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RESUMO 
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O metronidazol é usado no tratamento de infecções causadas por 

protozoários e naquelas causadas por microrganismos anaeróbicos, no tratamento 

das formas intestinais e extra-intestinais de amebíase, em tricomoníase e em 

infecções bacterianas aeróbicas graves. Após administração oral, a absorção é 

rápida e completa sendo amplamente distribuído, atinge concentração plasmática 

máxima em 1-2 horas. A meia-vida de eliminação do metronidazol é de 6-12 horas. 

O objetivo deste trabalho foi avaliar a equivalência terapêutica por meio da 

bioequivalêmcia entre duas formulações de comprimidos revestidos contendo 

metronidazol, produzidos por dois fabricantes distintos, permitindo assim a 

intercambiabilidade entre as formulações.   

O ensaio de bioequivalência entre o produto teste (FUNED metronidazol) e o 

produto referência (Flagyl® - Aventis Pharma Ltda.) foi do tipo randomizado, cruzado 

e aberto. O medicamento foi administrado em dose única de 250 mg de 

metronidazol aos 24 voluntários sadios. Amostras de sangue foram coletadas até 48 

horas após a administração e analisadas por método, desenvolvido e validado, de 

cromatografia líquida de alta eficiência acoplada à espectrometria de massas (CLAE 

– MS/MS). 

As curvas de decaimento plasmático obtidas para o produto teste (FUNED 

metronidazol) e para o produto referência (Flagyl® - Aventis Pharma Ltda.) foram 

semelhantes, assim como os parâmetros farmacocinéticos Cmax (teste: 6,66 µg/mL; 

referência: 6,77 µg/mL), tmax (teste: 1,26 h; referência: 1,90 h), ASC0-t (teste: 73,42 

µgxh/mL; referência: 73,56 µgxh/mL), ASC0-∞ (teste: 75,15 µgxh/mL; referência: 

75,23 µgxh/mL) e t½el (teste: 8,00 h; referência: 7,76 h). 

Os intervalos de confiança 90% para a razão de Cmax (92,2 – 106,4 %), ASC0-t 

(97,2 – 102,5 %) e ASC0-∞ (97,1 – 102,8 %) encontram-se entre 80 e 125 %, 

intervalo proposto pela ANVISA e FDA para a bioequivalência. A comparação 

estatística por meio de análise de variância (ANOVA) dos parâmetros Cmax, ASC0-t e 

ASC0-∞ indica claramente não haver diferença significativa entre os dois produtos 

contendo 250 mg de metronidazol. Baseado nos resultados farmacocinéticos e 

estatísticos, conclui-se que os dois produtos são bioequivalentes e, podem ser 

considerados intercambiáveis na terapêutica. 
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Metronidazole is used to treat infections caused by protozoa and those caused 

by anaerobic microorganisms. It is the drug of choice for the treatment of amebiasis 

in the intestinal and extra-intestinal forms, trichomoniasis and bacterial aerobic 

diseases. After oral administration, its absorption is rapid, complete and widely 

distributed, reaching maximum plasma concentration in 1 to 2 hours. The half-life of 

elimination of metronidazole is 6 to 12 hours. The objective of this study was to 

evaluate the therapeutic equivalence through bioavalability between two formulations 

of tablets containing metronidazole, produced by two different manufacturers, thus 

allowing the interchangeability between the formulations. 

The bioequivalence assay between the test product (FUNED Metronidazole) 

and reference product (Flagyl® - Aventis Pharma Ltda.) was a randomized, crossover 

and open study. The drug was given at a 250 mg metronidazole single dose to 24 

healthy volunteers. Blood samples were collected until 48 hours after administration 

and analyzed by method, developed and validated in high performance liquid 

chromatography coupled to mass spectrometry (HPLC - MS / MS).  

The plasma decay curves obtained for the product test (FUNED 

metronidazole) and the reference product (Flagyl® - Aventis Pharma Ltda.) were 

statistically similar in the same way as the pharmacokinetic parameters Cmax  (test: 

6.66 µg/mL, reference: 6.77 µg/mL), tmax (test: 1.26 h; reference: 1.90 h), AUC0-t (test: 

73.42 µgxh/mL, reference: 73.56 µgxh/mL) AUC0-∞ (test: 75.15 µgxh/mL, reference: 

75.23). 

The 90% confidence intervals for the ratio of Cmax (92.2 - 106.4%), AUC0-t 

(97.2 - 102.5%) and AUC0-∞ (97.1 - 102.8%) are between 80 and 125%, range 

proposed by ANVISA and FDA for bioequivalence assays. This statistical parameters 

comparison using analysis of variance (ANOVA) Cmax, AUC0-t and AUC0-∞ clearly 

indicate no significant difference between the two products containing 250 mg of 

metronidazole. Based on the pharmacokinetic and statistical results, it is possible to 

conclude that the two products are bioequivalent and could be considered 

interchangeable in therapy. 
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O metronidazol é um derivado nitroimidazol sintético (Dicionário Terapêutico 

Guanabara, 2008; Drug Information Handbook, 2005). É o fármaco de escolha para 

tratamento das formas intestinais e extra-intestinais da amebíase, tricomoníase e 

infecções bacterianas aeróbicas graves. Também é indicado para balantidíase, 

giardíase e vaginite causada por Gardnerella vaginalis. É ativo contra bactérias 

anaeróbicas dos gêneros Bacteroides, Clostridium, Fusobacterium, Peptococcus e 

Peptostreptococcus. Em infecções anaeróbicas graves, é utilizado no tratamento de 

abscesso cerebral, infecções intra-abdominais e pélvicas, osteomielite, artrite séptica 

e endocardite. É utilizado também para profilaxia de infecções pós-operatórias em 

pacientes que irão sofrer cirurgia colorretal eletiva classificada como contaminada ou 

potencialmente contaminada (Dicionário Terapêutico Guanabara, 2008). 

Após administração oral, a absorção de metronidazol é rápida e completa. É 

amplamente distribuído pelo organismo e liga-se fracamente às proteínas 

plasmáticas (menos de 20%), atingindo concentração plasmática máxima em 1 a 2 

horas (Dicionário Terapêutico Guanabara, 2008; Drug Information Handbook, 2005). 

O volume de distribuição do metronidazol é de 0,8 L/kg e sua 

biotransformação, principalmente hepática, origina os metabólitos 1-(2-hidroxietil)-2-

hidroximetil-5-nitroimidazol, ácido 2-metil-5-nitroimidazol-1-ilacético e seus 

conjugados glicurônicos (Dicionário Terapêutico Guanabara, 2008). 

O metronidazol e seus metabólitos são excretados especialmente na urina (60 

a 80% da dose administrada, sendo 20% na forma inalterada) e parte nas fezes (6 a 

15%). A meia-vida de eliminação do metronidazol varia de 6 a 12 horas (Drug 

Information Handbook, 2005; Dicionário Terapêutico Guanabara, 2008). 

A dose oral recomendada de metronidazol para tratamento de amebíase em 

adultos é de 500 mg a 750 mg a cada 8 horas por 5 a 10 dias. Para tricomoníase, 

recomenda-se uma dose oral de 250 mg a cada 8 horas por 7 dias ou 375 mg duas 

vezes ao dia por 7 dias ou dose única de 2g (Drug Information Handbook, 2005). 

Para garantir a intercambiabilidade entre medicamentos referência e 

candidatos à genéricos, bem como a eficácia clínica e segurança dos produtos 

similares, a legislação vigente no Brasil exige a realização de estudos de 

bioequivalência. Segundo a Organização Mundial da Saúde (WHO, 1996), os 
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medicamentos genéricos devem satisfazer os mesmos padrões de qualidade, 

eficácia e segurança que o produto original, ou inovador, além de serem 

clinicamente intercambiáveis com estes últimos. 

Para algumas classes de produtos, inclusive formulações parenterais de 

compostos altamente solúveis em água, a intercambiabilidade é adequadamente 

garantida pela implementação das Boas Práticas de Fabricação e pela evidência de 

conformidade com especificações farmacopéicas relevantes. Entretanto, para a 

maioria dos produtos, incluindo grande parte das formas farmacêuticas sólidas orais, 

a intercambiabilidade deve ser demonstrada, anexando-se esses dados à 

documentação para requisição da autorização de comercialização de medicamento 

genérico ou similar. Em geral, isso pode ser feito por meio de ensaios de 

bioequivalência e biodisponibilidade relativa (WHO, 1996).  

A bioequivalência entre medicamentos pode ser avaliada pela comparação 

dos parâmetros farmacocinéticos relacionados à biodisponibilidade do fármaco a 

partir de produtos farmacêuticos distintos. Os estudos de bioequivalência permitem a 

comparação em relação à extensão da absorção do(s) princípio(s) ativo(s) e à 

velocidade com que esta absorção ocorre a partir da forma farmacêutica (ANVISA, 

2003; Chow & Liu, 2000). 

Duas formas farmacêuticas são ditas bioequivalentes quando, ao serem 

administradas ao mesmo indivíduo, nas mesmas condições experimentais e na 

mesma dose molar, não apresentarem diferenças significativas em relação à 

biodisponibilidade (Chow & Liu, 2000). Neste sentido, os ensaios de bioequivalência 

tem como objetivo demonstrar que um produto apresenta, ou não, diferenças 

significativas em relação ao desempenho biológico quando comparado a outro 

previamente aprovado (Ritschel, 1992). 

Os produtos submetidos ao estudo foram o Flagyl® 250 mg comprimido 

revestido produzido por Aventis Pharma (formulação referência) e o FUNED 

Metronidazol 250 mg comprimido revestido produzido por Fundação Ezequiel Dias – 

FUNED (formulação teste).  
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2.1. OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral no presente trabalho foi avaliar a equivalência terapêutica por 

meio da bioequivalência entre duas formulações de comprimidos revestidos 

contendo metronidazol, produzidos por dois fabricantes distintos, confirmando assim 

a intercambiabilidade entre as formulações. 

 

2.2.   OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

� Desenvolver, validar e otimizar um método analítico preciso e exato para 

quantificação de metronidazol em plasma humano por meio de CLAE-MS/MS; 

� Determinar os parâmetros farmacocinéticos relativos à absorção e eliminação 

do fármaco após a administração de comprimidos revestidos de metronidazol 

(250 mg) a 24 voluntários sadios; 

� Realizar os cálculos matemáticos comparando as razões e os valores de IC 

90% entre os parâmetros Cmax, ASC0-t e ASC0-∞ para os produtos analisados; 

� Realizar tratamento estatístico e avaliar a confiabilidade do experimento. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 
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3.1. BIOEQUIVALÊNCIA E BIODISPONIBILIDADE 

 

A ação terapêutica de um fármaco depende da existência de uma 

concentração efetiva no local de ação durante certo período de tempo. A 

quantificação da concentração plasmática é uma medida indireta preditiva, uma vez 

que a concentração da corrente sanguínea entra em equilíbrio com o local de ação. 

Desta forma, a biodisponibilidade de um fármaco a partir de uma forma farmacêutica 

assume um papel crítico na eficácia clínica, sendo imprescindível a caracterização 

da formulação adequadamente (INFARMED, 2009). 

A absorção é um pré-requisito para a atividade terapêutica de fármacos de 

ação sistêmica quando administrados por via extravascular. Muitas vezes 

considerada sinônimo de absorção ou como propriedade das formas farmacêuticas 

relacionadas à efetividade dos fármacos, a biodisponibilidade tem sido associada às 

referências de qualidade de medicamentos. Segundo o FDA, o conceito de 

biodisponibilidade é definido pela quantidade e velocidade de absorção do fármaco, 

a partir de um produto farmacêutico e que se encontra disponível no sítio de ação 

(Lachman et al., 1986).  

Os estudos de biodisponibilidade, por meio da determinação da concentração 

sanguínea de fármaco em função do tempo, avaliam alinearidade farmacocinética, 

determinam o coeficiente de variação do fármaco intra e interindividual, investigam 

as diversas variáveis envolvidas na administração do fármaco (por exemplo, 

administração concomitante de fármacos, efeito da alimentação, estado do paciente, 

entre outros) e comparam medicamentos (por exemplo, medicamento teste e 

referência em um teste de bioequivalência) (Welling, 1991). 

 A bioequivalência estima a biodisponibilidade relativa entre dois produtos, 

focando na comparação do desempenho biofarmacotécnico destes produtos, 

velocidade e extensão de absorção do fármaco. Normalmente, nos estudos de 

bioequivalência, um produto teste é comparado a um produto referência, por meio 

de critérios específicos de avaliação com limites pré-definidos (Pearce et al.; 2004; 

Chen et al.; 2001). 
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Esses estudos visam acima de tudo garantir eficácia e segurança ao paciente 

por meio da intercambiabilidade entre medicamentos genérico e referência, uma vez 

que os medicamentos genéricos são considerados cópias e não trazem nenhuma 

inovação em sua formulação (Storpirtis et al., 2008). 

 

3.1.1. HISTÓRICO 

 

O termo biodisponibilidade surgiu na literatura científica no início da década 

de 70, com a publicação de relatos de diferenças entre as curvas de decaimento 

plasmático provenientes da administração de diferentes formulações de digoxina 

(Porta, 1999). Entretanto, desde 1912, utilizam-se conceitos de absorção após a 

administração de composto exógeno apresentados em algumas publicações (Bueno, 

2005). 

Por volta de 1980, surgiram questões envolvendo a quantificação de 

metabólitos e a importância de seu papel na determinação da bioequivalência, 

considerando a importância na biodisponibilidade (Jackson et al., 2004; Rhodes, 

1999). A razão deste dilema é que, algumas vezes, o fármaco atinge níveis 

aceitáveis dentro do intervalo de confiança 90% e o metabólito não e vice-versa. 

Atualmente, criou-se o consenso de que para maioria dos medicamentos, a 

quantificação apenas da molécula principal já é suficiente, uma vez que esta é mais 

sensível a diferenças de formulações do que a determinação do metabólito (Jackson 

et al., 2004). 

Os principais fatores que desencadearam inúmeros estudos de 

bioequivalência foram os elevados custos envolvidos na triagem clínica completa de 

novos medicamentos e o surgimento de cópias de medicamentos inovadores, além 

do desenvolvimento da tecnologia bioanalítica, especialmente a cromatografia de 

alta eficiência, que melhoraram a especificidade, a sensibilidade e a precisão na 

determinação de fármacos juntamente com seus produtos de biotransformação 

presentes em quantidades reduzidas nos líquidos biológicos (Consiglieri & Storpirtis, 

2000; Marzo & Monti, 1998). 
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Os ensaios clínicos seguem princípios éticos e científicos de experimentação 

e são responsáveis pelas bases da avaliação de eficácia e segurança de fármacos 

ou medicamentos. Na atualidade, a farmacologia clínica desenvolve principalmente 

duas atividades: estudos farmacocinéticos e elaboração, execução e análise de 

ensaios clínicos para avaliar a segurança, qualidade e a eficácia dos medicamentos 

em seres humanos (Brioschi, 2006; Brasil, 1996). 

A confiabilidade dos resultados dos estudos de bioequivalência está na 

dependência do planejamento adequado e execução correta do protocolo dos 

estudos clínicos, analíticos e estatísticos. Os estudos clínicos devem ser elaborados 

com bastante clareza e segurança, seguindo os parâmetros estabelecidos na 

Declaração de Helsinque e Resolução 196/96, que trata das diretrizes e normas de 

pesquisa clínica em seres humanos (Brioschi, 2006; Brasil, 1996). 

 

3.1.2. CONCEITOS 

 

3.1.2.1. BIODISPONIBILIDADE 

 

Biodisponibilidade indica a velocidade e a extensão de absorção de um 

princípio ativo em forma de dosagem, a partir de sua curva de concentração/tempo 

na circulação sistêmica ou na excreção urinária (Brasil, 1999a). 

Segundo o FDA (United States, 2004a), biodisponibilidade é a velocidade e a 

extensão pelas quais um fármaco é absorvido a partir de um produto farmacêutico e 

torna-se disponível no sítio de ação. 

O EMEA (European Medicine Agency, 2002) define como sendo a velocidade 

e a extensão pelas quais a substância ativa ou metabólito ativo é absorvido a partir 

da forma farmacêutica e torna-se disponível no sítio de ação. Entretanto, como a 

maioria das substâncias é indicada para ação sistêmica, e considerando-se que a 

substância que está na circulação sistêmica estará em continua troca com a 



10 

 

substância presente no local de ação, a biodisponibilidade pode ser definida como a 

extensão e a velocidade pelas quais a substância ativa é liberada da forma 

farmacêutica para a circulação sistêmica. 

Apesar das três definições relacionarem velocidade e extensão de absorção, 

apenas a legislação brasileira sugere formas de obtenção destas medidas, por meio 

de curvas de concentração versus tempo, a partir de concentração plasmática ou 

excreção urinária (Kano, 2008). 

 

3.1.2.2. BIODISPONIBILIDADE RELATIVA 

 

Segundo a ANVISA, biodisponibilidade relativa é o quociente da quantidade e 

velocidade de princípio ativo que chega à circulação sistêmica a partir da 

administração extravascular de um produto de referência e de um produto 

considerado similar ao referência que contenham o mesmo princípio ativo (Brasil, 

2007b).  

 

3.1.2.3. BIODISPONIBILIDADE ABSOLUTA 

 

Segundo Shargel e Yu (1999), a biodisponibilidade absoluta é a fração da 

dose administrada que é efetivamente absorvida pelo organismo. Pode ser 

determinada calculando-se a área sob a curva da concentração plasmática versus 

tempo, tendo-se como referência uma injeção intravenosa, pois neste caso, a 

biodisponibilidade é de 100%. 

 

3.1.2.4. BIOEQUIVALÊNCIA 
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Bioequivalência consiste na demonstração de equivalência farmacêutica entre 

os produtos apresentados sob a mesma forma farmacêutica, contendo composição 

qualitativa e quantitativa idênticas de principio(s) ativo(s), e que tenham 

biodisponibilidade comparável, quando estudados em um mesmo desenho 

experimental (Brasil, 1999a). 

Segundo FDA (United States, 2004a), bioequivalência entre dois 

medicamentos é caracterizada pela ausência de diferenças significativas na 

velocidade e na extensão pela qual o fármaco ou metabólito ativo, presentes em 

equivalentes farmacêuticos ou alternativas farmacêuticas, torna-se disponível no 

sítio de ação, quando administrados na mesma dose molar, e sob as condições 

similares, em um teste com um desenho apropriado. 

De acordo com o guia sobre a investigação de bioequivalência publicado pelo 

EMEA em 2008, dois medicamentos são considerados bioequivalentes se as 

biodisponibilidades (velocidade e extensão da absorção) após a administração da 

mesma dose molar estiverem dentro de limites aceitáveis pré-definidos para 

intervalo de confiança 90% que são de 80 a 125%. Estes limites são estabelecidos 

para garantir eficácia e segurança comparáveis no desempenho in vivo (European 

Medicine Agency, 2008). 

 

3.2. ENSAIOS DE BIOEQUIVALÊNCIA/BIODISPONIBILIDADE 

RELATIVA 

 

Bioequivalência entre dois produtos é avaliada normalmente por estudos com 

o seguinte delineamento: dose única, dois períodos de eliminação (wash out) 

apropriado de no mínimo sete meias vidas do fármaco, dois tratamentos, duas 

seqüências, aberto, randomizado, cruzado comparando doses iguais dos 

medicamentos teste e referência em voluntários adultos de ambos os sexos, 

saudáveis e em jejum noturno e por 4 horas após a administração do fármaco 

(Shargel & Yu, 1999). 
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O ensaio de bioequivalência envolve medidas de comparação de 

biodisponibilidade de medicamento genérico e medicamento referência (Benet, 

1999), deve ser necessariamente precedido de um ensaio de equivalência 

farmacêutica e a comparação entre os perfis de dissolução também é necessária e 

recomendável (Storpirtis et al., 2004). 

O estudo é realizado por meio de quantificação do fármaco e/ou metabólito 

ativo na circulação (sangue, plasma ou soro) ou através de quantificação na urina, 

quando justificado. Alternativamente, o estudo poderá ser realizado comparando as 

medidas farmacodinâmicas (Brasil, 2006b) e se justificam apenas em dois tipos de 

situações: modificações de uma formulação já existente no mercado ou versões 

genéricas e similares de formulações referência.  

Em geral, os resultados são avaliados por um órgão oficial que estabelece os 

padrões de proximidade entre os perfis de biodisponibilidade. Cada padrão 

estabelecido é constituído de um ou mais critérios de aceitação para cada medida 

de biodisponibilidade considerada necessária na avaliação, como por exemplo, Cmax, 

ASC0-t e ASCo-∞ (Consiglieri, 1996). 

Antes da realização dos estudos in vivo (bioequivalência) existem as 

exigências da realização dos testes que compreendem a equivalência farmacêutica 

fundamentada em: 

� Questões éticas: devem-se obter comprovações da qualidade dos 

medicamentos antes de submeter voluntários sadios a ensaios de 

bioequivalência; 

� A constatação de que o teste de bioequivalência será realizado em 

medicamentos que não apresentem diferenças superiores a 5% de teor e 

tenham preferencialmente sido fabricados até 6 meses antes do teste, aliado 

a validação do processo de fabricação e as Boas Práticas de Fabricação e 

Controle de Qualidade (BPFC); 

� Em casos onde o método para determinar equivalência farmacêutica não 

esteja descrito em compêndios oficiais, o fabricante do genérico deve 

desenvolver tais métodos e este deve ser validado por laboratórios de 



13 

 

equivalência com certificação REBLAS (Rede Brasileira de Laboratórios 

Analíticos de Saúde – ANVISA); 

� No caso de medicamentos isentos de estudos de bioequivalência, a 

equivalência farmacêutica é o principal requisito que sustenta a 

intercambiabilidade (Storpirtis et al., 2004). 

 

3.2.1. DELINEAMENTO DO ESTUDO IN VIVO 

 

O estudo convencional é do tipo aberto, aleatório, cruzado. Os voluntários 

recebem os medicamentos teste e referência em fases distintas, em esquema de 

dose simples ou múltipla, se necessário. Podendo ainda ser realizado em paralelo, 

quando se fizer necessário, como, por exemplo, em estudos que envolvam fármacos 

com meia vida de eliminação muito longa (Brasil, 2006b; Brasil, 2003b; Rolim, 2001). 

As vantagens de se utilizar este tipo de estudo são: 

� Cada indivíduo serve como seu próprio controle, o que permite uma 

comparação do indivíduo com ele mesmo, para as diferentes formulações; 

� Minimizar a variabilidade intraindividual na comparação das formulações, o 

que torna o teste de diferenças de tratamento mais poderoso; 

� Com uma aleatorização apropriada de indivíduos para a seqüência de 

administração das formulações, o planejamento produz as melhores 

estimativas não viciadas para a diferença (razão) entre as formulações (Brasil, 

2003b). 

O volume de líquido, normalmente a água, utilizado na administração do 

produto farmacêutico é padronizado, geralmente utiliza-se 200 mL (Brasil, 2006b). 

A ANVISA recomenda estudos de dose única, que são mais sensíveis as 

diferenças entre as formulações. No entanto, estudos de dose múltipla são aceitos 

em casos que sejam reconhecidamente necessários para reduzir a variabilidade 

intraindividual no processo de absorção do fármaco (Brasil, 2006b). 
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Estudos de bioequivalência incluindo a alimentação devem ser realizados nos 

seguintes casos: 

� Formas farmacêuticas de liberação prolongada ou controlada (estudo deve 

ser realizado adicionalmente com o estudo em jejum); 

� Formas farmacêuticas orais de liberação prolongada, com revestimento 

gastrorresistente; 

� Formas farmacêuticas orais de liberação imediata, cujos fármacos tenham a 

absorção influenciada pela presença de alimentos, resultando em alterações 

clinicamente significativas e na indicação da administração do medicamento 

com alimentos (Brasil, 2006b). 

