciais que garantem aos comprimidos a apropriada

segurança e eficácia. Além de padrões uniformes de peso, conteúdo,

aparência e diâmetro, devem possuir adequada dureza (resistência mecânica

à ruptura). Outro pré-requisito importante é sua capacidade de desintegração,

ou seja, quando em contato com os líquidos orgânicos devem se desagregar

em partículas menores. Esta propriedade representa um grande paradoxo na

formulação de comprimidos de liberação convencional pois os mesmos devem

apresentar dureza suficiente para resistir aos processos rigorosos de

embalagem e transporte e, em paralelo, devem se desintegrar rapidamente

quando administrados, promovendo a liberação do fármaco. Contudo, a

propriedade mais significante, entre todas, é a dissolução. Conforme já

mencionado, o fármaco somente poderá ser absorvido quando se encontrar

dissolvido nos líquidos do TGI (FERRAZ, 1997; AULTON,1996; HIGUCHIet

ai, 1963).

As velocidades de desintegração e dissolução dos

comprimidos podem ser influenciadas pelos seguintes fatores: concentração e

característica do fármaco (previamente abordada no item 2.1.2.2); diluentes;

aglutinantes; desintegrantes; lubrificantes; tensoativos; resinas para

revestimentos; bem como a força de compressão, que reduz efetivamente a

área de superfície de contato (AULTON, 1996; ANSEL, 1995).

I r
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Portanto, vários são os excipientes utilizados na produção

dos comprimidos. Recentes estudos têm mostrado que a lactose e celulose

microcristalina têm sido as mais empregadas na manufatura de comprimidos.

Observou-se, também, que poucas são as formulações que utilizam

excipientes de origem natural. De modo geral, os excipientes empregados na

formulação de comprimidos são avaliados quanto a sua qualidade,

uniformidade, identidade, segurança e pureza. Entretanto, testes que

caracterizam os pós, tais como, densidade, tamanho e forma das partículas,

aindanão sãoadotadoscomocritériosde análise(ÇELlK,1996).

Diluentes normalmente são utilizados em grande

quantidade na manufatura de comprimidos, porém podem interagir com o

fármaco formando complexos e adsorbatos, como por exemplo, no caso dos

cátions Ca 2+ , Fe 2+ e Zn 2+ que originamcomplexoscom a tetraciclina,de

difícil absorção (BLANCHARD, 1978).

Aglutinantes são empregados com o objetivo de garantir

a resistência mecânica aos comprimidos e permitir a redução do volume dos

pós. Entretanto, afetam diretamente os processos de desintegração e ,

portanto, de dissolução. Os produtos obtidos com amido e goma arábica

apresentam velocidades de dissolução maiores que aqueles obtidos com

etilcelulose (GRAFFNER et aI, 1996). De modo geral, alguns derivados de

celulose, como a hidroxipropilcelulose, hidroxipropilmetilcelulose e

etilcelulose, proporcionam diminuição na velocidade de dissolução, alterando

o perfil de dissolução e, por esta razão, tais excipientes têm sido empregados

como aglutinantes com o objetivo de retardar a liberação do fármaco

(GRAFFNER et aI, 1996; OPOTA et aI., 1997; BECKER et aI. , 1997).

BECKER et ai. (1997) obtiveram melhores resultados na formulação de

comprimidos de paracetamol, por via úmida, empregando como aglutinante a

polivinilpirrolidona e a hidroxipropilmetilcelulose.

Por sua vez, agentes desintegrantes devem promover

aumento nas velocidades de desintegração e dissolução. Entretanto,
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derivados de celulose melhoram a desintegração, mas podem retardar a

dissolução pelo simples mecanismo do aumento de viscosidade e, portanto,

diminuição da difusão das moléculas do fármaco (AULTON, 1996;

CONSIGLlERI, 1996; OPOTA et aI., 1997). A utilização dos chamados super-

desintegrantes, substâncias bastante hidrofílicas com alta capacidade de

mOlhabilidade, em concentrações adequadas, tem permitido a obtenção de

formulações com ótimos perfis de dissolução, apesar de conterem fármacos

pouco solúveis. BOLHUIS et ai. (1997) analisaram o efeito das substâncias

consideradas desintegrantes (celulose microcristalina) e super-desintegrantes

(amido glicolato de sódio) sobre os perfis de dissolução de formulações de

comprimidos de nifedipina. Os comprimidos contendo super-desintegrante

apresentaram melhor perfil de dissolução em relação àqueles contendo

celulose microcristalina. Entretanto, os resultados mostraram que altas

concentrações destas substâncias resultaram em diminuição da dissolução,

devido a alta viscosidade.

Os lubrificantes como: estearato de magnésio, talco,

estearato de alumínio e ácido esteárico, são substâncias de característica

hidrofóbica e, conseqüentemente, dificultam a molhabilidade do fármaco,

diminuindo sua velocidade de dissolução. Esse resultado é principalmente

observado quando o fármaco também possui características hidrofóbicas, o

/'

que prejudica razoavelmente a dissolução (HANCOCK et ai., 1997;

ANOERBERG et aI., 1988). Por outro lado, os lubrificantes solúveis, como

lauril sulfato de sódio e oleato de sódio, por possuírem propriedades

tensoativas, não retardam a dissolução dos fármacos (AULTON, 1996;

CONSIGLlERI, 1996).

A utilização de tensoativos nas formulações dos comprimidos

pode alterar a dissolução dos fármacos de forma significativa. Este fenômeno

pode ser explicado através dos seguintes mecanismos: aumento da

dissolução do fármaco; aumento da permeabilidade das membranas

biológicas, e redução da porção livre do fármaco disponível para a absorção,

através de sua incorporação em micelas (CIO, 1981; ANOERBERG et aI.,

1988; AULTON, 1996; CONSIGLlERI, 1996).
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o revestimento de comprimidos representa uma barreira

física entre a forma farmacêutica e os líquidos do TGI. O emprego de

polímeros hidrofóbicos ou insolúveis na água (etilcelulose, resinas acrílicas,

como Eudragit@RS e Eudragit@E) reduz substancialmente a liberação do

fármaco, podendo afetar a absorção e a biodisponibilidade. Muitos trabalhos

têm relatado o uso destes polímeros no revestimento de núcleos para

formulação de formas de liberação prolongada (MARTINEZ-PACHECO et

al.,1986; MARTINEZ-PACHECO eta!., 1988; FELTON & Mc GINITY, 1997).

Por outro lado, a utilização de polímeros solúveis em água, tais como, a

hidroxipropilmetilcelulose, não acarreta efeitos significativos sobre a

desintegração (AUL TON, 1996; ANSEL, 1995).

A resistência mecânica dos comprimidos está diretamente

relacionada à velocidade de liberação do fármaco. Esta característica é

determinada pelo processo de obtenção empregado: compressão direta,

granulação via úmida ou granulação via seca. A velocidade de dissolução irá

depender principalmente do aglutinante, no caso da granulação via úmida, e

da força de compressão, no método de compressão direta. Diferenças na

porosidade do granulado também irão influenciar a velocidade de dissolução

e, portanto, liberação do fármaco (CIO, 1981; FERRAZ, 1994).

A força de compressão determina a porosidade do

comprimido que, por sua vez, é responsável pela permeação de líquido para

desintegração e dissolução. A avaliação biofarmacotécnica de comprimidos de

liberação prolongada, contendo cefalexina, mostrou que a força de

compressão comportou-se como um parâmetro inversamente proporcional à

biodisponibilidade (MARTINEZ-PACHECO et ai., 1988). Além disso, o

tamanho de partícula do fármaco pode sofrer modificações, por aglomeração

ou ruptura durante os processos de granulação e compressão, o que pode

levar a modificações significativas do perfil de dissolução e absorção

(FERRAZ, 1994; HINTZ & JOHNSON, 1989).
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2.2.2 DISSOLUÇÃO IN VITRO

Quando um comprimido é introduzido em um meio aquoso

ou no trato gastrintestinal (TGI), sua matriz sólida passa por três etapas:

desintegração, desagregação e, finalmente, dissolução. Esses processos

podem ocorrer simultaneamente, com a conseqüente liberação do fármaco da

forma farmacêutica. A velocidade pela qual o processo de dissolução ocorre

determinará, portanto, a liberação do fármaco e sua absorção.

Freqüentemente, a dissolução é uma etapa limitante para a absorção do

fármaco no TGI (ABDOU, 1995; MARTIN, 1993). Assim, pode-se concluir que

existe uma relação direta entre a dissolução e a eficácia clínica do

medicamento. Em função disso, o teste de dissolução in vitro tornou-se um

dos mais importantes procedimentos para assegurar a qualidade das

formulações na forma sólida de uso oral, bem como para permitir a otimização

das mesmas quando em desenvolvimento (ABUZARUR-ALOUL et aI., 1997;

STORPIRTIS, 1993; TINGSTAD, 1978).

O ensaio de dissolução foi inicialmente introduzido pela

USP XVIII (1970), na qual constaram especificações para sete produtos, sob

a forma de comprimidos. Atualmente, a Farmacopéia Americana - USP XXIII

(1995) possui 532 monografias (FERRAZ, 1997). As especificações

estabelecem um mínimo aceitável de fármaco dissolvido dentro de um

intervalo de tempo especificado. A maioria delas estipula que pelo menos 75%

deve encontrar-se dissolvido dentro de 45 minutos. Essa especificação está

baseada na premissa de que se desconhecem problemas significantes em

relação à biodisponibilidade, quando 75% do fármaco se dissolve na água a

37°C, dentro de 45 minutos (MURTHY & GHEBRE-SELLASSIE, 1993). O

critério preconizado pela Farmacopéia Americana - USP XXIII (1995), que

determina as condições para a aceitação ou rejeição das amostras (formas

farmacêuticas sólidas) encontra-se descrito no QUADRO 3.
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QUADRO3. Critérios estabelecidos para o ensaio de dissolução, segundo as

recomendações da USP XXIII(1995).

Q =porcentagem de fármaco dissolvido indicada pela monografia específica

Os métodos adotados para o estudo da dissolução in vitro,

devem constituir modelos experimentais capazes de refletir com fidedignidade

as condições in vivo, especialmente aquelas que podem afetar a velocidade

de dissolução e, portanto, a biodisponibilidade dos fármacos no organismo

(CIO, 1981). Para que os parâmetros do teste in vitro sejam estabelecidos, é

importante o conhecimento dos fatores fisiológicos e físico-químicos

anteriormente citados (itens 2.1.2.1 e 2.1.2.2), bem como a correlação de seus

resultados com os parâmetros farmacocinéticos obtidos pelos estudos in vivo.

Nos casos em que há a possibilidade de se estabelecer adequadamente essa

correlação, o teste de dissolução in vitro torna-se fundamental para refletir a

biodisponibilidade do produto farmacêutico (ORESSMAN et aI., 1998; KATORI

eta/., 1995; SHAH & WILLlAMS, 1994; STORPIRTIS, 1993; CIO, 1981).

ESTÁGIO número de CRITÉRIO

amostras

S1 6 Cada unidade: não menos que Q + 5%

S2 6 O total de 12 unidades (S1 +S2) deve ser

igualou maior que Q, sendo que nenhuma

unidade deve ser menor que Q - 15%

S3 6 O total de 24 unidades (S1 + S2 + S3) deve

ser igualou maior que Q, sendo que não

mais que 2 unidades devem ser menores

que Q - 15%, e nenhuma unidade deve ser

menor que Q - 25%
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Fundamentando-se nos principais fatores fisiológicos

relacionados ao TGI (pH, viscosidade, concentração de sais biliares, presença

de enzimas, volume, fluxo hidrodinâmico e motilidade mecânica), que podem

afetar diretamente o perfil de dissolução dos fármacos, muitos trabalhos têm

proposto o desenvolvimento de diferentes modelos para os ensaios de

dissolução in vitro (ABUZARUR-ALOUL et a/.,1997; FERREIRA et ai., 1997;

AMMAR et ai., 1997; SERRA & STORPIRTIS, 1997; LU et ai., 1995;

ABRAHAMSSON et ai., 1994), visando atingir condições próximas daquelas

observadas no TGI (item 2.1.2.1) e, desta forma, garantir melhores

correlações com o perfil da formulação in vivo. Assim, parâmetros utilizados

nos testes de dissolução in vitro como: temperatura, velocidade de agitação e

meio de dissolução empregado, devem ser avaliados e padronizados, com a

finalidade de se obter métodos precisos, reprodutíveis, e que permitam uma

correlação com os resultados obtidos da análise in vivo (DRESSMAN et ai.,

1998).

2.2.2.1 TEMPERATURA

A solubilidade de fármacos é dependente da temperatura

e, por esta razão, deve receber um cuidado especial durante a realização do

processo, a fim de evitar variações superiores a 0,5 oCoA temperatura

empregada nesses testes normalmente é padronizada em 37,0 :t 0,5 oCo

Pequenas variações nesses valores podem alterar de forma significativa a

dissolução e a velocidade do processo (OPOTA, et ai., 1997). KANIWA et ai.

(1995) encontraram diferenças significativas na porcentagem de dissolução de

produtos farmacêuticos contendo dinitrato de isossorbida, quando estes eram

avaliados sob diferentes temperaturas (36,5; 37,0; 37,5 e 38,0 C).

ABUZARUR-ALOUL et ai. (1997) observaram alterações significativas na

quantidade de remoxiprida liberada das esferas revestidas, em função de

variações na temperatura do ensaio (36 a 38°C).
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2.2.2.2 VELOCIDADEE SISTEMA DE AGITAÇÃO

A velocidade de agitação e o tipo de aparato utilizado (pá

ou cesta) devem ser empregados de acordo com as especificações

farmacopéicas, considerando a grande importância que possuem sobre a

velocidade de dissolução. Estudos têm mostrado que a velocidade de rotação

do aparato (pá ou cesta) determina diferenças significativas na velocidade de

dissolução dos fármacos, alterando portanto o perfil cinético e, assim, os

parâmetros de correlações (KATORI et ai., 1995). ABUZARUR-ALOUL et ai.

(1997) mostraram alterações significativas na quantidade de remoxiprida

liberada das esferas revestidas, em função de variações na velocidade de

agitação (50 a 150 rpm).

Dois sistemas de agitação são preconizados pela USP

XXIII (1995): pá e cesta. As monografias especificam qual modelo deve ser

empregado para cada ensaio. Entretanto, muitos trabalhos têm comparado o

perfil e a cinética de dissolução obtidos a partir destes dois equipamentos

(FERREIRA et ai., 1997; KHAN, 1996). Recomenda-se testar duas diferentes

condições: pá sob velocidade de rotação de 50 rpm e cesta a 100 rpm

(SKELL Y et ai., 1990; MURTHY & GHEBRE-SELLASSIE, 1993).

2.2.2.3 MEIO DE DISSOLUÇÃO

A seleção adequada do líquido de dissolução depende,

principalmente, da solubilidade das partículas do fármaco. A composição do

meio de dissolução é fundamental para determinar o processo de dissolução.

Dessa forma, devem-se padronizar as seguintes condições: pH, presença de

tensoativos, força iônica e volume. Usualmente, emprega-se como meio de

dissolução a água, suco gástrico artificial ou suco entérico artificial.

Entretanto, o uso de água é mais recomendado, em função dos problemas de

corrosão no equipamento, gerados pelo uso de soluções extremamente ácidas

(suco gástrico artificial) (CIO, 1981).
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. pH

De acordo com o exposto no item 2.1.2.1, os valores de

pH do suco gástrico variam de 1 a 7, apresentando-se mais ácido em

situações de jejum (pH = 3,0), enquanto que os fluidos intestinais apresentam

o pH entre 5 e 8. Desta forma, o pH do meio de dissolução para simular as

condições gástricas no estado de jejum, deve estar entre 1,5 e 2,0

(DRESSMAN et aI., 1998). Para aproximar-se das condições intestinais,

DRESSMAN et aI. (1998) têm proposto um pH de 6,8 (situação de jejum) e

igual a 5,0 (após refeição). Variações de pH, dentro da faixa de 1,2 a 8,0, têm

sido utilizadas para estudar, com mais precisão, a dissolução de fármacos de

formas farmacêuticas de ação prolongada (DAS & GUPTA, 1988). O emprego

de diferentes valores de pH para o meio (1,2; 3,0; e 4,5) resultou em

diferenças significativas entre os perfis de dissolução de produtos contendo

aspirina na forma de comprimido (NIKOLlC et aI.,1992).

. Presença de tensoativos

Vários trabalhos têm relatado a inclusão de agentes

tensoativos nos meios de dissolução, com o objetivo de obter melhores

índices de correlação com o perfil in vivo (SHAH et aI., 1995). Estes resultados

têm sido observados principalmente nos casos em que o fármaco possui

característica hidrofóbica.

ABRAHAMSSON et aI. (1994) avaliaram a dissolução de

comprimidos de liberação prolongada de felodipina, incluindo no meio de

dissolução diferentes tensoativos (Iauril sulfato de sódio, tween 20, brometo

de cetil trimetil amônio). SERRA & STORPIRTIS (1997) têm descrito a

utilização de diferentes concentrações de lauril sulfato de sódio nos meios de

dissolução, para a avaliação do perfil e da cinética de dissolução de

comprimidos de liberação convencional de nimodipina.
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. força iônica

Este parâmetro têm uma importante função no processo

de dissolução. O perfil de dissolução de formulações de liberação prolongada,

que contêm em sua formulação polímeros hidrofílicos como

hidroxipropilmetilcelulose, é significativamente afetado por mudanças na força

iônica do meio de dissolução (KHAN, 1996).

