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Como atesta a Organização Mundial da Saúde em sua carta de princípios, “os 

programas de medicamentos genéricos têm sido reconhecidos como uma alternativa 

para melhorar o acesso aos medicamentos tanto nos países em desenvolvimento 

como nos países industrializados”. No entanto, somente em 1999, com a Lei nº 

9.787, foi instituído no Brasil o medicamento genérico, regulamentado pela 

Resolução nº 391, de agosto de 1999. Esta resolução já sofreu algumas 

atualizações e por último, no dia 02 de março de 2007 foi publicado a RDC 16, que 

se encontra atualmente em vigor. Na realização de um estudo de bioequivalência 

são comparados os perfis farmacocinéticos de dois medicamentos sob condições 

padronizadas de alimentação, horário, estresse, sono, etc. Estas condições não são 

padronizadas na administração terapêutica do medicamento, podendo ocorrer 

diferentes interações, como por exemplo, uma interação entre o excipiente de um 

medicamento genérico com um alimento, dificultando sua dissolução e 

conseqüentemente sua absorção e biodisponibilidade.  Estas e outras condições 

não são avaliadas na realização de um estudo padrão de bioequivalência / 

biodisponibilidade relativa. Com o intuito de avaliar a influência de algumas destas 

condições nos ensaios de bioequivalência, os estudos aqui apresentados mostram a 

influência da alimentação e dos gêneros dos voluntários nos parâmetros 

farmacocinéticos, Cmax, Tmax e ASC em estudos realizados com venlafaxina 75 mg e 

lamivudina de 150 mg, respectivamente. Concluiu-se que a alimentação aumentou a 

biodisponibilidade da venlafaxina, e esta elevação foi mais significativa no 

medicamento de referência, contrariando as informações encontradas na literatura 

para este fármaco. Já no estudo realizado com a lamivudina não foi encontrada 

diferença significativa nos parâmetros farmacocinéticos entre os gêneros, no entanto 

obteve-se um maior coeficiente de variação inter-indivíduo no gênero feminino. 

 
 
Palavras-chave: Venlafaxina, Lamivudina, Bioequivalência, biosdisponibilidade, 
Influência do sexo, influência da alimentação. 
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As evidenced by the World Health Organization in its charter of principles, "the 

generic drug programs have been recognized as an alternative to improve access to 

medicines in both the developing and industrialized countries." However, only in 1999 

with law n° 9787, was established in Brazil, the generic drug is regulated by 

resolution n° 391, August 1999. This resolution has undergone some updates and 

finally, on 02 March 2007 was published on RDC 16, which is currently in force. In 

conducting a bioequivalence study are compared the pharmacokinetic profiles of two 

drugs under standard conditions of food, time, stress, sleep and others. These 

conditions are not standardized in the administration of the drug therapy, different 

interactions can occur, for example, an interaction between the ingredients of a 

generic one with food, hindering its dissolution and therefore their absorption and 

bioavailability. In order to evaluate the influence of some of the conditions in 

bioequivalence studies presented here show the importance of diet and gender of the 

volunteers in pharmacokinetic parameters, Cmax, Tmax and AUC in studies conducted 

with venlafaxine 75 mg and lamivudine 150 mg, respectively. It was concluded that 

food increased the bioavailability of venlafaxine, and this increase was more 

significant in the reference product, contrary to the information in the literature for this 

drug. In the study with lamivudine was not found significant differences in 

pharmacokinetic parameters between the genders, but we obtained a higher 

coefficient of inter-individual variation in females. 

 
 
 
Key Words: Venlafaxine, Lamivudine, Bioequivalence, bioavailability, Influence of sex, the 

influence of power.

ABSTRACT 



SOUZA FILHO, JH - Avaliação da influência dos fatores fisiológicos nos resultados dos 

estudos de bioequivalência 

 

 

1 

1 INTRODUÇÃO 

Como atesta a Organização Mundial da Saúde em sua carta de princípios, “os 

programas de medicamentos genéricos têm sido reconhecidos como uma alternativa 

para melhorar o acesso aos medicamentos tanto nos países em desenvolvimento 

como nos países industrializados”. Esta estratégia, de acordo com a OMS, tem sido 

reconhecida como a mais idônea para ampliar o acesso aos medicamentos e, como 

conseqüência, aos princípios mais justos de conquista de saúde e qualidade de vida 

(BRASIL, 2009a). 

Existem diversas maneiras de se avaliar a biodisponibilidade de 

medicamentos. Contudo, a FDA (2001) recomenda a determinação quantitativa do 

fármaco e/ou seu (s) metabólito (s) em fluidos corporais (sangue total, plasma), em 

função do tempo, devido à maior precisão e exatidão desse método em comparação 

aos demais. 

Qualquer ação que afete a liberação do fármaco a partir da forma 

farmacêutica, a sua dissolução nos fluidos gastrintestinais, a sua permeação e sua 

estabilidade na barreira gastrintestinal ou na circulação porta-hepática terá influência 

sobre a sua biodisponibilidade. Como conseqüência a fração da dose que será 

absorvida, de um dado fármaco incorporado em uma forma farmacêutica, por meio 

da qual foi administrado poderá assim ser afetada (HENDRIKSEN, 2003). 

Na realização de um estudo de bioequivalência são comparados os perfis 

farmacocinéticos de dois medicamentos sob condições padronizadas de 

alimentação, horário, estresse, sono, etc. Estas condições não são padronizadas na 

administração terapêutica do medicamento podendo ocorrer diferente interação, por 

exemplo, do excipiente de um medicamento genérico com um alimento, dificultando 

sua dissolução e conseqüentemente sua absorção e biodisponibilidade.  Esta e 

outras condições não são avaliadas na realização de um estudo padrão de 

bioequivalência / biodisponibilidade relativa. 

Os estudos aqui apresentados mostram a influência da condição de 

administração (jejum e alimentado) da venlafaxina 75 mg e do gênero dos 

voluntários na administração de lamivudina de 150 mg sob a absorção, 

biodisponibilidade e portanto na bioequivalência.  
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2 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

 

2.1 POLÍTICA NACIONAL DE MEDICAMENTOS GENÉRICOS  

2.1.1 Histórico 

 

A comercialização mundial de medicamentos genéricos teve origem na 

década de 60, destacando-se os Estados Unidos como principal contribuinte pela a 

fabricação destes medicamentos, sendo o primeiro país a adotar uma política de 

medicamento racional, com o objetivo de inovar as indústrias farmacêuticas com 

novas tecnologias, visando um mercado competitivo, com produtos de qualidade e 

menor custo à população (GUIMARÃES, 2005). 

Em 1962, o National Research Council of the National Academy of Sciences 

foi instruído para avaliar cerca de 3 mil medicamentos. No entanto, somente em 

1984 houve condições específicas para o crescimento da indústria de genéricos. 

Elas foram estabelecidas pelo Drug Price Competition and Patent Restoration Act, 

que determinou mecanismos simplificados para o registro de versões genéricas de 

todos os medicamentos aprovados após 1962, desde que apresentassem 

informações sobre sua bioequivalência com o produto original, entre outras 

exigências (CREMESP e CRF, 2001). 