 

3.2.2. CRONOGRAMA DE COLETAS 

 

O cronograma de coletas deve caracterizar o perfil plasmático do fármaco 

ou do metabólito adequadamente (concentração versus tempo) contemplando 

um tempo de 3 a 5 meias-vidas de eliminação ou um tempo superior (Brasil, 

2006b) e para ser representativo, este cronograma deve representar o tmax,  

independente do número de amostras, como demonstrado por Kano (2008), 

onde cronogramas de coletas com 9 amostras foram semelhantes aos 

cronogramas contendo 22 amostras, desde que estes cronogramas 

caracterizassem o tmax, ou seja, desde que o cronograma de coletas contemple o 

tmax. O período de eliminação (wash out), intervalo entre uma fase e outra, deve 

ser de no mínimo sete meias-vidas de eliminação (Brasil, 2006b).  

Fármacos com meia-vida de eliminação superior a 24 horas podem ter 

cronograma de coleta alternativo, que possibilite determinar a área sob a curva 

truncada em 72 horas (ASC0-72) ou pode-se realizar o estudo em paralelo, onde 

cada voluntário participa do estudo tomando apenas uma das formulações, neste 

caso o cronograma de coletas pode ser superior a 72 horas para melhor 

caracterização da eliminação do fármaco na curva de decaimento plasmático 

(Brasil, 2006b). 
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3.2.3. VOLUNTÁRIOS 

 

O número de voluntários deverá sempre assegurar poder estatístico 

suficiente para garantir a confiabilidade dos resultados do estudo de 

bioequivalência. O número de voluntários pode ser calculado com base no 

coeficiente de variação dos resultaods relativos aos parâmetros farmacocinéticos 

obtidos para o fármaco e no poder do teste, não sendo permitido número de 

voluntários inferior a 12. E na falta de dados relativo ao coeficiente de variação 

do fármaco, o pesquisador pode optar por utilizar o número mínimo de 24 

voluntários. O protocolo deve prever ainda possíveis exclusões (dropouts) (Brasil, 

2006b). 

A seleção de voluntários para estudos de bioequivalência tem como 

objetivo minimizar a variabilidade e permitir a detecção de diferenças entre os 

produtos farmacêuticos (Romeu, 2002). 

Os voluntários do sexo masculino, feminino ou de ambos os sexos devem 

ter idade superior a 18 anos e estarem aptos a assinar o termo de consentimento 

livre e esclarecido (TCLE). Quando forem selecionados voluntários de ambos os 

sexos, a seleção deve ser feita de forma que o número de voluntários do sexo 

masculino seja igual ao número de voluntários do sexo feminino, e que esteja 

distribuído aleatoriamente pelas sequências do estudo. Em casos em que o 

medicamento é de uso de uma população especifica, como por exemplo, de um 

determinado sexo e/ou faixa etária, o estudo deve ser conduzido com voluntários 

que atendam estes critérios (Brasil, 2006b). 

Os voluntários devem ser saudáveis, e estarem dentro do peso normal, 

sendo aceitos desvios de ±15%, levando-se em consideração altura e estrutura 

física. A ANVISA recomenda que sejam evitados voluntários com histórico de 

abuso de álcool e fumantes, e no caso de serem incluídos indivíduos fumantes, 

deve-se identificá-los (Brasil, 2006b). Os critérios de inclusão devem ser 

suficientes para selecionar este tipo de voluntário (Storpirtis et al., 2004). 
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3.2.4. ETAPA ANALÍTICA 

 

A etapa analítica é aquela onde o fármaco é quantificado e, portanto, não 

pode haver dúvidas sobre os resultados obtidos. Durante o planejamento da etapa 

analítica, deve-se estabelecer o analito a ser quantificado (fármaco inalterado, 

metabólito ou pró-fármaco), a matriz biológica a ser utilizada (soro, plasma, sangue 

total ou urina) e o método analítico adequado (Storpirtis et al., 2004). As amostras 

biológicas são retiradas antes da administração do fármaco e após em intervalos 

apropriados com a finalidade de obter um perfil adequado da concentração do 

fármaco versus tempo (Shargel & Yu, 1999). 

O método analítico deve ser específico para cada analito, preciso, exato e 

relativamente simples, de modo a minimizar erros. A metodologia deve ser 

previamente validada e os parâmetros de validação devem estar estabelecidos 

(Brasil, 2003a) e devem garantir que um determinado método analítico seja confiável 

e reprodutível quando utilizado para quantificar determinado analito em uma matriz 

biológica (Briscoe et al., 2007).  

 

3.2.4.1. VALIDAÇÃO DO MÉTODO BIOANALÍTICO 

 

O método bioanalítico deve estar validado de acordo com a RE 899/2003 e 

descrito em procedimento operacional padrão (POP) (Brasil, 2006b; Brasil, 2003a), e 

tem por finalidade dar suporte ao estudo, permitindo assim uma interpretação 

confiável dos dados que serão obtidos (Shah, 2007). 

A validação deve garantir, por meio de estudos experimentais, que o método 

atenda as exigências das aplicações analíticas, assegurando a qualidade dos dados 

e a confiabilidade dos resultados (Shah, 2007; Brasil, 2003a). Deste modo, 

determinam-se os seguintes parâmetros: 
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� Precisão; 

� Exatidão; 

� Linearidade; 

� Limite de detecção (LD); 

� Limite de quantificação (LQ); 

� Reprodutibilidade; 

� Estabilidade: 

• curta duração; 

• longa duração; 

• soluções padrão; 

• ciclos de congelamento e descongelamento; 

• pós-processamento; 

� Recuperação (Brasil, 2003a). 

São aceitos desvios de 15% para todos os pontos da curva de calibração e os 

controles de qualidade (CQ) nas concentrações determinadas (baixa, média e alta); 

exceto para o LQ, para o qual são aceitos desvios de até 20%. Os controles de 

qualidade são utilizados para a avaliação de uma corrida (Brasil, 2003a). Já para o 

parâmetro de recuperação, são desejáveis valores próximos a 100%, mas são 

permitidos valores menores desde que os resultados obtidos sejam precisos e 

exatos, ou seja, desvios inferiores a 15% (Shah, 2007; Brasil, 2003a). 

 

3.2.5. ETAPA ESTATÍSTICA 

 

A etapa estatística inicia-se com o planejamento do estudo e o cálculo do 

número adequado de voluntários, considerando a variabilidade do fármaco, as 

possíveis desistências ou a exclusão de voluntários, caso ocorram. O planejamento 

inclui a elaboração da lista de randomização e o tratamento estatístico a que os 

dados serão submetidos (Shargel & Yu, 1999). 
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Os parâmetros farmacocinéticos serão obtidos a partir das curvas de 

concentração sanguínea do fármaco versus tempo, e analisados estatisticamente 

para determinação da bioequivalência (Brasil, 2006b). 

São calculados a partir dos seguintes parâmetros farmacocinéticos: 

� ASCo-t (área sob a curva de 0 a t), obtido através do gráfico de concentração 

plasmática versus tempo; 

� ASCo-∞ (área sob a curva de 0 a infinito), obtido por extrapolação utilizando a 

constante de eliminação (Kel), este parâmetro deve ser igual ou superior a 

80% ASCo-t, exceto em casos em que é feito ASC truncada; 

� Cmax e tmax, referentes ao pico de concentração máxima, estes parâmetros 

são obtidos diretamente sem interpolação dos dados; 

� t½el (meia vida de eliminação), porém não há necessidade de tratamento 

estatístico para este parâmetro (Brasil, 2006b). 

Deve-se justificar a exclusão de voluntários que apresentam dados 

discrepantes, até o limite de 5% do número de voluntários (Brasil, 2006b). Os 

produtos são considerados bioequivalentes quando os valores de IC 90% (Intervalo 

de confiança de 90%) estão entre 80 e 125% (Brasil, 2006b; Benet, 1999). 

Para o intervalo de confiança, temos que se a regra de ± 20% é adotada para 

medidas farmacocinéticas sem transformação, o nível de significância é usualmente 

escolhido como 5% (α=0,05) e o coeficiente de 90% de confiança é utilizado para µ T 

− µ R. Para medida farmacocinética com transformação logarítmica, usando a regra 

80/125, o nível de significância a ser escolhido também é usualmente de 5%, 

resultando um intervalo de 90% de confiança para µ T − µ R. Assim, o intervalo de 

confiança 100(1-2α)%, (L1 , U1 ) para µR−µT significa que se o estudo for repetido 

por exemplo, B vezes, então 100(1-2α)% vezes, B intervalos aleatórios irão cobrir µ T 

− µ R , isto é, irá conter µ T − µ R. Ou em termos de probabilidades, Pr (µ R − µ T Є(L1, U1 )) 

= 1-2α. Desta maneira, o intervalo de confiança 90% representa que se o o teste de 

bioequivalência for repetido n vezes, os resultados estarão dentro do intervalo 

estipulado em 90 % das vezes (ANVISA, 2003). 

Durante a etapa estatística, realiza-se a análise multivariada, utilizando a 

análise de variância (ANOVA), que tem como objetivo estudar a variabilidade nos 
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dados observados particionando a soma de quadrados total das observações em 

componentes dos efeitos fixos e dos erros aleatórios (ANVISA, 2003). 

 Na ANOVA, são avaliados efeitos de seqüência e voluntário, efeito de 

formulação, efeito de período e efeito residual. Os efeitos de seqüência e de 

voluntário medem a diferença entre os grupos de voluntários definidos naquela 

seqüência. O efeito de formulação é o que realmente é determinado no estudo de 

bioequivalência. O efeito de período mede as diferenças entre os dois períodos e o 

efeito residual mede se existe diferença entre os efeitos residuais das formulações 

(Bueno, 2005; Jackson, 1999). Por exemplo, para o delineamento crossover padrão 

2x2, devemos particionar a soma de quadrados total das 2(n1+n2) observações em 

componentes dos efeitos residuais, do efeito de período, do efeito de fármaco e do 

erro (ANVISA, 2003). 

Para reduzir a possibilidade de falhas em detectar pequenas diferenças entre 

os produtos avaliados, o poder do teste estatístico é determinado para calcular a 

probabilidade da conclusão da análise ser válida e deve ser maior do que 80%. O 

poder do teste dependerá do tamanho da amostra, variabilidade dos resultados e 

nível desejado de significância (Brasil, 2003b). 

 

3.2.6. APLICAÇÃO DOS ENSAIOS DE BIOEQUIVALÊNCIA E 

BIODISPONIBILIDADE RELATIVA 

 

Várias são as finalidades para a utilização de estudos de biodisponibilidade e 

bioequivalência, alguns tipos de avaliações estão apresentados no Quadro 1 

(Bueno, 2005). 
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Quadro 1 Tipos de avaliações de estudos de biodisponibilidade e bioequivalência 

e suas respectivas aplicações e situações em que estes estudos são 

realizados 

Tipos de avaliações Aplicações 

Bioequivalência de 

medicamentos 

Estes estudos são necessários por ocasião do registro 

de medicamentos genéricos e similares, excetuando 

casos de bioisenções e ensaios in vitro que substituem 

estes estudos descritos na RE 897 de 29 de maio de 

2003 (Brasil, 2007a; Brasil, 2007b; Brasil, 2003d) 

Medicamentos que 

contêm princípios ativos 

novos na terapêutica 

Utiliza estudos de biodisponibilidade para definir os 

parâmetros farmacocinéticos que até então são 

desconhecidos (Bueno, 2005) 

Novas formulações 

contendo fármacos já 

conhecidos 

Utiliza estes estudos para comparar a biodisponibilidade 

das formulações e determinar os parâmetros 

farmacocinéticos da nova formulação (Bueno, 2005) 

Formas farmacêuticas de 

liberação modificada 

Utiliza estes estudos para comparar a biodisponibilidade 

das formulações e determinar os parâmetros 

farmacocinéticos da formulação com liberação 

modificada (Bueno, 2005) 

Medicamentos contendo 

vários fármacos 

Novos medicamentos contendo vários fármacos já 

utilizados em separado na prática clínica devem passar 

por estes estudos, a fim de comparar as 

biodisponibilidades com as formulações referências 

Alterações de formulação 

de um medicamento 

Para efeitos de alterações pós-registro, alterações que 

impactam mais sobre a formulação podem necessitar 

novos testes de biodisponibilidade e bioequivalência ou 

novas formulações contendo concentrações superiores 

as já registradas (Brasil, 2003e) 
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Alterações de 

posologia/esquema 

terapêutico 

Utilizam-se estes estudos para deterrminar os 

parâmetros farmacocinéticos no novo esquema 

terapêutico. 

 

 

3.3. ASPECTOS REGULATÓRIOS 

 

A indústria farmacêutica iniciou o programa de genéricos na década de 60 

nos Estado Unidos que tinha o objetivo de provar eficácia e segurança por meio de 

ensaios de bioequivalência (Dias, 2003; Serra, 1998), porém foi apenas em 1984 

que os norte-americanos estabeleceram critérios que viriam a ser adotados 

mundialmente. O principal objetivo do governo norte-americano era buscar 

alternativas legais de reduzir os custos dos tratamentos de saúde e ampliar o acesso 

da população. Este objetivo foi atingido, uma vez que os medicamentos genéricos 

não precisam arcar com despesas de pesquisa e desenvolvimento farmacotécnico e 

marketing (Pró-genéricos, 2009). 

No Brasil, a implantação do programa de genéricos teve inicio com a 

promulgação da lei n° 9.787 em 10 de fevereiro de 1999. A legislação brasileira 

baseou-se em legislações mais avançadas provenientes dos Estados Unidos (FDA – 

Food and drug administration) e do Canadá (Health Canada) (Pró-genéricos, 2009; 

Brasil, 1999a) e determina os seguintes itens que posteriormente foram 

regulamentados pela Resolução 391/1999 e revogada pela RDC 10/2001 (Brasil, 

2001; Brasil, 1999b): 

1. Os critérios e condições para o registro e o controle de qualidade dos 

medicamentos genéricos; 

2. Os critérios para as provas de biodisponibilidade de produtos farmacêuticos 

em geral; 
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3. Os critérios para a aferição da equivalência terapêutica, mediante as provas 

de bioequivalência de medicamentos genéricos, para a caracterização de sua 

intercambiabilidade; 

4. Os critérios para a dispensação de medicamentos genéricos nos serviços 

farmacêuticos governamentais e privados, respeitada a decisão expressa de 

não intercambiabilidade do profissional prescritor (Brasil, 2001; Brasil, 1999a; 

Brasil, 1999b). 

A intercambiabilidade dos genéricos foi primeiramente definida pela ANVISA 

na Resolução 391, de 9 de agosto de 1999, que posteriormente foi revogada pela 

Resolução RDC 10, de 02 de janeiro de 2001, republicada como a Resolução RDC 

135, de 29 de maio de 2003 e novamente revogada pela Resolução RDC 16, de 02 

de março de 2007, onde estão descritos os requisitos e critérios técnicos para 

registro de genéricos, incluindo os procedimentos referentes à intercambiabilidade 

(Pró-genéricos, 2009; Brasil, 2007a; Brasil, 2003c; Brasil, 2001; Brasil, 1999b). 

Conforme determina a legislação no Brasil, os genéricos podem chegar ao 

consumidor depois de passarem por uma das três situações a seguir:  

1. Testes de bioequivalência que são realizados em seres humanos, e garantem 

que os genéricos apresentam a mesma extensão e velocidade de absorção 

dos fármacos correspondentes aos medicamentos de referência;  

2. Equivalência farmacêutica, garantindo que a composição do produto teste é 

semelhante ao do medicamento de referência ou preenchendo requisitos de 

bioisenções por correlação in vitro – in vivo (CIVIV)  

3. Pelos requisitos proposto pelo sistema de classificação biofarmacêutica 

proposto por Amidon e colaboradores em 1995 (Pró-genéricos, 2009; Amidon 

et al., 1995). 

Existe um esforço da comunidade cientifica, técnica e das agências 

regulatórias na tentativa de complementar e harmonizar os conceitos relacionados à 

biodisponibilidade e bioequivalência. Outros conceitos também são inseridos tais 

como equivalentes farmacêuticos, equivalentes terapêuticos e alternativas 

farmacêuticas; estes conceitos apresentam pequenas diferenças entre as definições 

apresentadas pelas agências regulatórias (Kano, 2008). 



23 

 

A seguir estão descritas as principais definições dadas por algumas agências 

regulatórias. 

 

3.3.1. PRODUTO FARMACÊUTICO INTERCAMBIÁVEL 

 

Considera-se como um produto farmacêutico intercambiável aquele que 

apresenta equivalência terapêutica a um medicamento referência, comprovados, 

essencialmente, os mesmos efeitos de eficácia e segurança (Brasil, 1999a). 

 

3.3.2. EQUIVALENTE TERAPÊUTICO 

 

De acordo com a ANVISA, equivalentes terapêuticos são quando dois 

medicamentos são considerados equivalentes farmacêuticos e, após a 

administração na mesma dose molar, seus efeitos em relação à eficácia e 

segurança são essencialmente os mesmos, o que é avaliado por meio de estudos 

de bioequivalência apropriados, ensaios farmacodinâmicos, ensaios clínicos ou 

estudos in vitro (Brasil, 2007a). 

De acordo com a definição apresentada pelo FDA (United States, 2004a), 

equivalentes terapêuticos são apenas os produtos farmacêuticos que são 

equivalentes farmacêuticos e, seus efeitos em relação à eficácia e segurança forem 

os mesmos, quando administrados aos pacientes conforme descrito nas bulas. 

O EMEA (European Medicine Agency, 2002) define equivalentes terapêuticos 

como produtos farmacêuticos que contêm a mesma substância ativa ou metabólito 

ativo, e que clinicamente, apresentem a mesma eficácia e segurança. 
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3.3.3. EQUIVALENTE FARMACÊUTICO 

 

É definido como sendo medicamento que contém o(s) mesmo(s) fármaco(s), 

isto é o mesmo sal ou éster da molécula terapeuticamente ativa, na mesma 

quantidade e forma farmacêutica, podendo ou não conter excipientes idênticos, 

quando comparado com o medicamento referência. Deve cumprir com as mesmas 

especificações da Farmacopéia Brasileira e, na ausência destas, com as de outros 

códigos autorizados pela legislação vigente ou, ainda, com outros padrões aplicáveis 

de qualidade, relacionados à identidade, dosagem, pureza, potência, uniformidade 

de conteúdo, tempo de desintegração e velocidade de dissolução, quando for o caso 

(Brasil, 2007a). 

Segundo o FDA (United States, 2004a), equivalentes farmacêuticos são 

definidos como sendo medicamentos que contenham o(s) mesmo(s) fármaco(s), isto 

é o mesmo sal ou éster da molécula terapeuticamente ativa, na mesma quantidade e 

forma farmacêutica, podendo ou não conter excipientes idênticos. Devem cumprir 

com as mesmas especificações farmacopéicas ou, ainda, com outros padrões 

aplicáveis de qualidade, relacionados à identidade, dosagem, pureza, potência, 

uniformidade de conteúdo, tempo de desintegração e velocidade de dissolução, 

quando for o caso. 

O EMEA (European Medicine Agency, 2002) define equivalentes 

farmacêuticos como sendo produtos farmacêuticos que contém as mesmas 

quantidades de fármacos na mesma forma farmacêutica e que cumprem requisitos 

de qualidade iguais ou comparáveis.  

 

3.3.4. ALTERNATIVA FARMACÊUTICA 

 

São produtos farmacêuticos contendo a mesma molécula terapeuticamente 

ativa, porém de diferentes sais, ésteres ou complexos. Os medicamentos podem ser 
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substituídos quando apresentam o mesmo ativo ou o mesmo sal ou éster (Shargel & 

Yu, 1999). 

A ANVISA (2007b) define alternativas farmacêuticas como sendo 

medicamentos que contém a mesma molécula terapeuticamente ativa, ou seu 

precursor, mas não necessariamente na mesma quantidade, forma farmacêutica, sal 

ou éster. Deve cumprir, individualmente, com as especificações atualizadas da 

Farmacopéia Brasileira e, na ausência destas, com as de outros códigos autorizados 

pela legislação vigente ou, ainda, com outros padrões aplicáveis de qualidade, 

relacionados à identidade, dosagem, pureza, potência, uniformidade de conteúdo, 

tempo de desintegração e velocidade de dissolução, quando for o caso. 

O FDA (United states, 2004a) define alternativas farmacêuticas como sendo 

medicamentos que contém a mesma molécula terapeuticamente ativa, ou seu 

precursor, mas não necessariamente na mesma quantidade, forma farmacêutica, sal 

ou éster. Devem cumprir, individualmente, com as especificações farmacopéicas ou, 

ainda, com outros padrões aplicáveis de qualidade, relacionados à identidade, 

dosagem, pureza, potência, uniformidade de conteúdo, tempo de desintegração e 

velocidade de dissolução, quando for o caso. 

Segundo o EMEA (European Medicine Agency, 2002), alternativas 

farmacêuticas são produtos farmacêuticos que contém o mesmo fármaco, mas 

diferem em relação à forma química, à forma farmacêutica ou ao teor. 

 

3.3.5. MEDICAMENTO REFERÊNCIA 

 

Medicamento referência é definido como sendo o medicamento inovador 

registrado junto ao órgão federal responsável pela vigilância federal e 

comercializado no país, cuja eficácia, segurança e qualidade, foram comprovados 

cientificamente junto ao órgão federal competente, por ocasião do registro (Brasil, 

1999a). 
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O medicamento referência é, geralmente, o medicamento inovador cuja 

biodisponibilidade foi determinada durante o desenvolvimento do produto e que teve 

sua eficácia e segurança comprovadas por meio de ensaios clínicos, antes da 

obtenção do registro para comercialização. Neste caso, a empresa fabricante 

desenvolveu a formulação e a forma farmacêutica adequadas à via de administração 

e ao objetivo terapêutico do medicamento, estabelecendo e validando os processos 

de fabricação, bem como as especificações que deverão ser reproduzidas 

posteriormente, lote a lote (Storpirtis et al., 2004). 

 

3.3.6. MEDICAMENTO INOVADOR 

 

Medicamento inovador é definido pela RDC nº 16/2007 como sendo o 

medicamento comercializado no mercado nacional composto por, pelo menos um 

fármaco ativo, sendo que esse fármaco deve ter sido objeto de patente, mesmo já 

extinta, por parte da empresa responsável por seu desenvolvimento e introdução no 

mercado do país de origem, ou o primeiro medicamento a descrever um novo 

mecanismo de ação, ou aquele definido pela ANVISA que tenha comprovado 

eficácia, segurança e qualidade (Brasil, 2007a). 

 

3.3.7. MEDICAMENTO GENÉRICO 

  

De acordo com a lei n° 9.787/1999, medicamento genérico é definido como 

sendo um medicamento similar ao medicamento referência ou inovador, que se 

pretende ser com este intercambiável, geralmente produzido após expiração ou 

renúncia patentária ou de direitos de exclusividade, comprovada sua eficácia, 

segurança e qualidade, e designado pela DCB (denominação comum brasileira) ou, 

na sua ausência, pela DCI (denominação comum internacional) (Brasil, 1999a). 
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A intercambiabilidade entre medicamentos genéricos e o seu respectivo 

medicamento referência, baseia-se no conceito de equivalência terapêutica entre os 

mesmos, geralmente assegurada pela comprovação de equivalência farmacêutica, 

bioequivalência e pelas boas práticas de fabricação e controle de qualidade (BPFC), 

uma vez que os medicamentos apresentarão a mesma eficácia clínica e o mesmo 

potencial para gerar efeitos adversos (Storpirtis et al., 2004). 

Para o medicamento genérico, o fabricante deve investir no desenvolvimento 

farmacotécnico do produto, para que este cumpra com as mesmas especificações in 

vitro que o medicamento referência. Entretanto reconhece-se que processos de 

fabricação diferentes, equipamentos distintos e matérias-primas de fornecedores 

diferentes, possam gerar diferenças terapêuticas. Em decorrência disto, 

medicamentos genéricos são aprovados por órgãos regulatórios mediante a 

apresentação de resultados de estudos de bioequivalência que comprovam a 

intercambiabilidade e tenham rigorosos critérios de aprovação, tratados 

estatisticamente e que não sejam significativamente diferentes ou mediante aos 

estudos de intercambiabilidade para incluir os genéricos isentos de bioequivalência, 

como por exemplo, através de estudos de CIVIV ou para formulações de menores 

dosagens, quando a formulação de maior dosagem já passou por ensaios de 

bioequivalência e atingiu os critérios de aceitação (Motola & Ponti, 2006; Storpirtis et 

al., 2004). 