. Volume

O volume do meio de dissolução deve ser determinado de

acordo com a solubilidade do princípio ativo no líquido selecionado. Caso a

~olubilidade seja baixa e a quantidade de fármaco presente na forma

farmacêutica alta, será necessário grande volume de líquido para se evitar a

saturação do mesmo.Assim, alguns pesquisadores têm proposto empregar-se

quatro vezes mais a quantidade de líquido, necessária para dissolver o

fármaco presente na formulação em questão (CIO, 1981). NIKOLlC et aI.

(1992) avaliaram o perfil de dissolução de produtos contendo aspirina na

forma de comprimido, utilizando dois diferentes volumes, 500 mL e 900 mL.

Entretanto, nenhuma diferença significativa foi descrita pelos autores.

2.2.2.4 RECIPIENTE DE DISSOLUÇÃO

A escolha adequada do recipiente de dissolução é de

fundamental importância. Sua capacidade pode variar de alguns mL até litros,

o que irá depender do método e do volume de líquido empregados (CIO,

1981 ).
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2.2.3 CINÉTICA DA DISSOLUÇÃO

NOYES e WHITNEY foram os primeiros investigadores a

estudar a velocidade de dissolução do ponto de vista quantitativo (item

2.1.2.2). Estudos de perfil e cinética de dissolução têm sido considerados

fundamentais para determinar a velocidade e eficiência deste processo (KHAN

& RHODES, 1975). Seu objetivo principal é atribuído à necessidade de

estabelecer a correlação in vitro - in vivo, através de formas de comparação

entre os resultados farmacocinéticos e o perfil de dissolução. Em função

disso, vários modelos matemáticos têm sido propostos para descrever os

perfis de dissolução (KHAN, 1996).

A determinação da cinética de dissolução 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 (FERRAZ, 1997). Nesse tipo de estudo,

avalia-se a quantidade de fármaco dissolvida em diferentes intervalos de

tempo, obtendo-se um perfil definido por tempo versus porcentagem de

fármaco dissolvida. Vários parâmetros cinéticos podem ser descritos a partir

desta relação, tais como: constante de velocidade de dissolução (K); meia-

vida de dissolução (t50%);quantidade dissolvida em determinado tempo (Q t);

eficiência de dissolução (ED%).

o QUADRO 4 resume os modelos cinéticos mais

utilizados para estudar o perfil de dissolução (FERRAZ, 1997).
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QUADRO 4. Modelos aplicáveis ao estudo da cinética do processo através

dos perfis de dissolução.

Adaptado de FERRAZ (1997); Q =porcentagem de fármaco não dissolvida no tempo

t; Qo =quantidade de fármaco não dissolvida no tempo to;Ko, ~, K e K3 =constantes

de velocidade de dissolução; t =tempo

MODELO EQUAÇÃO MECANISMO DE REFERÊNCIA

CINÉTICO LIBERAÇÃO DO

FÁRMACO

velocidade independe JALAL et aI.

da concentração do (1989)

ordem zero 100-Q=Kot fármaco presente na

forma farmacêutica

JALAL et aI.

primeira In Q = In Qo - Ktt t por difusão através (1989)

ordem dos poros do núcleo NIKOLlC et aI.

(1992)

JALAL et aI.

Higuchi 100 -Q = K e/2 por difusão através (1989)

dos poros do núcleo HIGUCHI &

HIESTAND

(1963)

dissolução processa-

se independente do NIEBERGALL

Hix50n- (Q -Qo ) 1/3= - t pH, do meio e da et aI. (1963)

Crowel metodologia NIKOLlC et aI.

empregada (1992)
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Além dos modelos cinéticos traçados a partir do perfil de

dissolução, a eficiência de dissolução (ED%), sugerida inicialmente por KHAN

& RHODES (1975), pode ser incluída como um importante parâmetro de

cinética de dissolução. Este termo pode ser definido como a área sob a curva

de dissolução, em um determinado intervalo de tempo. A ED% permite uma

comparação mais fidedigna entre dois produtos, além disso, este 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 este recurso para comparar

formulações farmacêuticas ou, então, métodos de dissolução.

O comportamento cinético da dissolução tem sido utilizado

tanto para avaliar mais especificamente o desenvolvimento de novas

formulações, quanto para a análise das diferentes condições do ensaio de

dissolução (presença de tensoativos no meio de dissolução; diferenças de pH;

velocidade de agitação, etc.), permitindo conclusões sobre o método. mais

adequado e preciso (MARTINEZ-PACHECO et ai., 1988; GONZÁLEZ et ai.,

1995).

JALAL et ai. (1989) compararam resultados referentes à

cinética de dissolução de cápsulas e comprimidos contendo teofilina, através

dos modelos cinéticos descritos no QUADRO 4. Para selecionar o modelo

que melhor traduzia o comportamento de dissolução dos produtos, os autores

consideraram os valores do índice de correlação (r).

Estudos de MARTINEZ-PACHECO et aI. (1986 e 1988)

aplicaram modelos de Higuchi, primeira ordem e ordem zero para avaliar a

cinética de dissolução de três formulações de comprimidos contendo núcleos

de cefalexina revestidos com Eudragit@RSe Eudragit@E,utilizando diferentes

forças de compressão. Através dos valores de índice de correlação (r) e de

significância (p), os autores concluíram que o modelo de Higuchi era o que

expressava melhor o mecanismo de dissolução e liberação da cefalexina dos

núcleos. Concluíram também que as forças de

"
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compressão alteram significativamente os parâmetros cinéticos, bem como, a

absorção in vivo.

GONZÁLEZ et ai. (1995) comp~raram os perfis de

dissolução de diferentes formulações desenvolvidas, contendo cloridrato de

ampicilina, através de vários parâmetros cinéticos (ED%, Ki; tso%), obtidos

pelo modelo de primeira ordem. Os resultados permitiram aos pesquisadores

concluir que, para estas formulações, era indicada a granulação via seca ou a

compressão direta, utilizando-se como excipiente AVICEL@e AEROSIL@.

A avaliação da cinética de dissolução de cinco produtos

contendo ampicilina, na forma de comprimidos de liberação convencional,

permitiu a FERRAZ (1997) concluir que, apesar de tratarem-se de produtos

similares, estes possuíam comportamentos cinéticos diferentes (primeira

ordem, ordem zero e modelo Higuchi). Neste estudo determinaram-se os

parâmetros K, tso%e ED%.

Com relação às condições do ensaio de dissolução, vários

estudos têm empregado modelos cinéticos para selecionar o melhor método.

ISHI et ai. (1996) adotaram modelo de primeira ordem para avaliar a cinética

de dissolução de cápsulas de liberação prolongada, contendo ibuprofeno, sob

diferentes condições do teste de dissolução, considerando como variáveis o

pH do meio de dissolução e a velocidade de agitação (pá). Os autores

definiram o melhor método através do índice de correlação (r) e do nível de

significância (p). Para os estudos comparativos calcularam-se os parâmetros

de constante de velocidade de dissolução (Ki) e meia-vida de dissolução

(tso%).Ainda destacando variações do pH do meio, SMART et ai. (1992)

avaliaram a cinética de dissolução de dois produtos contendo aminofilina, na

forma de comprimidos de liberação prolongada, adotando para o ensaio de

dissolução dois diferentes meios: água e tampão pH ácido.

A influência da temperatura do meio sobre o perfil cinético

de dissolução da teofilina em comprimidos, contendo como aglutinante o

polímero hidroxipropilcelulose, foi objetivo dos estudos de
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OPOTA et aI. (1997). Os autores revelaram que a variação de temperatura

dentro de uma faixa de 35 a 40 °C, alterou significativamente a cinética de

dissolução destes produtos.

A influência de diferentes parâmetros (pH, volume do

meio de dissolução, velocidade de agitação e temperatura) sobre o perfil de

dissolução de três produtos contendo aspirina, sob a forma de comprimidos,

foi avaliada por NIKOLlC et aI. (1992) através de três modelos cinéticos

(primeira ordem, Hixson-Crowell e Higuchi). O modelo cinético mais adequado

foi de Hixson-Crowell, quando se adotou para o meio de dissolução um pH de

4,5.

A presença de tensoativos no meio de dissolução também

tem sido analisada em diferentes trabalhos, uma vez que altera os perfis de

forma significativa. SERRA & STORPIRTIS (1997) utilizaram modelo de

primeira ordem para avaliar o efeito do lauril sulfato de sódio sobre os

parâmetros cinéticos de dissolução (K, t50%) de quatro produtos contendo

nimodipina, na forma de comprimidos de liberação convencional. Para o

estudo, os autores utilizaram como meio de dissolução o suco gástrico

artificial acrescido de diferentes concentrações de lauril sulfato de sódio

(0,05%; 0,10%; 0,20%). Entretanto, LU et aI. (1995) desenvolveram modelo

cinético capaz de ser aplicado aos perfis de dissolução de comprimidos

contendo nimodipina quando se utiliza como meio de dissolução o suco

gástrico artificial.

Empregando o parâmetro de ED%, AMMAR & KHALlL

(1996) avaliaram os perfis cinéticos de três produtos contendo rifampicina, na

forma de comprimido de liberação convencional, utilizando diferentes métodos

de dissolução: método da cesta (Farmacopéia Americana - USP); método de

béquer e método de fluxo. Os resultados indicaram que o método da cesta

permitiu melhor correlação com os resultados obtidos pelos ensaios in vivo.
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2.3 ASPECTOS BIOFARMACOTÉCNICOS

ESTUDOS DE BIODISPONIBILIDADE

BIOEQUIVALÊNCIA

IN VIVO:

E

Os ensaios de bioequivalência são indicados

principalmente para garantir a segurança e eficácia clínica de formulações

farmacêuticas. Tais testes têm sido exigidos nas seguintes situações: quando

se realizam mudanças significativas na formulação já existente no mercado;

quando há a introdução de uma forma genérica ou de um novo produto; e

mesmo quando se observa ineficácia clínica com produtos já testados

(METZLER, 1989; MIDHA et ai., 1998). Por razões econômicas, há uma

tendência de aumento no uso de formulações farmacêuticas genéricas, que

têm sido desenvolvidas e comercializadas como equivalentes no aspecto

terapêutico (MEREDITH, 1996). Entretanto, para garantir a segurança e

equivalência terapêutica desses produtos, é fundamental a avaliação dos

parâmetros farmacocinéticos para determinar a biodisponibilidade e, portanto,

a bioequivalência dos mesmos (JACKSON, 1994; STORPIRTIS, 1993).

A determinação da biodisponibilidade implica na avaliação

da quantidade e da velocidade de absorção de um fármaco, a partir de sua

forma de administração. Esses estudos são efetuados mediante a

determinação dos parâmetros farmacocinéticos que melhor se correlacionam

com os efeitos terapêuticos no organismo (CONSIGLlERI, 1996; ARANCíSIA,

1991). O método mais utilizado para determinar a biodisponibilidade de

fármacos consiste na avaliação de parâmetros farmacocinéticos obtidos a

partir do perfil de concentração sangüínea em função do tempo (SHARGEL &

YU,1993).

BjBLI0~EC~
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2.3.1 PARÂMETROS FARMACOCINÉTICOS

DETERMINAÇÃO DA BIOEQUIVALÊNCIA

PARA A

Segundo a Divisão de Bioequivalência da FOA/USA

(CODE of federal regulations, 1992), a avaliação da bioequivalência deve ser

realizada por comparação in vivo das velocidades e quantidades de absorção

do fármaco das formulações, teste e referência (USP XXIII (1995)). Amostras

acessíveis de líquidos biológicos, tais como sangue e urina, são analisadas

em relação à concentração de fármacos e metabólitos. Os parâmetros

farmacocinéticos obtidos devem ser avaliados estatisticamente para

determinar se os produtos teste e referência produzem valores comparáveis

(PABST & JAEGER, 1990; MEREDITH, 1996).

A maioria dos estudos de bioequivalência empregam

amostras de plasma ou soro para estimar a biodisponibilidade. Entretanto,

muitos trabalhos têm utilizado parâmetros urinários para avaliar a

biodisponibilidade de fármacos que são excretados na urina em considerável

concentração, de forma inalterada (AMMAR & KHALlL, 1996; JUNG et aI.,

1991; FINKELSTEIN et aI., 1978; CHOW et aI., 1979).

2.3.1.1 A PARTIR DOS DADOS DE CONCENTRAÇÃO SANGüíNEA

Consideram-se de fundamental importância três

parâmetros farmacocinéticos: concentração máxima obtida (Cmax),o tempo no

qual essa concentração é alcançada (t max), e a área sob a curva de

concentração plasmática ou sangüínea versus tempo (AUC) (CONSIGLlERI,

1996;ROWLAND&TOZER, 1995; SHARGEL & YU, 1993).

2.3.1.1.1 Concentração máxima (C max)

Esse parâmetro representa a maior concentração que um

determinado fármaco pode atingir após a administração extravascular, e é

diretamente proporcional à fração absorvida, sendo, portanto, relacionado

diretamentecom a velocidade de absorção. Cmaxpode ser descrita pela

seguinte equação:
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o denominador K . Vd expressa o clearance total do

fármaco no organismo, ou seja,a velocidade de eliminação do fármaco a partir

do volume de distribuição.

2.3.1.1.4 Avaliação da biodisponibilidade absoluta ou relativa

Por definição, a biodisponibilidade de um medicamento

administrado por via intravascular é igual a 1 ou 100%. Comparativamente,

quando se administra um produto por via extravascular, o valor de sua

biodisponibilidade irávariarentre O e 1,fração que pode ser calculada através

da seguinteequação (STORPIRTIS & CONSIGLlERI, 1995):

Eq. (6)
F (%) = AVe (ev) . o (iv) . 100

Ave (iv) o (ev) (6)

Em que: F(%) = fração absorvida ou biodisponibilidade absoluta; AUC (ev) =

área sob a curva de concentração plasmática do fármaco em função do

tempo, após administração do produto por via extravascular; AUC (iv) = área

sob a curva de concentração plasmática do fármaco em função do tempo,

após administração do produto por via intravenosa; D (iv) = dose administrada

do produto referência por via intravenosa; D (ev) = dose administrada do

produto teste por via extravascular.

Conforme já mencionado, os estudos de bioequivalência

são ensaios comparativos que envolvem parâmetros de absorção, após

administração de produtos considerados similares, pela via extravascular

(RITSCHEL, 1992). Em geral, o produto de referência corresponde ao primeiro

medicamento que obteve registrojunto às autoridades sanitárias,cuja

biodisponibilidadeé conhecida. O cálculo da biodisponibilidaderelativa

(bioequivalência) entre estes produtos pode ser efetuado de acordo com a

equação (STORPIRTIS&CONSIGLlERI,1995):
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Eq. (7)
F R(%)= Ave (T). o (R) . 100

Ave (R) o (T) (7)

Em que: FR(%) = biodisponibilidade relativa; AUC (T) = área sob a curva de

concentração plasmática do fármaco em função do tempo, após administração

do produto-teste; AUC (R) = área sob a curva de concentração plasmática do

fármaco em função do tempo, após administração do produto-referência; D (R)

= dose administrada do produto referência; D (T) = dose administrada do

produto teste.

2.3.1.2 A PARTIR DOS DADOS DE EXCREÇÃO URINÁRIA

A utilização dos resultados obtidos a partir do perfil de

excreção urinária, pode oferecer vantagens na coleta das amostras e na

quantificação do fármaco, quando a concentração urinária do mesmo é

superior à plasmática. Entretanto, para a obtenção de resultados válidos e

seguros, o fármaco deve ser excretado predominantemente pela via renal na

forma não-biotransformada, para que significativas quantidades sejam

eliminadas na urina, que deve ser completamente coletada (SHARGEL & YU,

1993; CIO, 1982; WAGNER, 1969). Desta forma, é possível avaliar a

biodisponibilidade do mesmo, ou ainda comparar a bioequivalência entre duas

formulações que o contém, utilizando-se dos parâmetros de excreção urinária

(CIO, 1982).

RITSCHEL (1992) enumera alguns itens fundamentais

para tornar válido um estudo farmacocinético , que adota os resultados de

excreção urinária, após administração de dose única do fármaco:

. a ingestão de água, durante o ensaio, deve ser adequada para possibilitar

uma diurese constante e, assim, tornar possível a obtenção de amostras de

urina em quantidades suficientes para a determinação analítica do fármaco;
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. imediatamente antes da administração do medicamento em estudo, deve-se

coletar urina, garantindo o completo esvaziamento da bexiga do voluntário;

. a cada tomada de amostra, nos tempos pré-estabelecidos, deve-se garantir

o completo esvaziamento da bexiga. Deste modo, impede-se que uma certa

quantidade de fármaco presente naquele instante seja considerada como

parte do outro intervalo de coleta;

. deve-se registrar com exatidão o volume obtido de cada amostra de urina.

Além desses itens, pontuados por RITCHEL (1992),

SHARGEL & YU (1993), destacam outros fatores imprescindíveis para

assegurar o emprego dos dados de excreção urinária na avaliação da

biodisponibilidade:

. significante quantidade do fármaco inalterado (não-biotransformado) deve

ser excretada na urina;

. a metodologia de doseamento deve ser específica para o fármaco

inalterado;

. as amostras devem ser coletadas com maior freqüência para determinar o

perfil de excreção;

. proceder a coleta até eliminação quase completa do fármaco, isto é, no

mínimo sete meias-vidas;

. variações de pH e volume urinário podem causar significativas alterações

nas velocidades de excreção do fármaco.