O mercado norte-americano se expandiu consideravelmente e atualmente 

representa em torno de 70% dos medicamentos prescritos. Estes medicamentos são 

prioridade para a indústria farmacêutica e são geralmente comercializados três 

meses após o término da patente (GUIMARÃES, 2005). 

Outros países de destaque na comercialização de medicamentos genéricos 

são: Reino Unido (50%), Dinamarca (22%), Holanda (14,5%), Áustria (8,7%), 

Finlândia (7,8%), Itália (7,5%), Bélgica (5,9%). Outros países de destaque na 

comercialização de medicamentos genéricos são: Reino Unido (50%), Dinamarca 

(22%), Holanda (14,5%), Áustria (8,7%), Finlândia (7,8%), Itália (7,5%), Bélgica 

(5,9%) (BRASIL, 2002). 

  Até pouco tempo, o Brasil não reconhecia patentes de medicamentos. A cópia 

era permitida e podia ocorrer simultaneamente ao lançamento do produto no 

mercado internacional, sem exigência de testes de equivalência (equivalência 

farmacêutica e/ou terapêutica) (SOUSA, 2008). 
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A lei “mãe” que rege a Vigilância Sanitária sobre os medicamentos, correlatos, 

insumos farmacêuticos, entre outros, é a Lei nº 6.360, de 23 de setembro de 1976, já 

com alterações em alguns de seus artigos. Em 1993, foi publicado no Diário Oficial 

da União (D.O.U), o decreto nº 793, onde instituiu o nome genérico na 

embalagem.Tal Decreto, embora não fosse um regulamento técnico, foi o que 

primeiro levantou a questão de testes de biodisponiblidade e bioequivalência no 

Brasil, até então ignorada. Já em 1996, com a Lei nº 9.276, foi estabelecida a 

proteção patentária para os medicamentos inovadores (MAZUQUELI, 2005). 

Já em 1991, começou a tramitar na Câmara dos Deputados, em Brasília, o 

Projeto de Lei n° 2002 que visava abolir as marcas comerciais das embalagens de 

medicamentos. Este projeto deu origem ao Decreto nº 793, de 05 de abril de 1993, 

que determinava o uso da denominação genérica do fármaco (nome genérico) nas 

embalagens, em tamanho três vezes maior que o da marca do medicamento. 

Porém, as diretrizes desse decreto não foram implantadas integralmente, por 

problemas técnicos e por falta de vontade política (CREMESP e CRF, 2001). 

Em 1999, com a Lei nº 9.787, foi instituído no Brasil o medicamento genérico, 

regulamentado pela Resolução nº 391, de agosto de 1999. Esta resolução já sofreu 

algumas atualizações, e a primeira ocorreu em 2001, com a publicação da 

Resolução RDC nº 10. A segunda ocorreu em 2002, pela publicação da Resolução 

RDC nº 84. E a terceira ocorreu em 29 de maio de 2003, pela Resolução RDC nº 

135 (MAZUQUELI, 2005). 

No dia 02 de março de 2007 a RDC 135 foi revogada pela a RDC 16, a qual 

se encontra atualmente em vigor (BRASIL, 2003a; BRASIL, 2007). 

Paralelamente à implantação da Lei dos Genéricos no Brasil, foi criada a 

Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), pela Lei nº 9.782, de 26 de 

janeiro de 1999. Sendo essa uma autarquia, sob regime especial, ou seja, uma 

agência reguladora caracterizada pela independência administrativa, estabilidade de 

seus dirigentes, durante o período de mandato e com autonomia financeira. Tal 

órgão incorporou as competências da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério 

da Saúde, adicionadas a novas missões: coordenação do Sistema Nacional de 

Vigilância Sanitária (SNVS), monitoramento de preços de medicamentos, controle de 

propaganda de produtos sujeitos ao regime de vigilância sanitária, entre outros, cuja 

missão é proteger e promover a saúde da população, garantindo a segurança 

sanitária de produtos e serviços, participando da construção de seu acesso. A 
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ANVISA está vinculada ao Ministério da Saúde, fornecendo relatórios periódicos de 

desempenho (PÁDUA, 2003). 

Dessa maneira, antes do medicamento genérico, o que existia no Brasil eram 

medicamentos inovadores sem proteção patentária (anteriores a 1996), 

medicamentos inovadores com proteção patentária (após 1996) e medicamentos 

comercializados por simples similaridade (com ou sem marca). Aos similares, para 

terem concessão do registro junto ao Ministério da Saúde e serem comercializados, 

bastava apenas à apresentação de um relatório técnico relativamente simples, 

constante nos requerimentos estabelecidos na Instrução Normativa nº 1/97, 

enquanto, o dossiê a ser apresentado ao Ministério da Saúde para obtenção do 

registro genérico era e ainda é composto por rigorosos testes de qualidade, como os 

testes de equivalência farmacêutica e bioequivalência, apresentação de certificado 

de boas práticas de fabricação e controle de qualidade da empresa, entre outros. 

Sendo assim, até a publicação da Resolução RDC nº 133, de 2 de junho de 2003 

(BRASIL, 2003b), os medicamentos genéricos apresentavam, sem dúvida, maior 

controle sanitário por parte do Órgão Regulador, quando comparados aos 

medicamentos similares. Dessa forma, fazia-se necessário colaborar com a 

população no sentido de saber identificar o medicamento genérico na farmácia. 

Assim, com a Resolução nº 36/01, foi concedido prazo de seis meses para cessar a 

comercialização dos similares, antes comercializados com denominação genérica. 

Caso a empresa tivesse interesse em manter estes medicamentos similares no 

mercado, era obrigatória a inclusão de marca ou nome comercial. Juntamente, outra 

estratégia foi utilizada pelo governo para facilitar a distinção na farmácia entre 

medicamentos similares e genéricos, a instituição da tarja amarela na embalagem 

externa dos medicamentos genéricos. Esta medida foi oficializada pela Resolução nº 

47/01(BRASIL, 2001). Inevitavelmente, em 2 de junho de 2003, foi publicada a nova 

regulamentação para os medicamentos similares, a Resolução nº 133/03 (BRASIL, 

2003b). Esta estabelece, entre outros requerimentos semelhantes aos dos 

medicamentos genéricos, estudos de equivalência farmacêutica e/ou 

biodisponibilidade relativa com o medicamento de referência aprovado pela ANVISA 

(PÁDUA, 2003). 

A introdução do medicamento genérico acelerou o processo de realização de 

testes mais rigorosos de qualidade para os medicamentos em geral e, com isso, a 

sociedade foi beneficiada. Além da qualidade, o medicamento genérico propiciou à 
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população a queda dos preços do medicamento em geral, pois o medicamento 

genérico tem que ser, obrigatoriamente, mais barato que o medicamento referência, 

para concessão de seu registro. Os medicamentos inovadores e mesmo os 

similares, sob pressão dessa forte concorrência, de maneira geral, tiveram seus 

preços reduzidos (MAZUQUELI, 2008).  

De acordo com esses fatos, o medicamento genérico trouxe inúmeros 

benefícios à população. Porém, a finalidade principal do governo ao instituir o 

medicamento genérico foi aumentar o acesso da população mais carente aos 

medicamentos, o que não foi plenamente atingido, como dito anteriormente 

(PÁDUA, 2003). 