Em geral, os medicamentos genéricos apresentam custos menores do que os 

medicamentos referência, isto porque os medicamentos inovadores surgem graças 

ao investimento de milhões de dólares na descoberta de novas moléculas com 

atividade terapêutica e o investimento agressivo em marketing (Dias, 2003). 

 

3.3.8. MEDICAMENTO SIMILAR 

 

É definido como sendo um medicamento que contém o(s) mesmo(s) 

principio(s) ativo(s), apresenta a mesma concentração, mesma forma farmacêutica, 

via de administração, posologia e indicação terapêutica, preventiva ou diagnóstica, 
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do medicamento referência registrado no órgão federal responsável pela vigilância 

sanitária, podendo diferir somente em relação às características de forma e tamanho 

do produto, prazo de validade, rotulagem, excipientes e veículos, devendo ser 

identificado por nome comercial ou marca (Brasil, 1999a). 

No Brasil, para que um novo produto adquira o status de similar, e também 

para a renovação de registro dos produtos já comercializados, são necessários a 

realização de estudos que demonstrem a equivalência terapêutica dos mesmos em 

relação a um produto de referência (Koono, 2005). 

 

3.4. METRONIDAZOL 

 

Metronidazol (Figura 1), 1-(2 hidroximetil)-2-metil-5-nitroimidazol, é um 

fármaco derivado sintético do 5-nitroimidazol que apresenta atividade antimicrobiana 

e é usado no tratamento de infecções por bactérias anaeróbicas e protozoários 

(Moda et al., 2008; Wibawa et al., 2001; Menelaou et al., 1999). O fármaco 

apresenta alta solubilidade em água e é solúvel em álcool (WHO, 2006; Drug 

Information Handbook, 2005), além de ser altamente permeável (WHO, 2006). O 

princípio ativo apresenta estabilidade à temperatura ambiente e às condições 

normais do ar, mas escurece quando exposto de forma prolongada à luz (Drug 

Information Handbook, 2005). 
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Figura 1  Estrutura química do metronidazol 

 

Em 2009, diferentes produtos contendo metronidazol encontravam-se 

disponíveis no mercado brasileiro. O medicamento referência (Flagyl®) foi 

encontrado na forma de comprimidos revestidos de uso oral nas dosagens de 250 e 

400 mg; neste mesmo período, existiam 15 produtos registrados como 

medicamentos genéricos e cinco formulações como medicamentos similares na 

dosagem de 250 mg; e na dosagem de 400 mg, existiam três formulações genéricas 

(Dicionário Terapêutico Guanabara, 2008). 

Neste mesmo período, também foram encontrados produtos de uso tópico 

contendo metronidazol isolado e em associação com nistatina, para os quais o 

medicamento referência é Flagyl®. Para a formas farmacêuticas contendo 

metronidazol isolado existiam cinco formulações genéricas e uma similar e para as 

formulações contendo metronidazol em associação foram encontrados dois 

genéricos (Dicionário Terapêutico Guanabara, 2008). 

 

3.4.1. MECANISMO DE AÇÃO 
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O metronidazol é um pró-fármaco que necessita de ativação pela redução do 

grupo nitro por organismos suscetíveis. A toxicidade seletiva contra patógenos 

anaeróbicos e microaerófilos como os protozoários sem mitocôndrias, T. vaginalis, 

E. histolytica e G. lamblia e várias bactérias anaeróbicas deriva de seu metabolismo 

energético diferente daquele das células aeróbicas (Goodman & Gilman, 2001). 

O grupo nitro reduzido se comporta como aceptor de elétrons para proteínas 

transportadoras de elétrons. As formas reduzidas produzem lesões bioquímicas às 

bactérias e protozoários, tais como a perda da estrutura helicoidal do DNA, ruptura 

do cordão e conseqüentemente inibição da síntese de ácido nucléico, o que leva à 

morte da célula dos protozoários e bactérias (Drug Information Handbook, 2005; 

Dicionário Terapêutico Guanabara, 2008; Lamp et al., 1999). 

 

3.4.2. FARMACOCINÉTICA 

 

3.4.2.1. ABSORÇÃO 

 

O metronidazol é rápida e completamente absorvido após a ingestão oral, 

alcançando concentrações na faixa de 8 a 13 µg/mL no plasma em 15 minutos a 4 

horas após uma dose única de 500 mg. As concentrações máximas são alcançadas 

entre 1 a 2 horas, sendo que as concentrações eficazes médias do composto variam 

de 0,1 a 8 µg/mL para a maior parte dos protozoários e bactérias suscetíveis (AHFS 

Drug Information, 2005; Goodman & Gilman, 2001; Lamp et al., 1999). 

A presença de alimentos não modifica a quantidade de metronidazol 

absorvido, mas pode diminuir a concentração plasmática máxima (Cmax) e retardar o 

tempo para obter o Cmax deste fármaco (AHFS Drug Information, 2005). 
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3.4.2.2. DISTRIBUIÇÃO 

 

O volume de distribuição é aproximadamente igual ao volume de água 

corporal total, equivalendo a aproximadamente 0,8 L/kg. O fármaco aparece 

predominantemente no plasma, sendo que menos de 20% encontra-se ligado às 

proteínas plasmáticas, e apenas uma pequena porcentagem aparece como o 

metabólito 2-hirdroximetil (United States, 2004b; Dicionário Terapêutico Guanabara, 

2008).  

O metronidazol apresenta boa penetração nos tecidos e distribuição nos 

líquidos corporais, incluindo as secreções vaginais, líquido seminal, saliva, leite 

materno, fluido cerebrospinal e sistema nervoso central, excetuando a placenta 

(Drug Information Handbook, 2005; Goodman & Gilman, 2001; Dicionário 

Terapêutico Guanabara, 2008; Lamp et al., 1999). 

 

3.4.2.3. METABOLISMO E ELIMINAÇÃO 

 

O metronidazol é intensivamente metabolizado pelas enzimas hepáticas 

microssomais do citocromo P 450 dependente do sistema monooxigenase para 

formar dois principais metabólitos ativos (Hoffmann et al., 1995).  

O hidroxi metabólito, 1-(2-hidroxietil)-2-hidroximetil-5-nitroimidazol, apresenta 

atividade antimicrobiana clinicamente significante de aproximadamente 30 a 65% da 

atividade do metronidazol. O metabólito ácido, 1-ácido acético-2-metil-5-

nitroimidazol, tem apena 5% da atividade do metronidazol e é detectado apenas em 

pacientes com disfunções renais. Os conjugados glucurônicos e sulfatos e os 

produtos de oxidação dos hidroximetabólitos também são detectados (Lamp et al., 

1999). 

A meia vida de eliminação do metronidazol está entre 6 e 12 horas e a do 

hidroximetabólito está entre 6 e 18 horas, sendo portanto mais longa do que a do 

fármaco (Hoffmann et al., 1995). 
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Após uma dose oral, mais de 75% do metronidazol marcado com carbono 14 

(14C) são eliminados na urina, em grande parte como metabólitos; apenas cerca de 

10% são recuperados como fármaco inalterado (Goodman & Gilman, 2001; Lamp et 

al., 1999). 

 

3.4.3. INDICAÇÕES E USOS 

 

Este fármaco é usado no tratamento de infecções causadas por protozoários 

e infecções causadas por microrganismos anaeróbicos (Goodman & Gilman, 2001; 

Menelaou et al., 1999; Galmier et al., 1998).  

O metronidazol é o fármaco utiizado no tratamento de formas intestinais e 

extra-intestinais da amebíase, tricomoníase e infecções bacterianas aeróbicas 

graves. Também é indicado para balantidíase, giardíase e vaginite causada por 

Gardnerella vaginalis (Latha et al., 2009; Leltsch et al., 2009; Pal et al., 2009) e 

vaginites causadas por diferentes bactérias (Latha et al., 2009; Friedicks et al., 

2009). Apresenta atividade contra bactérias anaeróbicas dos gêneros Bacteroides, 

Clostridium, Fusobacterium, Peptococcus e Peptostreptococcus. Em infecções 

anaeróbicas graves, é utilizado no tratamento de abscesso cerebral, infecções intra-

abdominais e pélvicas, osteomielite, artrite séptica e endocardite. É usado também 

para profilaxia de infecções pós-operatória em pacientes que irão sofrer cirurgia 

colorretal eletiva classificada como contaminada ou potencialmente contaminada 

(Dicionário Terapêutico Guanabara, 2008). 

A combinação de metronidazol e espiramicina é comum e está fundamentada 

na atividade complementar e sinérgica destes compostos, que são indicados para o 

tratamento de infecções dentárias causadas por bactérias anaeróbicas (Sagan et al., 

2005). 

Desde a descoberta de Helicobacter pylori em biopsias gástricas em 1982, e 

o reconhecimento de que esta bactéria está associada às principais desordens 

gástricas, metronidazol foi um dos primeiros fármacos a serem utilizados com 
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sucesso na erradicação de infecções por H. pylori, sendo o componente principal de 

terapias muti-fármacos (Kim et al., 2009). 

Assim, utiliza-se metronidazol concomitantemente com a amoxicilina em 

combinação com uma terapia supressora de ácido ou com sais de bismuto (Jain et 

al., 2009; Rosandic et al., 2002; Menelaou et al., 1999). A associação de 

metronidazol, tetracilina e sais de bismuto também é reconhecidamente utilizada 

para o mesmo tratamento de infecções por H. pylori (Spénard et al., 2005) ou com 

algum outro antibiótico substituindo a tetraciclina (Wibawa et al., 2001) como por 

exemplo claritromicina (Ueki et al., 2009). 

Além das indicações citadas acima, encontra-se descrito na literatura por 

Kenawy e colabodores (2009) que o metronidazol também apresenta atividade 

contra fungos. Este trabalho utilizou em seus experimentos kelpisic como 

organismos fúngicos. 

 

3.4.4. CONTRA INDICAÇÕES 

 

Metronidazol é contra indicado em casos de hipersensibilidade previamente 

conhecida ao ativo ou a algum dos excipientes utilizados; ou em pacientes com 

tricomoniase, durante o primeiro trimestre de gestação; podendo portanto ser 

administrado no inicio da gestação em outras doenças sob orientação médica 

(United States, 2004b). 

 

3.4.5. DOSES E ADMINISTRAÇÃO 

 

O metronidazol cura as infecções genitais causadas por T. vaginalis em 

mulheres e homens em mais de 90% dos casos. O esquema de tratamento mais 

usado é de 2 g de metronidazol como dose oral única. Para pacientes que não 
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toleram dose única de 2 g, existe um esquema alternativo de doses de 250 mg de 

metronidazol administradas três vezes ao dia ou doses de 375 mg, duas vezes ao 

dia durante sete dias (Goodman & Gilman, 2001).  

A dose recomendada em tratamentos amebecidas é de 500 a 750 mg de 

metronidazol administrado por via oral, três vezes ao dia, durante 10 dias. A dose 

diária para crianças é de 35-50 mg/kg fracionadas em 3 doses durante 10 dias 

(Goodman & Gilman, 2001). 

Um esquema típico de tratamento intravenoso para infecções anaeróbicas 

graves é uma dose de ataque de 15 mg/kg seguida 6 h mais tarde pela dose de 

manutenção de 7,5 mg/kg a cada 6 h, durante 1 a 10 dias. Juntamente com outros 

antibióticos, o metronidazol mostrou-se eficaz para a profilaxia de infecções 

bacterianas pós-cirurgicas mistas (Goodman & Gilman, 2001). 

No combate a infecções por Helicobacter pylori, recomenda-se a 

administração de 400 mg de metronidazol associado a 1 g de amoxicilina de 12 em 

12 horas (Rosandic et al.,, 2002) ou 500 mg de metronidazol, 500 mg de amoxicilina 

e 500 mg de claritromicina por 14 dias (Fischbach et al., 2009). 

 

3.4.6. EFEITOS ADVERSOS 

 

Os efeitos colaterais raramente apresentam gravidade que leve a interrupção 

do tratamento (Goodman & Gilman, 2001), sendo que os principais efeitos adversos 

relatados na literatura incluem efeitos gastrintestinais tais como náusea, anorexia, 

vômito, diarréia, desconforto abdominal, boca seca e gosto metálico (DiPiro et al., 

2005; Goodman & Gilman, 2001). 

Cabe ressaltar também os efeitos neurotóxicos como cefaléia, tontura, 

vertigem e, muito raramente, encefalopatia, convulsões, incordenação e ataxia, que 

justificam a interrupção do tratamento com metronidazol, assim como nos casos de 

insensibilidade ou parestesia das extremidades. Urticária, rubor e prurido são 
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indicadores de sensibilidade ao fármaco que necessitam de interrupção do 

medicamento (Goodman & Gilman, 2001). 

 

3.4.7. INTERAÇÕES MEDICAMENTOSAS 

 

Tem sido reportado um aumento do efeito anticoagulante da warfarina com o 

uso concomitante ao metronidazol. A administração smultanea com fármacos que 

induzem as enzimas microssomais do fígado pode aumentar a meia vida de 

eliminação do metronidazol, como tem sido relatado no uso em conjunto com a 

fenitoína (United States, 2004b). 

A administração simultânea de fármacos que diminuem a atividade de 

enzimas microssomais hepáticas, como no caso da cimetidina, pode prolongar a 

meia-vida e diminuir o clearance do metronidazol. O uso de metronidazol por um 

período curto de tempo tem sido associado à elevação dos níveis séricos de lítio e 

aparecimento de sinais de toxicidade em pacientes estabilizados com doses 

relativamente elevadas deste fármaco (United States, 2004b). 

As bebidas alcoólicas não devem ser consumidas durante a terapia com 

metronidazol e por pelo menos um dia depois de cessado seu uso, porque podem 

ocorrer cólicas abdominais, náuseas, vômitos, dores de cabeça, rubor. Reações 

psicóticas têm sido relatadas em pacientes que estão utilizando metronidazol e 

álcool concomitantemente (United States, 2004b). 

 

3.4.8. ASPECTOS ANALÍTICOS 

 

Métodos analíticos com emprego de Cromatografia líquida de alta eficiência 

acoplada a detector UV (CLAE – UV) têm sido descritos na literatura em estudos de 

biodisponibilidade e comparação dos parâmetros farmacocinéticos com metronidazol 
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envolvendo voluntários sadios (Spénard et al., 2005; Sprandel et al., 2004; Idkaidek 

et al., 2000; Galmier et al., 1998; Yeung et al., 1998; Hoffmann et al., 1995; Jessa et 

al., 1995).  

As técnicas cromatográficas descritas apresentam algumas desvantagens 

para a sua aplicação nos estudos bioequivalência como múltiplos passos e 

procedimentos para extração do metronidazol das amostras biológicas, com 

extensas corridas cromatográficas (Galmier et al., 1998), e procedimentos de 

extração fase sólida que são trabalhosos e caros para a preparação de amostras 

(Yeung et al.,1998)  ou precipitação de proteínas  (Menelaou et al., 1999; Pollak, 

1996).  

Outros métodos descrevem extração líquido-líquido com grandes volumes de 

solvente (Sagan et al., 2005; Nascimento, et al., 2005; Midha, et al., 1973; Idkaidek 

et al., 2000; Fraselle et al., 2007) ou dupla extração líquido-líquido, resultando em 

um grande consumo de solventes (Hoffmann et al., 1995) e maior tempo despendido 

para realização das análises, que é uma questão importante em estudos de 

bioequivalência considerando o grande número de amostras que devem ser 

analisadas neste tipo de ensaio (Armando et al., 2009; Porta  et al., 2008). O método 

proposto por Wibawa e colaboradores (2001) utiliza pequenos volumes de amostra 

de plasma e solvente, mas tem um extenso tempo de corrida (8 minutos).  

A quantificação de metronidazol é feita principalmente por meio da utilização 

de cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) com detecção ultravioleta (UV) 

normalmente com comprimentos de onda (λ) fixado entre 313-318 nm (Hoffmann et 

al., 1995; Pollak, 1996; Wibawa et al., 2001; Yeung e tal.,1998; Galmier et al., 1998; 

Jessa et al., 1996; Spénard et al., 2005; Han et al., 1997) ou detector de arranjo de 

fotodiodo (PDA) com  comprimentos de onda (λ) fixado entre 313-315 nm 

(Nascimento, et al., 2005; Menelaou et al., 1999).  

Apenas um trabalho publicado por Sagan e colaboradores (2005) apresenta 

um método que utiliza a cromatografia líquida de alta eficiência com espectrometria 

de massa (MS / MS). 
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3.5. CROMATOGRAFIA LIQUIDA DE ALTA EFICIÊNCIA 

ACOPLADA A ESPECTROMETRIA DE MASSAS (CLAE-MS) 

APLICADA ÀOS ESTUDOS DE BIOEQUIVALÊNCIA 

 

Os métodos bioanalíticos devem ter precisão, exatidão, linearidade, limite de 

detecção e limite de quantificação, especificidade, reprodutibilidade, estabilidade e 

recuperação adequadas à análise. Assim, a validação destes métodos visa garantir, 

por meio de estudos experimentais, que os mesmos atendam às exigências das 

aplicações analíticas, assegurando a confiabilidade dos resultados. Desse modo, é 

importante ressaltar que todos os equipamentos e materiais devem apresentar-se 

devidamente calibrados e os analistas devem ser qualificados e adequadamente 

treinados (Brasil, 2003a). 

Os métodos bioanalíticos podem ser desenvolvidos utilizando diferentes 

técnicas, tais como cromatografia gasosa (CG), cromatografia líquida de alta 

eficiência (CLAE) e estas combinadas com espectrometria de massa (MS) tais como 

CLAE-MS, CLAE-MS/MS, CG-MS, CG-MS/MS, e utilizados na determinação 

quantitativa de fármacos e/ou metabólitos em matrizes biológicas, tais como sangue, 

soro, plasma ou urina. Também se aplicam outras técnicas analíticas, tais como 

métodos microbiológicos e imunológicos, ou para outras matrizes biológicas, 

embora, nestes casos, pode-se observar um alto grau de variabilidade (Brasil, 

2003a). 

Amostras biológicas oferecem grande complexidade para a separação e 

análise de substâncias específicas em função da presença de inúmeros 

interferentes. Diante disto, o desenvolvimento de técnicas cromatográficas com alto 

poder de resolução e com os objetivos de aumentar o número de amostras 

analisadas e reduzir os efeitos interferentes da matriz biológica, tem sido o grande 

desafio para os cientistas (Pól & Hyötyläinen, 2008). 

Novas fases estacionárias com maior eficiência de separação foram 

implantadas em cromatografia líquida. Adicionalmente, a resolução de sistemas 

analíticos pode ser aumentada com a adição de outro mecanismo de separação que 
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são obtidos com o uso de detectores mais seletivos, tais como espectrômetro de 

massas (Pól & Hyötyläinen, 2008). 

A seletividade, sensibilidade e adequabilidade para compostos com uma 

ampla gama de massas e polaridades são os principais atrativos da cromatografia 

liquida de alta eficiência acoplada com espectrometria de massas (CLAE-MS). Essas 

vantagens justificam o uso, cada vez mais freqüente, da técnica em métodos 

bioanalíticos (Diáz-Cruz & Barceló, 2007; Petrovic & Barceló, 2007; Saint-Marcoux et 

al., 2007).  

 

3.5.1. INSTRUMENTAL 

 

A espectrometria de massas (MS) é uma técnica analítica baseada na 

determinação da massa atômica ou molecular de uma espécie individual numa 

amostra. Na espectrometria de massas, moléculas gasosas são ionizadas, 

aceleradas por um campo elétrico para um analisador, numa região de alto vácuo, e 

então separadas de acordo com sua relação massa/carga. A grande quantidade de 

energia que normalmente é fornecida à molécula para que ocorra a ionização, faz 

com que esta fragmente, resultando em espectros de massas característicos de 

cada substância. O espectro de massas corresponde a abundância relativa dos íons 

em função da razão massa/carga (razão m/z) (Andrey, 2003).  

O método de espectrometria de massas tradicional, com o emprego do 

quadrupolo, é uma técnica mais amena e, portanto produz poucos fragmentos e 

gera íons quasimoleculares estavéis, [M+H]+ ou [M+H]-, pelo ganho ou perda de 

prótons, e o nível de fragmentação dependerá da afinidade da molécula por prótons. 

Entretanto, a técnica pode fornecer uma análise confiável devido à co-fragmentação 

das moléculas da matriz além das moléculas-alvo. Porém esta técnica apresenta 

algumas limitações na identificação de compostos. Em contrapartida, o 

espectrômetro de massas do tipo triplo-quadrupolo possibilita distinguir compostos 

com a mesma massa molecular, desde que estes sejam isóbaros, que são 

elementos químicos com mesmo número de massa e diferentes números atômicos, 
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por diferentes fragmentos obtidos após uma colisão induzida com gás inerte (Diáz-

Cruz & Barceló, 2007; Harris, 1998). 

O triplo quadrupolo é o espectrômetro de massas mais utilizado. A montagem 

do equipamento é linear e contêm três quadrupolos como mostrado na Figura 2. 

Apenas a primeira e a terceira são quadrupolos analisadores de massa. O segundo 

quadrupolo (central) tem uma tensão fixa. Assim, todos os íons de massa podem 

passar neste quadrupolo, que é utilizado como uma célula de colisão incidindo com 

as propriedades dos íons (de Hoffman, 1996). 

 

 

Figura 2  Representação esquemática dos componentes de um espectrômetro 

de massas tipo triplo quadrupolo 

 

 O espectrômetro de massas é um instrumento que permite determinar a 

massa molar de compostos eletricamente carregados, ou íons, previamente 

formados. Estes íons são selecionados no espectrômetro de massas de acordo com 

a razão massa-carga (m/z). Assim, a unidade resultante da medida determinante 

pelo espectrômetro m/z de um íon, sendo a massa (m) em Daltons (Da) sobre a 

carga fundamental (z). Lembrando que 1.0 Da é igual a 1/12 de um átomo do 

isótopo de carbono 12 (12C), que são elementos químicos com o mesmo número 

atômico e diferentes número de massas (Sampaio, 2007). 
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3.5.2. APLICAÇÕES EM MÉTODOS BIOANALÍTICOS 

 

O uso da técnica de espectrometria de massas no monitoramento terapêutico 

de fármacos é cada vez mais frequente, como por exemplo, na determinação de 

imunossupressores, antifúngicos, antirretrovirais, antidepressivos e antipsicóticos 

(Saint-Marcoux et al., 2007) e em estudos bioanalíticos: bioequivalência e 

farmacocinética (Xu et al., 2007). 

O sucesso da união da cromatografia líquida (CLAE) e espectrometria de 

massas (MS), que inicialmente acreditava-se que eram técnicas incompatíveis, tem 

sido amplamente realizada em análise de amostras biológicas. E observando a 

ampla utilização desta técnica, conclui-se que a CLAE-MS é uma ferramenta 

extremamente poderosa. Destacam-se o emprego desta técnica para o 

monitoramento em fluidos biológicos de substâncias de origem vegetal, 

extensivamente investigados e de uso clínico promissor, tais como, flavonóides 

naturais, alcalóides, saponinas e sesquiterpenóides (Xing et al.,2007).  

 

3.6. ESTUDOS DE BIODISPONIBILIDADE E BIOEQUIVALÊNCIA 

ENVOLVENDO O METRONIDAZOL 

 

Estudos de biodisponibilidade foram descritos por Mattila e colaboradores 

(1983) que compararam os parâmetros farmacocinéticos do metronidazol e do 

tinidazol após administração dos fármacos por diferentes vias em 22 voluntários 

sadios. Mustofa e Santoso (1991) publicaram um trabalho sobre farmacocinética 

com quantificação do fármaco em saliva. 

Spénard e colaboradores (2005) apresentaram um trabalho sobre os efeitos 

da alimentação e da formulação na biodisponibilidade relativa de metronidazol, 

biscalcitrato de bismuto e tetraciclina administrados no tratamento de erradicação de 

Helicobater pylori, em 23 voluntários. 
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A bioequivalência entre comprimidos revestidos de administração oral e a 

biodisponibilidade de comprimidos vaginais de metronidazol foram comparadas por 

Hoffmann e colaboradores (1995) em 15 voluntárias sadias. As Formulações teste e 

referência foram bioequivalentes após a administração oral e apresentaram 

concentrações mínimas efetivas para maioria das bactérias. Após a administração 

vaginal, o fármaco atinge a circulação sistêmica e, portanto pode ser 

adequadamente quantificado, obtendo concentrações mínimas efetiva para este 

fármaco. 