Segundo SHARGEL & YU (1993), as curvas de

decaimento plasmático do fármaco e da velocidade de excreção do mesmo

são sobreponíveis, razão pela qual, os parâmetros farmacocinéticos e,

portanto, a biodisponibilidade e bioequivalência, podem ser calculados tanto

a partir dos dados plasmáticos, quanto dos dados urinários. Conforme os

referidos autores, os principais parâmetros farmacocinéticos, derivados
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dos dados urinários, e utilizados para a determinação da biodisponibilidade

são:

. quantidade de fármaco acumulada excretado na urina (Du acumulado);

. quantidade total de fármaco excretado na urina no tempo infinito (Duro);

. velocidade de excreção (dDu/dt);

. constante de velocidade de eliminação (K).

2.3.1.2.1. Quantidade acumulada de fármaco excretado na urina na forma

inalterada (Du acumulado)

A quantidade acumulada de fármaco excretado na urina é

diretamente proporcional à quantidade absorvida. Experimentalmente, as

amostras de urina são coletadas em intervalos de tempo pré-definidos, após a

administração do fármaco, e cada amostra é analisada. Esses dados permitem

a obtenção de uma curva de excreção urinária acumulada versus tempo

(SHARGEL & YU, 1993).

2.3.1.2.2 Quantidade acumulada de fármaco excretado na urina na forma

inalterada no tempo infinito (DuCX)

Quando um fármaco é completamente eliminado, a

concentração plasmática atinge nível zero e a quantidade máxima excretada

é designada (DuOO)(SHARGEL & YU, 1993). ARANCíSIA et ai. (1986)

definiram a seguinte expressão para o cálculo de Duoo:

Eq. (8)

(Ou) i = Ouoo - [ 1 / e KL'1t][ (Ou) i +1 - (Ou) i] (8)

Em que: (Du) i = quantidade de fármaco excretado em determinado tempo;

(Du) i +1 = quantidade de fármaco excretado no tempo imediatamente

seguinte; K = constante de velocidade de eliminação; At = intervalo de tempo

avaliado.
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2.3.1.2.3 Velocidade (dDu/dt), constante da velocidade de eliminação (K)

e constante da velocidade de excreção urinária (ku)

A maioria dos fármacos são eliminados através de cinética

de primeira ordem (SHARGEL & YU, 1993). A constante de velocidade de

eliminação (K) pode ser calculada a partir das curvas dos logaritmos das

concentrações do fármaco determinadas na urina versus os tempos médios de

eliminação.A cOllstante de eliminação (K) é considerada muito próxima da

constante de excreção urinária (ku) quando o fármaco não sofre

metabolização hepática, sendo completamente eliminado pela excreção renal

(SHARGEL & YU, 1993; ROWLAND & TOZER, 1995). A equação a seguir

define a velocidade de excreção do fármaco:

I Eq. (9)
log dOu = log ku . O - K . tm

dt 2,303 (9)

Em que: Du = quantidade de fármaco eliminado inalterado na urina; D = dose

administrada; tm= tempo médio do intervalo de coleta; K = constante de

velocidade de eliminação total; ku = constante de velocidade de excreção

urinária. Considerando-se que as velocidades de excreção urinária

determinadas experimentalmente não são instantâneas, mas sim velocidades

médias em determinado período de tempo (dOu/dt), a velocidade média de

excreção será próxima da velocidade instantânea no ponto médio de coleta de

urina (tm) (STORPIRTIS, 1992; CONSIGLlERI, 1996).

Em termos práticos, para linearizar as curvas obtidas,

efetua-se o cálculo empregando-se logaritmos neperianos. Desse modo, a

equação anteriormente citada transforma-se em:

Eq. (10)
In dOu = In ku . O - K . tm

dt (10)
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2.3.2 PROTOCOLO EXPERIMENTAL PARA OS ENSAIOS DE

BIOEQUIV ALÊNCIA

2.3.2.1 DELINEAMENTO EXPERIMENTAL

Estudos de biodisponibilidade e bioequivalência são

ensaios biológicos que empregam seres humanos para as análises, sendo,

portanto, suscetíveis às variabilidades comumente observadas nesse tipo de

ensaio. Entretanto, segundo princípios éticos, a FOA/USA (CODE of federal

regulations, 1992) recomenda que não sejam realizados ensaios no homem,

caso exista modelo animal cujos resultados possam ser correlacionados

àqueles obtidos com seres humanos. Não havendo modelo animal adequado,

a investigação deve ser conduzida em adultos normais, em condições

padronizadas (STORPIRTIS & CONSIGLlERI,1995).

O adequado planejamento de um estudo de

biodisponibilidade é fundamental para minimizar a variabilidade resultante de

várias fontes. Dentre elas, destacam-se: variabilidade inter-indivíduo;

variabilidade intra-indivíduo; erro experimental e variabilidade resultante dos

tratamentos diferentes (administração de produtos ou dosagens diferentes)

(CONSIGLlERI, 1996; HELLRIEGEL et ai., 1996).

A variabilidade inter-individual é considerada a maior fonte

de variação e deve-se, principalmente, às diferenças biológicas, psicológicas

e sociais entre os indivíduos. Assim, dentro de uma mesma população, os

processos de absorção, distribuição, metabolização e excreção, podem variar,

segundo estimativas, até 100 vezes, entre indivíduos que receberam a mesma

formulação (ORMS8Y, 1994; POWERS, 1993).

Outra fonte de variação resultante das diferenças

biológicas é a variabilidade intra-individual, que se relaciona, por exemplo,

com alterações na absorção, tempo de esvaziamento gástrico e efeito de

primeira passagem, entre outros. Nos Últimos anos, a alta variabilidade intra-

individual tem sido extensivamente discutida. MIDHA et ai. (1998) propõem a
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utilização de um maior número de voluntários quando se detecta elevada

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

variância é superior a 30 % (CV ANOVA> 30 %). Entretanto, recentes estudos

têm mostrado que a variabilidade inter-individual é quase sempre maior que a

observada intra-indivíduo (HELLRIEGEL et ai., 1996).

Devem ser consideradas também, as diferenças entre

formulações de um mesmo lote. Porém, estas alterações podem ser

minimizadas através de ensaios in vitro que garantam a qualidade do produto,

como por exemplo, o teste de dissolução (SHAH, 1996; MEREDITH, 1996).

Segundo ORMSBY (1994), a existência de grande variabilidade intra-

individual, para duas formulações estudadas, pode ser considerada como um

problema na formulação.

Os efeitos dessas variabilidaddes podem ser reduzidos

pela utilização de procedimentos adequados no delineamento experimental e

na seleção dos voluntários. O planejamento experimental mais indicado para

essa finalidade é denominado'cross-over completo, no qual todos os

indivíduos recebem todas as formulações (STEPPE, 1996). Nesses ensaios

cruzados, a distribuição dos tratamentos é aleatória e, para evitar acúmulo de

tratamentos em um mesmo voluntário, emprega-se o quadrado latino que

permite controlar a heterogeneidade entre tratamentos e períodos

(CONSIGLlERI, 1996; METZLER, 1989).

Para realizar o estudo cruzado, os voluntários devem ser

subdivididos em dois grupos (I e 11).A cada grupo é administrado um dos

produtos em estudo (produto teste ou produto referência), em jejum,

padronizando-se o volume de líquido ingerido e a alimentação. Esse

procedimento é repetido 2 vezes, de modo que todos os indivíduos recebam

todos os produtos, com intervalos entre os períodos de administração

suficientes para garantir a completa eliminação do fármaco (período

equivalente a 7-10 meias-vidas de eliminação, denominado de washout)

(SHARGEL & YU, 1993; STORPIRTIS & CONSIGLlERI, 1995).
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2.3.2.2 SELEÇÃO DOS VOLUNTÁRIOS

Em função da grande variabilidade anteriormente relatada,

a seleção do grupo de voluntários deve observar características
i

antropométricas (raça, sexo, idade, relação peso-estatura), estado físico,

hábitos de alimentação, consumo de álcool, tabagismo, além de aspectos

psíquicos (estresse ou neurose). Esses voluntários devem ser informados

sobre todos os aspectos que envolvem o estudo, dando seu consentimento de

participação por escrito (CONSIGLlERI, 1996; STORPIRTIS & CONSIGLlERI,

1995).

o estado de saúde dos voluntários deve ser avaliado

através de parâmetros clínicos e laboratoriais (exames de sangue, urina,

função hepática e renal). Com base nos resultados, são considerados aptos

para o estudo, indivíduos que não corram riscos em participar do mesmo e

que não apresentem variabilidade clínica significativa (CONSIGLlERI, 1996;

STORPIRTIS & CONSIGLlERI, 1995).

A USP XXIII (1995) recomenda o emprego de, no mínimo,

24 voluntários para que se possa estabelecer a bioequivalência entre

produtos. Porém, maior número de voluntários tem sido sugerido quando

elevada variabilidade intra-individual é verificada (MIDHA et aI., 1998).

2.3.2.3 ENSAIO PILOTO IN VIVO

Com a finalidade de padronizar os procedimentos (coleta

de amostras, metodologia analítica, etc) a serem adotados no estudo de

bioequivalência dos produtos, alguns trabalhos têm relatado a realização de

ensaio prévio, utilizando-se, por exemplo, de 2 a 3 voluntários (STORPIRTIS

& CONSIGLlERI, 1995).

2.3.2.4 ANÁLISE ESTATíSTICA

Para a análise dos dados farmacocinéticos derivados dos

estudos de bioequivalência in vivo, são recomendados modelos gerais

lineares paramétricos. As exigências estabelecidas para os ensaios de

I .
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bioequivalência determinam que os parâmetros farmacocinéticos derivados da

análise do fármaco nos líquidos biológicos (plasma, soro ou urina) devem ser

submetidos a uma análise de variância (ANOVA) através de programas e

modelos estatísticos apropriados. A comparação dos parâmetros

farmacocinéticos deve ser precedida da transformação logarítmica dos

mesmos. Os dados comumente analisados são os logaritmos de AVC (área

sob a curva) e de Cmax(concentração plasmática máxima).

Entretanto, para que se possa aplicar essa análise, os

ensaios devem cumprir com as seguintes especificações (USP XXIII, 1995;

CONSIGLlERI, 1996; PABST & JAEGER, 1990):

1. a administração dos produtos aos voluntários deve ser aleatória;

2. as variâncias devem ser homogêneas para os dois tratamentos;

3. deve haver linearidade do modelo estatístico, isto é, indivíduos, seqüência,

período e tratamento devem ser aditivos e independentes;

4. independência e distribuição normal dos resíduos.

A utilização de ANOVA tem sido preconizada pela USP

XXIII (1995), pois esta análise permite identificar as fontes de variação e

estimar a variância de todos os dados obtidos separadamente. Portanto, as

fontes de variação analisadas podem ser agrupadas em:

Grupo ou seqüência: relaciona-se com a ordem em que as formulações

foram administradas aos voluntários. Segundo ORMSBY (1994), este

parâmetro é considerado como um obstáculo e tem pouca importância na

análise, uma vez que o efeito da seqüência é geralmente causado por uma

diferença entre os grupos de indivíduos, sendo assim, absorvido pela fonte de

variação individual. Esse efeito é geralmente ignorado quando a causa não é

encontrada (ORMSBY, 1994). De acordo com a USP XXIII (1995), esta

observação ocorre em 10 % dos estudos de bioequivalência.

Fase ou período: relaciona-se com o período em que as formulações foram

administradas aos voluntários. Um ensaio bem elaborado e consistente não
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deve apresentar diferenças estatisticamente significativas. Contudo, se forem

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

ser investigada (ORMSBY, 1994).

Produto ou tratamento: relaciona-se com as diferentes formulações

adotadas no estudo. Esta avaliação é a mais importante da análise, pois

compara, estatisticamente, as formulações testadas. Este parâmetro resulta

somente da avaliação das formulações, uma vez que os outros efeitos foram

analisados separadamente (ORMSBY, 1994).

Voluntário: este parâmetro está relacionado com os voluntários e deve ser

avaliado pelo erro residual, sendo que a diferença deve ser altamente

significativa. Esta significância indica que a proposta de usar o estudo

cruzado foi realizada, e que a variabilidade inter-individual é

significativamente maior do que o erro residual. Quando se adota o ensaio

cruzado completo, tem-se como conseqüência imediata a comparação em um

mesmo indivíduo, entre as duas formulações (referência e teste). Assim, a

variabilidade relacionada com o indivíduo, ou intra-individual, usualmente,

consiste em uma pequena fonte de variação (ORMSBY, 1994).

Outra consideração importante é a influência da

variabilidade dos resultados na decisão sobre a bioequivalência.

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 %. Porém,

caso seja maior que 30 %, esta probabilidade reduz-se para 45 % ou menos.

Conforme mencionado anteriormente, quando elevada variabilidade intra-

individual é observada, isto é, os resultados expressam um CV ANOVA> 30 %,

um maior número de voluntários deve ser submetido aos ensaios (MIDHA et

ai., 1998).
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2.3.2.5 CRITÉRIO DE BIOEQUIVALÊNCIA

Para um grande número de fármacos, a Divisão de

Bioequivalência da FDA/USA (CODE of federal regulations, 1992) adotou

limite de 80% a 120%, para um intervalo de confiança de 90 %, calculado com

base nas médias dos valores obtidos para os produtos, como critério padrão

de equivalência, quando os dados em estudo são analisados em bases não

transformadas. Isto corresponde a uma faixa de :t 20% da diferença relativa

entre as médias dos produtos (STEINIJANS et ai., 1992).

Quando se faz a utilização da transformação logarítmica

dos dados na análise de AUC e Cmáx , adota-se uma faixa de 80% a 125% da

razão entre as médias. Nesse caso, a probabilidade de concluir equivalência

é máxima, caso a razão das médias seja, de fato, igual a 1,0 (isto é,

exatamente iguais).

2.4 CEFALEXINA

2.4.1 ASPECTOS GERAIS

A cefalexina é uma cefalosporina de primeira geração,

pertencente ao grupo dos antibióticos 13-lactâmicosclássicos que apresentam

as mesmas características estruturais das penicilinas. Possui um núcleo

constituído pelo ácido 7-aminocefalosporâmico, contendo dois centros quirais

e, conseqüentemente, quatro formas opticamente ativas. As propriedades

físico-químicas das cefalosporinas são muito semelhantes às propriedades

das penicilinas (AOKI & OKUHARA, 1980). A cefalexina possui em sua

estrutura molecular um carbono assimétrico, o que determina duas formas

estereoisoméricas (isômeros O e L). Entretanto, todas as formas comerciais

são compostas do D-isômero (TAMAI et a/., 1988).
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2.4.2 HISTÓRICO

Os antibióticos f3-lactâmicos caracterizam-se

quimicamente por apresentarem em sua estrutura o anel f3-lactâmico e,

biologicamente, por seu efeito inibitório sobre a biossíntese de componentes

estruturais da parede celular de microrganismos suscetíveis (AOKI &

OKUHARA, 1980).

A cefalosporina C, um segundo membro dos antibióticos

f3-lactâmicos, foi descoberto por Newton e Abrahan em 1953, como um

metabólito produzido pelo Cephalosporium acremonium, inicialmente isolado

em 1945 por Brotzu. Em 1959, a estrutura da cefalosporina C foi proposta e

confirmada através de análises cristalográficas, empregando raios X (AOKI &

OKUHARA, 1980).

O núcleo central das cefalosporinas, o 7-ACA (ácido 7-

aminocefalosporâmico), foi descoberto através da hidrólise da cefalosporina

C. A disponibilidade do núcleo cefalosporâmico, 7-ACA, tornou possível a

obtenção de cefalosporinas semi-sintéticas mais potentes que as naturais

(AOKI & OKUHARA, 1980).

A cefalexina foi introduzida na terapêutica na década de

70, após estudos conduzidos pelo laboratório Lilly. A ação antibiótica dessa

cefalosporina deve-se às substituições nas cadeias do ácido 7-

aminocefalosporâmico (7-ACA), conferindo ao antibiótico excelente absorção

oral e tornando-o estável no trato gastrintestinal, propriedades que

apresentam grande importância na prática médica (FLYNN, 1972).
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2.4.3 PRINCIPAIS PROPRIEDADES FíSICO-QuíMICAS

2.4.3.1SINONíMIA

A cefalexina é denominada quimicamente por (AOKI &

OKUHARA, 1980):

ácido 7-(D-a-amino-a -fenilacetamido )-3-metil-3-cefem-4-carboxílico

2.4.3.2 FÓRMULA E ESTRUTURA QUíMICA

Sua fórmula e estrutura química são representadas da

seguinte forma:

o

O--
~

;.' ~ CH_C-NH
- I

NH2 C H3- H O2

COOH

2.4.3.3 CARACTERíSTICASESPECTROFOTOMÉTRICAS

2.4.3.3.1 Absorção ultravioleta

Em solução aquosa apresenta pico máximo de absorção

em 260 nm (CLARKE'S, 1986). Com o aumento de pH, ou seja em pH alcalino,

surge um pico a 225 nm, decorrente da formação de um produto de

degradação (YAMANA & TSUJI, 1976).

2.4.3.3.2 Espectro infravermelho

Empregando pastilha de KBr, os principais picos podem

ser observados nos comprimentos de onda de 1754, 1582, 1681, 1271,695,

1186 (CLARKE'S, 1986).
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2.4.3.4 CARACTERíSTICASFíSICO-QuíMICAS

o QUADRO 5 resume as principais características físico-

químicas da cefalexina, dentre elas: peso molecular, pKa e solubilidade em

diferentes sistemas solventes (CLARKE'S, 1986; EGAWA et aI., 1992; USP

XXIII, 1995).

QUADRO 5. Resumo das principais características físico-químicas da

cefalexina.

Peso Molecular:

pH em suspensão aquosa (50 mg/mL):

pKa:

365,4

3,0 - 5,5

2,50 6,88.