 

 

2.2 ESTUDOS CLÍNICOS 

2.2.1 Definições 

 

Estudo clínico é qualquer investigação em seres humanos, objetivando 

descobrir ou verificar os efeitos farmacodinâmicos, farmacológicos, clínicos e/ou 

outros efeitos de produto(s) e/ou identificar reações adversas ao produto(s) em 

investigação, com o objetivo de averiguar sua segurança e/ou eficácia (SOUSA, 

2008). 

2.2.2 Histórico 

 

Até o ano de 1906 não havia qualquer regulamentação quanto à venda de 

medicamentos ou alimentos. Exibições que percorriam cada povoado promoviam e 

vendiam medicamentos maravilhosos, os quais careciam de qualquer comprovação 

científica quanto à sua eficácia e segurança (SOUSA, 2008). 

Em 1906, Upton Sinclair publica o livro “The Jungle” no qual descreve de 

maneira realística as péssimas condições de higiene dos matadouros de Chigaco. 

Esta publicação levou a uma onda de indignação da população norte americana, 

cujos protestos chegaram ao Congresso, que então aprovou a lei conhecida como 

“Pure Food and Drug Act”. Esta lei cria o FDA (Food and Drug Administration), que 

seria a Agência responsável pela regulamentação da produção, transporte e venda 

de produtos medicinais e alimentares dentro dos Estados Unidos. Infelizmente neste 
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primeiro momento, a Lei apenas exigia uma correta rotulação dos produtos, não 

fazendo qualquer referência às condições de eficácia e segurança destes (BRASIL, 

2002). 

Um novo avanço neste campo só voltou a acontecer em face de um novo 

episódio ocorrido em 1937. Neste ano, a Sulfanilamida (Prontosil) conhecida desde 

1932 e utilizada com sucesso, na forma de pastilhas, para o tratamento das 

infecções por estreptococos, foi lançada na forma de xarope, tendo o dietilenoglicol 

como solvente. Este xarope apesar de ter sido testado quanto a sua aparência, 

gosto e odor não passou por nenhum teste de segurança realizado antes do seu 

lançamento. O produto provoca a morte de 105 pessoas (34 crianças e 71 adultos) e 

o dietilenoglicol foi incriminado. Este acontecimento fez com que em 1938 o 

Congresso Americano aprovasse o “Food Drug and Cosmetic Act.” no qual se 

estabelece que os fabricantes de produtos farmacêuticos devam apresentar provas 

científicas da segurança dos medicamentos antes de liberá-los para venda (BRASIL, 

2002). 

Com o final da Segunda Guerra Mundial, vieram à tona as atrocidades 

cometidas em nome da ciência, contra seres humanos, por médicos alemães. 

Dentre as inúmeras atrocidades cometidas, podemos destacar os experimentos de 

vacinação contra o tifo, na qual se infectava indivíduos sãos com a bactéria, as 

esterilizações não cirúrgicas em massa de mulheres judias através da injeção na 

cavidade uterina de soluções de formalina e as experiências de hipotermia 

prolongada e despressurização, para se avaliar as respostas do organismo a estas 

condições (BRASIL, 2002). 

Como uma reação aos abusos cometidos em nome do conhecimento, o 

Código de Nürembeg foi elaborado em 1947, estabelecendo parâmetros a serem 

cumpridos de forma a se evitar as situações então evidenciadas. Este código foi o 

primeiro a introduzir o conceito de um consentimento por parte dos sujeitos da 

pesquisa. Infelizmente, foi necessário ainda mais um acontecimento de profundo 

pesar para que as normas de pesquisa recebessem um aprimoramento (BRASIL, 

2002). 

Em 1957 é introduzida no mercado a Talidomida indicada como sonífero. Esta 

droga havia sido administrada a aproximadamente 300 pacientes sem que houvesse 

qualquer relato de efeito tóxico. Em 1962, a Talidomida é retirada do mercado após 

denúncias de milhares de casos de malformações congênitas. No mesmo ano a 



SOUZA FILHO, JH - Avaliação da influência dos fatores fisiológicos nos resultados dos 

estudos de bioequivalência 

 

 

7 

emenda Kefauver-Harris, com requerimentos de provas científicas de eficácia e 

segurança antes de testes em seres humanos foi aprovada (SOUZA, 2008). 

Em 1964, a Associação Médica Mundial aprova em Helsinque um documento 

com princípios para proteção de indivíduos em pesquisa biomédica. São 

introduzidos conceitos de responsabilidades do investigador, comitês de ética e 

consentimento livre e esclarecido. Com revisões periódicas posteriores (1975, 1983, 

1989 e 2000), a Declaração de Helsinki constitui-se, atualmente, no documento 

universal que rege os parâmetros para o desenvolvimento científico e tecnológico 

envolvendo seres humanos (BRASIL, 2002; SOUZA, 2008; GONÇALVES, 2005). 

Em 1977, o FDA publica as primeiras diretrizes para pesquisas clínicas com o 

objetivo de garantir qualidade dos dados e proteger os participantes das mesmas. 

Entre 1977 e 1981, novas diretrizes sobre Boas Práticas Clínicas são publicadas. 

Em 1988, uma consolidação de um Código de Boas Práticas Clínicas (BPC) é 

publicada pelo FDA (BRASIL, 2002; GONÇALVES, 2005; EUNIZE, 2008). 

A primeira tentativa de regulamentar a pesquisa em problemas de saúde no 

Brasil por meio de legislação específica foi em 1988, com a resolução n° 1 do 

Conselho Nacional de Saúde (CNS), considerando que a legislação vigente até 

então regulamentava somente alguns aspectos relacionados à importação de drogas 

destinadas exclusivamente à pesquisa, não registradas no país (Lei n° 6.360/76 e 

Decreto n° 79.094/77). Esta resolução teve um impacto mínimo, e só a partir de 

1996, com a publicação da Resolução CNS nº. 196/96 e outras (particularmente a 

Resolução CNS nº. 251/97) que a complementam é que começou a se consolidar 

uma legislação brasileira sobre pesquisa clínica. Tais resoluções, além de 

caracterizarem um compromisso das autoridades governamentais com os 

voluntários de pesquisa, representaram um passo significativo para a criação de 

indumentárias legais essenciais para a regulamentação da pesquisa clínica no 

Brasil, pois por meio da estruturação dos Comitês de Ética em Pesquisa (CEPs) nas 

diversas instituições de pesquisa e da constituição da Comissão Nacional de Ética 

em Pesquisa (CONEP) explicitou-se a preocupação do Estado com a segurança e a 

garantia de que os direitos do sujeito de pesquisa fossem respeitados durante a 

condução dos ensaios clínicos. A reboque dessas resoluções do CNS, surgiu à 

primeira legislação sanitária sobre pesquisa clínica, a Portaria n° 911 da Secretaria 

Nacional de Vigilância Sanitária (SVS), publicada em 1998 e ainda vigente, a qual  

contemplando as atividades previstas pela Lei n° 6360/76, lista os documentos e 
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procedimentos necessários para a aprovação de protocolos de ensaios clínicos no 

Brasil.  Com a criação da ANVISA, em 1999(Lei n° 9782/99), esta passou a substituir 

a SVS no papel de regulação sanitária dos ensaios clínicos no Brasil, sendo a 

anuência e monetarização dos mesmos atribuídas à Gerência de Medicamentos 

Novos, Pesquisa e Ensaios Clínicos (GEPEC). (NISHIOKA, 2006a; NISHIOKA 

2006b). 