A bioequivalência entre duas formulações de metronidazol foi avaliada por 

Aboofazeli e Shafaati (2003) e Gatchev e colaboradores (2006). As formulações 

obtiveram resultados de IC 90% dentro da faixa de 80 a 125% para os parâmetros 

de Cmax, ASC0-t e ASC0-∞ confome proposto pelas principais agências regulatórias, 

portanto as formulações foram consideradas bioequivalentes (Gatchev et al., 2006; 

Aboofazeli & Shafaati, 2003). 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 
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4.1. MATERIAL 

 

4.1.1. AMOSTRAS 

 

Foram avaliadas duas formulações contendo metronidazol: 

 

� Produto designado Referência (R): Flagyl® comprimido revestido contendo 

metronidazol 250 mg, produzido por Aventis Pharma Ltda; 

Lote analisado: 702824 

Data de Validade: 01/2010 

 

� Produto designado Teste (T): FUNED Metronidazol comprimido revestido 

contendo metronidazol 250 mg, produzido por Fundação Ezequiel Dias – 

FUNED; 

Lote analisado: 07100833 

Data de Validade: 10/2009 

 

4.1.2. SUBSTÂNCIAS QUÍMICAS DE REFERÊNCIA 

 

Todas as análises foram realizadas com padrão secundário de metronidazol 

lote 108/07, teor de pureza de 99,98 %, fornecido pela FUNED, com validade até 

05/08/2011 e padrão secundário de zidovudina (padrão interno) lote AR 124/07, teor 

de pureza de 100,21 %, fornecido pela FUNED, com validade até 01/10/2008.  

 



44 

 

4.1.3. SOLVENTES, REAGENTES E MATERIAL 

 

Foram utilizados os seguintes solventes, reagentes e materiais: 

 

� Água ultrapura obtida em equipamento Millipore, modelo mili Q Academic; 

� Acetonitrila grau cromatográfico J.T.Baker; 

� Metanol grau cromatográfico J.T.Baker; 

� Acetato de etila grau cromatográfico J.T.Baker; 

� Ácido fórmico PA Merck; 

� Acetato de Amônio PA Sigma; 

� Plasma branco de voluntários; 

� Nitrogênio White Martins; 

� Gelo seco; 

� Membranas filtrantes de acetato de celulose regenerado Sartorius de 47 mm 

de diâmetro e poro de 0,22 µm; 

� Balões volumétricos Pyrex® de 25, 50 e 1000 mL; 

� Provetas Pyrex® de 200 e 500 mL; 

� Ponteiras descartáveis Brand®; 

� Tubos de ensaio com rolha esmerilhada de 10 mL; 

� Tubos cônicos de 10 mL; 

� Material médico: seringas descartáveis BD de 5 e 10 mL, agulhas 

descartáveis BD 25 x 7, 40 x 12, escalpe BD 21G, escalpe Safe-t-Intima® 

20G, heparina sódica  frasco-ampola 5000 UI Ariston, algodão hidrofílico não-

estéril Cremer, soro fisiológico 0,9% de 250 mL, luvas descartáveis não-
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estéreis Supermax®, tubos para coleta de sangue Vacuteiner® de 10 mL 

contendo heparina; 

� Coluna cromatográfica: Varian®, modelo Microsorb® de C18 com 150 mm de 

comprimento e 4,5 mm de diâmetro, contendo partículas de 5 µm; 

� Pré-coluna: Phenomenex®, modelo AJO-4287 de C18 com 3 mm de 

comprimento e 4 mm de diâmetro, contendo partículas de 5 µm. 

 

4.1.4. EQUIPAMENTOS 

 

Utilizaram-se os seguintes equipamentos: 

 

� Balança analítica Toledo, modelo AB-204S; 

� Banho ultrassônico Odontobrás, modelo 2840D; 

� Banho termostático Fisaton, modelo577; 

� Centrifuga Heraeus, modelo Megafuge 2.0 D37520; 

� Sistema de filtração à vácuo Phenomenex; 

� Agitadores de tubo do tipo vórtex Phoenix, modelo AP 56; 

� Pipetas automáticas de volume fixo de 25, 50, 100, 250, 500 e 1000 µL Brand 

Transferpette; 

� Pipeta automática de volume variável de 10 a 100 µL e 100 a 1000 µL 

Eppendorf; 

� Pipetador automático de 0,5 a 5 mL Brand Dispensette; 

� Cromatográfo liquido de alta eficiência Shimadzu, composto por uma bomba 

quaternária LC-10ADvp, degaseificador DGU-14A, injetor automático de 
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amostras SIL-10ADvp, unidade de controle SCL-10ADvp, detector de massas 

triplo-quadrupolo de alta eficiência Micromass® Quattro LC; software MassLyn 

NT v 4.0 data system. 

 

4.2. MÉTODO 

 

4.2.1.  DESENVOLVIMENTO DO MÉTODO ANALÍTICO PARA 

QUANTIFICAÇÃO DE METRONIDAZOL EM PLASMA 

HUMANO 

 

No presente trabalho, desenvolveu-se e validou-se um método preciso, exato, 

sensível e reprodutível para quantificação de metronidazol em plasma humano com 

emprego de cromatografia líquida de alta eficiência acoplada com espectrômetro de 

massas, utilizando zidovudina como padrão interno. Esta metodologia está descrita 

a seguir. 

 

4.2.2. PREPARAÇÃO DAS SOLUÇÕES PADRÃO 

 

4.2.2.1. METRONIDAZOL 

  

Foram preparadas duas soluções estoque em metanol nas concentrações de 

500 e 5000 µg/mL. Estas soluções foram armazenadas em frasco âmbar em freezer 

a -20oC. 

A partir das soluções estoque, prepararam-se as soluções padrões de 

trabalho diluídas em uma mistura de água e metanol na proporção de 90:10, v/v nas 
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seguintes concentrações: 0,5 µg/mL, 1,5 µg/mL, 5,0 µg/mL, 10,0 µg/mL, 20,0 µg/mL, 

40,0 µg/mL, 60,0 µg/mL e 80,0 µg/mL. Estas soluções foram armazenadas em 

frasco âmbar e conservadas em geladeira a 4oC, sendo que a estabilidade das 

mesmas foi monitorada diariamente em corrida analítica. 

 

4.2.2.2. ZIDOVUDINA 

 

Preparou-se uma solução estoque de zidovudina (padrão interno) na 

concentração de 100 µg/mL em uma mistura de água e metanol na proporção de 

90:10, v/v. Esta solução foi armazenada em geladeira a 4oC em frasco âmbar, e a 

estabilidade da mesma foi monitorada diariamente durante as corridas analíticas. 

 

4.2.3. PREPARAÇÃO DAS AMOSTRAS DE PLASMA DA CURVA 

DE CALIBRAÇÃO 

 

Para garantir a estabilidade das amostras de plasma da curva de calibração, 

estas foram preparadas diariamente a partir de soluções padrão de 0,5 µg/mL, 1,5 

µg/mL, 5,0 µg/mL, 10,0 µg/mL, 20,0 µg/mL, 40,0 µg/mL 60,0 µg/mL e 80,0 µg/mL de 

metronidazol em uma mistura de água e metanol na proporção de 90:10, v/v. 

Tomaram-se alíquotas 25 µL de solução padrão de metronidazol preparada em água 

e metanol na proporção de 90:10, v/v e 50 µL de solução-padrão de zidovudina a 

100 µg/mL em uma mistura de água e metanol na proporção de 90:10, v/v. 

Adicionaram-se 225 µL de plasma branco e as amostras foram homogeneizadas em 

agitadores de tubos do tipo vórtex por 30 segundos. A Tabela 1 apresenta as 

diluições realizadas para a obtenção das amostras de plasma padrão para a curva 

de calibração. 
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Tabela 1 Obtenção das amostras de plasma de metronidazol para a curva de 
calibração 

 

Concentração de solução 

padrão de metronidazol 

(µg/mL) 

Alíquota 

(µL) 

Volume de 

plasma branco 

(µL) 

Concentração final de 

metronidazol (µg/mL) 

  0,5 25 225 0,05 

1,5 25 225 0,15 

5,0 25 225 0,50 

10,0 25 225 1,00 

20,0 25 225 2,00 

40,0 25 225 4,00 

60,0 25 225 6,00 

80,0 25 225 8,00 

 

 

4.2.4. PREPARO DE AMOSTRAS DE PLASMA DE CONTROLE DE 

QUALIDADE 

 

Foram preparadas duas soluções estoque para o preparo das amostras de 

controle de qualidade baixo (CQB), médio (CQM) e alto (CQA) em plasma. Para a 

solução de 500 µg/mL, pesou-se 25 mg de padrão de metronidazol em balão 

volumétrico de 50 mL e completou-se com metanol até atingir o volume. A solução 

de 10 µg/mL foi obtida através do seguinte processo de diluição, foi pipetado 1 mL 
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da solução estoque de 500 µg/mL e transferido para um balão 50 mL e completou-se 

o volume com metanol. 

Para a preparação de amostras de controle de qualidade CQB, CQM e CQA 

em plasma, transferiram-se alíquotas de soluções estoque de metronidazol em 

metanol, nas concentrações de 10 µg/mL ou 500 µg/mL, conforme descrito na 

Tabela 2, para balões volumétricos de 25 mL e completou-se o volume com plasma 

branco. Este último foi adicionado e homogeneizado lentamente a fim de evitar que 

houvesse formação de espuma. Após atingir o volume final, as amostras de controle 

de qualidade foram agitadas vigorosamente, garantindo assim a homogeneidade 

das mesmas. 

Após o preparo das amostras, estas foram aliquotadas em frascos criogênicos 

de polipropileno de 4 mL, devidamente identificados. Um conjunto de amostras 

recém-preparadas (amostra zero) foi analisado e as demais foram armazenadas no 

freezer a -20oC. 

 

Tabela 2 Obtenção de amostras de plasma de controle de qualidade de 

metronidazol 

 

Controle de 

Qualidade 

Concentração da 

solução-padrão de 

metronidazol 

Alíquota 

Volume 

de 

plasma 

Concentração 

final de 

metronidazol 

CQB 10 µg/mL 375 µL 25 mL 0,15 µg/mL 

CQM 500 µg/mL 175 µL 25 mL 3,50 µg/mL 

CQA 500 µg/mL 350 µL 25 mL 7,00 µg/mL 
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4.2.5. PURIFICAÇÃO DE AMOSTRAS DE PLASMA PARA 

QUANTIFICAÇÃO DE METRONIDAZOL 

 

A purificação das amostras de plasma: branco, curva de calibração, controle 

de qualidade e voluntários que receberam medicamentos contendo metronidazol 

foram realizadas por meio de extração liquido-liquido com acetato de etila.  

Adicionaram-se 250 µL de plasma a tubos de ensaio contendo 50 µL de 

zidovudina (padrão interno) na concentração de 100 µg/mL em uma mistura de água 

e metanol na proporção de 90:10, v/v, as amostras foram homogeneizadas por 10 

segundos em agitadores de tubo do tipo vórtex. A extração do plasma foi feita por 

adição de 3,0 mL de acetato de etila, os tubos de ensaio foram fechados com o 

auxilio de rolhas esmerilhadas e homogeneizados por 60 segundos em agitadores 

de tubo do tipo vórtex em velocidade intermediária, para evitar perdas de amostras. 

Em seguida, os tubos passaram por centrifugação por 10 minutos a 3500 rpm e a 

fase aquosa foi congelada utilizando gelo seco. Verteu-se a fase orgânica em tubos 

cônicos e a fase aquosa foi desprezada. Posteriormente, o solvente da fase orgânica 

foi evaporado sob corrente de nitrogênio em Banho-maria a 40 oC. O resíduo seco 

foi ressuspendido em 300 µL de fase móvel para ser injetado 50 µL no sistema 

cromatográfico. 

 

4.2.6. CONDIÇÕES PARA A ANÁLISE CROMATOGRÁFICA 

 

A fase móvel utilizada foi constituída por uma mistura de tampão acetato de 

amônio 10 mM e acetonitrila na proporção de 80:20 v/v, contendo 0,1% de ácido 

fórmico. Filtrou-se a solução com membrana filtrante de 47 mm de diâmetro e poros 

de 0,22 µm, desgaseificando em banho ultrassônico por 10 minutos. A fase móvel foi 

eluida com fluxo de 1 mL/minuto, utilizando spliter. 

Como fase estacionária empregou-se a coluna da marca Varian®, modelo 

Microsorb®, C18 com poros de 5 µm e 150 mm de comprimento e 4,5 mm de 



51 

 

diâmetro e pré-coluna da marca Phenomenex® , modelo AJO-4247, C18 com poros 

de 5 µm e 3 mm de comprimento e 4 mm de diâmetro. 

O sistema cromatográfico foi acoplado a um espectrômetro de massa com 

eletrospray-positivo. A aquisição foi realizada no modo de ionização múltipla (MRM), 

monitorando-se as transições de m/z 171,97>127,97 para o metronidazol e 

268,08>126,96 para a zidovudina (padrão interno). Para a análise dos extratos 

reconstituídos, foram injetados 50 µL no sistema cromatográfico. Os principais 

parâmetros relacionados ao sistema de detecção por espectrometria de massas 

estão descritos resumidamente na Tabela 3. 

 

Tabela 3 Parâmetros relacionadas à detecção por espectrometria de massas 

 

Parâmetro Valor 

Temperatura de fonte (oC) 100 

Temperatura de dessolvatação (oC) 300 

Fluxo do gás de dessolvatação (L/h) 405 

Voltagem do capilar (kv) 3,00 

Voltagem do cone (v) 25 

Energia de colisão (v) 15 

 

 

4.2.7. VALIDAÇÃO DO MÉTODO ANALÍTICO PARA 

QUANTIFICAÇÃO DE METRONIDAZOL EM PLASMA 

HUMANO 
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A validação foi realizada seguindo as diretrizes da RDC 899/2003 da ANVISA 

(Brasil, 2003a), foram determinados os parâmetros de especificidade, linearidade, 

limite de detecção, limite de quantificação, estabilidade, recuperação, precisão, 

exatidão, estabilidade e exatidão e precisão do processo de diluição. 

 

4.2.7.1. ESPECIFICIDADE 

 

Os termos especificidade ou seletividade se referem à sua capacidade de 

resposta a um determinado composto de interesse associado a uma matriz com 

várias substâncias químicas detectáveis ou não. Como existem poucos métodos que 

respondem a um único analito, o termo seletividade é usualmente o mais empregado 

(Borges, 2006). 

Esse parâmetro foi investigado pela análise de seis amostras de plasma 

diferentes, sendo que eram quatro amostras de plasma branco, uma amostra de 

plasma hemolisado e uma amostra de plasma lipêmico, em comparação com uma 

solução contendo o padrão em concentração próxima ao limite de quantificação e o 

padrão interno.  

O plasma branco foi obtido de voluntários sadios após a centrifugação de 

sangue coletado em tubo contendo anticoagulante, neste caso heparina, e isento do 

fármaco e de padrão interno. O plasma lipêmico é obtido da mesma maneira após o 

voluntário receber uma refeição rica em gordura. E o plasma hemolisado é obtido 

quando o sangue é congelado e então centrifugado por 10 minutos a 3500 rpm. 

 

4.2.7.2. LINEARIDADE 

 

Por linearidade, entende-se como sendo a capacidade de um método 

analítico em demonstrar que os resultados obtidos são diferentes e diretamente 
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proporcionais à concentração do analito da amostra, dentro de um intervalo 

especificado (Brasil 2003a). 

Para a construção da curva de calibração adicionou-se padrão de 

metronidazol às amostras de plasma branco de voluntários em oito concentrações 

diferentes (0,5 µg/mL, 1,5 µg/mL, 5,0 µg/mL, 10,0 µg/mL, 20,0 µg/mL, 40,0 µg/mL, 

60,0 µg/mL e 80,0 µg/mL), em seis repetições. Na análise da curva de calibração 

ainda foram incluídas amostras de plasma branco e plasma branco adicionado de 

padrão interno. O intervalo da curva de calibração incluiu o limite de quantificação e 

os valores de 80% da concentração mais baixa e 120% da concentração mais alta 

do intervalo que se pretendiam analisar. As amostras utilizadas na curva de 

calibração cuja linearidade está na faixa de 0,05 a 8,0 µg/mL foram preparadas 

conforme descrito no item 4.2.3. 

A correlação linear foi estabelecida entre o inverso da concentração, 

considerando variável independente (1/x) e a área sob o pico do sinal 

cromatográfico, considerando variável dependente (y). Os parâmetros de correlação 

foram estimados por meio do método dos mínimos quadrados. 

De acordo com a RDC 899/2003, existem alguns critérios que devem ser 

levados em consideração no momento de analisar uma curva de calibração, a menor 

concentração nominal deve ter desvio menor ou igual a 20% e as demais 

concentrações não devem ultrapassar 15% em relação às concentrações da curva 

média e o coeficiente de correlação linear deve ser superior a 0,98 (Brasil, 2003a). 

 

4.2.7.3. LIMITE DE DETECÇÃO 

 

Segundo a RDC 899/2003, o limite de detecção é a menor quantidade de 

analito presente em uma amostra que pode ser detectado, porém não 

necessariamente quantificado, sob as condições experimentais estabelecidas (Brasil 

2003a). 
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Para estabelecer este parâmetro, utilizaram-se amostras de plasma com 

concentrações decrescentes do fármaco até o menor nível detectável. 

 

4.2.7.4. LIMITE DE QUANTIFICAÇÃO 

 

É definido como a menor quantidade de analito em uma amostra que pode 

ser determinada com precisão e exatidão aceitáveis sob as condições experimentais 

estabelecidas (Brasil, 2003a). 

Para estabelecer este parâmetro, utilizaram-se amostras de plasma com 

concentrações decrescentes do fármaco em seis repetições até o menor nível 

quantificado com precisão e exatidão aceitáveis, que de acordo com a legislação 

vigente deve ser menor ou igual a 20% (Brasil, 2003a). 

 

4.2.7.5. RECUPERAÇÃO 

 

A recuperação indica a eficiência do procedimento de extração de um método 

analítico dentro de um limite de variação. São desejáveis valores próximos a 100% 

de recuperação para o fármaco e para o padrão interno, no entanto admitem-se 

valores menores desde que sejam obtidos resultados precisos e exatos (Brasil, 

2003a). 

A recuperação foi determinada comparando-se os resultados obtidos a partir 

das análises de amostras de plasma branco adicionadas de metronidazol e padrão 

interno, submetidas ao processo de extração, conforme foi descrito no item 4.2.5, 

aos resultados de análises de amostras de plasma branco extraídas da mesma 

maneira e posteriormente adicionadas ao padrão de metronidazol e ao padrão 

interno que não foram submetidos ao processo de extração. Este parâmetro foi 

determinado a partir de três concentrações diferentes para o metronidazol 

(concentrações das amostras de controle de qualidade) em seis repetições. 
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4.2.7.6. PRECISÃO 

 

A precisão do método foi realizado por meio da repetibilidade do método é 

determinada por meio dos resultados obtidos em análises de amostras em três 

concentrações diferentes (baixa, média e alta), em cinco repetições por 

concentração e foi calculada utilizando a seguinte equação: 

 

�� �%� �  �	
�� ����ã�é���  � 100 

 

As análises foram feitas comparando-se os resultados obtidos de uma mesma 

corrida cromatográfica (precisão intradia) e de corridas em dias diferentes (precisão 

interdias). 

4.2.7.7. EXATIDÃO 

 

    A exatidão do método deve ser determinada utilizando-se, no mínimo, três 

concentrações (baixa, média e alta), contemplando a faixa de variação do 

procedimento, realizando-se, no mínimo, cinco repetições por concentração. Tal 

parâmetro é determinado em uma mesma corrida analítica (exatidão intradia) e em 

corridas diferentes (exatidão interdias). Lembrando que o desvio não deve exceder 

15 %, exceto para o limite de quantificação que é de 20 % (Brasil, 2003a). 

Este parâmetro foi determinado pela analise de três concentrações diferentes 

de controle de qualidade com cinco repetições em uma mesma corrida (intradia) ou 

em três corridas diferentes (interdias), e calculado utilizando a seguinte equação: 

 



56 

 

������ã �%� � ���	���çã �é��� �	�	�������
���	����çã �	ó����  � 100 

 

4.2.7.8. ESTABILIDADE 

 

A estabilidade é determinada de acordo com as condições de manuseio e 

armazenamento da amostra (United States, 2001) e visa garantir que o fármaco não 

sofre alteração entre a coleta e a análise da amostra (Causon, 1997). 

Conforme é recomendado pela RDC 899/2003, foram analisados os seguintes 

parâmetros de estabilidade (Brasil, 2003a): 

� Estabilidade à temperatura ambiente por 4 horas, denominada de curta 

duração; 

� Estabilidade de longa duração, que deve exceder o tempo entre a primeira 

coleta e a análise da última amostra, de acordo com o protocolo de 

bioequivalência; 

� Estabilidade das soluções-padrão utilizadas na preparação diária da curva de 

calibração; 

� Estabilidade de amostras de plasma, mantidas a -20oC e submetidas a três 

ciclos de congelamento e descongelamento; 

� Estabilidade de pós-processamento, ou seja, amostras pós-processadas são 

mantidas à temperatura ambiente por 24 e 48 horas.  

 

4.2.7.8.1. ESTABILIDADE DE CURTA DURAÇÃO 

 

A avaliação foi realizada em triplicata utilizando amostras de plasma de 

controle de qualidade em três concentrações diferentes, submetidas ao 

descongelamento natural e mantidas à temperatura ambiente por 4 horas. Após este 
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período as amostras foram analisadas e os resultados comparados com os da 

amostra recém-preparada e imediatamente analisada. 

 

4.2.7.8.2. ESTABILIDADE DE LONGA DURAÇÃO 

 

Este parâmetro avaliou a estabilidade das amostras durante o período de 

tempo em que foram mantidas em congelador, que está compreendido entre a data 

da coleta das amostras de plasma de voluntários que receberam o metronidazol e a 

data de término da etapa analítica. Os resultados das amostras de controle de 

qualidade analisadas em triplicata, em três concentrações diferentes, e mantidas a -

20ºC por 46 dias, foram comparados aos resultados de amostras recém-preparadas 

e imediatamente analisadas. 

 

4.2.7.8.3. ESTABILIDADE DAS SOLUÇÕES PADRÃO 

 

A avaliação da estabilidade das soluções padrão em uma mistura de água e 

metanol na proporção de 90:10, v/v foi feita diariamente durante a validação e 

análise das amostras de voluntários, com monitoramento das áreas dos sinais 

cromatográficos obtidos. Os resultados obtidos foram comparados com os 

resultados obtidos a partir das soluções padrão recém-preparadas e analisadas em 

seguida. 

 

4.2.7.8.4. ESTABILIDADE DE CICLOS DE CONGELAMENTO E 

DESCONGELAMENTO 

 

A determinação deste parâmetro foi feita utilizando amostras de controle de 

qualidade em triplicata e em três concentrações diferentes, submetidas a ciclos com 
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as seguintes condições: congelamento à -20 oC por 12 horas e descongelamento em 

temperatura ambiente, e repetidos sucessivamente até completar três ciclos. A 

concentração do fármaco nas amostras de plasma de controle de qualidade foi 

determinada nos três ciclos e, no tempo zero, correspondente ao momento em que 

as amostras de controle de qualidade foram preparadas e analisadas, antes do 

congelamento. 

 

4.2.7.8.5. ESTABILIDADE PÓS-PROCESSAMENTO 

 

Este parâmetro avaliou a estabilidade das amostras processadas, 

contemplando o período de espera no auto-injetor do cromatógrafo. Foram 

analisadas amostras de controle de qualidade em triplicatas processadas e mantidas 

por 24 e 48 horas em temperatura ambiente. 