Solubilidade em água: 1 g em 100 mL

Solubilidade em solventes orgânicos: praticamente insolúvel

Solubilidade em solução aquosa ácida: 1 g em 30 mL (0,2% de HCI)

Solubilidade em solução aquosa alcalina: solúvel

A cefalexina é um pó cristalino, branco a creme,

levementehigroscópico.Deve apresentarpotênciaentre 950 Ilg e 1010 1l9,

determinada em relação à base anidra (USP XXIII, 1995). Os parâmetros de

solubilidade da cefalexina na forma de pó variam de acordo com sua

cristalinidade. Segundo EGAWAet aI. (1992), a concentração de cefalexina

solubilizada em água a 35°C aumenta com a redução de sua cristalinidade. A

solubilidade intrínseca da cefalexina monoidratada (17,2 mg/mL) é

relativamente menor do que a da cefradina monoidratada (26,0 mg/mL)

quando se faz avaliação em água a 37°C (TSUJI et aI., 1979).

Com relação à estabilidade, a cefalexina pode sofrer

degradação em pH alcalino, mais especificamente em torno de 8 (YAMANA &

TSUJI, 1976; FLYNN, 1972). Entretanto, mostra-se mais estável em pH
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ácido, ou seja, próximo de seu ponto isoelétrico (FLYNN,1972). YAMANA&

TSUJI (1976) mostraram que a cefalexina sofre hidrólise em condições

extremamente ácidas (pH = 1), a 35°C, apresentando, nessas condições,

meia-vida de 25 horas.

Contudo, amostras biológicas contendo cefalexina podem

ser congeladas por longos períodos, aproximadamente 90 dias, sob condições

principalmente ácidas (pH =4,5) (NIGHTINGALEet ai., 1975). Para estudos

de farmacocinética, LECAILLONet ai. (1982) determinaram o período máximo

de 3 meses para o estoque a - 20°C (congelamento) de amostras de urina

contendo cefalexina. Segundo os autores, neste período a degradação é

inferior a 5 %.

2.4.4 ASPECTOS FARMACOCINÉTICOS

2.4.4.1 ABSORÇÃO

Após administração oral, a absorção da cefalexina ocorre

rapidamente e de forma completa, atingindo picos de concentração

sanguínea, em torno de 18 Ilg/mL, na primeira hora. Alguns autores têm

relatado que a absorção da cefalexina é dependente do pH do TGI, e ocorre

principalmente na porção superior do intestino delgado, através de

mecanismo mediado por carreadores dipeptídicos, seguindo cinética de

primeira ordem (TAMAI et aI., 1987; SINKO & AMIDON, 1989; HIDALGO,

1993; DANTZIG, 1997; SAWAMOTO et ai., 1997). Estudos de SINKO &

AMIDON (1989) têm demonstrado que a absorção de vários antibióticos 13-

lactâmicos é inibida por dipeptídeos e tri,peptídeos mas não por aminoácidos.

Outrossim, a redução das concentrações sangüíneas,

observada quando a cefalexina é administrada juntamente com alimentos,

tem sido atribuída ao fato que os carreadores específicos para absorção da

mesma estão também envolvidos na absorção de nutrientes, gerando,

portanto, um mecanismo de competição (NIGHTINGALE et ai.., 1975;
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HIDALGO, 1993; DANTZIG, 1997; CHARMAN et ai., 1997). Menores índices

de absorção também foram detectados em ratos submetidos a tratamento

agudo com etanol, por LERA et ai. (1991).

A influência da configuração estereoisomérica da

cefalexina sobre a absorção tem sido investigada em ratos (TAMAI et ai.,

1988; HUTT & GRADY, 1996). Após a administração do isômeros L-

cefalexina, os autores não detectaram sua presença nos fluidos biológicos

analisados (soro e urina). Por outro lado, o isômero D-cefalexina foi detectado

no soro e urina, caracterizando uma boa absorção. Os estudos realizados in

vitro indicaram que ambos isômeros foram substratos para o transporte

mediado por carreadores, sendo que o isômero L apresentou maior afinidade

pelo carreador. Porém, os isômeros L-cefalexina possuíam, também, alta

afinidade pelas enzimas hidrolíticas, as quais estão presentes nos tecidos do

intestino, soro e urina, resultando, assim, na sua rápida hidrólise após

absorção.

Concentrações detectáveis de cefalexina foram

observadas no soro, após 9 minutos da administração de 500 mg de

cefalexina na forma de suspensão, e após 38 minutos da administração de

cápsulas contendo a mesma dose (NIGHTINGALE et ai., 1975). Nesse

sentido, outros autores têm demonstrado que a absorção da cefalexina é

muito mais rápida quando é administrada na forma de suspensão, em relação

a comprimidos ou cápsulas. Esses resultados comprovaram que sua absorção

é dependente da taxa de dissolução (JUNG et ai., 1991).
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2.4.4.2 DISTRIBUiÇÃO

A cefalexina distribui-se amplamente em todos os tecidos

corporais, exceto para a região cerebral, apresentando maiores

concentrações nos rins e fígado. Menores concentrações são encontradas no

apêndice, estômago e peritôneo, após uma dose de 500 a 1000 mg. Apenas 6

a 10 % da cefalexina absorvida ligam-se às proteínas plasmáticas. O volume

de distribuição pode ser alterado por doenças, como é o caso da leucemia

(NIGHTINGALE et aI., 1975).

2.4.4.3 METABOLISMO E EXCREÇÃO

A cefalexina não é metabolizada, sendo rapidamente

excretar.lana forma inalterada pelo rim, através dos mecanismos de filtração

glomerular, que representam 66 % da eliminação, e por secreção tubular (33

%). Por esta razão, os níveis de cefalexina encontrados na urina são bastante

elevados, podendo atingir 100 vezes a concentração do soro (NIGHTINGALE

et a!., 1975). Segundo KAMIYA et aI. (1983) o processo de eliminação da

cefalexina, em humanos, segue cinética de primeira ordem. Assim sendo,

vários estudos têm mostrado boa correlação entre os níveis de cefalexina no

sangue e a velocidade de excreção urinária (NIGHTINGALE et aI., 1975;

CHOW eta!., 1979; FINKELSTEIN eta!., 1978).

A meia-vida de eliminação, para indivíduos normais, varia

de 36 a 126 minutos. Em relação a esse parâmetro, a literatura tem relatado

valores médios de 50,0 :t 10,0 minutos após a administração oral a indivíduos

normais em jejum. Entretanto, na administração concomitante com alimentos,

a meia-vida de eliminação encontrada é de 77 minutos. Além disso, os

resultados referentes à constante da velocidade de eliminação (K), descritos

na literatura,estãoemtornode 0,014 :t 0,003. O clearance renal da cefalexina

foi determinado em 210 mLlmin. A administração de probenecida aumenta a

concentração plasmática máxima, bem como o tempo de atividade do

antibiótico no plasma (CHOW et aI., 1979; FINKELSTEIN et aI., 1978;

NIGHTINGALE et aI., 1975).



I L

55

A soma acumulada de cefalexina excretada na urina

encontra-se entre 80 a 100% para indivíduos com função renal normal,

podendo alterar para 30 a 90 % no caso de indivíduos com insuficiência renal.

Redução da excreção de cefalexina tem sido relatada em modelos

experimentais de insuficiência renal (MAiZA & DALEY-YATES, 1993). A

velocidade máxima de excreção urinária de cefalexina, para voluntários

sadios, é de aproximadamente 5,0 mg/mL, entretanto, HORI et a/. (1983)

encontraram valores muito inferiores para pacientes com insuficiência renal

(0,04 a 2,00 mg/mL).

2.4.5 ASPECTOS FARMACOLÓGICOS

As cefalosporinas encontram aplicação no tratamento de

infecções causadas pela maioria de cocos Gram-positivos e muitas bactérias

Gram-negativas, especialmente Escherichia coli, Proteus mirabilis e K/ebsiella

sp. Entretanto, são ineficazes contra infecções causadas por Pseudomonas e

pela maioria das espécies indol-positivas de Proteus e Enterobacter. As

cefalosporinas podem ser inativadas pela cefalosporina amino-f3-lactama

hidrolase, capaz de cindir o anel f3-lactâmico.Em sua maioria são resistentes

à f3-lactamase, entretanto, não oferecem resistência às f3-lactamases

elaboradas especialmente por bactérias Gram-negativas, que podem romper o

anel e inativar as cefalosporinas (FLYNN, 1972).

A cefalexina tem sido extensivamente utilizada na

terapêutica por possuir largo espectro contra bactérias Gram-positivas e

Gram-negativas. Sua utilização tem sido direcionada principalmente para as

infecções no trato respiratório, no sistema genitourinário, pele e mucosa,

ossos e articulações. Porém, é principalmente indicada para tratamento de

infecções causadas por Staphy/ococcus aureus e Staphy/ococcus epidermidis,

estreptococos e por bacilos Gram-negativos entéricos sensíveis (DONOWITZ

& MANDELL, 1988).

A eficácia terapêutica dos antibióticos f3-lactâmicos está

principalmente relacionada ao tempo em que sua concentração plasmática
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permanece acima dos valores da concentração inibitória mínima (C/M). Por

essa razão, a atividade antimicrobiana dessa classe de antibióticos, tem sido

freqüentemente demonstrada através de parâmetros farmacocinéticos, que

relacionam o tempo e a concentração plasmática, com o CIM. A correlação

entre área sob a curva e concentração inibitória mínima (AVC/CIM) tem sido

estabeleci da com o objetivo de avaliar a eficácia desses antibióticos (HYATT

et aI., 1995).

o pico de concentração plasmática da cefalexína é

dependente da dose. Doses únicas de 125, 250, 500 e 1000 mg,

administradas por via oral a voluntários sadios, resultaram em concentrações

plasmáticas máximas de 4,5 ~g/mL, 9,0 ~g/mL, 18,0 ~g/mL e 32,0 ~g/mL,

respectivamente (O'CALLAGHAN et aI., 1971; CHOW et ai., 1979). Segundo

NIGHTINGALE et aI. (1975), as doses acima referidas são as mais usadas e

resultam, geralmente, níveis plasmáticos acima da concentração inibitória

mínima (C/M). Entretanto, MOUTON et aI. (1996) têm sugerido que a dose

diária usual confere níveis plasmáticos extremamente superiores aos valores

de CIM, e poderia ser substancialmente reduzida no caso dos tratamentos de

infecções causadas por bactérias cujo CIM é baixo. Contudo, para bactérias

mais resistentes, com valores de CIM elevados, a infusão contínua do

antibiótico tem se mostrado mais eficaz.

2.4.6 ASPECTOS ANALíTICOS

Vários trabalhos têm descrito a análise de

cefalosporinas em líquidos biológicos através de métodos

espectrofluorimétricos (AIKAWAet ai., 1976), polarográficos (BENNER, 1971)

e espectrofotométricos (ABDEL-HAMID et aI., 1992). Entretanto, a

cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) tem sido metodologia muito

utilizada para a determinação da concentração da cefalexina em líquidos
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biológicos, por apresentar maior sensibilidade e especificidade (NAKAGAWA

etal., 1978; NAHATA, 1981; TSUTSUMI etal., 1981; LECAILLON etal., 1982;

EMM etal., 1988; KOVACH & LANTZ, 1991).

Os métodos descritos na literatura empregam coluna de

fase reversa, C8 ou C18, como fase estacionária. A fase móvel usual é

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

70%), e apresenta pH ácido, entre 3,0 e 4,0 (HENDRIX et aI., 1993). A

cefalexina é bastante polar, apresentando tempo de retenção baixo (em torno

de 5 minutos), nas condições anteriormente descritas. O aumento da

concentração de metanol na fase móvel determina maiores tempos de

retenção (LECAILLON et aI., 1982). O controle do pH é fundamental para

caracterizar a cefalexina, uma vez que, em pH abaixo de 4,0, a cefalexina

encontra-se em sua forma zwiteriônica e/ou positiva, e em pH alcalino

apresenta carga negativa (CLARKE'S, 1986). Os métodos geralmente

empregam detecção em 254 nm e fluxo que varia de 1,0 a 2,0 mUminuto.

2.4.7 ESTUDOS DE

BIOEQUIV ALÊNCIA DE

CONTENDO CEFALEXINA

BIODISPONIBILlDADE E

FORMAS FARMACÊUTICAS

A biodisponibilidade da cefalexina administrada em

diferentes formas farmacêuticas têm sido avaliada por vários pesquisadores.

O dado mais relatado para estes estudos têm sido a quantidade acumulada de

cefalexina excretada em um determinado período, expressa como

porcentagem de recuperação da cefalexina. De modo geral, o período

adotado para a maioria desses estudos corresponde a seis horas após a
.

administração do medicamento, e o número de voluntários empregados varia

de 4 a 6.

AIKAWA et aI. (1976) obtiveram recuperação da

cefalexina na urina em torno de 93 %, após 4 horas da administração de

cápsulas contendo 250 mg do fármaco. NAKAGAWA et aI. (1978) mostraram

que a concentração urinária máxima é atingida dentro de 1,5 a 2 horas após a

administração de cápsulas contendo 250 mg de cefalexina. 05

r t
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mesmos autores mostraram que 50 % da dose administrada foram eliminados

na urina nas primeiras 2 horas, e 81,6 % dentro de 6 horas. Estudos

posteriores relataram que 92% da dose administrada foram excretados na

urina nas primeiras 6 horas e 95% durante as 24 horas, após a administração

de suspensão contendo 1 9 de cefalexina. Os mesmos autores encontraram

concentração máxima plasmática de 32 llg/mL, após uma hora da

administração. A meia-vida de eliminação foi de aproximadamente uma hora

(NAHATA,1981).

Com o objetivo de investigar a farmacocinética de

diferentes doses orais (1 9 ou 2 g) de cefalexina e cefradina, CHOW et ai.

(1979) realizaram um estudo cruzado, com seis voluntários, empregando

como parâmetros farmacocinéticos: área sob a curva, concentrações

plasmáticas máximas e quantidade de cefalexina acumulada excretada na

urina. Os autores concluíram que não foram observadas diferenças

significativas entre os parâmetros farmacocinéticos dos dois antibióticos. A

concentração plasmática máxima da cefalexina foi de 35 llg/mL e de 50

llg/mL, após a administração de 1 9 e 2 g, respectivamente. Contudo, os

autores não destacam a questão da formulação farmacêutica.

FINKELSTEIN et ai. (1979) utilizaram modelo cruzado

para comparar os parâmetros farmacocinéticos (área sob a curva, volume de

distribuição, quantidade acumulada excretada na urina e meia-vida de

eliminação) de comprimidos com 1000 mg de cafalexina e cápsulas contendo

500 mg de cefalexina. O antibiótico foi administrado aos nove voluntários, na

dose de 1 9 a cada 6 horas. Os autores relataram que 90,6 % e 89,6 % foram

recuperados na urina após 24 horas da administração das cápsulas e dos

comprimidos, respectivamente. A meia-vida de eliminação foi de 46,2 minutos

para as cápsulas e de 48,1 minutos para os comprimidos. Não foram

encontradas diferenças estatisticamente significativas (teste t-pareado) entre

os produtos analisados.

KISHI et aI. (1978) realizaram estudos comparativos

in vitro (dissolução) e in vivo (biodisponibilidade) de seis produtos contendo

250 mg de cefalexina, comercializados no Japão, na

f I
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forma farmacêutica cápsula. Para o ensaio de biodisponibilidade, o principal

parâmetro analisado foi a quantidade acumulada de cefalexina excretada na

urina após 8 horas da administração. Os resultados obtidos indicaram que o

produto que demonstrou menor taxa de dissolução, também apresentou níveis

significativamente menores de quantidade excretada de cefalexina em relação

aos outros.

Estudos posteriores de T$UTSUMI et ai. (1981)

compararam a biodisponibilidade de dois diferentes produtos, cápsulas de

liberação convencional com 250 mg e cápsulas contendo grânulos de

liberação prolongada com 500 mg. Os resultados avaliados basearam-se

apenas nos perfis obtidos pela concentração sérica de cefalexina versus

tempo após a administração oral, e não foram conclusivos em relação à

biodisponibilidade e sobre diferenças entre as formulações.

MARTINEZ-PACHECO et ai. (1988) avaliaram o efeito da

força de compressão sobre as características biofarmacotécnicas de

comprimidos de liberação prolongada contendo cefalexina. Foram analisados

os perfis de dissolução (in vitro), e a biodisponibilidade através da quantidade

acumulada de cefalexina excretada na urina, após 12 horas da administração.

Os autores concluíram que a proporção da cefalexina absorvida diminuiu

progressivamente com o aumento da força de compressão dos comprimidos.

Os resultados referentes à dissolução in vitro foram correlacionados com os

resultados obtidos in vivo.

A bioequivalência entre seis produtos diferentes contendo

500 mg cefalexina, na forma de comprimidos, foi avaliada através de

parâmetros urinários obtidos após a administração dos produtos a seis

voluntários (SULEIMAN et aI., 1988). Os resultados utilizados para determinar

a bioequivalência foram: quantidade acumulada de cefalexina excretada na

urina, concentração máxima excretada, tempo em que se observa a

quantidade máxima e constante da velocidade de eliminação. Todos os

produtos apresentaram resultados estatisticamente semelhantes,

determinando a bioequivalência entre os mesmos.
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JUNG et aI. (1991) têm demonstrado que a absorção da

cefalexina é muito mais rápida quando é administrada na forma de suspensão,

em relação a comprimidos ou cápsulas. Esses resultados foram obtidos

através de estudos de bioequivalência entre produtos contendo 500 mg de

cefalexina, sob as formas de comprimido, cápsula e suspensão. Foram

analisadas as quantidades acumuladas de cefalexina excretada na urina após

12 horas da administração, assim como o tempo em que se observou a

quantidade máxima excretada.