 

 

2.3 ESTUDOS DE BIOEQUIVALÊNCIA 

 

2.3.1 Definições 

 

Biodisponiblidade – Indica a velocidade e a extensão de absorção de um 

princípio ativo em uma forma de dosagem, a partir de uma curva de 

concentração/tempo na circulação sistêmica ou sua excreção na urina 

(GUIMARÃES, 2005). 

Biodisponiblidade Absoluta – É a fração da dose que é efetivamente 

absorvida após a administração extravascular de um medicamento. É calculada 

tendo como referência a administração do mesmo fármaco por via intravascular, que 

possui por definição biodisponibilidade igual a 100% (PIOTO, 2006). 

Biodisponibilidade relativa – A bioequivalência entre dois medicamentos 

administrados pela mesma via extravascular pode ser avaliada pela comparação de 

parâmetros farmacocinéticos relacionados à biodisponibilidade, ou seja, à 

quantidade absorvida e à velocidade do processo de absorção. Comparam-se dois 

produtos, administrados por via extravascular, tendo um deles como referência 

(PIOTO, 2006). 

Bioequivalência – Consiste na demonstração de equivalência farmacêutica 

entre os produtos apresentados sob a mesma forma farmacêutica, contendo idêntica 

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

comparável biodisponiblidade quando estudados sob um mesmo desenho 

experimental (GUIMARÃES, 2005). 
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2.3.2 Histórico 

 

Pode-se afirmar que a era de estudos de biodisponibilidade iniciou-se a partir 

de 1945, com a primeira publicação do conceito de disponibilidade biológica. O 

desenvolvimento, durante a década de 1960, de técnicas analíticas possibilitou o 

desenvolvimento de métodos sensíveis o suficiente para permitir a quantificação de 

drogas ou metabólitos, inicialmente na urina, e posteriormente no plasma, o que 

possibilitou a avaliação e comparação da biodisponibilidade de diferentes 

formulações em voluntários, bem como a demonstração de que diferenças 

significativas entre estas podem ocorrer (BRASIL, 2002). 

Após a legislação de registro compulsório de medicamentos em 1969, que 

facilitou a entrada de medicamentos genéricos no mercado canadense, o “Drugs 

Directorate” do “Canadian Federal Department of Health and Welfare” começou a 

utilizar bioequivalência como uma medida para aprovar o registro de um 

medicamento durante a década de 1970. Este programa, juntamente com outras 

informações, foi analisado pelo FDA, órgão a editar as primeiras diretrizes para a 

realização de estudos de bioequivalência em 1977. A aplicação destas diretrizes foi 

ampliada no “Drug Price Competition and Patent Term Restoration Act.” de 1984, o 

qual concedia ao FDA poderes para autorizar a aprovação de drogas genéricas sem 

evidências clínicas de segurança ou eficácia, desde que a droga seja bioequivalente 

ao produto inovador. A realização de estudos de biodisponibilidade e 

bioequivalência, de forma rotineira, no Brasil, pode ser creditada à Lei dos genéricos 

n° 9787/99 (BRASIL, 2002). 

 

2.3.3 Parâmetros Farmacocinéticos 

 

A definição de biodisponibilidade e bioequivalência, expressa como a 

velocidade e extensão de absorção do fármaco, ou metabólito ativo que chega ao 

local de ação, enfatiza o uso das medidas farmacocinéticas para descrever o 

processo de liberação do fármaco a partir de sua forma farmacêutica e sua absorção 

(CHEN et al., 2001; EUNIZE, 2008). 

Os estudos farmacodinâmicos são indicados para formas farmacêuticas de 

ação tópica, em que o fármaco não é absorvido e não atinge a circulação sistêmica, 

ou para fármacos que sofrem absorção sistêmica, mas para os quais não existe 
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método analítico adequado para sua quantificação. É importante ressaltar que este 

tipo de estudo é aplicável somente para fármacos que possuam uma relação bem 

definida entre dose e resposta e produzam um efeito farmacológico agudo que 

possa ser medido de forma exata, sensível e reprodutível (NATION, 1994; CHEN et 

al., 2001; MIDHA et al., 2007). 

Na ausência de medidas farmacocinéticas e farmacodinâmicas adequadas, 

um estudo clínico pode ser conduzido para estabelecer a bioequivalência entre 

produtos (MARZO, 1999; CHEN et al., 2001).  

Nos últimos anos o Sistema de Classificação Biofarmacêutica (SCB) foi 

introduzido no guia do FDA (UNITED STATES, 2000). Com base em conceitos de 

absorção do fármaco e processos de dissolução, o SCB sugere que produtos 

farmacêuticos que contenham fármacos altamente solúveis e altamente permeáveis, 

e que apresentam uma rápida dissolução (85% de dissolução em 15 minutos, 

quando se utiliza 900 mL de meio de dissolução nos pHs 1,2; 4,5 e 6,8) podem ser 

isentos do estudo de bioequivalência. Para que a isenção seja aceita, o produto 

teste deverá ser comparado ao produto referência, e seu perfil de dissolução, em 

todos os meios de dissolução testados, deverá ser estatisticamente semelhante ao 

perfil de dissolução do produto de referência (LÖBENBERG, 2000; MIDHA et al., 

2007). Neste caso somente um estudo in vitro (perfil de dissolução) seria suficiente 

para estabelecer a bioequivalência entre produtos (CHEN et al., 2001; MIDHA et al., 

2007; NGO, 2007). 

Para a avaliação da biodisponibilidade e bioequivalência de dois 

medicamentos são determinados os parâmetros farmacocinéticos que melhor se 

correlacionam com os efeitos terapêuticos no organismo (STORPIRTIS, 1995; 

STORPIRTIS, 1999).  

A bioequivalência estima a biodisponibilidade relativa entre dois produtos, e, 

portanto, seu foco está na comparação do desempenho de dois produtos. Em geral, 

no estudo de bioequivalência, um produto teste é comparado a um produto de 

referência, por meio de critérios específicos de avaliação com limites de aceitação 

pré-determinados (CHEN et al., 2001; PEARCE, 2004). 

Estes parâmetros relacionam-se com a quantidade de fármaco absorvida e à 

velocidade do processo de absorção (CONSIGLIERI, 1995, GONÇALVES, 2005). 
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2.3.3.1 Concentração Máxima (Cmax) 

 

O pico da curva concentração-tempo indica a concentração máxima do 

fármaco, observada na matriz biológica depois da administração de uma dose. Cmax 

é à medida que representa a maior concentração do fármaco observada e é 

diretamente proporcional ao montante total da droga absorvida pelo organismo. Para 

as formas farmacêuticas convencionais, como comprimidos ou cápsulas, a Cmax, 

normalmente ocorre em apenas um ponto, denominado Tmax. A quantidade de 

fármaco geralmente é expressa em termos de sua concentração relativa a um 

volume específico de sangue, soro ou plasma (MAZUQUELI, 2008). 