 

4.2.7.9. VALIDAÇÃO DO PROCESSO DE DILUIÇÃO 

 

Alguns voluntários apresentaram amostras com concentrações acima do 

limite máximo de quantificação de 8,0 µg/mL, nestes casos efetuou-se a diluição 

tomando-se 125 µL da amostra do voluntário e adicionando-se 125 µL de plasma 

branco do próprio voluntário. A validação deste processo de diluição foi realizada 

pela análise da amostra diluída paralelamente com a análise da amostra de CQA 

diluído (controle de qualidade alto) em triplicata, tomando-se 125 µL do CQA e 

adicionando-se 125 µL de plasma branco.  Após agitação em vórtex por 10 

segundos, prosseguiu-se a extração conforme descrito na metodologia analítica 

4.2.5.  

Para a validação desse processo de diluição, foram aceitos resultados 

com precisão, exatidão e desvios em relação a concentração média obtida inferiores 

a 15 % a partir de uma triplicata de CQA.  
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4.2.8. QUANTIFICAÇÃO DE METRONIDAZOL NAS AMOSTRAS DE 

PLASMA 

 

A quantificação de metronidazol nas amostras de plasma foi realizada 

conforme a metodologia analítica descrita no item 4.2.6. 

As amostras de plasma dos voluntários que receberam metronidazol foram 

analisadas paralelamente à curva de calibração com oito pontos e à análise das 

amostras de plasma de controle de qualidade em triplicata, quadruplicata ou 

quintuplicata, dependendo da quantidade de voluntários analisados por corrida 

analítica, em três concentrações diferentes: 

� Controle de qualidade baixo (CQB): 0,15 µg/mL; 

� Controle de qualidade médio (CQM): 3,50 µg/mL; 

� Controle de qualidade alto (CQA): 7,00 µg/mL; 

A curva de calibração e as amostras de controle de qualidade de 

concentrações conhecidas foram preparadas adicionando-se o fármaco à matriz 

biológica escolhida para este estudo. 

 

4.3. ETAPA CLÍNICA DO ENSAIO DE BIOEQUIVALÊNCIA 

 

A etapa clínica do estudo de bioequivalência foi terceirizada e realizada em 

centro certificado pela ANVISA. O centro escolhido foi a Biocinese – Centro de 

Estudos Biofarmacêuticos Ltda, Toledo, Paraná. No entanto, o protocolo e os 

critérios de inclusão, o delineamento do estudo clínico, bem como a lista de 

randomização foram definidos pelos pesquisadores do Biofar, na ocasião do ensaio 

clínico (2008). 
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Centro este certificado pela ANVISA segundo a Resolução RE n° 686, de 06 

de março de 2006 (Brasil, 2006a) e de acordo com legislação vigente RDC 41/2000 

(Brasil, 2000). 

O estudo clínico foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) da 

Universidade Estadual de Maringá, e avaliado pelo CEP da Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas da Universidade de São Paulo (ambos apresentados no ANEXO A). 

A unidade de internação foi HCO (Centro Hospitalar do Oeste), Toledo, 

Paraná possui área exclusiva para ensaios clínicos, posto de enfermagem, 

laboratório de processamento de amostra e sala de lazer. A enfermaria da unidade 

de internação dispõe de carrinho de emergência com medicação e equipamentos 

para urgência: desfibrilador, monitor, oxímetro, respirador, e material para cirurgia de 

pequeno porte para qualquer eventualidade. Além disso, o centro tem acesso a 

Unidade de Terapia Intensiva (UTI), disponível no hospital. 

 

4.3.1. CASUÍSTICA 

 

O estudo foi realizado em seres humanos, de acordo com as normas éticas 

internacionais e nacionais para ensaios desta natureza e com regulamentação 

estabelecida pela ANVISA (Brasil, 1996). 

Foram selecionados para este estudo 24 voluntários sadios, sendo 12 do 

sexo masculino e 12 do sexo feminino, com idade média de 28,4 anos, peso e altura 

médios de 66,3 Kg e 169,2 cm, respectivamente (Tabela 4), devidamente 

informados sobre as características da pesquisa e que assinaram o termo de 

consentimento livre e esclarecido (TCLE), em duas vias (ANEXO B). 

Os voluntários satisfizeram os seguintes critérios: 

� Não fumantes; 
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� Bom estado de saúde, idade entre 21 e 45 anos e peso ideal ± 15%, 

calculado pela fórmula PI = H – 100 para homens e PI = 0,9 (H – 100) para 

mulheres, onde PI é peso ideal (Kg) e H é altura do voluntário em (cm); 

� Ausência de patologias cardíacas, renais, gastrintestinais, neurológicas ou 

metabólicas; 

� Sem antecedentes de hipersensibilidade aos medicamentos; 

� Voluntários do sexo feminino não estavam em estado de gravidez 

(comprovada por meio de exame laboratorial) ou em período de 

amamentação. 

 

A inclusão do voluntário também foi fundamentada nos seguintes exames 

laboratoriais: 

� Hemograma completo; 

� Uréia; 

� Creatinina; 

� Fosfatase alcalina; 

� Glicemia; 

� Bilirrubina total; 

� Proteínas totais e albumina; 

� Transaminase oxalacética; 

� Transaminase pirúvica; 

� Colesterol total; 

� Ácido úrico; 

� Triglicérides; 

� Sorologias para HIV e Hepatites B e C; 

� β-HCG (para mulheres); 

� Análise da urina completa; 

� Eletrocardiograma completo com 12 derivações. 

 

Tanto os exames clínicos quanto os exames laboratoriais foram repetidos no 

pós-estudo, excetuando as sorologias para HIV e Hepatites B e C. 
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Tabela 4 Características dos voluntários incluídos no ensaio de bioequivalência 

dos comprimidos contendo 250 mg de metronidazol 

Voluntário Sexo Idade (anos) Altura (cm) Peso (Kg) DPI (%) 

1 M 32 183 81,0 -2 

2 M 21 168 60,0 -12 

3 M 33 169 68,3 -1 

4 M 24 186 87,3 2 

5 M 31 173 78 7 

6 M 32 171 72,5 2 

7 M 22 174 75,3 2 

8 M 37 166 62,7 -5 

9 M 26 175 81,2 8 

10 M 42 171 62,8 -12 

11 M 24 174 73,7 0 

12 M 29 165 66,0 2 

13 F 25 168 60,6 -1 

14 F 23 171 63,7 0 

15 F 21 156 54,1 7 

16 F 22 162 51,3 -8 

17 F 30 163 55,4 -2 

18 F 27 167 62,5 4 

19 F 25 171 66,0 3 

20 F 45 171 69,8 9 

21 F 35 162 60,5 8 

22 F 24 159 61,0 15 

23 F 26 169 60,6 -2 

24 F 25 166 56,5 -5 

 Média 28,4 169,2 66,3 1,0 

 DP 6,5 6,8 9,3 6,5 

DPI = Desvio padrão do peso ideal; DP = desvio padrão; M = masculino; F = feminino 
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4.3.2. PROCEDIMENTO DO ENSAIO DE BIOEQUIVALÊNCIA 

 

De acordo com a RDC 10 de 02 de janeiro de 2001, durante o estudo de 

bioequivalência deve-se, no caso de medicamentos genéricos e similares de 

liberação imediata com várias dosagens, mesma forma farmacêutica e formulações 

equivalentes, fabricados pelo mesmo produtor e no mesmo local de fabricação, 

utilizar a maior dosagem, e assim ficam isentas deste tipo de estudo os 

medicamentos de menor dosagem, caso os perfis de dissolução dos fármacos, entre 

todas as dosagens, sejam comparáveis (Brasil, 2001). Apesar de a maior dosagem 

do medicamento referência do metronidazol (Flagyl®) ser 400 mg, o estudo foi 

conduzido com a dosagem de 250 mg, pois a FUNED, fabricante do medicamento a 

ser testado, não produzia a dosagem de 400 mg por ocasião do estudo. 

O ensaio foi do tipo aleatório, cruzado, formando-se dois grupos com igual 

número de voluntários, A e B conforme determinado pela Resolução n° 1170 de 19 

de abril de 2006 (Brasil 2006b) e apresentados na Tabela 5. No período 1, os 

voluntários do grupo A receberam um comprimido de Flagyl® contendo metronidazol 

250 mg empregado como produto Referência, enquanto que os do grupo B 

receberam um comprimido de FUNED Metronidazol contendo metronidazol 250 mg 

considerado como o produto Teste. No período 2 o procedimento foi repetido, 

invertendo-se os grupos, de modo que cada voluntário recebeu cada um dos 

produtos em estudo, de acordo com a Tabela 5. 
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Tabela 5 Desenho amostral para ensaio de bioequivalência de comprimidos 

contendo 250 mg de metronidazol, seguindo delineamento cruzado 2 X 

2 

Voluntário Sexo Seqüência Fase 1 Fase 2 

1 M A R T 

2 M A R T 

3 M B T R 

4 M B T R 

5 M B T R 

6 M B T R 

7 M A R T 

8 M A R T 

9 M A R T 

10 M B T R 

11 M A R T 

12 M B T R 

13 F A R T 

14 F A R T 

15 F B T R 

16 F B T R 

17 F A R T 

18 F A R T 

19 F B T R 

20 F B T R 

21 F A R T 

22 F A R T 

23 F B T R 

24 F B T R 

R = Produto Referência (Flagyl®, lote 702824, produzido por Aventis Pharma Ltda); T = 
Produto Teste (FUNED Metronidazol®, lote 07100833, produzido por Fundação Ezequiel 
Dias - FUNED); M = masculino; F = feminino 
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4.3.3. ADMINISTRAÇÃO DOS MEDICAMENTOS 

 

Conforme o desenho amostral na Tabela 5, a administração dos 

medicamentos aos voluntários foi feita pela manhã, após jejum de 8 horas, com o 

auxilio de 200 mL de água à temperatura ambiente. 

 

4.3.4. PERIODO DE JEJUM E ALIMENTAÇÃO 

 

O período de jejum antes da administração dos medicamentos foi de, no 

mínimo, oito horas e após a administração da medicação, os voluntários ainda 

permaneceram em jejum por mais 4 horas. O jejum feito pelos voluntários consistiu 

na abstinência de ingestão de alimentos e de água. 

Os voluntários receberam almoço, lanche e jantar padronizados, 

respectivamente, quatro, sete e onze horas após a administração dos 

medicamentos. 

Os voluntários ainda foram orientados a não ingerirem bebidas alcoólicas, 

café e outras bebidas xânticas, por pelo menos 48 horas antes do ensaio, e estas 

bebidas não foram oferecidas durante a realização do estudo. Além disso, os 

voluntários foram orientados a não tomarem qualquer medicação uma semana antes 

do estudo, e durante a sua realização, e qualquer intercorrência deveria ser 

imediatamente comunicada ao médico de plantão. 

 

4.3.5. COLETA E PROCESSAMENTO DAS AMOSTRAS 

 

Foram coletadas amostras de 8 mL de sangue em tubo heparinizado nos 

seguintes intervalos de tempo: 0:00; 0:20; 0:40; 1:00; 1:20; 1:40; 2:00; 2:30; 3:00; 

4:00; 6:00; 8:00; 12:00; 24:00; 36:00; 48:00 horas após a administração dos 
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medicamentos. As amostras foram centrifugadas por 15 minutos a 3500 rpm e o 

plasma aliquotado em duplicata em frascos criogênicos de propileno de 4 mL. Os 

frascos foram armazenados em freezer a -20oC até o momento  das análises. 

 

4.3.6. TRANSPORTE DAS AMOSTRAS 

 

As amostras de plasma foram transportadas para o laboratório analítico em 

caixas com isolamento térmico, sendo o congelamento garantido com o auxílio de 

gelo seco. Por ocasião do recebimento das amostras pela unidade analítica, as 

mesmas foram avaliadas em relação às suas condições gerais (integridade do 

frasco, congelamento ou descongelamento e presença de vazamento) e o registro 

de temperatura em termômetros adequados. 

 

4.3.7. ARMAZENAMENTO DAS AMOSTRAS 

 

As amostras recebidas foram armazenadas em freezer a -20°C, o qual conta 

com controlador de temperatura em tempo integral, até o momento da análise e 

quantificação dos fármacos. 

 

4.4. AVALIAÇÃO DE BIOEQUIVALÊNCIA ENTRE OS 

PRODUTOS 

 

A bioequivalência entre os produtos contendo metronidazol (Referência e 

Teste) foi determinada a partir das amostras de plasma provenientes do estudo 
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clínico, por meio da comparação dos parâmetros farmacocinéticos relativos à 

absorção do fármaco a partir das duas formulações (Ritschel, 1992; Shargel & Yu, 

1999). 

Os parâmetros avaliados foram: 

� Parâmetros relacionados à quantidade de fármaco absorvida: 

• ASC0-t: Área parcial sob a curva de decaimento plasmático do fármaco, 

determinada pelo método dos trapezóides, do tempo zero ao tempo t, no 

qual t é o tempo relativo à última concentração determinada 

experimentalmente; 

• ASC0-∞: Área parcial sob a curva de decaimento plasmático do fármaco, 

determinada pelo método dos trapezóides, do tempo zero ao infinito, ou 

seja, ASC0-t + Ct/kel, no qual Ct é a última concentração determinada 

experimentalmente e kel é a constante de eliminação na fase terminal. 

Recomenda-se que ASC0-t seja igual ou superior a 80% de ASC0-∞. 

 

� Parâmetros relacionados à velocidade de absorção do fármaco: 

• Cmax: Concentração plasmática máxima que o fármaco atinge após 

administração, determinada diretamente a partir das curvas de 

concentração plasmática versus tempo, sem interpolação; 

• tmax: Tempo necessário para atingir Cmax, é o indicador de velocidade do 

processo de absorção, determinado diretamente a partir das curvas de 

concentração plasmática versus tempo, sem interpolação. 

 

Também foram calculados os seguintes parâmetros farmacocinéticos em 

relação à eliminação: 

• t(1/2)el: Meia-vida de eliminação plasmática do fármaco, calculada por meio 

de fórmula: 
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� !"#$%
� 0,693*$%

 

 

• kel: Constante de velocidade de eliminação do fármaco, determinada a 

partir da equação que define a parte terminal de decaimento plasmático 

em função do tempo; 

• Cl: Clearance é definido como o volume de plasma ou sangue depurado 

do fármaco por unidade de tempo, e calculada por meio de fórmula: 

 

�+ � *$% � �� 

 

• Vd: Volume de distribuição é definido como o volume aparente no qual o 

fármaco encontra-se dissolvido em concentração igual a do plasma, e 

calculada por meio de fórmula: 

 

�� � �
	
���. �+�
�á���� 

 

4.5. ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

A análise estatística dos resultados foi realizada conforme recomendado pela 

ANVISA (Brasil, 2003b). Foi determinado o poder do teste para calcular a 

probabilidade da conclusão da análise ser válida. 

Os resultados foram avaliados por meio de análise de variância (ANOVA) e 

da construção do intervalo de confiança 90%. Foi realizada análise multivariada, 

utilizando-se a análise de variância (ANOVA), para parâmetros Cmax, ASC0-t e ASC0-

∞, na escala logarítmica. Em seguida, foi determinado o intervalo de confiança 90% 

(IC 90%) para as relações entre os valores de Cmax, ASC0-t e ASC0-∞ dos produtos 

Teste e Referência, utilizando-se a escala logarítmica. Foi considerado nível de 

significância (α) menor que 0,05. Dois produtos possuem a mesma 
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biodisponibilidade se os intervalos de confiança 90% para as relações entre os 

valores de Cmax, ASC0-t e ASC0-∞ de ambos, calculados com base nas 

transformações logarítmicas, estiverem entre 80 e 125%, ou seja: 

 

80 /  �012 ��	
�	�
�012 ��	3	�ê�����

 5 125 % 

 

80 /  89�:;< ��	
�	�
89�:;< ��	3	�ê�����

 5 125 % 

 

80 /  89�:;= ��	
�	�
89�:;= ��	3	�ê�����

 5 125 % 

 

no qual: 

Cmax = concentração plasmática máxima; 

ASC0-t = área sob a curva de zero a t (tempo relativo à última concentração 

determinada experimentalmente); 

ASC0-∞ = área sob a curva de zero a infinito. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÕES 
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5.1. DESENVOLVIMENTO E VALIDAÇÃO DO MÉTODO 

ANALÍTICO PARA QUANTIFICAÇÃO DE METRONIDAZOL 

EM PLASMA HUMANO 

 

5.1.1. ESPECIFICIDADE 

  

O método desenvolvido mostrou-se específico para o metronidazol e a 

zidovudina (padrão interno), obtendo-se boa separação destes entre si e dos 

componentes do plasma branco, lipêmico ou hemolisado, com tempos de retenção 

de 3,00 minutos para o metronidazol e 3,80 minutos para zidovudina (Figura 3). 
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Figura 3 Cromatogramas obtidos por CLAE-MS/MS referente à: (A) plasma 

branco adicionado de padrão interno – zidovudina e (B) Controle de 

Qualidade Médio – plasma de voluntário sadio adicionado de padrões – 

metronidazol e zidovudina 
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5.1.2. LINEARIDADE 

 

O método mostrou-se linear na faixa de concentração de 0,05 a 8,00 µg/mL, 

com coeficiente de determinação (r2) de 0,999, a curva de calibração está 

representada na Figura 4 e os parâmetros relativos à curva de calibração estão 

apresentados na Tabela 6. 

Esta faixa de linearidade é adequada à aplicação do método aos estudos de 

bioequivalência e farmacocinética, considerando a possibilidade de diluição de 

amostras que apresentaram resultados superiores ao último ponto de calibração 

(8,00 µg/mL). 

 

 

Figura 4 Curva de calibração do método analítico para quantificação de 

metronidazol em plasma por CLAE – MS/MS na faixa de concentração 

de 0,05 a 8,00 µg/mL 

Sendo: x= Concentração plasmática (µg/mL); y= Razão entre áreas de pico de metronidazol por 
padrão interno (zidovudina), r2= coeficiente de determinação. 
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Tabela 6 Parâmetros relativos à curva de calibração do método analítico para 

quantificação de metronidazol em plasma por Cromatografia liquida de 

alta eficiência com detecção por espectrometria de massas na faixa de 

concentração de 0,05 e 8,00 µg/mL 

 

Parâmetro Valor 

Coeficiente angular (a) 0,227 

Coeficiente linear (b) 0,016 

Coeficiente de determinação (r²) 0,999 

 

5.1.3. LIMITE DE DETECÇÃO 

 

O limite de detecção para o método foi 0,025 µg/mL; que foi adequado para a 

realização deste estudo. 

 

5.1.4. LIMITE DE QUANTIFICAÇÃO 

 

É importante salientar que o limite de quantificação do fármaco é um 

parâmetro de elevada importância, tendo em vista que no estudo de bioequivalência 

foi administrada dose única (250 mg metronidazol) a cada voluntário em cada uma 

das fases, resultando em baixas concentrações plasmáticas do fármaco 

(aproximadamente 100 ng/mL), especialmente nas amostras relativas aos últimos 

tempos de coleta. O método desenvolvido mostrou-se adequado, pois apresentaram 

especificidade e sensibilidade adequadas à aplicação para os estudos de 

farmacocinética, biodisponibilidade e bioequivalência, nos quais a detecção de 



75 

 

pequenas concentrações é de extrema importância, visto que valores inferiores às 

curva de linearidade, não entram nos cálculos dos parâmetros farmacocinéticos. 

A quantificação do fármaco com precisão e exatidão adequados é 

imprescindível para a determinação dos parâmetros farmacocinéticos relativos à 

absorção e eliminação do fármaco. Neste trabalho, o limite de quantificação foi de 

0,05 µg/mL, inferior aos limites obtidos pelo Nascimento e colaboradores (2005) e 

Sagan e colaboradores (2005) que foi 0,06 µg/mL e 0,15 µg/mL, respectivamente. 

O limite de quantificação do método foi de 0,05 µg/mL, com precisão de 

2,52% e exatidão de 100,26%. 

 

5.1.5. RECUPERAÇÃO 

 

Neste trabalho, as amostras foram purificadas por um processo simples de 

extração líquido - líquido, utilizando acetato de etila como solvente extrator, o que 

possibilitou boa recuperação do metronidazol e do padrão interno em relação aos 

outros solventes, principalmente em relação aos solventes aquosos.   

Nos trabalhos publicados por Wibawa e colaboradores (2001) e Fraselle e 

colaboradores (2007), são utilizadas misturas de solventes com componentes 

aquosos, que apesar de gerar bons resultados de recuperação, não são viáveis 

neste tipo de estudo, devido ao grande número de amostras, uma vez que existe 

uma grande demora na etapa em que há a eliminação do solvente (secagem). 

Portanto, solventes orgânicos apresentam vantagens sobre solventes aquosos. 

Durante o desenvolvimento do método, outros solventes orgânicos foram 

utilizados em testes de recuperação, como por exemplo, o éter etílico, porém os 

resultados foram inferiores aos 82,0% obtidos com o acetato de etila. 

A recuperação média com o acetato de etila foi de 82,00% para o 

metronidazol e de 82,09% para a zidovudina, com precisão e exatidão dentro dos 
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limites especificados, o que indicou que o procedimento de extração descrito para o 

método bioanalítico apresentou eficiência adequada (Tabela 7). 

 

Tabela 7 Recuperação média do procedimento de purificação das amostras de 

plasma para metronidazol (padrão) e para zidovudina (padrão interno) 

 

Concentração de 

metronidazol (µg/mL) 

Recuperação (%) 

Padrão (CV %) Padrão interno (CV %) 

0,15 89,04 (3,00) 88,91 (2,18) 

3,50 74,04 (11,51) 77,72 (11,14) 

7,00 83,20 (12,23) 79,36 (10,21) 

Média 82,09 (9,21) 82,00 (7,37) 

Cada valor representa uma média de seis repetições. CV = coeficiente de variação. 

 

5.1.6. PRECISÃO 

 

A precisão do método analítico variou entre 1,84 e 7,20% para as amostras 

analisadas no mesmo dia (intradia) e entre 6,04 e 10,65% para as amostras 

analisadas em dias diferentes (interdias). Os resultados estão apresentados na 

Tabela 8. 

 

5.1.7. EXATIDÃO 
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A exatidão do método analítico variou entre 101,16 e 103,85% para as 

amostras analisadas no mesmo dia (intradia) e entre 97,95 e 99,94% para as 

amostras analisadas em dias diferentes (interdias). Os resultados estão 

apresentados na Tabela 8. 

 

Tabela 8 Precisão e exatidão intradia e interdias referentes ao método analítico 

para quantificação de metronidazol em amostras de plasma por CLAE 

com detecção por espectrometria de massas 

 

Concentração 

de 

metronidazol 

(µg/mL) 

Precisão (%) Exatidão (%) 

Intradia Interdias Intradia Interdias 

0,15 7,20 10,65 103,39 97,85 

3,50 3,25 6,10 103,85 99,94 

7,00 1,84 6,04 101,16 98,47 

Cada valor representa uma média de seis determinações para precisão e exatidão 
intradia e seis determinações por 4 dias para precisão e exatidão interdias. 

 

 Os resultados de exatidão e precisão estão de acordo com os desvios 

aceitos pela agência regulatória (inferiores a 15%) (Brasil, 2003a). 

 

5.1.8. ESTABILIDADE 

 

5.1.8.1. ESTABILIDADE DE CURTA DURAÇÃO 
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A estabilidade de curta duração foi avaliada mantendo-se amostras de plasma 

de controle de qualidade, em três concentrações, descongeladas e mantidas à 

temperatura ambiente por 4 horas. Após este período estas amostras foram 

processadas e analisadas imediatamente. Os resultados foram comparados com os 

de amostras recém-preparadas e analisadas em seguida, sendo aceitos desvios 

entre ± 15% (Tabela 9). 

 
Tabela 9 Resultados referentes ao estudo de estabilidade do metronidazol em 

amostras analisadas após manutenção a temperatura ambiente por 4 

horas  

 

Conc. 

nominal 

(µg/mL) 

Amostras recém-preparadas 

e analisadas em seguida 

Amostras preparadas após 4 horas à 

temperatura ambiente 

Conc. 

det. 

(µg/mL) 

Precisão 

(%) 

Exatidão 

(%) 

Conc. 

det. 