BIBLIOTECA
FaculdadedeCiênciasFar . dcêuticas

J.,Iniversidadede São Paulo
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o presente trabalho teve por objetivo avaliar os

parâmetros biofarmacotécnicos, através de testes in vitro e ensaios in vivo, de

dois produtos sob a forma de comprimidos de liberação convencional

contendo cefalexina, comercializados no Brasil, através de:

. Determinação de parâmetros físicos e físico-químicos;

. Avaliação da cinética de dissolução da cefalexina;

. Estimativa da bioequivalência entre os produtos.
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4.1 MATERIAL

4.1.1 PADRÃO DE REFERÊNCIA

Utilizou-se padrão de referência secundário de cefalexina

monoidratada, cuja potência foi de 954,06 llg/mg.

4.1.2 SOLVENTES, REAGENTES E MATERIAIS

Todos os solventes utilizados apresentavam grau de

pureza pró-análise:

. Acetato de sódio anidro (REAGEN);

. Acetonitrila grau HPLC (MERCK - EMScience);

. Ácido acético glacial (MERCK);

. Ácido clorídrico (MERCK);

. Metanol grau HPLC (MERCK- EMScience);

. Reagente de Karl Fischer (MERCK);

. Filtro MILLlPORE modoHVHP 0,45 llm.

4.1.3 PRODUTOS AVALIADOS

Para a realização do presente estudo, foram coletadas

amostras, de dois lotes, do comércio nacional, sob a forma de comprimido

revestido, contendo teor declarado de 500 mg de cefalexina base,

provenientes de dois laboratórios farmacêuticos, designados Produtos A e B.

As especificações dos produtos utilizados são apresentadas no QUADRO 6.
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QUADRO 6. Produtos utilizados no presente estudo.

)

4.1.4 EQUIPAMENTOS

. Agitador mecânico de tubos tipo vórtex - PHOENIX AP56;

. Aparelho para determinação da dissolução de comprimidos HANSON

RESEARCH CORP., modo72-RL, dotado de seis cubas;

. Aparelho para determinação da dureza e diâmetro dos comprimidos

PHARMATEST, modelo PTB 311;

. Aparelho para determinação de umidade do tipo Karl Fisher METHRON 665

12 MAT;

. Balança digital MICRONAL, B 4000;

. Balança analítica E. METTLER - Zürich, type H 15;

. Centrífuga - FANEN modelo 215;

. Cromatógrafo líquido SHIMADZU, modelo LC-10AD, equipado com: bomba

modelo LC-10AD, detector modelo SPD-10A, injetor tipo Rheodyne,

integrador modelo C-R-6A;

Produto A Produto B

EIi Lilly do Brasil Ltda. EMS Indústria Farmacêutica

Ltda.

Nome comercial: Nome comercial:

KEFLEX CEFALEXINA LEGRAND

lotes n° :140978 K (A1) e lotes n° : L 961980 (B1) e

141154 K (A2) L 970441 (B2)

Validade: julho de 1998 (A1); Validade: julho de 1998 (B1);

julho de 1999 (A2) julho de 1999 (B2)
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. Cromatógrafo líquido SHIMADZU, modelo LC-6AD, equipado com: bomba

modelo LC-6AD, detector modelo SPD-6AV, injetor tipo Rheodyne,

integrador modelo LC-6AD CHROMATOPAC;

. Espectrofotômetro SHIMADZU UVNisível, com cubeta de 1 cm;

. Potenciômetro TECNAL DIGIMED, TE 901;

. Ultra-som THORNTON, modelo T-14;

4.2 MÉTODOS

4.2.1 ETAPAA - AVALIAÇÃODOS PARÂMETROSFíSICOS E

FíSICO-QuíMICOS (BIOFARMACOTÉCNICOS IN VITRO)

4.2.1.1 PADRONIZAÇÃODA METODOLOGIAANALíTICA EMPREGADA

NOS ENSAIOSIN VITRO

4.2.1.1.1 Preparo da solução-padrão

Utilizou-sepadrãode referênciasecundáriode cefalexina

base, potência igual a 954,06 Jlg/mg, para o preparo de soluções-padrões.

Quantidade adequada de padrão foi pesada, dissolvida e diluída em água

destilada, para obter concentração final de 500 Jlg/mL.Essa solução foi usada

como solução-padrão estoque, sendo mantida a 4 DC. A partir dessa solução,

foram preparadas as curvas de calibração e os padrões das análises.

4.2.1.1.2 Curva de calibração

A curva de calibração foi elaborada a partir de diluições

volumétricas da solução-estoque, preparada de acordo com item acima

descrito, utilizando como diluente água destilada. As concentrações

resultantes foram: 5, 1O,15, 20, 25, 30 e 40 Jlg/mL.Os valores de absorvância

foram determinados espectrofotometricamente, em
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comprimento de onda de 262 nm, contra branco (água destilada). Os

resultados obtidos corresponderam à média de quatro determinações, e

foram relacionados com as respectivas concentrações para a elaboração da

reta de calibração. A equação da reta foi obtida por regressão linear, através

do método dos mínimos quadrados. Avaliou-se a significância dos dados

relativos à da reta de regressão através da análise de variância (ANOVA).

4.2.1.1.3 Preparo das soluções-amostra

Pesou-se quantidade de amostra dos comprimidos

pulverizados equivalente a 250 mg de cefalexina base e transferiu-se para

balão volumétrico de 1,O L. Completou-se o volume com água destilada e

agitou-se em banho de ultra-som por 10 minutos. Dessa solução, tomou-se

alíquota de 5,0 mL, filtrou-se em papel de filtro quantitativo (faixa azul), e

transferiu-se para balão volumétrico de 50,0 mL, completando-se o volume

com água destilada. As concentrações de cefalexina dos comprimidos

(Produtos A e 8) foram obtidas por comparação dos valores de absorvância,

espectrofotometricamente determinados em comprimento de onda de 262 nm

(item 4.2.1.1.4), com a curva de calibração.

4.2.1.1.4 Avaliação espectrofotométrica

A análise espectrofotométrica do padrão e das amostras

foi realizada em comprimento de onda de 262 nm (UV) contra branco (água

destilada), segundo metodologia preconizada pela USP XXIII (1995).

4.2.1.1.5 Recuperação da cefalexina

O teste de recuperação foi realizado adicionando-se

quantidades conhecidas de solução-padrão às soluções-amostra, as quais

foram preparadas segundo metodologia descrita no item 4.2.1.1.3, e cujas

concentrações foram previamente determinadas espectrofotometricamente

(item 4.2.1.1.4). Para a realização do ensaio avaliou-se a concentração de

cefalexina resultante após a adição de quantidades crescentes de padrão

(10,0 - 25,0 J.1g/mL)às soluções-amostra. Determinou-se a quantidade de

cefalexina recuperada a partir da comparação dos valores obtidos na



I
L

68

análise das soluções-amostra (produtos A e B), anterior e posterior à adição

de concentração conhecida de padrão.

4.2.1.1.6 Precisão do método de doseamento da cefalexina

A partirda solução-estoque,de concentraçãofinal de 500

J.tg/mL,foram efetuadas as mesmas diluições utilizadas para preparar a curva

de calibração, e procedeu-se a análise da seguinte forma: a. por 5 vezes no

mesmo dia para a avaliação da precisão intra-ensaio;

consecutivos para a avaliação da precisão inter-ensaios.

b. por 5 dias

4.2.1.2 ENSAIOS FíSICOS E FíSICO-QuíMICOS

Foram realizados ensaios físicos e físico-químicos para

avaliação de comprimidos revestidos, descritos nos compêndios oficiais, tais

como: peso médio, teor de umidade, teor de cefalexina, uniformidade de

conteúdo e dissolução, cujas especificações constam na USP XXIII (1995).

4.2.1.2.1 Peso médio

O peso de cada comprimido foi determinado

individualmente, a partir de 20 unidades aleatoriamente separadas, de cada

lote dos dois produtos (A1, A2, B1 e B2), e a média dos pesos foi obtida

conforme descrito na Farmacopéia Brasileira 4 ed..

4.2.1.2.2 Dureza

A dureza de cada comprimido foi determinada

individualmente, a partir de 10 unidades aleatoriamente separadas, de cada

lote dos dois produtos (A1, A2, B1 e B2), e obtida conforme descrito na

Farmacopéia Brasileira 4 ed.. Os valores expressam a média :t desvio-

padrão.

4.2.1.2.3 Teor de cefalexina das amostras

O teor de cefalexina das amostras foi determinado

segundo item 4.2.1.1.3. A concentração de cefalexina foi obtida através de

comparação dos valores de absorvância das amostras com os valores de

absorvância das soluções-padrão, aplicando-se a seguinte expressão:
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Eq.11

C =Absorvância amostra I Absorvância do padrão x Cp x fator de

diluição

(11)

Em que: C = concentração de cefalexina da solução-amostra (mg); Cp =

concentração da solução-padrão.

4.2.1.2.4 Uniformidade de conteúdo

Selecionaram-se 10 comprimidos de cada lote dos

produtos A e S, procedendo-se ao doseamento individual do teor de

cefalexina de cada unidade de acordo com a metodologia descrita no item

4.2.1.1. Para o cálculo do desvio-padrão relativo (SDR) foi empregada a

seguinte fórmula, estabelecida pela USP XXIII (1995):

Eq. 12

SDR = 100 . S/X

(12)

Em que: SDR = desvio-padrão relativo; S = desvio-padrão definido pela

fórmula: S = [2:(xi - X)2In-1f'2; X = média dos valores obtidos das unidades

testadas, expressa como porcentagem do valor declarado; e xi = valores

individuais obtidos das unidades testadas, expressos como porcentagem do

valor declarado.

4.2.1.2.5 Teor de umidade

A determinação da umidade dos produtos A e S foi

realizada em aparelho de Karl Fisher, segundo especificações da USP XXIII

(1995). Pesaram-se três amostras de aproximadamente 500 mg e determinou-

se o teor médio de umidade para cada produto.
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4.2.1.2.6 Teste e perfil de dissolução

O teste de dissolução para a cefalexina foi efetuado

segundo metodologia e especificações preconizadas pela USP XXIII (1995).

As especificações para o teste estão resumidas no QUADRO 7.

QUADRO 7. Especificações do ensaio para o teste e avaliação do perfil de

dissolução da cefalexina.

Como meio de dissolução utilizou-se água destilada e

degaseificada que foi preparada da seguinte forma: aqueceu-se a água

recém-destilada, mantendo-a sob ebulição durante 30 a 45 minutos. Em

seguida, esta foi acondicionada ainda quente, completando-se a capacidade

do recipiente, para impedir a incorporação de gás carbônico.

As alíquotas foram retiradas ao final de 45 minutos após o

início do teste e filtradas de acordo com as especificações da USP XXIII

(1995). Determinou-se a concentração de cefalexina dissolvida no meio,

efetuando-se a leitura espectrofotométrica, após filtração e adequada diluição.

Para realização do perfil de dissolução dos produtos em

questão, padronizou-se a coleta de alíquotas (10,0 mL) do meio nos tempos:

TEMPERATURA 37 :t 0,5 o C

APARATO 1 (cesta - 40 mesh)

VELOCIDADE DE AGITAÇÃO 100 rpm

MEIO DE DISSOLUÇÃO água degaseificada

VOLUME DE MEIO 900 mL
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5, 7, 10, 15, 20, 30, 40, 45, 50 e 60 minutos, e a cada tomada de ensaio, o

meio de dissolução (água a 37°C) foi reposto. As alíquotas foram filtradas e

então diluídas adequadamente para a análise espectrofotométrica.

A análise espectrofotométrica das amostras do teste e

perfil de dissolução foi realizada em comprimento de onda de 262 nm (UV),

segundo metodologia preconizada pela USP XXIII (1995) e padronizada no

presente trabalho (item 4.2.1.1). As amostras retiradas das cubas de

dissolução foram previamente filtradas e diluídas em água destilada para o

doseamento (25 a 50 vezes). Os valores de absorvância obtidos foram

comparados com a curva de calibração (item 4.2.1.1.2), procedendo-se ao

cálculo conforme descrito no item 4.2.1.2.4, para a determinação das

concentrações de cefalexina dissolvida.

Os valores obtidos para cada intervalo de coleta foram

corrigidos, considerando-se as alíquotas retiradas, e expressos em

porcentagem em função do tempo (ARONSON, 1993).

4.2.1.3 AVALIAÇÃODACINÉTICADE DISSOLUÇÃO

Nessa etapa, os resultadosobtidos a partir do perfil de

dissolução foram submetidos a cálculos matemáticos e estatísticos com o

objetivo de determinar a cinética de dissolução da cefalexina para os produtos

A e B. A equação de regressão da reta foi determinada através das

porcentagens dissolvidas em função do tempo, utilizando-se os modelos

cinéticos de Higuchi, ordem zero e primeira ordem (NIKOLlC et aI., 1991;

SHIN & CHO, 1996).
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Para avaliar os perfis de dissolução através dos modelos

propostos, estabeleceram-se as seguintes relações:

. Modelo Higuchi - Porcentagem de cefalexina dissolvida (%D) em função

da raiz quadrada do tempo (minutos);

. Modelo de ordem zero - Quantidade (Qoo - Qd) de cefalexina (mg) não

dissolvida (Quantidade total contida em um comprimido subtraída da

quantidade dissolvida) em função do tempo (minutos);

. Modelo de primeira ordem - Logaritmo neperiano da porcentagem de

cefalexina não dissolvida (In %ND) em função do tempo (minutos).

Estudos de regressão linear foram realizados para cada

modelo, determinando-se as equações e parâmetros estatísticos da

regressão. O modelo matemático que melhor expressou o perfil de dissolução

da cefalexina dos produtos foi selecionado através da avaliação estatística por

análise de variância (ANOVA), estabelecendo-se o índice de correlação (r) e o

nível de significância da correlação, através dos valores de p e de F.

As constantes cinéticas da dissolução foram determinadas

a partir das equações definidas pelo modelo matemático que apresentou

índice de correlação maior e mais significativo. Dentre os parâmetros

cinéticos foram calculados:

. Constante de velocidade de dissolução (K), correspondente ao coeficiente

angular da inclinação da reta de regressão;

. Meia-vida de dissolução (t50%):tempo no qual se dissolvem 50 % da

cefalexina. Parâmetro obtido a partir da equação que melhor define a reta

de regressão;

. Quantidade dissolvida de cefalexina após 45 minutos do início do teste de

dissolução (Q45), este valor foi definido matematicamente conforme a

equação da reta de regressão que melhor definiu o perfil de dissolução. De

acordo com a USP XXIII (1995) não deve ser inferior a 75 % da quantidade

total declarada.
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o QUADRO 8 resume as equações que definem os

modelos cinéticos estudados.

QUADRO 8. Equações dos modelos cinéticos empregados na análise da

cinética do processo de dissolução

A eficiência de dissolução (ED%) foi calculada a partir dos

valores obtidos de área sob a curva (ASC) do perfil de dissolução da

cefalexina no intervalo de tempo (t), através do método dos trapezóides

(KHAN & RHODES, 1975). Os valores de ED% para ambos produtos (A e 8)

lotes 1 e 2, foram submetidos à análise de variância (ANOVA) para avaliar

diferenças significativas entre os mesmos.

MODELO Equações

%D=ks . t 1/2

%D=porcentagemde cefalexinadissolvida;Ks

Higuchi = constantede velocidadede dissoluçãopara

modeloHiguchi;t 1/2 = raizquadradado tempo

Qoo -Qd =ko . t

Qoo -Qd = quantidade de cefa/exina não

Ordem Zero dissolvida (mg); Ko = constante de

velocidade de dissolução para o modelo de

ordem zero; t = tempo (minutos)

In %ND = In Qo - kd. t

In %ND = Iogaritmo neperiano da

Primeira Ordem porcentagem não dissolvida; In Qo=

porcentagem não dissolvida no tempo zero;

Kd = constante de velocidade de dissolução

para o modelo de primeira ordem; t = tempo

(minutos)
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4.2.2 ETAPA B - AVALIAÇÃO

BIOFARMACOTÉCNICOS IN VIVO

DOS PARÂMETROS

4.2.2.1 DESENVOLVIMENTO DA METODOLOGIA

EMPREAGDAPARAOS ENSAIOSIN VIVO

ANAlÍTICA

No presente trabalho foram utilizadas amostras de urina,

determinando-se a quantidade acumulada de cefalexina excretada em função

do tempo, através de cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE). As

metodologias foram previamente desenvolvidas e padronizadas, de acordo

com dados da literatura (NAKAGAWA. et aI., 1978; NAHATA, 1981; EMM et

aI., 1988), para posterior aplicação na dosagem de cefalexina na urina. O

método desenvolvido inicialmente e aplicado para o ensaio-piloto foi

denominado de método 1. Posteriormente, com o objetivo de adaptar às

diferentes condições de trabalho, foram introduzidas modificações nos

procedimentos de extração e cromatográficos, originando o método 2. Ambos

serão apresentados nos próximos itens.