 

2.3.3.2 Tempo de Concentração Máxima (Tmax) 

 

Esse parâmetro reflete a velocidade de absorção do fármaco em uma 

determinada forma farmacêutica. É a sua velocidade de absorção que determina o 

tempo necessário para que a concentração plasmática máxima seja atingida. A 

velocidade de absorção também influencia o tempo em que o fármaco entra na 

corrente sangüínea. O Tmax é, exatamente, o tempo onde foi encontrado o Cmax, ou 

seja, a maior concentração encontrada (PITTA, 2004)  

 

2.3.3.3 Área sob a curva (ASC) 

 

A ASC de um gráfico concentração versus tempo representa a quantidade 

total de fármaco absorvida depois da administração de uma dose.  

A área abaixo da curva pode ser medida matematicamente, por um método 

conhecido por método dos trapezóides, do tempo zero ao tempo t (ASC0-t), onde t é 

o tempo relativo à última concentração determinada experimentalmente, expressa 

em quantidades do fármacos/volume de líquido x tempo. 

Calcula-se também a área sob a curva do tempo zero ao tempo infinito (ASC0-

inf = ASC0-t + Ct/Ke), onde Ct é a última concentração do fármaco determinada 

experimentalmente e Ke é a constante de eliminação da fase terminal. A ASC0-t deve 

ser igual ou superior a 80% da ASC0-inf (CHOW, 2000). 
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2.3.3.4 Meia Vida de Eliminação do Fármaco (t1/2)  

 

Representa o tempo em que a concentração do fármaco no plasma é 

reduzida à metade. Calcula-se através do logaritmo neperiano (ln) de 2 (ln2= 0,693) 

dividido pela constante de eliminação t1/2 = ln2/Ke (SANFELICE,  2005). 

 

2.3.3.5 Constante de eliminação de primeira ordem (Ke) 

 

É estimada pela inclinação da regressão linear pelo o método dos mínimos 

quadráticos do tempo x logaritmo da concentração (GUIMARÃES, 2005) 

Definidos e encontrados todos os parâmetros necessários para o estudo, o 

passo seguinte será como comparar as biodisponibilidades do medicamento de 

referência com o medicamento em teste (MAZUQUELI, 2008). 

 

2.3.4 Parâmetros a serem considerados no planejamento de estudos de 
bioequivalência / biodisponibilidade relativa  

 

2.3.4.1 Número de Voluntários 
 

O número de voluntários a ser empregado em um estudo de 

biodisponibilidade/bioequivalência é geralmente estabelecido através de estudos 

anteriormente realizados para o mesmo fármaco, dados de revisão de literatura e 

estudo piloto quando não há dado disponível na literatura, sendo que, o número 

adequado de voluntários deve assegurar poder estatístico (> 0.8) suficiente para 

garantir a confiabilidade dos resultados do estudo de biodisponibilidade / 

bioequivalência (MENDES, 2007). 

Com relação ao coeficiente de variabilidade intra-sujeito, quanto menor o 

coeficiente, menor o número de voluntários a ser empregado para a avaliação 

estatística de bioequivalência. Os fármacos considerados de alta variabilidade têm 

um coeficiente de variabilidade intra-sujeito acima de 30% e os fármacos 

considerados com baixa variabilidade tem um coeficiente de variabilidade intra-

sujeito entre 5-15% (MIDHA et al., 2004). 

Adicionalmente, devemos levar em consideração os seguintes critérios 

estabelecidos pela legislação: número mínimo de 12 voluntários para qualquer 
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estudo de biodisponiblidade/bioequivalência e 24 voluntários na falta de dados de 

estudos anteriores e de revisão de literatura para o coeficiente de variação do 

fármaco (BRASIL, 2006). 

 

2.3.4.2 Sexo dos voluntários 
 

 

A grande maioria dos estudos de biodisponibilidade/bioequivalência é 

realizada em voluntários de ambos os sexos e balanceados. Em casos específicos, 

os estudos podem ser realizados em homens ou em mulheres somente. Por 

exemplo, estudo de bioequivalência de isotretinoína, retinóide que inibe a função das 

glândulas sebáceas e a queratinização (THIBOUTOT, 2006; GEORGALA et al., 

2005), é realizado em homens, devido ao potencial risco teratogênico da droga. A 

legislação atual (ANVISA, 2006) para estudos de contraceptivos exige que os 

estudos sejam realizados com mulheres em idade fértil, e para medicações com 

características específicas ao sexo e idade que os estudos sejam realizados em 

voluntários com essas características. 

 

2.3.4.3 Tempos de coleta 
 

Os pontos de coleta devem ser numerosos, ao mesmo tempo precoces e 

tardios. É muito importante enquadrar o Cmax com pelo menos cinco pontos de 

coleta. Pelo menos quatro coletas antes e oito coletas depois do Cmax do fármaco 

avaliado (LEBLANC et al., 1997).    

Tempos de coleta adequados devem garantir a caracterização do perfil 

farmacocinético do fármaco, sendo desta forma, necessário assegurar: 

 

• determinação mais eficiente possível do Cmax através das coletas de amostras 

suficientemente próximas a região do intervalo de tempo previsto para a ocorrência 

do Tmax; 

• coletas de amostras na fase de eliminação. Geralmente, coletas entre 3 e 5 meias-

vidas do fármaco; 

• % AUCinf extrapolada menor que 20% para mais de 90% dos voluntários; 

• coletas de amostras que possuam níveis quantificáveis, por razões de ordem ética; 
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Para fármacos que apresentam meia-vida de eliminação longa (superior a 24 

horas) pode ser utilizado um cronograma de coleta de amostras de até 72 horas 

(ASCtruncada), visto que permite a caracterização farmacocinética de Cmax e ASC 

relacionada à fase de absorção do fármaco, objetivos estes da avaliação de 

bioequivalência, e permite, adicionalmente, um menor número de coleta de amostras 

dos voluntários (BRASIL, 2006). 

 
2.3.4.4 Forma farmacêutica 
 

Os diferentes tipos (comprimido, cápsula, solução, suspensão, etc.) de formas 

farmacêuticas devem ser considerados no planejamento dos tempos de coleta, pois 

implicam em variação dos parâmetros farmacocinéticos para uma mesma dose de 

determinado fármaco. 

Nas Figuras 1 e 2, abaixo, apresentam-se exemplos da influência da forma 

farmacêutica quanto ao perfil farmacocinético obtido (MENDES, 2007). 

 
Figura 1- Efeito da forma farmacêutica no Tmax e Cmax da carbamazepina (200 mg). 
 

 
Figura 2 - Efeito da forma farmacêutica no Tmax e Cmax do ibuprofeno (400 mg). 
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2.3.4.5 Efeito da alimentação 
 

Durante o planejamento do protocolo clínico deve ser levada em consideração 

a influência da alimentação na absorção dos fármacos. A alimentação pode 

seguramente influenciar a dissolução e a absorção de uma forma farmacêutica 

utilizada (SCHUG et al., 2002) e efetivamente comprometer a eficácia terapêutica, 

principalmente dos produtos de índice terapêutico estreito. Regulatoriamente 

(BRASIL, 2006) é exigido estudo de bioequivalência sob condições alimentares nos 

seguintes casos: 

 

• formas de liberação prolongada ou controlada (adicionalmente ao estudo em 

jejum); 

• formas de liberação retardada, que apresentam revestimento gastro-resistente; 

• formas de liberação imediata cujos fármacos tenham a absorção influenciada pela 

presença de alimentos, resultando em alterações clinicamente significativas e 

indicação de administração do medicamento com alimentos. 