(µg/mL) 

Precisão 

(%) 

Exatidão 

(%) 

Desvio 

(%) 

0,15 0,14 5,05 93,71 0,14 4,12 96,29 2,76 

3,50 3,44 3,28 98,20 3,44 1,52 98,31 0,12 

7,00 6,92 0,78 98,86 6,39 1,07 91,25 -7,70 

Cada resultado representa a média de três determinações. Conc = concentração. 
Det. = determinada. Desvio = desvio em relação à amostra recém-preparada.  

 

5.1.8.2. ESTABILIDADE DE LONGA DURAÇÃO 

 

As amostras de plasma de controle de qualidade preparadas com a adição de 

metronidazol conforme descrito no item 4.2.4, mantiveram-se estáveis por, pelo 

menos, 46 dias. As amostras foram processadas após 46 dias e analisadas 

imediatamente. Os resultados foram comparados com os de amostras recém-
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preparadas e analisadas imediatamente, sendo aceitos desvios entre ± 15% (Tabela 

10). 

 

Tabela 10 Resultados referentes ao estudo de estabilidade do metronidazol em 

amostras de plasma de controle de qualidade, analisadas logo após o 

preparo e mantidas a -20oC por 46 dias 

 

Conc. 

nominal 

(µg/mL) 

Amostras recém-preparadas 

e analisadas em seguida 

Amostras armazenadas a -20oC 

durante 46 dias 

Conc. 

det. 

(µg/mL) 

Precisão 

(%) 

Exatidão 

(%) 

Conc. 

det. 

(µg/mL) 

Precisão 

(%) 

Exatidão 

(%) 

Desvio 

(%) 

0,15 0,14 5,05 93,71 0,14 4,34 91,10 -2,79 

3,50 3,44 3,28 98,20 3,75 5,51 107,15 9,12 

7,00 6,92 0,78 98,86 7,23 2,37 103,33 4,51 

Cada resultado representa a média de três determinações. Conc = concentração. 
Det. = determinada. Desvio = desvio em relação à amostra recém-preparada.  

 

5.1.8.3. ESTABILIDADE DE SOLUÇÕES-PADRÃO 

 

A estabilidade das soluções-padrão do metronidazol e da zidovudina em 

metanol foi determinada, e os resultados obtidos apresentaram-se dentro dos limites 

especificados, com desvio médio de -4,88% para o padrão e 7,32% para o padrão 

interno. 
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5.1.8.4. ESTABILIDADE DE CICLOS DE CONGELAMENTO E 

DESCONGELAMENTO 

 

As amostras de controle de qualidade foram analisadas e mantiveram-se 

estáveis à -20oC por  três ciclos de congelamento e descongelamento, após os 

ciclos de descongelamento, as amostras foram processadas e analisadas 

imediatamente. Os resultados obtidos foram comparados com as amostras de 

controle de qualidade recém-preparadas e analisadas imediatamente, sendo aceitos 

desvios entre ±15%, e estão apresentados na Tabela 11. 
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Tabela 11 Resultados referentes ao estudo de estabilidade do metronidazol em amostras de plasma, analisadas imediatamente 

após o preparo, mantidas a temperatura de -20oC e submetidas a sucessivos ciclos de congelamento e 

descongelamento 

 

Conc. 

nominal 

(µg/mL) 

Amostras recém-preparadas e 

analisadas em seguida 
Ciclo 1 Ciclo 2 Ciclo 3 

Conc. 

det. 

(µg/mL) 

Precisão 

(%) 

Exatidão 

(%) 

Conc. 

det. 

(µg/mL) 

Precisão 

(%) 

Exatidão 

(%) 

Desvio 

(%) 

Conc. 

det. 

(µg/mL) 

Precisão 

(%) 

Exatidão 

(%) 

Desvio 

(%) 

Conc. 

det. 

(µg/mL) 

Precisão 

(%) 

Exatidão 

(%) 

Desvio 

(%) 

0,15 0,14 5,05 93,71 0,13 2,20 87,02 -7,14 0,13 7,05 89,72 -4,26 0,14 3,49 93,89 0,19 

3,50 3,44 3,28 98,20 3,27 0,94 93,41 -6,06 3,56 5,13 101,72 3,59 3,45 2,10 98,70 0,50 

7,00 6,92 0,78 98,86 6,21 0,32 88,69 -10,29 7,00 1,58 99,96 1,10 6,09 2,93 86,93 -12,07 

Cada valor representa uma média de três determinações. Conc.  = concentração. Det. = determinada. Desvio = desvio padrão em 

relação à amostra recém-preparada. 
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5.1.8.5. ESTABILIDADE PÓS-PROCESSAMENTO 

 

A estabilidade pós-processamento, representada pela estabilidade ao longo 

das condições da análise, foi determinada utilizando-se amostras de plasma de 

controle de qualidade submetidas ao mesmo tratamento que as amostras de plasma 

de voluntários a serem analisadas, ou seja, descongelamento natural à temperatura 

ambiente e preparação conforme método validado previamente descrito (4.2.5). 

Estas amostras foram utilizadas para avaliar a estabilidade durante o período de 

espera máximo no injetor automático até a introdução da amostra no sistema 

cromatográfico, período correspondente a 24 horas. Foi avaliada também a 

estabilidade por 48 horas à temperatura ambiente. 

Os resultados obtidos foram comparados com as amostras de controle de 

qualidade recém-preparadas e analisadas imediatamente, sendo aceitos desvios 

entre ±15%, e estão apresentados na Tabela 12. 
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Tabela 12 Resultados referente a estudo de estabilidade do metronidazol em amostras de plasma analisadas 24 e 48 horas 

após o procedimento de purificação 

 

Conc. 

nominal 

(µg/mL) 

Amostras recém-preparadas 

e analisadas em seguida 

Amostras analisadas 24 horas após o 

processamento 

Amostras analisadas 48 horas após o 

processamento 

Conc. 

det. 

(µg/mL) 

Precisão 

(%) 

Exatidão 

(%) 

Conc. 

det. 

(µg/mL) 

Precisão 

(%) 

Exatidão 

(%) 

Desvio 

(%) 

Conc. 

det. 

(µg/mL) 

Precisão 

(%) 

Exatidão 

(%) 

Desvio 

(%) 

0,15 0,14 5,05 93,71 0,14 2,06 92,52 -1,26 0,15 6,42 99,11 5,76 

3,50 3,44 3,28 98,20 3,14 1,47 89,58 -8,78 3,52 1,44 100,58 2,42 

7,00 6,92 0,78 98,86 6,37 2,03 90,96 -7,99 6,55 0,43 93,55 -5,38 

Cada amostra representa uma média de três determinações. Conc = concentração. Det. = determinada. Desvio = desvio em relação à amostra recém-
preparada. 
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As amostras de metronidazol em plasma a -20oC permaneceram estáveis ao 

serem submetidos aos três ciclos de congelamento e descongelamento. A análise 

de amostras de plasma descongeladas e mantidas à temperatura ambiente por 4 

horas e de amostras de plasma processadas e mantidas por 24 e 48 horas à 

temperatura ambiente demonstraram estabilidade, indicando adequabilidade do 

método ao longo do tempo e às condições de análise deste tipo de ensaio. A 

estabilidade de longa duração foi determinada pelo tempo correspondente ao 

intervalo entre a primeira fase do ensaio clínico e o último dia de análise das 

amostras. As amostras de metronidazol em plasma mantidas a -20oC permaneceram 

estáveis durante este período, correspondente a 46 dias. 

   

5.1.9. VALIDAÇÃO DO PROCESSO DE DILUIÇÃO 

 

Treze amostras de plasmas de voluntários do estudo, após a análise 

cromatográfica, apresentaram valores de concentração de metronidazol acima do 

último ponto da curva de calibração (8,00 µg/mL) e, portanto foram submetidas ao 

processo de diluição. A diluição foi feita na proporção de 1:2, ou seja, 125 µL de 

plasma branco e 125 µL de plasma de voluntário, com resultados acima de 8,00 

µg/mL, conforme está descrito no item 4.2.7.9. Concomitantemente à diluição das 

amostras de voluntários, foi feita a validação da diluição do CQA (Controle de 

qualidade alto) que apresenta concentração inicial de 7,00 µg/mL. Foram obtidos 

resultados com precisão e exatidão dentro dos limites preconizados pela RE 

899/2003 (Brasil, 2003a) de no máximo 15 % e os resultados da validação estão 

apresentados na Tabela 13. 
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Tabela 13 Resultados referente ao processo de validação da diluição 

 

Corrida 

analítica 

 CQA diluído (1:2) 

CQA 

inicial 

(µg/mL) 

Conc. 

exp. 

(µg/mL) 

Conc. 

corrigida 

(µg/mL) 

Conc. 

média 

(µg/mL) 

Precisão 

(%) 

Exatidão 

(%) 

Desvio 

(%) 

Reanálise 7,00 

3,41 6,82 

7,02 1,37 

97,38 -2,62 

3,52 7,04 100,54 0,54 

3,60 7,20 102,86 2,86 

Conc. = concentração. Exp. = experimental. 

 

5.1.10. CONSIDERAÇÕES FINAIS SOBRE A METODOLOGIA 

DESENVOLVIDA 

 

O método desenvolvido mostrou-se adequado para quantificação de 

metronidazol em amostras de plasma provenientes de ensaio de bioequivalência. 

Esta adequação é comprovada por meio dos resultados referentes à validação do 

método, tais como, especificidade, linearidade, limite de detecção, limite de 

quantificação, recuperação, precisão, exatidão e estabilidade. 

Na literatura estão apresentados alguns trabalhos que descrevem a 

quantificação de metronidazol em plasma (Fraselle et al., 2007; Nascimento et al., 

2005; Sagan et al., 2005; Spénard et al, 2005; Wibawa et al., 2001; Idkaidek, Najib, 

2000; Menelaou et al.,1999; Jessa et al., 1996; Hoffmann et al., 1995; Midha et al., 

1973) ou em soro (Galmier et al., 1998; Pollak, 1996). 

A detecção do metronidazol é realizada, na maioria dos trabalhos que 

emprega cromatografia líquida de alta eficiência, por detector ultravioleta (UV) com 
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comprimento de onda na faixa de 313 a 318 nm. Os tempos de análise destes 

métodos são elevados e os processos de purificação das amostras são mais 

complexos, pois estes trabalhos utilizaram precipitação de proteínas, extração 

líquido-líquido com grande volume de solventes ou mesmo cartuchos de extração de 

fase sólida que apresentam altos custos. 

As amostras biológicas obtidas dos voluntários e destinadas aos estudos de 

bioequivalência/biodisponibilidade devem passar por um tratamento prévio à sua 

análise no cromatógrafo. As principais razões que justificam tais procedimentos são: 

a conhecida complexidade das matrizes biológicas, a existência de proteínas que 

são incompatíveis com as colunas cromatográficas e a baixa concentração das 

substâncias a serem analisadas.  O objetivo do pré-tratamento é uma separação 

cromatográfica livre de interferentes, com detecção adequada e um tempo razoável 

de análise (Queiroz et al., 2001).  A purificação do metronidazol por meio da 

extração líquido-líquido simples ou dupla é muito utilizada, em função das 

características da polaridade da molécula (Fraselle et al., 2007; Nascimento et al., 

2005; Sagan et al., 2005; Goodman & Gilman, 2001; Idkaidek et al., 2000; Hoffmann 

et al., 1995). 

O trabalho publicado por Sagan e colaboradores (2005) relata o 

desenvolvimento de método utilizando cromatografia líquida de alta eficiência com 

detector de espectrofotometria de massas, no entanto o método de purificação 

desenvolvido neste trabalho utiliza grande volume de solventes em várias etapas de 

preparo das amostras. Já o trabalho publicado por Fraselle e colaboradores (2007) 

apresenta elevado grau de dificuldade para a etapa analítica, pois além de grandes 

volumes de solvente, é necessário que as amostras permaneçam em repouso por 

uma noite (overnight). Além disso, estes trabalhos apresentaram elevado tempo de 

corrida (10 e 30 minutos, respectivamente), que são significativamente maiores 

quando comparados com o método desenvolvido no presente trabalho (5 minutos). 

Adicionalmente, a utilização de grande volume de solvente e a complexidade da 

técnica torna este procedimento inadequado para a utilização deste método no 

processamento de amostras em ensaios de bioequivalência, uma vez que é 

necessário considerar que este tipo de ensaio gera grande número de amostras 

(Porta et al., 2008).  
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O tempo de corrida de cada análise cromatográfica foi de 5 minutos, 

significativamente inferior aos publicados na literatura por Sagan e colaboradores 

(2005), Wibawa e colaboradores (2001), Idkaidek e Najib (2000) e Galmier e 

colaboradores (1998), que apresentam tempos de análises cromatográficas entre 6 

e 10 minutos. A diminuição no tempo de análise possibilita um aumento da vida útil 

da coluna cromatográfica, além de permitir maior número de análises por tempo com 

conseqüente redução da duração da etapa analítica de um ensaio de 

bioequivalência. 

Apenas no trabalho de Nascimento e colaboradores (2005), está descrita uma 

técnica de cromatografia líquida de alta eficiência com PAD (detector de arranjo de 

fotodiodo) ajustado em 315 nm, que apresenta um processo de purificação das 

amostras mais simples, consistindo de precipitação de proteínas com ácido 

perclórico, porém o tempo de corrida é maior do que o proposto no presente trabalho 

(11 minutos). 

Uma consideração importante é a escolha da utilização de padrão externo ou 

interno. O padrão externo é utilizado em comparação com a resposta do analito e 

uma reta de calibração é gerada a partir dessa resposta do padrão externo. Sempre 

que possível, utiliza-se padrão interno, pois este deve ter estrutura semelhante ao 

analito. O padrão interno é adicionado nas etapas de pré-tratamento das amostras. 

Os resultados da análise do padrão interno são utilizados para estabelecer uma 

razão entre a resposta do analito e a do padrão interno, possibilitando, assim, 

minimizar os erros decorrentes de possíveis perdas durante o preparo das amostras 

(Causon, 1997). Neste trabalho, utilizou-se zidovudina como padrão interno que 

apresentou-se adequado por causa da seletividade do método desenvolvido. 

No presente trabalho, a fase móvel utilizada foi composta por tampão acetato, 

na concentração de 10 mM, e acetonitrila na proporção de 80:20, acrescida de 0,1% 

de ácido fórmico. Esta fase foi eluida a um fluxo de 1,0 mL/minuto, utilizando um 

spliter. 

Os resultados obtidos após a avaliação dos parâmetros de validação 

demonstram que o método cromatográfico apresentou-se específico, sensível, 
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preciso e exato, justificando sua aplicação em estudos de bioequivalência e 

farmacocinética. 

 

5.2. ETAPA CLÍNICA DE BIOEQUIVALÊNCIA 

 

Durante a primeira fase do ensaio clinico (Fase 1) participaram 24 voluntários 

sadios, sendo 12 do sexo masculino e 12 do sexo feminino. O voluntário 5, do sexo 

masculino, não compareceu a internação da segunda fase do ensaio clínico (Fase 

2), sendo excluído; portanto, 23 voluntários concluíram o estudo clínico, sendo que 

11 do sexo masculino e 12 do sexo feminino. 

 

5.3. ETAPA ANALÍTICA DE BIOEQUIVALÊNCIA 

 

O produto Teste FUNED Metronidazol, lote 07100833 produzido pela FUNED 

e o produto Referência Flagyl®, lote 702824 produzido pela Aventis Pharma, foram 

classificados como equivalentes farmacêuticos, por conterem o mesmo fármaco, na 

mesma dosagem e forma farmacêutica, com qualidade assegurada, cumprindo as 

especificações farmacopeicas (ANEXO D). Entretanto, esta classificação não atesta 

a intercambiabilidade entre estes produtos, sendo necessária a realização do estudo 

in vivo para que se obtenham conclusões definitivas sobre a bioequivalência dos 

produtos em estudo. 

O ensaio de bioequivalência entre os produtos Teste (FUNED Metronidazol) e 

Referência (Flagyl®), pertecentes aos lotes acima citados, foi realizado por meio de 

um estudo quantitativo direto, com delineamento randomizado, cruzado e aberto, no 

qual todos os voluntários receberam ambos os produtos avaliados, em duas fases 

distintas. 
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O desenho cruzado e randomizado apresenta algumas vantagens e por isso é 

utilizado em estudos de bioequivalência, tais como, redução a variabilidade 

interindividual, pois cada voluntário constitui seu próprio controle  e fornece a melhor 

estimativa imparcial para as diferenças entre as formulações (Chow & Liu, 2000). 

O período de eliminação (washout) pode ser definido como o intervalo de 

tempo entre os tratamentos para o qual o efeito de uma formulação administrada em 

um tratamento não interfere no próximo (Brasil, 2003b). Neste trabalho, o intervalo 

de washout foi de uma semana, que é superior a 10 tempos de meia-vida do 

metronidazol, garantindo assim a completa eliminação do fármaco. 

O voluntário 21 foi excluído, pois o cromatograma referente à amostra zero da 

fase 1 apresentou interferente significativo com o mesmo tempo de retenção do 

metronidazol e por esta razão o referido voluntário foi excluído na etapa analítica e 

estatística. 

As concentrações plasmáticas médias de metronidazol, após a administração 

do produto teste (FUNED Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 

702824) aos 22 voluntários sadios, estão apresentados na Tabela 14. Os valores 

individuais estão apresentados no ANEXO C. 

A análise concomitante das amostras de controle de qualidade e das 

amostras de plasma de voluntários garante a qualidade e a estabilidade das 

mesmas durante todo o procedimento analítico empregado. 

O estudo foi concluído dentro dos períodos de tempo definidos para a 

estabilidade das amostras contendo metronidazol e nas condições determinadas 

durante a validação do método. 

Os sinais foram integrados automaticamente pelo programa do sistema – 

Micromass Lynx V 4.0 Quantify. Para a integração, foi utilizado o valor de 10000 

para ruído (noise). 

 

  



90 

 

Tabela 14 Concentrações plasmáticas médias do metronidazol após a 

administração oral dos produtos teste (FUNED Metronidazol, lote 

07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) aos 22 voluntários sadios 

Tempo 

(h) 

Concentração plasmática (µg/mL) 

Produto referência (Flagyl®) Produto teste (FUNED 

Metronidazol) 

Média DP CV (%) Média DP  CV (%) 

0,00 NQ _ _ NQ _ _ 

0,33 1,49 2,34 157,49 2,46 2,42 98,04 

0,67 4,28 3,16 73,85 4,96 1,87 37,77 

1,00 4,62 2,18 47,14 5,57 1,41 25,31 

1,33 4,94 1,99 40,39 5,41 1,32 24,43 

1,67 4,98 1,96 39,34 5,66 1,45 25,64 

2,00 4,99 1,93 38,58 5,54 1,36 24,57 

2,50 4,97 1,76 35,38 5,28 1,30 24,66 

3,00 4,88 1,59 32,59 5,02 1,19 23,66 

4,00 4,87 1,15 23,67 4,80 1,12 23,25 

6,00 3,86 1,00 25,92 3,78 0,84 22,21 

8,00 3,22 0,84 25,99 3,14 0,70 22,20 

12,00 2,33 0,61 26,21 2,21 0,57 25,62 

24,00 0,91 0,31 34,04 0,90 0,32 35,44 

36,00 0,31 0,16 51,50 0,30 0,17 55,81 

48,00 0,15 0,07 45,27 0,15 0,08 51,82 

DP= desvio padrão. CV (%)= coeficiente de variação. NQ= não quantificável. 
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As curvas médias de decaimento plasmático, referente aos produtos teste e 

referência estão representadas na Figura 5. As curvas individuais estão 

apresentadas no ANEXO C. 

 

 

 

Figura 5 Curvas médias de decaimento plasmático após a administração oral 

dos produtos Teste (FUNED Metronidazol, lote 07100833) e Referência 

(Flagyl®, lote 702824) aos 22 voluntários sadios 

As barras verticais representam o erro padrão da média. 
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As Tabelas 15 e 16 apresentam as médias dos parâmetros farmacocinéticos 

referentes à fase de absorção (Cmax, tmax, ASC0-t e ASC0-∞) obtidos após a 

administração oral dos produtos teste (FUNED Metronidazol, lote 07100833) e 

referência (Flagyl®, lote 702824), respectivamente, aos 22 voluntários sadios. Os 

valores individuais estão no ANEXO C. 
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Tabela 15 Parâmetros farmacocinéticos referentes à absorção do metronidazol 

após a administração oral do produto teste (FUNED Metronidazol, lote 

07100833) aos 22 voluntários sadios 

 

Voluntário 

  

Cmax 

(µg/mL) 

tmax 

(h) 

ASC(0-t) 

(µgxh/mL) 

ASC(0-∞) 

(µgxh/mL) 

1 6,13 0,33 45,94 47,45 

2 4,51 1,67 60,07 61,31 

3 4,73 1,67 70,98 75,10 

4 3,55 4,00 61,26 64,29 

6 6,22 0,67 72,16 75,42 

7 7,96 0,67 62,36 64,02 

8 7,52 0,67 74,07 75,58 

9 5,80 1,00 58,66 59,71 

10 7,87 0,33 55,73 57,54 

11 5,26 2,00 64,90 66,32 

12 7,15 0,33 76,08 77,78 

13 7,08 1,00 78,96 79,60 

14 7,61 1,33 89,59 90,86 

15 7,65 1,67 121,50 126,74 

16 7,83 1,67 62,14 62,60 

17 7,76 1,67 83,47 84,26 

18 7,81 1,00 93,47 95,33 

19 5,57 1,00 60,58 61,57 

20 7,47 0,67 94,00 95,96 

22 7,44 1,67 88,63 89,27 

23 6,82 1,67 67,32 68,65 

24 6,75 1,00 73,41 74,39 

Média 6,66 1,26 73,42 75,17 

DP 1,27 0,80 16,78 17,28 

CV(%) 19,05 63,85 22,85 22,99 

DP= desvio padrão. CV (%)= coeficiente de variação. 