4.2.2.1.1 Procedimento de extração da cefalexina das amostras e das

soluções-padrões

Amostras de urina (500 IJ.L)foram transferidas para tubos

de 15 mL com rolhas esmerilhadas, acidificadas com 25 IJ.Lde ácido clorídrico

0,75 N e, após adição de 300 mg de cloreto de SÓdio,agitadas em agitador

mecânico tipo "vórtex" por 30 segundos. Efetuou-se a extração da cefalexina,

adicionando-se aos tubos 3,0 mL de acetonitrila, volumetricamente medidos, e

agitou-se por 1 minuto, procedendo-se a centrifugação por 10 minutos a 2000

rpm. Volume igual a 2,5 mL da fase acetonitrila foi transferido para tubos

cênicos de 10 mL. Os procedimentos de secagem diferenciaram-se para os

dois métodos: no Método 1, evaporou-se o solvente sob fluxo de ar, à

temperatura ambiente; no Método 2, evaporou-se o solvente sob fluxo de

nitrogênio, à temperatura de 40°C. Os resíduos secos foram reconstituídos

em 500 IJ.Lde fase móvel (item 4.2.3.3) e agitados por 30 segundos, injetando-
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se 20!lL no cromatógrafo. As etapas da extração encontram-se

esquematizadas no fluxograma abaixo.

FLUXOGRAMA -Procedimento de extração da cefalexina presente na

urina

Amostras de urina (600 uL) + HCI0,76 N (26 uL) + NaCI (300 mg)
Vó rtex por 30 segundos

Adiç ã o de acetonitrila (3,0 mL)
Vórtex por 60 segundos

Centrifugaç ã o por 10 minutos a 2000 rpm

Fase contendo cefalexina (2,6 mL)
Evaporar até secura

Precipitado

Resí duo + 600 uL de fase móvel
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4.2.2.1.2 Condições cromatográficas

As diferenças nas condições empregadas para os

métodos 1 e 2, encontram-seresumidasno QUADRO9.

QUADRO 9. Condições cromatográficas adotadas para os métodos 1 e 2.

4.2.2.1.3 Preparo da fase móvel

A solução de tampão acetato de sódio 0,25 N, pH = 3,0,

foi preparada pela adição de 17,5 mL da solução de acetato de sódio 0,25 N a

982,5 mL de solução de ácido acético 0,25 N. O pH da solução final foi

ajustado para 3,0 com solução de ácido acético 0,75 N. A fase móvel foi

composta por uma mistura de metanol e solução tampão, que diferiu em

termos de proporção para o método 1 e método 2 (segundo o QUADRO 9),

MÉTODO 1 MÉTODO 2

Equipamento Shimadzu modelo LC- Shimadzu modelo LC-6

10AD AD

Pré-Coluna LlCHROSPHER@ 10° -

RP - C18, 5 11m

(MERCK)

Coluna LlCHROSPHER@ 1°° SUPELCOSILTM -

RP - C18, 5 11m,4,0 x LC18

125 mm (MERCK) 5 11m,4,6 x 150 mm

(SUPELCO)

Fase Móvel metanoll tampão metanoll tampão

acetato de sódio 0,25 N acetato de sódio 0,25 N

(25:75) (35:65)

pH 3,0 pH 3,0

Fluxo 1,0 mUmin 1,0 mUmin

Comprimento de onda 254 nm 254 nm

Temperatura 200 C :t 1o C 200 C :t 1o C
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posteriormente filtrada através de membrana MILLlPORE@, modelo HVHP

0,45 11m,e degaseificada com auxílio de ultra-som por 10 minutos.

4.2.2.2 PADRONIZAÇÃO DAS METODOLOGIAS

EMPREGADAS PARA OS ENSAIOS IN VIVO

ANALíTICAS

Com o objetivo de padronizar e otimizar as condições

analíticas da cefalexina na urina, visando os estudos de bioequivalência, os

métodos 1 e 2, anteriormente descritos, foram avaliados de acordo com

critérios estabelecidos na literatura (BRESSOLLE et ai., 1996; LESLlE, 1994;

GRIZE et ai., 1994; LANCHOTE et ai., 1996)

4.2.2.2.1 Curva de calibração

Para a obtenção das curvas de calibração, utilizou-se

padrão de referência de cefalexina base (secundário), potência igual a 954,06

Ilg/mg. Foram preparadas duas soluções-estoque: uma em água destilada e

outra usando como diluente a urina considerada como branco (obtida de

voluntários não tratados com cefalexina). Quantidade de padrão equivalente a

25,0 mg foi pesada analiticamente e transferida para balão volumétrico de

50,0 mL, completando-se o volume com água destilada e/ou urina, para obter

concentração final de 500 Ilg de cefalexina base/mL.

A partir dessas soluções-estoque (500 Ilg/mL) foram

retiradas alíquotas de 100 IlL, 200 IlL, 500 IlL, 1000 IlL, 2,0 mL e 4,0 mL e

transferidas para balão volumétrico de 10,0 mL. As soluções foram

preparadas utilizando como diluente a água destilada e/ou urina, sendo que

as concentrações resultantes foram: 5, 10, 25, 50, 100, 200 e 500 Ilg/mL

(soluções armazenadas a-20° C).

Essas amostras foram submetidas aos processos de

extração anteriormente descritos (4.2.2.1.1) e injetadas nos cromatógrafos

líquidos, de acordo com as condições descritas no QUADRO 3. Os resultados

de área dos picos obtidos foram relacionados com as respectivas

concentrações para a elaboração da reta de calibração.
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4.2.2.2.2 Linearidade

Para avaliação da relação linear entre as áreas dos picos

e as concentrações de cefalexina, foram determinados os coeficientes de

correlação (r) e as equações das retas, através do método dos mínimos

quadrados (LESLlE, 1994). A linearidade da reta de calibração também foi

observada analisando amostras de urina branco, em triplicata, adicionadas de

cefalexina para obter concentrações de 5,0 ~g/mL a 1000,0 ~g/mL. Para essa

análise, foi obtido um fator de calibração, denominado K, calculado através da

relação: Área absoluta do pico/concentração respectiva. Posteriormente,

determinou-se a média :t desvio-padrão dos valores obtidos de K e o

respectivo coeficiente de variação. Considerou-se linear o intervalo de

concentração que permitiu a obtenção de um coeficiente de variação inferior a

10 % (LESLlE, 1994).

4.2.2.2.3 Limite de quantificação

O limitede quantificação pode ser definido como a menor

concentração que pode ser determinada com grau de exatidão e precisão

(LESLlE, 1994). 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 a/., 1996). No

presente estudo, o limite de quantificação foi determinado, utilizando-se

amostras de urina branco, adicionadas de cefalexina padrão, de acordo com

item 4.2.2.2.1, para obter concentrações de 5,0 , 2,5 , e 1,O ~g/mL. Essas

amostras foram submetidas à extração e análise cromatográfica por quatro

repetições.

4.2.2.2.4 Precisão e exatidão

A precisão e exatidão permitem concluir sobre o erro

analítico do método e devem ser determinadas por um número mínimo de

cinco repetições e expressas como porcentagem relativa do desvio-padrão, ou

coeficiente de variação (CV). Para um método analítico, deve-se avaliar a

precisão intra-ensaios e inter-ensaios e considera-se aceitável um CV inferior

a 15%. Com relação à exatidão, a média da concentração, obtida
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pela análise dos pontos repetidos, deve apresentar um desvio máximo de :t

15% em relação à concentração nominal (BRESSOLLE, 1996; LESLlE, 1994).

Para essas análises, amostras de urina branco foram

adicionadas de cefalexina padrão, de acordo com item 4.2.2.2.1, para obter

concentrações de 25, 50, 100 e 200 Ilg/mL. Essas amostras foram submetidas

à extração e análise cromatográfica durante cinco dias consecutivos, para a

avaliação da precisão inter-ensaios e, por 10 vezes, para a avaliação da

exatidão e precisão intra-ensaios.

4.2.2.2.5 Recuperação

A recuperação absoluta é definida como a concentração

do analito que permanece na amostra após o tratamento prévio da mesma.

Valores de recuperação, entre 50% e 90%, têm sido considerados

satisfatórios (BRESSOLLE eta/., 1996; LESLlE, 1994).

Para verificação da recuperação absoluta, amostras de

urina adicionadas de cefalexina, nas concentrações especificadas no item

anterior, foram extraídas em duplicata, segundo os procedimentos propostos

no item 4.2.2.1.1. As fases orgânicas obtidas (2,5 mL) foram evaporadas até

a secura, sob fluxo de ar, à temperatura ambiente (método 1), ou sob fluxo de

nitrogênio à 40 °e (método 2). Os resíduos, após reconstituição com 500 IlL

de fase móvel, foram injetados no cromatógrafo líquido, segundo as condições

estabelecidas no item 4.2.2.1.2.

As concentrações dessas amostras foram calculadas

através das curvas de calibração, construídas com dados da análise

cromatográfica da cefalexina, não submetidas ao procedimento de extração,

ou seja, a partir das áreas obtidas pelo integrador, após a injeção direta das

soluções-padrão, preparadas em água destilada.

4.2.2.2.6 Estabilidade

A estabilidade da cefalexina na urina foi analisada através de

dois procedimentos. No primeiro momento, utilizou-se para esta finalidade,

amostras de urina branco, adicionadas de cefalexina para obter

concentrações de 5 Ilg/mL a 500 Ilg/mL. Essas amostras foram previamente
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analisadas e posteriormente congeladas a -20°C. Após períodos de 10 e 20

dias, as mesmas foram novamente analisadas. Em outra situação, amostras

de um voluntário foram analisadas 24 horas após a coleta (tempo zero) e

posteriormente mantidas a -20°C, sendo então descongeladas e submetidas

à análise nos períodos de 60 e 120 dias após o congelamento.

4.2.2.2.7 Robustez

A robustez de um método analítico está relacionada com a

reprodutibilidade do método sob diferentes condições de análises. Este

parâmetro de validação pode ser obtido pelo estudo dos efeitos de diferentes

condições sobre o método (BRESSOLLE et aI., 1996). O procedimento

analítico deve ser capaz de resistir às mínimas mudanças experimentais tais

como: alteração da coluna, mudanças da temperatura ambiente e modificação

na composição da fase móvel (LESLlE, 1994).

No presente estudo, os métodos 1 e 2 foram comparados

com relação aos índices de exatidão e precisão, com o objetivo de avaliar se

as diferenças entre os mesmos comprometeriam os resultados analíticos.

4.2.2.2.8 Cálculos

Construiu-se gráfico relacionando a média das áreas

absolutas dos picos correspondentes a cada diluição ~ solução-padrão de

cefalexina com as respectivas concentrações. A equação da reta foi obtida

por regressão linear, através do método dos mínimos quadrados. A validade

da reta de regressão foi determinada através da análise de variância

(ANOVA).

A concentração de cefalexina base, contida nas amostras

de urina, foi obtida por comparação das respectivas áreas dos picos com

aquelas obtidas a partir da curva de calibração. Para determinação da

quantidade de cefalexina excretada em cada intervalo de tempo,

multiplicaram-se os valores de concentração (~g/mL), obtidos na análise das

amostras pelo respectivo volume urinário. A concentração de cefalexina

excretada em cada intervalo foi calculada a partir da seguinte expressão:
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Eq. 13

AalApx Cp = C mg de cefalexina base/ml urina

C x Vu = Q mg de cefalexina

(13)

Em que: Cp = concentração da solução-padrão; C = concentração da

cefalexina na urina (mg/mL); Aa = área do pico da amostra; Ap = área do pico

da solução-padrão; Vu = volume urinárío em cada intervalo de tempo (mL); Q

= quantidade de cefalexina excretada em cada intervalo de tempo (mg).

4.2.2.3 ENSAIO PilOTO IN VIVO

FARMACOCINÉTICOS

E ANÁLISE DOS PARÂMETROS

4.2.2.3.1 Ensaio piloto in vivo

Após desenvolvimento do método cromatográfico, foi

realizado estudo piloto para avaliar a aplicação do mesmo na análise da

excreção urinária de cefalexina. Com essa finalidade, foram utilizados três

voluntários (Va, Vb e Vc), que permaneceram sem ingerir qualquer tipo de

medicamento por uma semana antes do ensaio. Adotou-se período de 12

horas de jejum e, imediatamente antes do experimento, os voluntários foram

instruídos a efetuarem o esvaziamento da bexiga, coletando-se assim a

primeira amostra de urina que foi considerada como branco (primeira coleta:

tempo zero).

Em seguida, foi administrada aos voluntários dose

equivalente a 500 mg de cefalexina (um comprimido), que foi ingerido com 500

mL de água filtrada. Amostras de urina foram coletadas de 30 em 30 minutos,

durante 2 horas. Após esse período inicial, as coletas passaram a ser

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

administração do fármaco. Todas as coletas de urina foram seguidas da
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ingestão de 250 mL de água filtrada, mantendo-se jejum por período de 4

horas. Para cada amostra, foram determinados os volumes e pH

correspondentes. As amostras foram separadas em alíquotas e congeladas a

-20°C.

A análise da concentração de cefalexina das amostras foi

realizada logo após o descongelamento das mesmas, através de método

cromatográfico descrito no item 4.2.3. Processaram-se diluições adequadas

das amostras, quando as mesmas apresentaram concentrações superiores

aos valores em que o método foi considerado linear.

4.2.2.3.2 Cálculo dos parâmetros farmacocinéticos

A. Quantidade de cefalexina excretada na urina na forma inalterada (Ou

acumUlado)

A curva de excreção urinária acumulada versus tempo foi

construída a partir dos valores de concentração de cefalexina, obtidos em

cada intervalo de coleta.

B. Quantidade acumulada de cefalexina excretada na urina na forma

inalterada no tempo infinito (DuOO)

A quantidade acumulada de cefalexina excretada na urina

está diretamente relacionada com a quantidade de fármaco absorvido

(SHARGEL & YU, 1993). ARANCíSIA et aI. (1986) definiram a seguinte

expressão para o cálculo de Duoo:

Eq. 14

(Ou) i = Ouoo - [ 1/ e K llt] [ (Ou) i +1 -(Ou) a

(14)

Em que: (Du) i = quantidade de cefalexina excretada em determinado tempo;

(Du) i +1 = quantidade de cefalexina excretada no tempo
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imediatamente seguinte; K = constante de velocidade de eliminação; ôt =

intervalo de tempo avaliado.

C. Constante de velocidade de eliminação (K)

A maioria dos fármacos é eliminada através de cinética de

primeira ordem (SHARGEL & YU, 1992). Assim, a velocidade de eliminação é

dependente de constantes de primeira ordem (1<),assim como a velocidade de

excreção urinária (ku). Como a cefalexina não sofre metabolização hepática,

sendo completamente eliminada pela excreção renal, a constante da

velocidade de excreção urinária (ku) é próxima da constante de velocidade de

eliminação (I<)(NIGHTINGALE et ai., 1975). Considerando que

as velocidades de excreção urinária determinadas experimentalmente, na

realidade, não são instantâneas, mas sim velocidades médias em determinado

período de tempo (dOu/dt), então, a velocidade média de excreção se

aproxima muito à velocidade instantânea no ponto médio de coleta da urina

(tm). A constante da velocidade eliminação (I<) foi calculada a partir das

curvas dos logaritmos neperianos das velocidades de excreção urinária de

cefalexina (dOu/dt) versus os tempos médios (tm) de coleta da urina.

D. Meia-vida de eliminação (t(1/2JP)

Os valores de meia-vida de eliminação foram calculados a

partir dos valores da constante de velocidade de eliminação (1<),de acordo

com a seguinte expressão:

Eq. 15

t (~)P = O,693/K

(15)



1 j 1 -- _n n_- --_n__--___-

84

E. Velocidade máxima de eliminação (dDu/dt)maxe tempo médio máximo

(tm) max

A velocidade máxima foi obtida,de eliminação

graficamente, a partir dos valores das quantidades de cefalexina eliminados

nos intervalos de tempo médio. Considerou-se (tm)max o tempo no qual

ocorreu a (dDu/dt)max.

4.2.2.4 DETERMINAÇÃO DA BIOEQUIV ALÊNCIA DOS PRODUTOS

4.2.2.4.1 Amostras

Foram utilizados comprimidos revestidos contendo 500 mg

de cefalexina monoidratada, equivalentes a 500 mg de cefalexina básica,

provenientes de dois laboratórios farmacêuticos. Essas amostras foram

designadas de Produto A (referência) e de Produto 8 (teste). Ambas amostras

pertenciam ao lote 2 (A2 e 82).

4.2.2.4.2 Planejamento estatístico

Adotou-se o estudo do tipo dose única, cruzado e

aleatório, segundo as normas previstas pelo FDA/USA (CODE of federal

regulations, 1992). O produto teste e o produto referência apresentam a

mesma dosagem de cefalexina. O ensaio in vivo foi realizado com 25

voluntários adultos e sadios, de ambos os ~exos (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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Ambos os produtos (A e B) foram administrados a todos

os voluntários, em duas fases distintas do estudo (Fase 1 e Fase 2). Na Fase

1 efetuou-se a administração do produto A à metade do número de

voluntários, enquanto que a outra metade recebeu o produto B. A Fase 2 foi

realizada após intervalo de tempo suficiente para garantir a completa

eliminação da cefalexina do organismo referente à mesma administração

(período de washout). Apesar da cefalexina ser rapidamente eliminada do

organismo, realizou-se a Fase 2 após 15 dias da realização da Fase 1.

Selecionou-se, aleatoriamente, os voluntários para as

Fases 1 e 2. O planejamento estatístico empregado para a administração dos

produtos conforme as fases, está apresentado no QUADRO 10.
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QUADRO 10. Planejamento estatístico empregado para a administração dos

produtos A2 e 82.

BIBLIOTECA
faculdadedeCiênciasFannacêuticas

Universidadede SãoPaulo

VOLUNTÁRIOS FASE 1 FASE 2

1 8 A

2 B A

3 A B

4 A B

5 8 A

6 A B

7 A B

8 B A

9 A 8

10 A B

11 B A

12 8 A

13 A 8

14 B A

15 A 8

16 B A

17 A B

18 B A

19 B A

20 A 8

21 A 8

22 A 8

23 B A

24 B A

25 A B



1 l 1

87

4.2.2.4.3 Seleção dos voluntários para o estudo de bioequivalência:

critérios de inclusão e exclusão

Os critérios de inclusão e exclusão de voluntários foram

estabelecidos segundo as recomendações da FOA/USA (COOE of federal

regulations, 1992), e de acordo com estudos previamente realizados

(CONSIGLlERI, 1996; FERRAZ, 1997).