 

As figuras 3 e 4 abaixo apresentam exemplos da influência da alimentação 

sobre o perfil farmacocinético obtido após a administração de saquinavir e ritonavir,  

respectivamente. Como podem ser observados, os tempos de coleta a serem 

planejados para determinação do Cmax são distintos para o ritonavir. Já para o 

saquinavir, o Cmax é aproximadamente 2.5 vezes maior na presença de alimentos do 

que em jejum. 

 

Figura 3 - Efeito da alimentação no Tmax e Cmax do saquinavir (Cápsula 200 mg) 
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Figura 4 - Efeito da alimentação no Tmax e Cmax do ritonavir (Cápsula 100 mg) 
 

2.3.4.6 Intervalo de administração (washout) 
 

O intervalo entre as administrações deve ser de no mínimo 7 meias vidas 

para garantir que não haja efeito residual do primeiro período no segundo período de 

administração (BRASIL, 2006). 

 

2.3.4.7 Metodologia analítica 
 

O principal objetivo do estudo de bioequivalência é verificar a 

intercambialidade entre produtos (VERCAIGNI, 1998). Assim, o estudo de 

biequivalência deve ser conduzido empregando-se o método mais exato, sensível, 

preciso e reprodutível possível (UNITED STATES, 2004). A quantificação de 

amostras em fluídos biológicos é realizada por diferentes metodologias analíticas, 

dentre elas: 

 
• Radioimunoensaio; 

• Elisa; 

• Cromatografia líquida de alta eficiência acoplada à espectrometria de massas; 

• Cromatografia líquida de alta eficiência com detecção por ultravioleta; 

• Cromatografia líquida de alta eficiência com detecção por Fluorescência 

• Cromatografia gasosa acoplada à espectrometria de massas; 

• Absorção atômica; 
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A técnica de cromatografia líquida de alta eficiência acoplada à 

espectrometria de massas (CLAE-EM/EM) é, atualmente, a mais utilizada para a 

quantificação de amostras biológicas de estudos de 

bioequivalência/biodisponibilidade (MENDES, 2007).  

 

2.3.4.8 Fármaco e/ou metabólito ativo na circulação a ser quantificado 
 

Normalmente, a avaliação de biodisponibilidade/bioequivalência para os 

parâmetros farmacocinéticos velocidade (Cmax) e extensão (ASC) de absorção é 

realizada através da quantificação do fármaco na forma inalterada e/ou do 

metabólito ativo na circulação. 

A quantificação de metabólitos leva em consideração se (MIDHA ET AL., 2004): 

  

a) O fármaco na forma inalterada é uma pró-droga inativa;  

b) A concentração plasmática do fármaco na forma inalterada é muito baixa para 

ser quantificada, devido à baixa sensibilidade analítica;  

c) O fármaco na forma inalterada é metabolizado rapidamente para o metabólito 

ativo;  

d) Tanto o fármaco na forma inalterada como o metabólito têm atividades 

terapêuticas, mas somente o metabólito é quantificado em altas 

concentrações.  

 

2.3.5. Etapas dos estudos de bioequivalência 

 

Os estudos de biodisponibilidade relativa/bioequivalência deverão contemplar 

três etapas: clínica, analítica e estatística, e devem ser planejados conforme o GUIA 

PARA PROVAS DE BIODISPONIBILIDADE RELATIVA/BIOEQUIVALÊNCIA DE 

MEDICAMENTOS (BRASIL, 2006). 

 

2.3.5.1. Etapa Clínica 

 
 

A etapa clínica compreende desde a seleção dos voluntários até a alta 

hospitalar e o último retorno para acompanhamento (BRASIL, 2002). 
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Os medicamentos teste e referência a serem submetidos ao estudo de 

biodisponibilidade relativa/bioequivalência deverão, inicialmente, ser analisados 

segundo sua monografia inscrita na Farmacopéia Brasileira. A diferença de teor do 

fármaco entre os medicamentos teste e referência não deve ser superior a 5% 

(PIOTO, 2006). 

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

recebem os medicamentos teste e referência em ocasiões separadas (períodos), em 

esquema de dose simples ou múltipla (SOUSA, 2008). As vantagens de um estudo 

cruzado e aleatório são: (i) cada indivíduo atua como seu próprio controle; (ii) 

remove a variabilidade inter-individual do fármaco da comparação entre produtos; 

(iii) a adequada aleatorização entre indivíduos e seqüência de administração dos 

produtos fornece estimativas imparciais das diferenças entre os produtos (CHOW, 

2000). 

Empregando-se o delineamento descrito acima, um estudo de bioequivalência 

entre dois produtos (teste e referência) é realizado em dois períodos, dividindo-se os 

indivíduos em grupo A e grupo B. Os grupos são aleatorizados e devem ser 

formados com o mesmo número de indivíduos. No primeiro período os indivíduos do 

grupo A recebem o produto teste, enquanto que os do grupo B recebem o produto 

referência. No segundo período o procedimento é invertido, de forma que cada 

indivíduo tenha recebido cada um dos produtos (NATION, 1994; PATTERSON, 

2004, EUNIZE, 2008). O intervalo de tempo entre os períodos deve ser suficiente 

para que todo o fármaco administrado no primeiro período ou metabólito ativo tenha 

sido eliminado do organismo. Este tempo deve ser de no mínimo equivale a sete 

vezes a meia-vida de eliminação do fármaco ou metabólito ativo, e é conhecido 

como washout. O tempo de washout é definido como o intervalo de tempo 

necessário entre dois tratamentos para que o efeito de um produto administrado 

dentro de um período não interfere no período e tratamento seguintes (EUNIZE, 

2008). 

Para fármacos de elevada meia-vida de eliminação, um estudo cruzado não é 

o mais indicado, pois o período de washout poderia inviabilizar a execução do 

estudo. Para estes fármacos um desenho paralelo é o indicado (MARZO, 1999). No 

desenho paralelo, cada voluntário recebe apenas um dos produtos em estudo de 

maneira aleatória, ou seja, os voluntários são randomizados, de modo que se 

formem dois grupos, A e B, com o mesmo número de voluntários. Os voluntários do 
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grupo A recebem o produto teste, enquanto que os voluntários do grupo B recebem 

o produto referência. Os estudos paralelos são recomendados apenas nas seguintes 

situações: a variabilidade inter-individual é relativamente baixa quando comparada à 

variabilidade intra-individual; o fármaco é potencialmente tóxico ou possui elevada 

meia-vida de eliminação; a população alvo é de pacientes em estado avançado da 

doença; ou o custo relativo ao acréscimo de voluntários no estudo paralelo é menor 

que o custo relativo à inclusão de um período a mais no estudo (CHOW, 2000). 