94 

 

Tabela 16 Parâmetros farmacocinéticos referentes à absorção do metronidazol 

após a administração oral do produto referência (Flagyl®, lote 702824) 

aos 22 voluntários sadios 

 

Voluntário 

  

Cmax 

(µg/mL) 

tmax 

(h) 

ASC(0-t) 

(µgxh/mL) 

ASC(0-∞) 

(µgxh/mL) 

1 5,19 0,67 42,10 42,65 

2 4,38 4,00 59,19 60,57 

3 7,49 0,67 69,46 72,48 

4 3,46 4,00 59,31 62,31 

6 6,56 0,67 67,92 70,02 

7 4,81 2,50 65,65 67,21 

8 7,64 0,67 73,85 74,82 

9 5,49 0,67 63,21 64,33 

10 9,84 0,33 58,30 60,26 

11 7,31 0,67 67,97 69,19 

12 7,04 1,00 80,04 84,31 

13 8,42 0,67 70,93 72,09 

14 5,25 6,00 86,12 88,34 

15 7,87 2,50 106,36 108,89 

16 7,76 2,00 66,78 67,63 

17 7,67 1,67 84,90 85,60 

18 7,35 2,50 93,00 94,89 

19 6,08 4,00 63,75 64,75 

20 7,37 1,33 104,62 107,05 

22 6,28 4,00 99,97 101,44 

23 7,15 0,67 68,78 69,24 

24 8,44 0,67 66,17 66,93 

Média 6,77 1,90 73,56 75,23 

DP 1,51 1,59 16,26 16,60 

CV(%) 22,37 83,44 22,11 22,06 

DP= desvio padrão. CV (%)= coeficiente de variação.  
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As Tabelas 17 e 18 apresentam as médias dos parâmetros farmacocinéticos 

referentes à fase de eliminação (Cl, Vd, Kel, t(½)el) obtidos após a administração oral 

dos produtos teste (FUNED Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 

702824), respectivamente, aos 22 voluntários sadios. Os valores individuais estão 

no ANEXO C. 
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Tabela 17 Parâmetros farmacocinéticos referentes à eliminação do metronidazol 

após a administração oral do produto teste (FUNED Metronidazol, lote 

07100833) aos 22 voluntários sadios 

Voluntário Cl (L/h) Vd (L/Kg) Kel t(1/2)el (h) 

1 5,27 0,68 0,10 7,20 

2 4,08 0,81 0,08 8,26 

3 3,33 0,80 0,06 11,42 

4 3,89 0,67 0,07 10,42 

6 3,31 0,72 0,06 10,86 

7 3,91 0,67 0,08 9,02 

8 3,31 0,64 0,08 8,43 

9 4,19 0,60 0,09 8,11 

10 4,34 0,74 0,09 7,39 

11 3,77 0,62 0,08 8,39 

12 3,21 0,64 0,08 9,17 

13 3,14 0,53 0,10 7,04 

14 2,75 0,46 0,09 7,34 

15 1,97 0,53 0,07 10,13 

16 3,99 0,57 0,14 5,07 

17 2,97 0,55 0,10 7,13 

18 2,62 0,49 0,09 8,11 

19 4,06 0,54 0,11 6,04 

20 2,61 0,44 0,08 8,24 

22 2,80 0,41 0,11 6,14 

23 3,63 0,55 0,11 6,35 

24 3,36 0,49 0,12 5,72 

Média 3,48 0,60 0,09 8,00 

DP 0,73 0,11 0,02 1,69 

CV (%) 20,98 18,75 21,60 21,15 

DP= desvio padrão. CV (%)= coeficiente de variação.  
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Tabela 18 Parâmetros farmacocinéticos referentes à eliminação do metronidazol 

após a administração oral do produto referência (Flagyl®, lote 702824) 

aos 22 voluntários sadios 

Voluntário Cl (L/h) Vd (L/Kg) Kel t(1/2)el (h) 

1 5,86 0,78 0,09   7,48 

2 4,13 0,82 0,08 8,23 

3 3,45 0,73 0,07 10,04 

4 4,01 0,68 0,07 10,30 

6 3,57 0,65 0,08 9,19 

7 3,72 0,60 0,08 8,43 

8 3,34 0,57 0,09 7,36 

9 3,89 0,56 0,08 8,17 

10 4,15 0,71 0,09 7,47 

11 3,61 0,55 0,09 7,79 

12 2,97 0,64 0,07 9,90 

13 3,47 0,49 0,12 5,99 

14 2,83 0,53 0,08 8,32 

15 2,30 0,53 0,08 8,68 

16 3,70 0,59 0,12 5,71 

17 2,92 0,50 0,11 6,51 

18 2,63 0,50 0,08 8,18 

19 3,86 0,48 0,12 5,65 

20 2,34 0,41 0,08 8,42 

22 2,46 0,42 0,10 7,21 

23 3,61 0,55 0,11 6,39 

24 3,74 0,51 0,13 5,37 

Média 3,48 0,58 0,09 7,76 

DP 0,78 0,11 0,02 1,42 

CV (%) 22,45 18,96 19,38 18,31 

DP= desvio padrão. CV (%)= coeficiente de variação. 
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As curvas de decaimento plasmático dos produtos Referência (Flagyl®) e 

Teste (FUNED Metronidazol) e as médias dos parâmetros farmacocinéticos relativos 

à absorção e utilizados na determinação da bioquivalência: Cmax (Referência: 6,77 

µg/mL; Teste: 6,66 µg/mL); tmax (Referência: 1,90 h; Teste: 1,26 h); ASC0-t 

(Referência: 73,56 µgxh/mL; Teste: 73,42 µgxh/mL) e ASC0-∞ (Referência: 75,23 

µgxh/mL; Teste: 75,17 µgxh/mL) apresentaram-se semelhantes. 

Os resultados obtidos neste trabalho foram similares com os previamente 

reportados por Hoffmann e colaboradores (1995) que obteve valores médios de Cmax 

entre 12,42 e 13,68 µg/mL; tmax entre 1,37 e 2,04 h e ASC0-∞ entre 128,8 e 129,5 

µgxh/L após a administração de 500 mg de metronidazol referência e teste 

respectivamente. 

Os resultados referentes à meia-vida de eliminação neste estudo (Referência: 

7,76 h; Teste: 8,00 h) são semelhantes aos relatados por outros autores, Referência: 

6,93 h e Teste: 6,60 h após a administração de 500 mg de metronidazol (Hoffmann 

et al., 1995). 

 

5.4. ETAPA ESTATÍSTICA DE BIOEQUIVALÊNCIA 

 

Na Tabela 19, são apresentados os resultados da análise de variância 

(ANOVA) para avaliação de efeitos de produto, grupo e período em relação aos 

parâmetros farmacocinéticos Cmax, ASC0-t e ASC0-∞ obtidos após a administração 

dos produtos teste e referência aos 22 voluntários sadios. 
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Tabela 19 Resultados da análise de variância (ANOVA) para avaliação de efeitos 

de produto, grupo e período em relação aos parâmetros 

farmacocinéticos Cmax, ASC0-t e ASC0-∞ em escala logarítmica, obtidos 

após a administração oral do produto teste (FUNED Metronidazol, lote 

07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) aos 22 voluntários sadios 

 

Fonte de variação Nível Descritivo (p) 

lnCmax lnASC0-t lnASCo-∞ 

Produto 0,8170 0,8885 0,9507 

Grupo 0,7248 0,8890 0,8015 

Período 0,0491 0,8675 0,8384 

p>0,05: não há efeito. 

 

As Tabelas 20, 21 e 21 apresentam, respectivamente, os resultados de 

análise de variância (ANOVA) em relação aos parâmetros farmacocinéticos Cmax, 

ASC0-t e ASC0-∞, incluindo fonte de variação, grau de liberdade, soma dos 

quadrados, quadrado médio, valor de F e resíduo, obtidos após a administração dos 

produtos teste e referência aos 22 voluntários sadios. 
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Tabela 20 Resultados da análise de variância (ANOVA) para avaliação dos efeitos 

de produto, grupo, período e voluntário dentro do grupo em relação ao 

parâmetro Cmax, transformado em escala logarítmica, obtido após 

administração dos produtos teste (FUNED Metronidazol, lote 

07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) aos 22 voluntários sadios 

 

Fonte Graus de 

liberdade 

Soma dos 

quadrados 

Quadrado 

médio 

F p 

Produto 1 0,0010 0,0010 0,0550 0,8170 

Grupo 1 0,0115 0,0115 0,1275 0,7248 

Período 1 0,0826 0,0826 4,3899 0,0491 

Voluntário (Grupo) 20 1,8039 0,0902   

Resíduo 20 0,3763 0,0188   
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Tabela 21  Resultados da análise de variância (ANOVA) para avaliação dos efeitos 

de produto, grupo, período e voluntário dentro do grupo em relação ao 

parâmetro ASC0-t, transformado em escala logarítmica, obtido após 

administração dos produtos teste (FUNED Metronidazol, lote 

07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) aos 22 voluntários 

sadios 

 

Fonte de 

variação 

Graus de 

liberdade 

Soma dos 

quadrados 

Quadrado 

médio 

F p 

Produto 1 0,0001 0,0001 0,0202 0,8885 

Grupo 1 0,0019 0,0019 0,0200 0,8890 

Período 1 0,0001 0,0001 0,0286 0,8675 

Voluntário (Grupo) 20 1,9485 0,0974   

Resíduo 20 0,0519 0,0026   
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Tabela 22  Resultados da análise de variância (ANOVA) para avaliação dos efeitos 

de produto, grupo, período e voluntário dentro do grupo em relação ao 

parâmetro ASC0-∞, transformado em escala logarítmica, obtido após 

administração dos produtos teste (FUNED Metronidazol, lote 

07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) aos 22 voluntários sadios 

 

Fonte de 

variação 

Graus de 

liberdade 

Soma dos 

quadrados 

Quadrado 

médio 

F p 

Produto 1 0,0000 0,0000 0,0039 0,9507 

Grupo 1 0,0063 0,0063 0,0649 0,8015 

Período 1 0,0001 0,0001 0,0427 0,8384 

Voluntário (Grupo) 20 1,9283 0,0964   

Resíduo 20 0,0597 0,0030   

 

 

Quando dois ou mais conjuntos de resultados são comparados, a análise de 

variância (ANOVA) é utilizada para determinar a probabilidade dos conjuntos de 

resultados serem idênticos ou diferentes entre os grupos. Nos ensaios de 

bioequivalência, a ANOVA pode avaliar a variabilidade entre os indivíduos, grupos, 

períodos e formulações (Shargel & Yu, 1999). 

É avaliado também o efeito residual entre as formulações e a inexistência 

deste efeito não implica, necessariamente, que eles não existam, mas que se 

existiram, tem a mesma intensidade em ambas as seqüências de tratamento 

(ANVISA, 2003).  

A observação de efeito de período ou fase não necessariamente invalida o 

estudo de bioequivalência, uma vez que a ANOVA verifica a igualdade dos produtos 

(tratamentos), independentemente da ocorrência dos mesmos. Embora a presença 
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de diferenças significativas entre as fases não seja desejável, ela pode ocorrer de 

forma aleatória e o ensaio não é descartado por isso, desde que as causas sejam 

devidamente investigadas e justificadas (Souza, 2005, ANVISA, 2003). 

Neste caso, em relação ao parâmetro Cmax, verificou-se a existência de efeito 

de período. Segundo a RDC 898/2003, o efeito grupo ou período pode ser ignorado 

se o estudo: aplicou dose única; incluiu apenas voluntários sadios e normais; o 

fármaco não é uma molécula endógena; foi aplicado um período de wash out 

adequado entre as duas fases; o estudo preencheu todos os critérios científicos e 

estatísticos, tais como protocolo de ensaio, metodologia validada, dados obtidos 

aceitáveis, análise estatística apropriada e intervalos de confiança para os 

parâmetros farmacocinéticos aceitáveis. Desta forma, como o referido estudo 

contemplou todos os requisitos supracitados, tal efeito não interfere no resultado 

final observado (Brasil, 2003b; Jackson, 1999). 

O efeito de grupo ou seqüência relaciona-se com a ordem em que os 

produtos são administrados aos voluntários.  A observação deste efeito tem pouca 

influência na análise dos dados e ocorre em cerca de 10% dos estudos de 

bioequivalência (Souza, 2005). 

O último efeito avaliado é o efeito produto que consiste em indicar se existe 

ou não igualdade entre os produtos avaliados. A constatação deste indica que os 

produtos não são iguais, mas não implica que eles sejam clinicamente 

inequivalentes. Os produtos clinicamente equivalentes devem apresentar resultados 

dentro do intervalo de confiança de 90% e, assim, estar de acordo com os critérios 

de bioquivalência (Souza, 2005; Jackson, 1999). 

No presente estudo, para os parâmetros farmacocinéticos utilizados na 

avaliação de bioquivalência, ASC0-t, ASC0-∞, a ANOVA revelou valores de nível 

descritivo (p) acima de 0,05, indicando a ausência dos efeitos período, grupo, 

produto e voluntário, portanto diferença significativa entre os dois períodos do 

ensaio, entre os dois grupos de indivíduos, entre os produtos avaliados e entre os 

voluntários. Apenas para o parâmetro de Cmax, foi detectada a presença de efeito de 

período na análise ANOVA, o que não invalida o estudo, uma vez que foram obtidos 
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valores de intervalos de confiança 90% (IC 90%), dentro dos parâmetros 

especificados para este tipo de teste. 

Os intervalos de confiança (IC 90%) para as relações entre os valores médios 

dos parâmetros farmacocinéticos Cmax, ASC0-t e ASC0-∞, na escala logarítmica, 

obtidos após a administração do produto teste e referência a 22 voluntários sadios 

são apresentados na Tabela 23. 

As razões entre os valores médios dos parâmetros farmacocinéticos Cmax, 

ASC0-t e ASC0-∞ transformados logaritmicamente, obtidos após a administração dos 

produtos teste e referência aos 22 voluntários sadios, são apresentados na Tabela 

23. 

Os valores do poder estatístico para os parâmetros farmacocinéticos Cmax, 

ASCo-t e ASC0-∞ transformado logaritmicamente, utilizado para determinação do 

Intervalo de Confiança 90%, obtidos após a administração dos produtos teste e 

referência aos 22 voluntários sadios são apresentados na Tabela 23. 
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Tabela 23 Intervalos de confiança 90% (IC 90%), razões entre as médias e 

valores do poder estatístico para as relações entre os parâmetros 

farmacocinéticos Cmax, ASC0-t e ASC0-∞ em escala logarítmica, obtidos 

após a administração dos produtos teste (FUNED Metronidazol, lote 

07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) aos 22 voluntários sadios 

 

 ln Cmax ln ASC0-t ln ASC0-∞ 

IC 90% 92,2% - 106,4% 97,2% - 102,5% 97,1% - 102,8% 

Razão entre as 

médias 

0,9903 0,9978 0,9990 

Poder estatístico 99,83% 100,00% 100,00% 

 

Os intervalos de confiança 90% para os parâmetros farmacocinéticos 

avaliados Cmax (92,2 – 106,4 %), ASC0-t (97,2 – 102-5 %) e ASC0-∞ (97-1 – 102,8 %) 

encontraram-se dentro dos limites estabelecidos pela legislação vigente, que é de 80 

a 125 %, demonstrando que os produtos avaliados são bioequivalentes (Brasil, 

2003b). 

A avaliação da bioequivalência de diferentes produtos farmacêuticos é 

baseada na hipótese de que quando dois produtos farmacêuticos são equivalentes 

em relação à velocidade e extensão pelas quais o fármaco ou a substância ativa é 

absorvida e torna-se disponível no sítio de ação, pode-se considerá-los equivalentes 

terapêuticos (Chow & Liu, 2000). 

Os estudos de bioequivalência são os substitutos para os ensaios clínicos de 

avaliação da equivalência terapêutica em termos de eficácia e segurança entre 

produtos farmacêuticos. O objetivo de um estudo de bioequivalência, então, é 

identificar equivalentes farmacêuticos ou alternativas farmacêuticas que serão 

utilizados de forma intercambiável, para o mesmo efeito terapêutico. Portanto, 

produtos farmacêuticos bioequivalentes são equivalentes terapêuticos, e podem ser 

utilizados intercambiavelmente (Chow & Liu, 2000). 
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Neste estudo, todos os parâmetros avaliados estão dentro dos limites 

estabelecidos pela agência regulatória brasileira (Brasil, 2003b), demonstrando que 

os produtos avaliados são bioequivalentes, ou seja, equivalentes terapêuticos, 

portanto podendo ser intercambiáveis sem prejuízo do efeito terapêutico. 
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6. CONCLUSÕES 
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De acordo com os resultados previamente apresentados, pode-se concluir 

que: 

 

� O método analítico desenvolvido e validado para quantificação de 

metronidazol em plasma humano demonstrou adequada sensibilidade, 

reprodutibilidade, precisão, exatidão, recuperação e estabilidade, utilizando 

extração líquido - líquido simples e tempo de corrida curto, justificando a sua 

utilização em ensaios de bioequivalência/ biodisponibilidade relativa. 

 

� O produto teste FUNED Metronidazol, lote 07100833 produzido pela FUNED 

pode ser considerado bioequivalente ao produto referência Flagyl®, lote 

702824 produzido pela Aventis Pharma, portanto podem ser administrados a 

pacientes de forma intercambiável, sem prejuízo da eficácia terapêutica; 
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ANEXO A 

APROVAÇÃO DOS COMITÊS DE ÉTICA DA UEM E FCF/USP 
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 ANEXO B 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 
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ANEXO C 

CURVAS DE DECAIMENTO PLASMÁTICOS E PARAMÊTROS 

FARMACOCINÉTICOS INDIVIDUAIS 
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Voluntário 1 

Tabela AC 1 Concentrações plasmáticas de metronidazol após a administração dos produtos teste 

(FUNED Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao 

voluntário 1. 

Produto Concentração plasmática (µg/mL) 

0h 0,33h 0,67h 1h 1,33h 1,67h 2h 2,5h 3h 4h 6h 8h 12h 24h 36h 48h 

FUNED 

Metronidazol 

NQ 6,13 4,18 3,96 3,74 3,59 3,62 3,25 3,33 3,05 2,42 1,81 1,46 0,48 0,14 NQ 

Flagyl® NQ 0,36 5,19 4,70 4,46 3,94 3,40 3,11 3,15 2,76 2,15 1,74 1,14 0,48 0,14 0,05 

NQ = não-quantificável 

 

Figura AC 1 Curva de decaimento plasmático após a administração dos produtos teste (FUNED 

Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao voluntário 1. 

 

Tabela AC 2 Parâmetros farmacocinéticos de metronidazol após a administração dos produtos 

teste (FUNED Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao 

voluntário 1. 

Produto tmax (h) Cmax (µg/mL) ASCo-t 

(µgxh/mL) 

ASC0-∞ 

(µgxh/mL) 

t(½)el (h) Cl (L/h) Vd (L) 

FUNED 

Metronidazol 

0,33 6,13 45,94 47,45 7,20 5,27 4,57 

Flagyl® 0,67 5,19 42,10 42,65 7,48 5,86 3,95 
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Voluntário 2 

Tabela AC 3 Concentrações plasmáticas de metronidazol após a administração dos produtos teste 

(FUNED Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao 

voluntário 2. 

Produto Concentração plasmática (µg/mL) 

0h 0,33h 0,67h 1h 1,33h 1,67h 2h 2,5h 3h 4h 6h 8h 12h 24h 36h 48h 

FUNED 

Metronidazol 

NQ 1,05 3,47 3,57 3,63 4,51 4,07 4,05 3,98 3,93 3,03 2,61 1,88 0,78 0,26 0,10 

Flagyl® NQ 0,06 0,23 0,76 1,11 1,46 2,17 2,42 2,56 4,38 3,40 2,87 2,14 0,88 0,29 0,12 

NQ = não-quantificável 

 

Figura AC 2 Curva de decaimento plasmático após a administração dos produtos teste (FUNED 

Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao voluntário 2. 

 

Tabela AC 4 Parâmetros farmacocinéticos de metronidazol após a administração dos produtos 

teste (FUNED Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao 

voluntário 2. 

Produto tmax (h) Cmax (µg/mL) ASCo-t 

(µgxh/mL) 

ASC0-∞ 

(µgxh/mL) 

t(½)el (h) Cl (L/h) Vd (L) 

FUNED 

Metronidazol 

1,67 4,51 60,07 61,31 8,26 4,08 5,14 

Flagyl® 4,00 4,38 59,19 60,57 8,23 4,13 5,10 
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Voluntário 3 

Tabela AC 5 Concentrações plasmáticas de metronidazol após a administração dos produtos teste 

(FUNED Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao 

voluntário 3. 

Produto Concentração plasmática (µg/mL) 

0h 0,33h 0,67h 1h 1,33h 1,67h 2h 2,5h 3h 4h 6h 8h 12h 24h 36h 48h 

FUNED 

Metronidazol 

NQ 1,18 2,88 3,00 4,06 4,73 4,67 4,42 4,22 3,94 3,23 2,80 2,14 1,07 0,51 0,25 

Flagyl® NQ 0,34 7,49 4,98 4,83 4,66 4,37 4,24 4,04 3,83 3,07 2,62 1,96 1,09 0,44 0,21 

NQ = não-quantificável 

 

Figura AC 3 Curva de decaimento plasmático após a administração dos produtos teste (FUNED 

Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao voluntário 3. 

 

Tabela AC 6 Parâmetros farmacocinéticos de metronidazol após a administração dos produtos 

teste (FUNED Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao 

voluntário 3. 

Produto tmax (h) Cmax (µg/mL) ASCo-t 

(µgxh/mL) 

ASC0-∞ 

(µgxh/mL) 

t(½)el (h) Cl (L/h) Vd (L) 

FUNED 

Metronidazol 

1,67 4,73 70,98 75,10 11,42 3,33 4,56 

Flagyl® 0,67 7,49 69,46 72,48 10,04 3,45 5,00 
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Voluntário 4 

Tabela AC 7 Concentrações plasmáticas de metronidazol após a administração dos produtos teste 

(FUNED Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao 

voluntário 4. 

Produto Concentração plasmática (µg/mL) 

0h 0,33h 0,67h 1h 1,33h 1,67h 2h 2,5h 3h 4h 6h 8h 12h 24h 36h 48h 

FUNED 

Metronidazol 

NQ 0,19 2,34 3,45 2,80 2,90 2,69 3,07 3,02 3,55 2,80 2,48 1,90 0,99 0,48 0,20 

Flagyl® NQ 0,05 0,35 1,34 1,08 1,14 1,12 1,57 1,92 3,46 3,36 2,74 2,06 1,02 0,44 0,20 

NQ = não-quantificável 

 

Figura AC 4 Curva de decaimento plasmático após a administração dos produtos teste (FUNED 

Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao voluntário 4. 

 

Tabela AC 8 Parâmetros farmacocinéticos de metronidazol após a administração dos produtos 

teste (FUNED Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao 

voluntário 4. 

 Produto tmax (h) Cmax (µg/mL) ASCo-t 

(µgxh/mL) 

ASC0-∞ 

(µgxh/mL) 

t(½)el (h) Cl (L/h) Vd (L) 

FUNED 

Metronidazol 

4,00 3,55 61,26 64,29 10,42 3,89 4,28 

Flagyl® 4,00 3,46 59,31 62,31 10,30 4,01 4,19 
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Voluntário 6 

Tabela AC 9 Concentrações plasmáticas de metronidazol após a administração dos produtos teste 

(FUNED Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao 

voluntário 6. 

Produto Concentração plasmática (µg/mL) 

0h 0,33h 0,67h 1h 1,33h 1,67h 2h 2,5h 3h 4h 6h 8h 12h 24h 36h 48h 

FUNED 

Metronidazol 

NQ 3,05 6,22 5,47 5,09 4,66 4,68 4,54 4,61 4,11 3,22 2,95 2,14 0,96 0,41 0,21 

Flagyl® NQ 2,45 6,56 4,94 4,72 4,72 4,74 4,43 4,18 3,81 2,99 2,73 2,02 0,97 0,35 0,16 

NQ = não-quantificável 

 

Figura AC 5 Curva de decaimento plasmático após a administração dos produtos teste (FUNED 

Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao voluntário 6. 

 

Tabela AC 10 Parâmetros farmacocinéticos de metronidazol após a administração dos produtos 

teste (FUNED Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao 

voluntário 6. 

Produto tmax (h) Cmax (µg/mL) ASCo-t 

(µgxh/mL) 

ASC0-∞ 

(µgxh/mL) 

t(½)el (h) Cl (L/h) Vd (L) 

FUNED 

Metronidazol 

0,67 6,22 72,16 75,42 10,86 3,31 4,81 

Flagyl® 0,67 6,56 67,92 70,02 9,19 3,57 5,28 
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Voluntário 7 

Tabela AC 11 Concentrações plasmáticas de metronidazol após a administração dos produtos teste 

(FUNED Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao 

voluntário 7. 

Produto Concentração plasmática (µg/mL) 

0h 0,33h 0,67h 1h 1,33h 1,67h 2h 2,5h 3h 4h 6h 8h 12h 24h 36h 48h 

FUNED 

Metronidazol 

NQ 0,37 7,96 7,16 4,94 4,44 4,24 3,99 3,87 3,57 3,05 2,55 1,80 0,81 0,29 0,13 

Flagyl® NQ 0,07 0,29 3,77 4,34 3,00 3,11 4,81 4,66 4,05 3,40 2,87 2,13 0,92 0,35 0,13 

NQ = não-quantificável 

 

Figura AC 6 Curva de decaimento plasmático após a administração dos produtos teste (FUNED 

Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao voluntário 7. 

 

Tabela AC 12 Parâmetros farmacocinéticos de metronidazol após a administração dos produtos 

teste (FUNED Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao 

voluntário 7. 

Produto tmax (h) Cmax (µg/mL) ASCo-t 

(µgxh/mL) 

ASC0-∞ 

(µgxh/mL) 

t(½)el (h) Cl (L/h) Vd (L) 

FUNED 

Metronidazol 

0,67 7,96 62,36 64,02 9,02 3,91 4,92 

Flagyl® 2,50 4,81 65,65 67,21 8,43 3,72 5,53 
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Voluntário 8 

Tabela AC 13 Concentrações plasmáticas de metronidazol após a administração dos produtos teste 

(FUNED Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao 

voluntário 8. 