A. Critérios de inclusão

. Apresentarbomestadode saúde, idadeentre 18 e 35 anos e peso dentro

do ideal :t 10%;

. Não apresentar patologias cardíacas, renais, gastrintestinais, hepáticas,

pulmonares, neurológicas, psiquiátricas, hematológicas ou metabólicas;

. Não apresentar antecedentes de hipersensibilidade a medicamentos;

. Não estar tomando medicamentos;

. Não ingerir medicamentos uma semana antes do estudo ou durante sua

realização;

. Não fumar e não ingerir café, chá ou outras bebidas xânticas durante o

ensaio;

. A participação de voluntários do sexo feminino deve ser condicionada a que

não estejam em estado de gravidez ou em período de amamentação;

. Estar disponível para participar de todas as fases do estudo.

B. Critérios de exclusão

. Ter participado de outro estudo como voluntário nos últimos três meses;

. Fumar 20 ou mais cigarros por dia;

. Antecedentes de abuso de álcool ou drogas;

. Consumo regular de álcool (dois copos de cerveja ou quatro cálices de

vinho por dia).
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Os voluntários foram selecionados para o ensaio de

acordo com os critérios de inclusão e exclusão, após serem submetidos a

exames clínicos laboratoriais, os quais incluíram: hemograma, aspartato

transaminase (AST), alanina transaminase (ALT), fosfatase alcalina (ALP),

uréia, creatinina, urina tipo I e teste de gravidez para os voluntários do sexo

feminino.

Após a seleção, os voluntários foram informados de todas

as condições do ensaio, dando seu consentimento por escrito para a

participação.

4.2.2.4.4 Protocolo do teste de bioequivalência

Os ensaios foram iniciados no período da manhã, às 7:00

horas, estando os voluntários em jejum de doze horas. Os voluntários

efetuaram o esvaziamento da bexiga imediatamente antes da administração

dos medicamentos, coletando a urina. Alíquotas dessa amostra foram

utilizadas para a medida de pH e congeladas para serem utilizadas como

branco no ensaio analítico.

A administração dos comprimidos, contendo cefalexina, foi

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

coletas de urina foram efetuadas por um período de 7 horas após

administração dos produtos, respeitando os seguintes intervalos: O (branco),

30, 60, 90, 120, 180, 240, 300, 360 e 420 minutos.

Os voluntários foram instruídos a coletar o volume total da

urina, sem perdas, efetuando o esvaziamento da bexiga. Cada coleta foi

seguida de ingestão de 250 mL de água. Os voluntários foram mantidos em

jejum durante as quatro primeiras horas do estudo e, após esse período, foi

servida a refeição padronizada.

O Protocolo do Ensaio in vivo foi previamente aprovado

pela Comissão de Ética do Hospital Universitário - USP, de acordo com

documento anexo.
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4.2.2.4.5 Determinação quantitativa da cefalexina nas amostras de urina

A análise da concentração de cefalexina das amostras foi

realizada logo após o descongelamento das mesmas, através do método 2

(item 4.2.2.1). Processaram-se diluições adequadas das amostras, quando as

mesmas apresentaram concentrações superiores aos valores em que o

método foi considerado linear.

4.2.2.4.6 Cálculo dos parâmetros farmacocinéticos

A seleção e o cálculo dos parâmetros farmacocinéticos

obtidos dos dados urinários foi abordada no item 4.2.2.3.2, na realização do

ensaio piloto in vivo. Os principais parâmetros farmacocinéticos calculados

para os 24 voluntários e utilizados para a avaliação da biodisponibilidade

foram:

. quantidade de fármaco acumulada excretado na urina (Du acumulado);

. quantidade total de fármaco excretado na urina no tempo infinito (Duro);

. velocidade de excreção (dDu/dt)max;

. tempoemqueocorrea velocidademáxima(tmax);

. constante de velocidade de eliminação (K);

. meia-vida de eliminação ([t1/2]p).

4.2.2.4.7 Análise estatística dos parâmetros farmacocinéticos

Os resultados foram inicialmente avaliados através de

métodos paramétricos (teste-t pareado) e não-paramétricos (teste de

Wilcoxon). Segundo o critério estabelecido pela Food and Drug

Administration, Division of Bioequivalence - FDAlUSA (CODE of federal

regulations, 1992; USP XXIII, 1995), adotou-se o método multivariado de

análise de variância (ANOVA), para a determinação da bioequivalência.

O método ANOVA permite interpretação mais precisa das

fontes de variação, possibilitando a verificação de efeitos de:
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. Período ou fase (etapas do estudo designadas como Fase 1 ou Fase 2);

. Grupo ou seqüência (Grupo I - designa o grupo de voluntários aos quais foi

administrado primeiramente o produto A; Grupo 11- designa o grupo de

voluntários aos quais foi administrado primeiramente o produto B);

. Voluntários - 25 voluntários

. Tratamentos - Produtos A e B

Através da ANOVA é possível detectar o efeito de período

(se existem diferenças significativas entre os períodos), efeito de seqüência

(se a ordem de administração dos produtos A e B, para um mesmo voluntário,

é significante), efeito de formulação (se existem diferenças significativas entre

as formulações).

Dessa forma, os resultados de Ou acumulado,Ou 00 e

(dOu/dt)max, foram submetidos à transformação logarítmica, aplicando-se a

função log-neperiano para, então, serem analisados. A partir dessa análise

foram também determinados os coeficientes de variação da análise de

variância (CV ANOVA).
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5.1 ETAPA A - AVALIAÇÃODOS PARÂMETROS FíSICOS E

FíSICO-QuíMICOS(BIOFARMACOTÉCNICOSIN VITRO)

5.1.1 PADRONIZAÇÃO DA METODOLOGIA

EMPREGADA NOS ENSAIOS IN VITRO

ANALíTICA

Nessa etapa foi padronizado o método

espectrofotométrico para a determinação da cefalexina nas amostras de

comprimidos, tanto para seu doseamento, como para o teste de dissolução, de

acordo com descrição no item 4.2.1.1.

5.1.1.1 CURVA DE CALlBRAÇÃO

A cefalexina dissolvida em água destilada apresentou pico

máximo de absorção em 262 nm (FIGURA 1). A TABELA 1 e a FIGURA 2

apresentam os resultados referentes à curva de calibração, obtida a partir de

diferentes diluições do padrão de cefalexina (potência de 954,06 Ilg/mg) em

água destilada após análise espectrofotométrica (262 nm). A análise de

regressão possibilitou a obtenção da equação da reta de calibração e de um

I
.
r,

!I'
li'

alto e significativo índice de correlação (r = 0,9999; P < 0,0001) (TABELA 2. e

FIGURA 2), demonstrando que o método é linear no intervalo avaliado: 2,5

Ilg/mL a 40 Ilg/mL.
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TABELA 1. Curva de calibração obtida a partir da análise espectrofotométrica

(262 nm) da cefalexina dissolvida em água destilada

TABELA 2. Análise de regressão dos resultados obtidos a partir da curva de

cal ibração

a b SeR r p

0,0226 0,0014 0,0018 0,9999 < 0,0001

Equação da reta: y =ax + b, Em que, a =coeficiente angular; b =intercepto; SeR =
erro padrão da estimativa; r =coeficiente de correlação; p =índice de significância da

correlação

Cefalexina (/lg/mL) Absorvância a 262 Desvio-padrão Coeficiente

(nm) de variação

(%)

2,5 0,0543 0,0049 9,02

5,0 0,1163 0,0026 2,23

10,0 0,2288 0,0015 0,66

15,0 0,3413 0,0013 0,38

20,0 0,4548 0,0028 0,62

25,0 0,5760 0,0059 1,02

30,0 0,6810 0,0022 0,32

40,0 0,9073 0,0029 0,32

Os resultadoscorrespondem à média de quatro determinações
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FIGURA 1. Espectro de absorção da cefalexina em água destilada no UV

(solução contendo 40 ~g/mL). Pico máximo de absorção em 262 nm.
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FIGURA 2. Curva de calibração de cefalexina obtida a partir de diferentes

diluições em água destilada, após análise espectrofotométrica em 262 nm (r =

0,9999; P < 0,0001). Os valores correspondem à média de quatro

determinações.



1 L

95

5.1.1.2 RECUPERAÇÃO

As TASELAS 3 e 4 apresentam os resultados

correspondentes ao teste de recuperação da cefalexina, nas soluções dos

comprimidos analisados (produtos A e S, respectivamente), acrescidas de

quantidades de 10,0 a 25,0 ~g/mL de padrão de cefalexina. O objetivo dessa

análise foi verificar possíveis interferências na determinação

espectrofotométrica da cefalexina, provenientes de excipientes presentes nos

comprimidos analisados. O teste de recuperação foi realizado de acordo com

o descrito no item 4.2.1.1.5.

TABELA 3. Teste de recuperação da cefalexina nas soluções-amostra de

concentração conhecida, do produto A adicionadas de quantidades

crescentes de padrão

Amostra Quantidade Quantidade Recuperação

Produto A Adicionada Recuperada (%)

(mL) (mL)

1 10,0 10,18 101,80

2 15,0 14,99 99,90

3 20,0 20,20 101,00

4 25,0 24,88 99,52

Os resultados correspondem à média de quatro determinações
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TABELA 4. Teste de recuperação da cefalexina nas soluções-amostra de

concentração conhecida, do produto B adicionadas de quantidades

crescentes de padrão

5.1.1.3 PRECISÃO DO MÉTODO

A TABELA 5 apresenta os resultados referentes à

precisão intra-ensaio e ínter-ensaios do método espectrofotométrico de

determinação de teor de cefalexina. Essa análise foi realizada de acordo com

o descrito no item 4.2.1.1.6. Os valores obtidos mostraram que a análise foi

reprodutível, considerando diferentes momentos de um mesmo dia, bem

como, diferentes dias.

TABELA 5. Precisão da determinação espectrofotométrica da cefalexina,

através dos coeficientes de variação (CV) intra-ensaio e inter-ensaios

Concentração (~g/mL)

2,5

10,0

20,0

40,0

Os resultados correspondem à média de cinco determinações

Amostra Quantidade Quantidade Recuperação

Produto B Adicionada Recuperada (%)

(J.ÚmL) (J.ÚmL)

1 10,0 9,97 99,70

2 15,0 14,78 98,50

3 20,0 20,40 102,00

4 25,0 24,81 99,25

Os resultados correspondem à média de quatro determinações

C V (%) C V (%)

intra-ensaio inter-ensaios

1,93 9,78

0,65 0,57

0,75 1,29

0,46 1,21
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5.1.2 ENSAIOS FíSICOS E FíSICO-QuíMICOS

Esta etapa teve por objetivo caracterizar, sob o ponto de

vista físico-químico, os produtos em estudo (comprimidos revestidos de 2

fabricantes distintos), considerando dois lotes de cada produto. Para essa

análise foram realizados os ensaios preconizados pela USP XXIII (1995), de

acordo com o descrito no item 4.2.1.2.

5.1.2.1 PESO MÉDIO E DUREZA DOS COMPRIMIDOS

As TABELAS 6 e 7 apresentam os resultados referentes

ao peso médio e dureza dos produtos: A (lotes 1 e 2), e produto B (lotes 1 e

2), respectivamente. Em relação ao peso médio e dureza, os produtos se

mostraram de acordo com as especificações descritas pela Farmacopéia

Brasileira 4 ed.. Entretanto, em relação à dureza dos comprimidos, o produto

B apresentou diferenças significativas (p < 0,01) entre os dois lotes, e o

coeficiente de variação para o lote B1 foi superior a 10%. Essa variação pode

determinar diferenças na desintegração e dissolução dos produtos. Os

resultados do produto A foram semelhantes para ambos os lotes avaliados (1

e 2). As análises de peso médio e dureza foram realizadas de acordo com os

itens 4.2.1.2.1 e 4.2.1.2.2, respectivamente.
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TABELA 6. Peso médio e dureza do produto A (lote1 e 2), expressos como

média::t desvio-padrão (coeficiente de variação em porcentagem)

Amostras Peso Médio (mg)

n = 20

746,80::t 0,01 (0,00 %)

738,70 ::t0,01 (0,00 %)

Dureza (kp)

n = 10

13,17::t0,98 (7,44%)

13,43::t 0,84 (6,25 %)

A1

A2

As determinações foram realizadas segundo Farmacopéia Brasileira 4 ed:

TABELA 7. Peso médio e dureza do produto B (lotes 1 e 2), expressos como

média::t desvio-padrão (coeficiente de variação em porcentagem)

Amostras Peso Médio (mg)

n = 20

967,80 :f: 0,01 (0,00 %)

951,55 ::t 0,01 (0,00 %)

Dureza (kp)

n = 10

10,14:f: 1,54 (15,19 %)

16,76::t 0,69 (4,12 %)

B1

B2

As determinações foram realizadas segundo Farmacopéia Brasileira 4 ed.

5.1.2.2 TEOR DE CEFALEXINA DOS COMPRIMIDOS

As TABELAS 8 e 9 apresentam os resultados referentes

ao teor de cefalexina dos produtos A (lotes 1 e 2) e B (lotes 1 e 2) e à

especificação da USP XXII! (1995) Os resultados obtidos mostraram que os

produtos estão dentro das especificações. O produto B apresentou diferenças

de aproximadamente 6 % no teor entre os lotes 1 e 2. As análises foram

realizadas de acordo com item 4.2.1.2.3.
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TABELA 8. Teor de cefalexina para o produto A (lotes 1 e 2)

Amostras Teor

(mg/comprimido)

% Especificação

(%)*

A1

A2

100,21

99,43

90,00 - 120,00501,05

497,17

Os resultados correspondem à média de três determinações; * USP 23 ed.

TABELA 9. Teor de cefalexina para o produto 8 (lotes 1 e 2)

Amostras Teor

(mg/comprimido)

% Especificação

(%) *

81

82

473,49

503,67

94,70

100,73

90,00 - 120,00

Os resultados correspondem à média de três determinações; * USP 23 ed.

5.1.2.3 UNIFORMIDADE DE CONTEÚDO

Nas TA8ELAS 1° e 11 estão resumidos os valores de

uniformidade de conteúdo obtidos, de acordo, com metodologia descrita no

item 4.2.1.2.4, para os produtos A (lotes 1 e 2 ) e 8 (lotes 1 e 2), e as

especificações da USP XXIII (1995). Todos os produtos encontram-se de

acordo com as especificações da referida farmacopéia.
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TABELA 10. Uniformidade de conteúdo e teor do produto A (lotes 1 e 2)

Amostras Uniformidade de conteúdo

n = 10

SDR Especificação *

(mg/comprimido) (%) (%) SDR

(%)

(%)

A1

A2

2,71

1,03

85 - 115 < 6,°510,75 :t 3,86

493,28 :t 1,69

102,15:t 0,77

98,65:t 0,34

SDR = desvio-padrão relativo; os resultados correspondem à média :f: desvio-

padrão; * USP 23 ed.

TABELA 11. Uniformidade de conteúdo e teor do produto 8 (lotes 1 e 2)

Amostras Uniformidade de conteúdo

n = 10

SDR Especificação *

(mg/comprimido) (%) (%) (%) SDR

(%)

81

82

85 - 1151,60

2,73

< 6,0479,00 :t 3,08

496,04 :t 4,52

95,80:t 0,77

99,21 :t 0,90

SDR = desvio-padrão relativo; os resultados correspondem à média :f: desvio-

padrão; * USP 23 ed.

BIBLIOTECA
FaculdadedeCiênciasFM .:)cêutiça~

Universidadede São Paulo
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5.1.2.4 TEOR DE UMIDADE

Com relação ao teor de umidade, os dois lotes dos

produtos A e 8, apresentaram-se dentro das especificações descritas pela

USP XXIII (1995) (TA8ELA 12). As análises foram realizadas segundo

metodologia descrita no item 4.2.1.2.5.

TABELA 12. Teor de umidade dos produtos A e 8 (lotes 1 e 2)

Amostras Umidade (%) Especificação (%) *

A1

A2

81

82

7,19

7,21

6,62

4,81

até 9,0

Os resultados correspondem à média de três determinações; * USP 23 ed.