Ainda segundo estes autores, o estudo paralelo não é um desenho adequado para 

avaliação de estudos de bioequivalência, pois o mesmo não é capaz de identificar e 

separar as fontes de variação intra e inter-individuais, já que cada indivíduo recebe 

apenas um dos produtos, em uma única ocasião, durante todo o estudo. Além disso, 

em geral, o estudo paralelo fornece inferências estatísticas menos precisas para a 

bioequivalência média entre dois produtos, se comparado ao desenho cruzado 

(EUNIZE, 2008). 

Os critérios de inclusão e exclusão de voluntários do estudo devem ser 

suficientes para selecionar voluntários saudáveis, evitando que características 

fisiopatológicas dos indivíduos interfiram nos resultados. A forma pela qual as 

amostras serão coletadas, processadas, armazenadas e transportadas também faz 

parte do planejamento da etapa clínica (GONÇALVES, 2005). 

Os voluntários são selecionados de acordo com critérios estabelecidos no 

protocolo, sendo esses capazes de fornecer seu consentimento livre e esclarecido. 

Neste momento, é importante que os pesquisadores usem sua experiência clínica 

para avaliarem cuidadosamente cada um dos candidatos como um ser humano 

completo. Essa avaliação inicial é fundamental para se determinar se um candidato 

a sujeito de pesquisa possui realmente as condições físicas, psíquicas e sociais de 

participar de um estudo, considerando-se que uma das principais atribuições de um 

investigador é ver o sujeito de forma integral e zelar por seu bem-estar (OLIVEIRA, 

2002). 

A etapa clínica deve ser realizada, obrigatoriamente, sob a supervisão de um 

médico, iniciado somente após aprovação do protocolo clínico pelo Comitê de Ética 

em Pesquisa (CEP) ligado ao centro. Essa etapa é caracterizada pela administração 

dos medicamentos teste e referência ao grupo de voluntários sadios previamente 

selecionados, de acordo com a lista de randomização estabelecida, seguida da 
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coleta das amostras de líquido biológico (sangue, na maioria dos casos) 

(STORPIRTIS, 2002).  

Após a seleção e inclusão, os indivíduos são, então, internados e seguem 

uma dieta padronizada. Após 12 horas de jejum, os medicamentos são 

administrados e, de tempo em tempo, são retiradas amostras sangüíneas. Vale 

ressaltar que o volume de distribuição de determinado fármaco pode variar em 

função da idade, sexo, doença e composição orgânica de cada pessoa (BAUER, 

2001). Sendo assim, são extremamente importantes os critérios de inclusão dos 

voluntários no estudo, para que possa obter características as mais homogêneas 

possíveis (PITTA, 2004) 

 

2.3.5.2. Etapa Analítica 

 

A etapa analítica é aquela em que o fármaco é quantificado nas amostras e 

deve, por essa razão, ser realizada de forma a não deixar dúvidas sobre os 

resultados obtidos (BRESSOLE , 1996; CAUSON, 1997). Essa etapa deve ser 

realizada com as Boas Práticas de Laboratório (BPL) e deve ser precedida pelos 

ensaios de desenvolvimento e validação do método analítico a ser empregado para 

quantificar o fármaco em líquido biológico (STORPIRTIS, 2002). Durante o 

planejamento da etapa analítica, devem ser estabelecidos tanto o analito a ser 

quantificado (fármaco inalterado, metabólito ou pró-fármaco), quanto a matriz 

biológica utilizada (sangue total, plasma, soro ou urina) e o método analítico 

adequado. O método de quantificação deve ser específico para cada analito, exato e 

relativamente simples, de modo a minimizar erros (BRASIL, 2003c). 

Os estudos de bioequivalência empregam a utilização de voluntários 

humanos, em número relativamente elevado, que não podem ser envolvidos no 

estudo sem a certeza de que os seus sacrifícios resultem num benefício para a 

sociedade. A certeza desses resultados para os voluntários só pode ser garantida se 

o método analítico para realização do estudo tiver sido desenvolvido previamente de 

forma a assegurar que os fluídos biológicos obtidos dos voluntários serão 

devidamente analisados (BRASIL, 2002). 

Então, deve-se primeiro desenvolver, pré-validar, validar a metodologia para 

somente, e só, aplicá-la com segurança. Os parâmetros de validação do método 

bioanalítico estão na tabela 01 (ABREU, 2003; BRASIL, 2003c). 
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Tabela 1. Parâmetros utilizados na validação do método bioanalítico. 

Parâmetro Definição 

Seletividade Verificação de interferentes no tempo de retenção do analito. 

Linearidade Faixa linear da concentração plasmática onde os resultados do 

detector são diretamente proporcionais a concentração do fármaco. 

LIQ Menor concentração do fármaco que pode ser quantificada com 

precisão e exatidão. 

Recuperação Eficiência do processo de extração 

Precisão Representação do grau de repetibilidade dos resultados de analises 

individuais, quando provenientes de uma mesma amostra 

homogenia:  

Intra-ensaio: variação dos resultados realizados no mesmo dia. 

Inter-ensaio: variação dos resultados realizados em dias 

consecutivos. 

Exatidão Avalia a variação entre o valor nominal do analito e o valo obtido 

pelo método. 

 

 
2.3.5.3. Etapa Estatística 

 

A etapa estatística começa, na realidade, antes do início do estudo, com o 

cálculo do número adequado de voluntários para o fármaco em questão e a 

elaboração da lista de randomização, além da definição de um delineamento 

adequado para o estudo (capaz de identificar e isolar a variabilidade inter-individual 

da análise dos dados) (BRASIL, 2003d). Também faz parte do planejamento da 

etapa estatística, o tratamento a que serão submetidos os dados gerados na etapa 

analítica (SHARGEL, 1999). 

Os parâmetros farmacocinéticos são obtidos das curvas de concentração 

plasmática do fármaco versus tempo e analisados, estatisticamente, para a 

determinação da biodisponibilidade. Esta curva de concentração do medicamento ao 

longo do tempo é caracterizada pela quantificação de um determinado número de 

amostras biológicas, relativas a tempos de coleta previamente estabelecidos. Os 
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seguintes parâmetros farmacocinéticos (Figura 5) devem ser determinados 

(BRASIL, 2002e e 2003d; BOLAÑOS,  2004): 

 

Figura 5 - Representação esquemática dos principais parâmetros farmacocinéticos de um estudo de 
Bioequivalência. 
 

A avaliação estatística é composta basicamente por métodos estatísticos 

associados à avaliação da bioequivalência, considerando o critério da 

bioequivalência média sob delineamento experimental crossover 2x2. Esta etapa 

deve ser conduzida segundo os critérios estabelecidos na Resolução - RE nº 898, de 

29 de maio de 2003. 

Os parâmetros ASC0-t e Cmax são usados os transformado em logaritmo 

natural, uma vez que, em geral, a distribuição dos dados transformados se aproxima 

mais a uma distribuição normal em relação aos dados originais. No caso de 

realização da análise estatística nos dados em escala original devem-se apresentar 

justificativas (BRASIL, 2003d). 

Os valores obtidos para os parâmetros ASC0-inf, ASC0-t e Cmax são utilizados 

para a verificação dos efeitos de seqüência, de voluntário dentro da seqüência, 

período e tratamento através da análise de variância (ANOVA). Deve-se construir 

um intervalo de confiança (IC) de 90% para as relações entre os valores da ASC0-t e 

Cmax dos produtos teste e referência, que devem estar compreendidos entre 80 a 

125%, utilizando-se para tal as transformações logarítmicas dos valores dos 

referidos parâmetros (BRASIL, 2003d). 