Produto Concentração plasmática (µg/mL) 

0h 0,33h 0,67h 1h 1,33h 1,67h 2h 2,5h 3h 4h 6h 8h 12h 24h 36h 48h 

FUNED 

Metronidazol 

NQ 6,89 7,52 6,12 5,67 5,52 5,26 5,14 4,91 4,36 3,65 2,94 2,16 0,89 0,31 0,12 

Flagyl® NQ 1,27 7,64 5,79 5,78 5,90 5,68 5,36 5,10 4,71 3,74 3,16 2,21 0,88 0,28 0,09 

NQ = não-quantificável 

 

Figura AC 7 Curva de decaimento plasmático após a administração dos produtos teste (FUNED 

Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao voluntário 8. 

 

Tabela AC 14 Parâmetros farmacocinéticos de metronidazol após a administração dos produtos 

teste (FUNED Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao 

voluntário 8. 

Produto tmax (h) Cmax (µg/mL) ASCo-t 

(µgxh/mL) 

ASC0-∞ 

(µgxh/mL) 

t(½)el (h) Cl (L/h) Vd (L) 

FUNED 

Metronidazol 

0,67 7,52 74,07 75,58 8,43 3,31 6,21 

Flagyl® 0,67 7,64 73,85 74,82 7,36 3,34 7,04 
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Voluntário 9 

Tabela AC 15 Concentrações plasmáticas de metronidazol após a administração dos produtos teste 

(FUNED Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao 

voluntário 9. 

Produto Concentração plasmática (µg/mL) 

0h 0,33h 0,67h 1h 1,33h 1,67h 2h 2,5h 3h 4h 6h 8h 12h 24h 36h 48h 

FUNED 

Metronidazol 

NQ 3,15 4,10 5,80 4,77 4,42 4,34 4,33 4,03 3,59 3,09 2,55 1,68 0,70 0,22 0,09 

Flagyl® NQ 4,37 5,49 5,36 5,10 4,88 4,86 4,61 4,27 4,15 3,26 2,70 1,77 0,73 0,25 0,10 

NQ = não-quantificável 

 

Figura AC 8 Curva de decaimento plasmático após a administração dos produtos teste (FUNED 

Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao voluntário 9. 

 

Tabela AC 16 Parâmetros farmacocinéticos de metronidazol após a administração dos produtos 

teste (FUNED Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao 

voluntário 9. 

Produto tmax (h) Cmax (µg/mL) ASCo-t 

(µgxh/mL) 

ASC0-∞ 

(µgxh/mL) 

t(½)el (h) Cl (L/h) Vd (L) 

FUNED 

Metronidazol 

1,00 5,80 58,66 59,71 8,11 4,19 5,10 

Flagyl® 0,67 5,49 63,21 64,33 8,17 3,89 5,46 
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Voluntário 10 

Tabela AC 17 Concentrações plasmáticas de metronidazol após a administração dos produtos teste 

(FUNED Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao 

voluntário 10. 

Produto Concentração plasmática (µg/mL) 

0h 0,33h 0,67h 1h 1,33h 1,67h 2h 2,5h 3h 4h 6h 8h 12h 24h 36h 48h 

FUNED 

Metronidazol 

NQ 7,87 5,84 5,24 4,87 4,62 4,48 4,23 3,79 3,65 2,74 2,40 1,61 0,62 0,17 NQ 

Flagyl® NQ 9,84 6,30 5,36 5,25 4,81 4,60 4,34 4,20 3,77 2,86 2,40 1,69 0,62 0,18 NQ 

NQ = não-quantificável 

 

Figura AC 9 Curva de decaimento plasmático após a administração dos produtos teste (FUNED 

Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao voluntário 10. 

 

Tabela AC 18 Parâmetros farmacocinéticos de metronidazol após a administração dos produtos 

teste (FUNED Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao 

voluntário 10. 

Produto tmax (h) Cmax (µg/mL) ASCo-t 

(µgxh/mL) 

ASC0-∞ 

(µgxh/mL) 

t(½)el (h) Cl (L/h) Vd (L) 

FUNED 

Metronidazol 

0,33 7,87 55,73 57,54 7,39 4,34 5,40 

Flagyl® 0,33 9,84 58,30 60,26 7,47 4,15 5,59 
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Voluntário 11 

Tabela AC 19 Concentrações plasmáticas de metronidazol após a administração dos produtos teste 

(FUNED Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao 

voluntário 11. 

Produto Concentração plasmática (µg/mL) 

0h 0,33h 0,67h 1h 1,33h 1,67h 2h 2,5h 3h 4h 6h 8h 12h 24h 36h 48h 

FUNED 

Metronidazol 

NQ 0,71 3,33 3,79 4,19 4,37 5,26 4,47 4,25 3,96 3,36 2,76 2,04 0,85 0,31 0,12 

Flagyl® Nq 1,22 7,31 5,54 5,21 4,83 4,64 4,39 4,07 3,96 3,31 2,74 2,05 0,93 0,32 0,11 

NQ = não-quantificável 

 

Figura AC 10 Curva de decaimento plasmático após a administração dos produtos teste (FUNED 

Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao voluntário 11. 

 

Tabela AC 20 Parâmetros farmacocinéticos de metronidazol após a administração dos produtos 

teste (FUNED Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao 

voluntário 11. 

Produto tmax (h) Cmax (µg/mL) ASCo-t 

(µgxh/mL) 

ASC0-∞ 

(µgxh/mL) 

t(½)el (h) Cl (L/h) Vd (L) 

FUNED 

Metronidazol 

2,00 5,26 64,90 66,32 8,39 3,77 5,48 

Flagyl® 0,67 7,31 67,97 69,19 7,79 3,61 6,16 
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Voluntário 12 

Tabela AC 21 Concentrações plasmáticas de metronidazol após a administração dos produtos teste 

(FUNED Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao 

voluntário 12. 

Produto Concentração plasmática (µg/mL) 

0h 0,33h 0,67h 1h 1,33h 1,67h 2h 2,5h 3h 4h 6h 8h 12h 24h 36h 48h 

FUNED 

Metronidazol 

NQ 7,15 6,68 5,70 5,02 5,02 5,13 4,90 4,64 4,38 3,50 2,93 2,25 1,05 0,37 0,13 

Flagyl® NQ 5,26 6,83 7,04 6,00 5,67 5,41 5,21 5,08 4,64 3,65 3,07 2,26 1,06 0,42 0,30 

NQ = não-quantificável 

 

Figura AC 11 Curva de decaimento plasmático após a administração dos produtos teste (FUNED 

Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao voluntário 12. 

 

Tabela AC 22 Parâmetros farmacocinéticos de metronidazol após a administração dos produtos 

teste (FUNED Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao 

voluntário 12. 

Produto tmax (h) Cmax (µg/mL) ASCo-t 

(µgxh/mL) 

ASC0-∞ 

(µgxh/mL) 

t(½)el (h) Cl (L/h) Vd (L) 

FUNED 

Metronidazol 

0,33 7,15 76,08 77,78 9,17 3,21 5,88 

Flagyl® 1,00 7,04 80,04 84,31 9,90 2,97 5,90 
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Voluntário 13 

Tabela AC 23 Concentrações plasmáticas de metronidazol após a administração dos produtos teste 

(FUNED Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao 

voluntário 13. 

Produto Concentração plasmática (µg/mL) 

0h 0,33h 0,67h 1h 1,33h 1,67h 2h 2,5h 3h 4h 6h 8h 12h 24h 36h 48h 

FUNED 

Metronidazol 

NQ 2,18 6,86 7,08 6,72 6,49 6,40 4,60 6,09 5,59 4,32 3,42 2,37 0,87 0,22 0,06 

Flagyl® NQ 2,06 8,42 7,66 7,29 6,44 6,52 6,03 5,75 4,98 3,99 3,19 2,15 0,60 0,13 NQ 

NQ = não-quantificável 

 

Figura AC 12 Curva de decaimento plasmático após a administração dos produtos teste (FUNED 

Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao voluntário 13. 

 

Tabela AC 24 Parâmetros farmacocinéticos de metronidazol após a administração dos produtos 

teste (FUNED Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao 

voluntário 13. 

Produto tmax (h) Cmax (µg/mL) ASCo-t 

(µgxh/mL) 

ASC0-∞ 

(µgxh/mL) 

t(½)el (h) Cl (L/h) Vd (L) 

FUNED 

Metronidazol 

1,00 7,08 78,96 79,60 7,04 3,14 7,84 

Flagyl® 0,67 8,42 70,93 72,09 5,99 3,47 8,34 
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Voluntário 14 

Tabela AC 25 Concentrações plasmáticas de metronidazol após a administração dos produtos teste 

(FUNED Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao 

voluntário 14. 

Produto Concentração plasmática (µg/mL) 

0h 0,33h 0,67h 1h 1,33h 1,67h 2h 2,5h 3h 4h 6h 8h 12h 24h 36h 48h 

FUNED 

Metronidazol 

NQ 3,54 4,63 6,20 7,61 6,87 6,40 6,25 5,89 5,57 4,56 3,78 2,75 1,15 0,37 0,12 

Flagyl® NQ 0,09 0,40 1,20 1,58 2,38 2,16 2,71 2,73 4,50 5,25 4,38 3,26 1,37 0,50 0,19 

NQ = não-quantificável 

 

Figura AC 13 Curva de decaimento plasmático após a administração dos produtos teste (FUNED 

Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao voluntário 14. 

 

Tabela AC 26 Parâmetros farmacocinéticos de metronidazol após a administração dos produtos 

teste (FUNED Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao 

voluntário 14. 

Produto tmax (h) Cmax (µg/mL) ASCo-t 

(µgxh/mL) 

ASC0-∞ 

(µgxh/mL) 

t(½)el (h) Cl (L/h) Vd (L) 

FUNED 

Metronidazol 

1,33 7,61 89,59 90,86 7,34 2,75 8,58 

Flagyl® 6,00 5,25 86,12 88,34 8,32 2,83 7,36 
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Voluntário 15 

Tabela AC 27 Concentrações plasmáticas de metronidazol após a administração dos produtos teste 

(FUNED Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao 

voluntário 15. 

Produto Concentração plasmática (µg/mL) 

0h 0,33h 0,67h 1h 1,33h 1,67h 2h 2,5h 3h 4h 6h 8h 12h 24h 36h 48h 

FUNED 

Metronidazol 

NQ 0,15 1,72 5,49 7,19 7,65 7,48 7,57 7,02 6,96 5,58 4,79 3,99 1,85 0,81 0,36 

Flagyl® NQ 0,26 0,50 2,92 6,60 7,86 6,91 7,87 7,62 6,83 5,62 4,59 3,61 1,37 0,50 0,20 

NQ = não-quantificável 

 

Figura AC 14 Curva de decaimento plasmático após a administração dos produtos teste (FUNED 

Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao voluntário 15. 

 

Tabela AC 28 Parâmetros farmacocinéticos de metronidazol após a administração dos produtos 

teste (FUNED Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao 

voluntário 15. 

Produto tmax (h) Cmax (µg/mL) ASCo-t 

(µgxh/mL) 

ASC0-∞ 

(µgxh/mL) 

t(½)el (h) Cl (L/h) Vd (L) 

FUNED 

Metronidazol 

1,67 7,65 121,50 126,74 10,13 1,97 8,67 

Flagyl® 2,50 7,87 106,36 108,89 8,68 2,30 8,69 
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Voluntário 16 

Tabela AC 29 Concentrações plasmáticas de metronidazol após a administração dos produtos teste 

(FUNED Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao 

voluntário 16. 

Produto Concentração plasmática (µg/mL) 

0h 0,33h 0,67h 1h 1,33h 1,67h 2h 2,5h 3h 4h 6h 8h 12h 24h 36h 48h 

FUNED 

Metronidazol 

NQ 0,76 4,32 6,64 6,22 7,83 7,02 6,33 6,16 5,68 3,63 2,86 1,66 0,40 0,06 NQ 

Flagyl® NQ 0,20 1,26 7,48 7,41 6,72 7,76 6,88 6,76 5,58 4,00 3,03 1,89 0,51 0,10 NQ 

NQ = não-quantificável 

 

Figura AC 15 Curva de decaimento plasmático após a administração dos produtos teste (FUNED 

Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao voluntário 16. 

 

Tabela AC 30 Parâmetros farmacocinéticos de metronidazol após a administração dos produtos 

teste (FUNED Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao 

voluntário 16. 

Produto tmax (h) Cmax (µg/mL) ASCo-t 

(µgxh/mL) 

ASC0-∞ 

(µgxh/mL) 

t(½)el (h) Cl (L/h) Vd (L) 

FUNED 

Metronidazol 

1,67 7,83 62,14 62,60 5,07 3,99 8,56 

Flagyl® 2,00 7,76 66,78 67,63 5,71 3,70 8,21 

 

0

2

4

6

8

0 5 10 15 20 25 30 35 40 45 50

C
on

ce
nt

ra
çã

o 
pl

as
m

át
ic

a 
(µ

g/
m

L)

Tempo (h)

Voluntário 16

Referência

Teste



151 

 

 

Voluntário 17 

Tabela AC 31 Concentrações plasmáticas de metronidazol após a administração dos produtos teste 

(FUNED Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao 

voluntário 17. 

Produto Concentração plasmática (µg/mL) 

0h 0,33h 0,67h 1h 1,33h 1,67h 2h 2,5h 3h 4h 6h 8h 12h 24h 36h 48h 

FUNED 

Metronidazol 

NQ 0,75 5,95 7,38 6,09 7,76 7,32 7,05 6,92 6,30 4,65 3,81 2,46 0,77 0,24 0,08 

Flagyl® NQ 0,63 4,14 5,29 6,04 7,67 7,57 7,56 7,34 6,48 4,91 3,85 2,64 0,79 0,20 0,07 

NQ = não-quantificável 

 

Figura AC 16 Curva de decaimento plasmático após a administração dos produtos teste (FUNED 

Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao voluntário 17. 

 

Tabela AC 32 Parâmetros farmacocinéticos de metronidazol após a administração dos produtos 

teste (FUNED Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao 

voluntário 17. 

Produto tmax (h) Cmax (µg/mL) ASCo-t 

(µgxh/mL) 

ASC0-∞ 

(µgxh/mL) 

t(½)el (h) Cl (L/h) Vd (L) 

FUNED 

Metronidazol 

1,67 7,76 83,47 84,26 7,13 2,97 8,19 

Flagyl® 1,67 7,76 84,90 85,60 6,51 2,92 9,11 
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Voluntário 18 

Tabela AC 33 Concentrações plasmáticas de metronidazol após a administração dos produtos teste 

(FUNED Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao 

voluntário 18. 

Produto Concentração plasmática (µg/mL) 

0h 0,33h 0,67h 1h 1,33h 1,67h 2h 2,5h 3h 4h 6h 8h 12h 24h 36h 48h 

FUNED 

Metronidazol 

NQ 0,33 3,43 7,81 7,71 7,23 7,22 6,72 6,44 5,84 4,75 3,93 2,83 1,24 0,41 0,16 

Flagyl® NQ 0,20 1,71 3,11 4,83 6,51 7,21 7,35 6,84 6,13 5,12 4,13 2,99 1,22 0,37 0,16 

NQ = não-quantificável 

 

Figura AC 17 Curva de decaimento plasmático após a administração dos produtos teste (FUNED 

Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao voluntário 18. 

 

Tabela AC 34 Parâmetros farmacocinéticos de metronidazol após a administração dos produtos 

teste (FUNED Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao 

voluntário 18. 

Produto tmax (h) Cmax (µg/mL) ASCo-t 

(µgxh/mL) 

ASC0-∞ 

(µgxh/mL) 

t(½)el (h) Cl (L/h) Vd (L) 

FUNED 

Metronidazol 

1,00 7,81 93,47 95,33 8,11 2,62 8,15 

Flagyl® 2,50 7,35 93,00 94,89 8,18 2,63 8,04 
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Voluntário 19 

Tabela AC 35 Concentrações plasmáticas de metronidazol após a administração dos produtos teste 

(FUNED Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao 

voluntário 19. 

 Produto Concentração plasmática (µg/mL) 

0h 0,33h 0,67h 1h 1,33h 1,67h 2h 2,5h 3h 4h 6h 8h 12h 24h 36h 48h 

FUNED 

Metronidazol 

NQ 1,61 4,67 5,57 5,32 5,27 5,21 5,48 5,17 4,81 3,66 2,87 1,80 0,51 0,11 NQ 

Flagyl® NQ 0,11 1,14 1,71 1,95 2,16 2,42 2,83 3,59 6,08 4,78 3,77 2,34 0,57 0,12 NQ 

NQ = não-quantificável 

 

Figura AC 18 Curva de decaimento plasmático após a administração dos produtos teste (FUNED 

Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao voluntário 19. 

 

Tabela AC 36 Parâmetros farmacocinéticos de metronidazol após a administração dos produtos 

teste (FUNED Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao 

voluntário 19. 

Produto tmax (h) Cmax (µg/mL) ASCo-t 

(µgxh/mL) 

ASC0-∞ 

(µgxh/mL) 

t(½)el (h) Cl (L/h) Vd (L) 

FUNED 

Metronidazol 

1,00 5,57 60,58 61,57 6,04 4,06 7,06 

Flagyl® 4,00 6,08 63,75 64,75 5,65 3,86 7,94 
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Voluntário 20 

Tabela AC 37 Concentrações plasmáticas de metronidazol após a administração dos produtos teste 

(FUNED Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao 

voluntário 20. 

Produto Concentração plasmática (µg/mL) 

0h 0,33h 0,67h 1h 1,33h 1,67h 2h 2,5h 3h 4h 6h 8h 12h 24h 36h 48h 

FUNED 

Metronidazol 

NQ 2,08 7,47 6,51 6,90 6,35 6,18 6,17 6,19 5,52 4,71 3,75 2,96 1,23 0,46 0,16 

Flagyl® NQ 0,47 6,48 6,62 7,37 6,86 7,00 6,93 6,60 5,84 4,81 4,45 3,18 1,44 0,69 0,20 

NQ = não-quantificável 

 

Figura AC 19 Curva de decaimento plasmático após a administração dos produtos teste (FUNED 

Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao voluntário 20. 

 

Tabela AC 38 Parâmetros farmacocinéticos de metronidazol após a administração dos produtos 

teste (FUNED Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao 

voluntário 20. 

Produto tmax (h) Cmax (µg/mL) ASCo-t 

(µgxh/mL) 

ASC0-∞ 

(µgxh/mL) 

t(½)el (h) Cl (L/h) Vd (L) 

FUNED 

Metronidazol 

0,67 7,47 94,00 95,96 8,24 2,61 8,07 

Flagyl® 1,33 7,37 104,62 107,05 8,42 2,34 8,81 
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Voluntário 21 

Tabela AC 39 Concentrações plasmáticas de metronidazol após a administração dos produtos teste 

(FUNED Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao 

voluntário 21. 

Produto Concentração plasmática (µg/mL) 

0h 0,33h 0,67h 1h 1,33h 1,67h 2h 2,5h 3h 4h 6h 8h 12h 24h 36h 48h 

FUNED 

Metronidazol 

NQ 0,93 2,84 4,96 5,49 5,30 6,13 5,98 6,11 5,45 4,67 3,27 1,86 0,60 0,13 NQ 

Flagyl® NQ 4,72 7,22 6,00 6,19 7,06 6,38 5,77 5,50 5,76 4,48 3,75 2,65 0,87 0,26 0,09 

NQ = não-quantificável 

 

Figura AC 20 Curva de decaimento plasmático após a administração dos produtos teste (FUNED 

Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao voluntário 21. 

 

Tabela AC 40 Parâmetros farmacocinéticos de metronidazol após a administração dos produtos 

teste (FUNED Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao 

voluntário 21. 

Produto tmax (h) Cmax (µg/mL) ASCo-t 

(µgxh/mL) 

ASC0-∞ 

(µgxh/mL) 

t(½)el (h) Cl (L/h) Vd (L) 

FUNED 

Metronidazol 

2,00 6,13 66,88 68,00 6,17 3,68 0,54 

Flagyl® 0,67 7,22 84,25 85,15 7,24 2,94 0,51 
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Voluntário 22 

Tabela AC 41 Concentrações plasmáticas de metronidazol após a administração dos produtos teste 

(FUNED Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao 

voluntário 22. 

Produto Concentração plasmática (µg/mL) 

0h 0,33h 0,67h 1h 1,33h 1,67h 2h 2,5h 3h 4h 6h 8h 12h 24h 36h 48h 

FUNED 

Metronidazol 

NQ 0,99 6,34 6,15 6,03 7,44 7,37 7,19 5,99 6,37 4,92 4,16 2,50 1,08 0,27 0,07 

Flagyl® NQ 0,21 0,94 2,30 3,83 4,80 5,86 4,61 6,07 6,28 5,34 4,89 3,43 1,42 0,54 0,14 

NQ = não-quantificável 

 

Figura AC 21 Curva de decaimento plasmático após a administração dos produtos teste (FUNED 

Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao voluntário 22. 

 

Tabela AC 42 Parâmetros farmacocinéticos de metronidazol após a administração dos produtos 

teste (FUNED Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao 

voluntário 22. 

Produto tmax (h) Cmax (µg/mL) ASCo-t 

(µgxh/mL) 

ASC0-∞ 

(µgxh/mL) 

t(½)el (h) Cl (L/h) Vd (L) 

FUNED 

Metronidazol 

1,67 7,44 88,63 89,27 6,14 2,80 10,08 

Flagyl® 4,00 6,28 99,97 101,44 7,21 2,46 9,75 
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Voluntário 23 

Tabela AC 43 Concentrações plasmáticas de metronidazol após a administração dos produtos teste 

(FUNED Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao 

voluntário 23. 

Produto Concentração plasmática (µg/mL) 

0h 0,33h 0,67h 1h 1,33h 1,67h 2h 2,5h 3h 4h 6h 8h 12h 24h 36h 48h 

FUNED 

Metronidazol 

NQ 1,35 2,50 3,78 4,69 6,82 6,26 6,41 4,22 4,96 3,83 3,45 1,99 0,81 0,15 NQ 

Flagyl® NQ 1,01 7,15 6,29 6,44 6,28 5,99 5,96 5,12 4,46 3,65 2,73 2,18 0,68 0,19 0,05 

NQ = não-quantificável 

 

Figura AC 22 Curva de decaimento plasmático após a administração dos produtos teste (FUNED 

Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao voluntário 23. 

 

Tabela AC 44 Parâmetros farmacocinéticos de metronidazol após a administração dos produtos 

teste (FUNED Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao 

voluntário 23. 

Produto tmax (h) Cmax (µg/mL) ASCo-t 

(µgxh/mL) 

ASC0-∞ 

(µgxh/mL) 

t(½)el (h) Cl (L/h) Vd (L) 

FUNED 

Metronidazol 

1,67 6,82 67,32 68,85 6,35 3,63 7,51 

Flagyl® 0,67 7,15 68,78 69,24 6,39 3,61 7,51 
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Voluntário 24 

Tabela AC 45 Concentrações plasmáticas de metronidazol após a administração dos produtos teste 

(FUNED Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao 

voluntário 24. 

Produto Concentração plasmática (µg/mL) 

0h 0,33h 0,67h 1h 1,33h 1,67h 2h 2,5h 3h 4h 6h 8h 12h 24h 36h 48h 

FUNED 

Metronidazol 

NQ 2,75 6,74 6,75 5,76 6,05 6,59 6,09 5,77 5,89 4,40 3,56 2,18 0,63 0,12 NQ 

Flagyl® NQ 2,18 8,44 7,54 7,41 6,98 6,30 6,12 5,72 6,44 2,26 2,24 2,18 0,53 0,10 NQ 

NQ = não-quantificável 

 

Figura AC 23 Curva de decaimento plasmático após a administração dos produtos teste (FUNED 

Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao voluntário 24. 

 

Tabela AC 46 Parâmetros farmacocinéticos de metronidazol após a administração dos produtos 

teste (FUNED Metronidazol, lote 07100833) e referência (Flagyl®, lote 702824) ao 

voluntário 24. 

Produto tmax (h) Cmax (µg/mL) ASCo-t 

(µgxh/mL) 

ASC0-∞ 

(µgxh/mL) 

t(½)el (h) Cl (L/h) Vd (L) 

FUNED 

Metronidazol 

1,00 6,75 73,41 74,39 5,72 3,36 9,01 

Flagyl® 0,67 8,44 66,17 66,93 5,37 3,74 8,64 
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ANEXO D 

LAUDO DE EQUIVALÊNCIA FARMACÊUTICA 
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