5.1.2.5 TESTE E PERFIL DE DISSOLUÇÃO DOS COMPRIMIDOS

Os resultados referentes ao teste de dissolução

demonstraram que os produtos A e 8 (lotes 1 e 2) encontram-se de acordo

com as especificações da USP XXIII (1995), que preconiza a dissolução de

75% da cefalexina ao final de 45 minutos (TA8ELAS 13 e 14). Para o lote 1,

do produto 8, obteve-se uma porcentagem de dissolução menor do que

aquela obtida para o lote 2 (81 = 89,81 :t 1,09; 82 = 92,84:t 1,08). Os valores

foram expressos individualmente e pela média de seis determinações, e foram

obtidos segundo metodologia descrita no item 4.2.1.2.6.
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TABELA 13. Porcentagem de cefalexina dissolvida a partir do produto A

(lotes A1 e A2)

CUBAS A 1 (%) A 2 (%)

1

2

3

4

5

6

80,88

92,41

97,62

93,71

93,50

97,80

94,25

89,60

86,97

91,42

91,42

98,90

Média :t DP

CV(%)

92,65:t 2,77

2,99

92,09:t 1,84

1,99

No teste de dissolução empregou-se: meio de dissolução = água destilada e

degaseificada; aparato = 1 (cesta - 40 mesh); volume do meio = 900 mL; velocidade

de agitação = 100 rpm; tempo final = 45 minutos; leitura = 262 nm. DP = desvio-

padrão da média; CV = coeficiente de variação
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TABELA 14. Porcentagem de cefalexina dissolvida a partir do produto B

(lotes B1 e B2)

CUBAS B 1 (%) B 2 (%)

1

2

3

4

5

6

87,88

93,44

92,26

89,19

88,28

87,82

91,96

93,91

94,70

95,67

91,76

89,02

CV(%)

89,81 ::!:: 1,09

1,21

92,84::!:: 1,08

1,16

Média::!:: DP

No teste de dissolução empregou-se: meio de dissolução = água destilada e

degaseificada; aparato = 1 (cesta - 40 mesh); volume do meio = 900 mL; velocidade

de agitação = 100 rpm; tempo final = 45 minutos; leitura = 262 nm DP = desvio-

padrão da média; CV = coeficiente de variação

Os perfis de dissolução foram obtidos através de coletas

seriadas em intervalos de tempo pré-definidos (item 4.2.1.2.6), para os dois

lotes dos produtos A e B, e são ilustrados nas FIGURAS 3 e 4. Os valores de

porcentagem de cefalexina dissolvida em função do tempo para os produtos A

e B, nas condições estabelecidas no ensaio, são apresentados nas TABELAS

15 e 16, respectivamente. Os resultados apresentados demonstraram que os

produtos A e B, de ambos os lotes, estão de acordo com as especificações da

USP XXIII (1995). As FIGURAS 3 e 4 ilustram, comparativamente, o

comportamento de dissolução dos produtos A e B, nas condições

experimentais adotadas.
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TABELA 15. Porcentagens de cefalexina dissolvida em função do tempo, a

partir dos produtos A e 8 (lote A1 e 81)

Tempo (minutos) A1 81

Os valores correspondem à média de seis determinações :f: desvio-padrão. No

ensaio do perfil de dissolução empregou-se: meio de dissolução = água destilada e

degaseificada; aparato =1 (cesta - 40 mesh); volume do meio = 900 mL; velocidade

de agitação = 100 rpm; tempo final = 45 minutos; leitura = 262 nm

° ° °

5 4,74:t 0,82 5,65 :t 2,18

7 17,19 :t 3,16 19,33 :t 6,76

10 26,06 :t 5,24 33,23 :t 6,75

15 39,28 :t 7,37 53,40 :t 7,88

20 49,59:t 8,24 63,46 :t 7,13

30 72,84 :t 10,13 77,04:t 4,62

40 85,28 :t 10,45 84,69:t 3,77

45 90,37 :t 9,26 86,48 :t 3,29

50 95,37:t 10,11 87,75:t 2,99

60 99,61 :t 8,30 88,86:t 3,08
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TABELA 16. Porcentagens de cefalexina dissolvida em função do tempo, a

partir dos produtos A e 8 (lote A2 e 82)

Tempo (minutos) A2 82

Os valores correspondem à média de seis determinações :t desvio-padrão. No

ensaio do perfil de dissolução empregou-se: meio de dissolução = água destilada e

degaseificada; aparato = 1 (cesta - 40 mesh); volume do meio = 900 mL; velocidade

de agitação = 100 rpm; tempo final = 45 minutos; leitura = 262 nm

BIBLIOTECA
faculdade de Ciências Far; ;jcêuticas

Universidadede São Paulo

o O O

5 2,97 :t 0,45 5,91 :t 3,68

7 9,10:t 3,96 15,71 :t 8,76

10 27,45 :t 4,07 34,64:t 12,17

15 47,72:t 5,26 59,54:t 9,70

20 65,14 :t 6,33 72,61 :t 9,62

30 86,68:t 7,63 86,16 :t 8,49

40 91,18:t 4,41 91,35:t 5,78

45 94,17 :t 4,34 93,53 :t 5,36

50 97,34 :t 5,37 95,48 :t 5,78

60 99,60:t 3,95 98,09 :t 3,54
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PRaXJTO A1
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FIGURA 3. Perfis de dissolução da cefalexina a partir dos comprimidos (500

mg), produtos A1 e 81 , em água a 37°C, velocidade de agitação a 100 rpm.

Os valores correspondem à média de seis determinações.
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FIGURA4. Perfis de dissolução da cefalexina a partir dos comprimidos (500

mg), produtos A2 e 82, em água a 37°C, velocidade de agitação a 100 rpm.

Os valores correspondem à média de seis determinações.
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5. 1.3 AVALIAÇÃO DA CINÉTICA DE DISSOLUÇÃO

Os modelos de cinética segundo Higuchi, ordem zero e

primeira ordem, foram aplicados aos perfis de dissolução. Estudos estatísticos

da reta de regressão, resultante da cinética de dissolução da cefalexina dos

produtos A e B (lotes 1 e 2), revelaram que o modelo matemático que mais se

ajustou a esses perfis foi o de primeira ordem (TA8ELAS 17 e 18). Os

parâmetros estatísticos apontaram para esse modelo, pois, tanto o índice de

correlação foi maior (0,99), quanto os valores de F foram superiores nesse

caso.

TABELA 17. Parâmetros estatísticos dos estudos de regressão, aplicando

cinética: segundo Higuchi, de ordem zero e cinética de primeira ordem,

derivados dos perfis de dissolução dos produtos A1 e 81

Modelo

Higuchi

Ordem zero

Primeira ordem

r= índice de correlação; F = relação de variância maior e menor; * p< 0,0001

TABELA 18. Parâmetros estatísticos dos estudos de regressão, aplicando

cinética: segundo Higuchi, de ordem zero e cinética de primeira oedem,

derivados dos perfis de dissolução dos produtos A2 e 82

Produto A1 Produto 81

r F r F

0,97 * 98,52 0,96 * 91,23

0,98 * 269,78 0,93 * 48,76

0,99 * 568,60 0,99 * 518,91

Modelo Produto A2 Produto 82

r F r F

Higuchi 0,95 * 66,42 0,95 * 68,91

Ordem zero 0,96 * 83,77 0,95 * 60,05

Primeira ordem 0,99 * 342,18 0,99 * 543,97

r= índicede correlação;F = relaçãode variânciamaiore menor;*p< 0,0001
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Os parâmetros cinéticos obtidos a partir das equações da

reta determinadas pelo modelo de primeira ordem ( ~; t50%;045), para os

produtos A e B, lotes 1 e 2, estão apresentados nas TABELAS 19 e 20. As

equações obtidas a partir do modelo de primeira ordem, relacionam tempo e

logaritmo neperiano da porcentagem de cefalexina não dissolvida (TABELA

21). A eficiência de dissolução para os dois lotes dos produtos A e B, está

representada na TABELA 22. A FIGURA 5 ilustra os perfis dos produtos A1 e

B1 após a aplicação do modelo cinético de primeira ordem. Para os produtos

A2 e B2 estes valores estão representados graficamente na FIGURA 6.

TABELA 19. Parâmetros cinéticos, aplicando modelo de cinética de primeira

ordem, derivados dos perfis de dissolução dos produtos A1 e B1

A1

B1

t5O%(min)

9,90

13,86

o 45 (%)

94,42

88,98

~ (min-1)

0,07

0,05

Produtos

Os valores representam os parâmetros cinéticos calculados, Em que: Kct =constante

de velocidade de dissolução (min -1); t50% = tempo no qual se dissolvem 50% da

cefalexina (min); Q45 = quantidade de cefalexina dissolvida aos 45 minutos (%)

TABELA 20. Parâmetros cinéticos, aplicando cinética de primeira ordem,

derivados dos perfis de dissolução dos produtos A2 e B2

A2

B2

t5O%(min)

13,86

9,90

o 45 (%)

87,06

95,05

~ (min-1)

0,05

0,07

Produtos

Os valores representam os parâmetros cinéticos calculados, Em que: Kct= constante

de velocidade de dissolução (min. -1); t50% = tempo no qual se dissolvem 50% da

cefalexina (min); Q45 = quantidade de cefalexina dissolvida aos 45 minutos (%)
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TABELA 21. Equações obtidas a partir dos perfis de dissolução dos produtos

A e S, lotes 1 e 2, segundo cinética de primeira ordem

Lotes A B

1 In %ND = 4,87 - 0,07t In %ND = 4,65 - 0,05t

2 In %ND = 4,81 - 0,05t In %ND = 4,75 - 0,07t

In %ND = Iogaritmo neperiano da porcentagem de fármaco não-dissolvida;

t = tempo (minutos)

TABELA 22. Eficiência de dissolução (ED%) dos produtos A e S, lotes 1 e 2

Lotes A(%) B (%) p

1 62,80 I8,45 64,74 I4,57 0,80*

2 68,69 I4,18 71,03 I6,63 0,23*

Os valores representam a média :i: desvio-padrão; p = índice de significância da

diferença entre as amostras (ANOVA)

r
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FIGURA 5. Logaritmo neperiano da porcentagem não dissolvida de cefalexina

em função do tempo (cinética de primeira ordem), obtidos a partir dos

comprimidos (500 mg), produtos A1 e 81, em água a 37°C, velocidade de

agitação a 100 rpm. Os valores correspondem à média de seis determinações.

FIGURA 6. Logaritmo neperiano da porcentagem não dissolvida de cefalexina

em função do tempo (cinética de primeira ordem), obtidos a partir dos

comprimidos (500 mg), produtos A2 e 82, em água a 37°C, velocidade de

agitação a 100 rpm. Os valores correspondem à média de seis determinações.
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5.2 ETAPA B - AVALIAÇÃO DOS

BIOFARMACOTÉCNICOS IN VIVO

PARÂMETROS

5.2.1 DESENVOLVIMENTO E PADRONIZAÇÃO DA

METODOLOGIA ANALíTICA EMPREGADA NOS ENSAIOS IN

VIVO

Os resultados referentes à padronização do método

cromatográfico para a determinação da cefalexina nas amostras de urina, de

acordo com descrição no item 4.2.2.1 e 4.2.2.2, são representados nessa

etapa.

5.2.1.1 PERFIL CROMA TOGRÁFICO DA CEFALEXINA

Os cromatogramas e os respectivos tempos de retenção

da cefalexina, obtidos das amostras de urina branco, amostras adicionadas de

cefalexina e amostras de urina de um voluntário que recebeu um comprimido

de 500 mg de cefalexina, para os métodos 1 e 2, são mostrados nas

FIGURAS 7 e 8, respectivamente. O tempo de retenção da cefalexina foi de

aproximadamente 5,0 minutos (5,00 - 5,15 minutos).
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FIGURA 7. Cromatogramas obtidos por CLAE - método 1, referentes às

amostras de urina: 1 - branco; 2 - enriquecida com cefalexina (concentração

final de 25 Jlg/mL); 3 - enriquecida com cefalexina (concentração final de 50

Ilg/mL); 4 - de voluntário coletada após 6 horas da administração do

comprimido contendo 500 mg de cefalexina (Produto A), concentração final de

107,5Ilg/mL.
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FIGURA8. Cromatogramas obtidos por CLAE - método 2, referentes às

amostras de urina: 1 - branco; 2 - enriquecida com cefalexina (concentração

final de 25 ~g/mL); 3 - enriquecida com cefalexina (concentração final de 50

~g/mL);4 - enriquecida com cefalexina (concentração final de 100 ~g/mL).
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5.2.1.2 CURVA DE CALlBRAÇÃO

As TABELAS 23 e 24 apresentam os valores obtidos para

as curvas de calibração da cefalexina, para o método 1, e as TABELAS 25 e

26, referem-se aos resultados do método 2. As retas de calibração foram

obtidas a partir do intervalo de pontos de concentração das soluções-padrão,

preparadas pela diluição da cefalexina tanto em água destilada como em urina

(item 4.2.2.2.1), em que se obteve CV inferior a 10 %. Portanto, para o método

1, a reta de calibração foi obtida no intervalo de concentração de 5 a 500

j.1g/mL,e para o método 2, no intervalo de 10 a 500 j.1g/mL.A representação

gráfica das curvas de calibração, bem como as equações das retas, obtidas

por análise de regressão linear, método dos mínimos quadrados, encontram-

se nas FIGURAS 9 (método 1) e 10 (método 2). Não foram observadas

diferenças entre as curvas de calibração preparadas com água e com urina,

em ambos os métodos.
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y= 36392x+ 174173

r = 0,9970 (urina)
y = 36659x + 92510

r = 0,9973 (água)

I À Agua
.lkina

o
O 100 200 300 400

Concentração cefalexina (ugInt.)
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FIGURA 9, Curva de calibração da cefalexina referente ao método 1, obtida a

partir de diferentes diluições em água destilada e em urina, após extração e

análise cromatográfica ( r = 0,997; P < 0,0001). Os valores correspondem à

média de três determinações.
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FIGURA 10. Curva de calibração da cefalexina referente ao método 2, obtida

a partir de diferentes diluições em água destilada e em urina, após extração e

análise cromatográfica (r = O,9974-urina e r = 0,9914-água; p < 0,0001). Os

valores correspondem à média de três determinações.
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TABELA23. Resultados referentes à curva de calibração obtida a partir da

análise cromatográfica da cefalexina - método 1, usando como diluente a

água destilada, de acordo com item 4.2.2.2.1

Cefalexina (f.!g/mL) CV(%)

222320
215010
222167
367811
376562
374052
993487
997792
984205
1923395
1956949
1934965
3991169
3810580
3869930
7371300
7246003
7539860
15462800
15521164
15604080
17777100
17777112
17829400
20944000
18918668
21147893

CV = Coeficiente de variação; OP = desvio-padrão

Áreas absolutas

dos picos

5,0

10,0

25,0

50,0

100,0

200,0

400,0

500,0

800,0

Médias das áreas

:t DP
-~

219832,33 :t

4176,96

372808,33 :t

4506,11

991828,00 :t

6943,76

1938436,33 :t

17044,22

3890559,67 :t

92045,01

7385721 ,00 :t

147458,32

15529348,00 :t

70994,66

17794537,33 :t

30191,97

20336853,67 :t

1232408,63

1,90

1,21

0,70

0,88

2,36

1,99

0,46

0,17

6,06
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TABELA 24. Resultados referentes à curva de calibração obtida a partir da

análise cromatográfica da cefalexina - método 1, usando como diluente a

urina, de acordo com item 4.2.2.2.1

Cefalexina (~g/mL) Áreas absolutas
dos picos
230036
224521
225622
364240
376420
376692
1073268
1073120
1159720
1968410
2054504
1971724
3986123
3869930
4152050
7682871
7760582
7793208
15296240
15329988
15557100
17630138
17682435
17752404
22546632
24559933
25469870

CV = Coeficiente de variação; DP = desvio-padrão

5,0

10,0

25,0

50,0

100,0

200,0

400,0

500,0

800,0

Médias das áreas
:t DP

226726,33 :t
2918,64

372450,00 :t
7111,95

1102036,00 :t
49955,86

1998212,67 :t
48777,88

4002701,00 :t
141788,74

7745553,67 :t
56682,90

15394442,67 :t
141872,44

17688325,67 :t

61345,50

24192145,00 :t

1495921,49

CV(%)

1,29

1,91

4,53

2,44

3,54

0,73

0,92

0,35

6,18
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TABELA 25. Resultados referentes à curva de calibração obtida a partir da

análise cromatográfica da cefalexina - método 2, usando como diluente a

água destilada, de acordo com item 4.2.2.2.1

Cefalexina (J.1g/mL) Áreas absolutas
dos picos

47986
58576
69475
79052
82078
83058
110480
105560
100220
127879
128196
131320
327292
334747
337195
667864
679618
671073
1323325
1325239
1394992
2592893
2617162
2721622
5089352
5069272
5055669
5452362
5578902
5663931
7293653
6985726
7062645

CV =Coeficiente de variação; DP =desvio-padrão

1,0

Médias das áreas
:!:: OP

58679,00 :!::

10744,87
18,31

CV(%)

2,5 81396,00 :!::

2088,26
2,57

5,0
105420,00 :!::

5131,43
4,87

10,0
129131,67 :!::

1901,77
1,47

25,0
333078,00 :!::

5158,15
1,55

50,0
672851,67 :!::

6075,51
0,90

100,0
1347852,00 :!::

40835,65
3,03

200,0
2643892,33 :!::

68400,82
2,59

400,0
5071431,00 :!::

16944,97
0,33

500,0 5565065,00 :!::

106461,06
1,91

800,0 2,257114008,00 :!::

160260,34
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TABELA 26. Resultados referentes à curva de calibração obtida a partir da

análise cromatográfica da cefalexina - método 2, usando como diluente a

urina, de acordo com item 4.2.2.2.1

Cefalexina(J.Lg/mL) Áreas absolutas Médias das áreas CV (%)
dos picos :t OP

1,0 64742 54743,67:t 15,88
48989 8691,71
50500

2,5 82046 78744,00:t 3,98
78368 3130,98
75818
108254 109975,33:t 3,51

5,0 114393 3856,75
107279
136670 138090,00:t 2,16

10,0 141520 2985,08
136080
351762 352587,33:t 4,64

25,0 369348 16363,62
336652
627218 640558,67:t 1,82

50,0 648933 11678,34
645525
1305140 1271669,67:t 2,31

100,0 1259981 29422,18
1249888
2697144 2654200,33:t 4,67

200,0 2750994 123975,19
2514463
4773122 4775617,00:t 1,66

400,0 4697767 79127,00
4855962
5213200 5188910,00:t 0,78

500,0 5142032 40606,46
5211498
7055361 7171365,33:i: 1,98

800,0 7129342 141766,90
7329393

CV = Coeficiente de variação; OP = desvio-padrão