Para análise do Tmax utilizam-se testes não paramétricos pela diferença 

individual = teste – referência (BRASIL, 2003d). 
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Um estudo de bioequivalência se refere basicamente à comparação das 

principais medidas farmacocinéticas observadas no experimento, relativas aos 

produtos a serem testados, representadas na Figura 5. Os resultados dos estudos 

são expressos como bioequivalentes ou bioinequivalentes para a comparação das 

formulações Teste e Referência. Contudo, dois medicamentos serão considerados 

bioequivalentes quando o IC de 90% para as seguintes razões: ASC0-t teste/ASC0-t 

ref e Cmax teste/Cmax ref entre as médias dos parâmetros farmacocinéticos de teste e 

referência estiverem compreendidos entre 80 a 125%. Outros limites de IC de 90% 

para Cmax, previamente estabelecidos no protocolo, poderão ser aceitos mediante 

justificativas científicas. Quando clinicamente relevante, o Tmax deverá também ser 

considerado (BRASIL, 2002e e 2003d). 

 
 

2.4 FATORES QUE INFLUENCIAM A BIODISPONIBILIDADE E NO RESULTADO 
DOS ESTUDOS BIODISPONIBILIDADE RELATIVA/ BIOEQUIVALÊNCIA 
 

 

Qualquer ação que afete a liberação do fármaco a partir da forma 

farmacêutica, a sua dissolução nos fluidos gastrintestinais, a sua permeação e sua 

estabilidade na barreira gastrintestinal ou na circulação porta-hepática terá influencia 

sobre a sua biodisponibilidade. Afetando assim a fração da dose que de fato será 

absorvida, de um dado fármaco incorporado em uma forma farmacêutica, por meio 

da qual foi administrado (HENDRIKESEN, 2003). 

A variabilidade na biodisponibilidade, apresentada por uma determinada 

formulação, pode fazer com que a sua concentração plasmática resulte muito 

elevada, causando efeitos colaterais; ou muito baixa, tornando o fármaco ineficaz 

(SILVA, 2007). 

 

2.4.1 Fatores relacionados ao fármaco 

 

2.4.1.1 Solubilidade do Fármaco 

 

 

Para que haja absorção do fármaco é necessário que suas moléculas se 

encontrem em solução no local de absorção. A dissolução de formas farmacêuticas 
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sólidas é um pré-requisito para a disposição do fármaco na circulação sistêmica 

após administração oral e depende, em grande parte, da solubilidade do fármaco no 

fluido biológico que circula o local de absorção (SPILKER, 1996). 

Solutos polares e espécies ionizadas são mais solúveis em água. Embora a 

ionização diminua a transferência de fármacos através das membranas biológicas, 

por outro lado aumenta sua taxa de dissolução nos fluidos gastrintestinais. Enquanto 

uma grande parte do fármaco se encontra ionizada, a fração não ionizada é 

rapidamente absorvida, sendo reposta na mesma velocidade, de forma que, 

dificilmente se torna uma etapa limitante da absorção (SPILKER, 1996). 

A solubilidade de ácidos e bases fracas é, geralmente dependente do pH. 

Portanto, fármacos pouco solúveis absorvidos por difusão passiva exibem menor 

velocidade de absorção que os mais solúveis (SPILKER, 1996). 

A velocidade de dissolução de ácido fracos aumenta com o aumento do pH, 

enquanto o oposto ocorre com as bases fracas, esta ultima tem velocidade de 

dissolução máxima no suco gástrico, enquanto os ácido fracos, mínima velocidade 

de dissolução que aumenta gradativamente, à medida que partículas desse ácido 

são transportadas através do trato gastrointestinal para regiões de maior pH. Este 

fato é importante, pois é desejável que as bases fracas tenham rápida velocidade de 

dissolução em pH ácido, uma vez que a resistência no estomago é curta e essa 

velocidade pode sensivelmente no intestino delgado, não permitindo que se tenha 

total absorção (PADILHA, 2001).   

 

2.4.1.2 Tamanho de partícula 

 

A área superficial das partículas do fármaco é o fator que influência sua 

dissolução e, portanto, sua absorção. O tamanho da partícula determina a área 

superficial, sendo que quanto menores, mais rapidamente eles se dissolvem. O 

tamanho das partículas não parece ter grande influência em fármacos muito 

solúveis, entretanto exerce efeito pronunciado no caso de fármacos com baixa 

solubilidade (PADILHA, 2001). 

Há exemplos de fármacos pouco solúveis cujo tamanho de partículas pode 

influenciar significativamente a absorção gastrintestinal, como os corticóides e seus 

ésteres relativamente insolúveis, sulfonamidas e griseofulvinas. Por esta razão, 

muitas vezes esses fármacos são processados na forma micronizada ou 
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microcristalina, que além de propiciar maior absorção, podem fornecer menor 

variabilidade individual, como comprovado para a sulfadiazina administrada sob as 

formas de suspensão e comprimidos. Há casos, entretanto, cuja redução do 

tamanho pode levar à diminuição da absorção e, portanto, da biodisponibilidade do 

fármaco por via oral (PADILHA, 2001). 

Os efeitos da acidez e dos fluidos gástricos afetam a decomposição do 

fármaco, podendo ser acelerado se o fármaco estiver totalmente dissolvido no 

estomago  como o que ocorre, por exemplo , com a penicilina G e a eritromicina. 

Nesses casos, a desintegração dever ser preferencialmente retardada e o tamanho 

de partícula controlado, para que a quantidade adequada da porção inalterada 

possa ser absorvida e alcançar os níveis plasmáticos terapêuticos (PADILHA, 2001). 

Existe um tamanho ótimo de partículas que favorecem a dissolução, que deve 

ser suficientemente pequena para aumentar de forma significativa a superfície de 

contato com o solvente, mas que não comprometa a molhabilidade do fármaco com 

o aparecimento de cargas elétricas no decorrer de operações de subdivisão 

(PRISTA, 1982). 

 

2.4.1.3 Forma cristalina 

 

Estimasse que um terço dos compostos orgânicos apresenta duas ou mais 

formas cristalinas.  Este fenômeno, denominado polimorfismo, é responsável por 

diferenças nas propriedades físico-químicas, tais como: densidade, difração de raio 

x, ponto de fusão, solubilidade entre outras. Desta forma os fármacos no estado 

sólido podem apresentar diferentes formas cristalinas com características distintas 

de dissolução, ocasionando alterações na biodisponibilidade. Além disso, o 

polimorfismo pode acarretar inúmeros problemas de formulação como o crescimento 

de cristais e a perda de estabilidade física em suspensões, modificações do estado 

cristalino por processos tecnológicos e problemas de estabilidade química. Um 

fármaco pode não possuir forma cristalina, mas se apresentar sob forma cristalina, 

mas se apresentar sob forma amorfa, geralmente de maior solubilidade, o que pode 

levar a diferentes respostas biológicas quando administrado no estado sólido 

(PADILHA, 2001). 
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2.4.1.4 Estabilidade no trato gastrintestinal 

 

O fármaco não esta sujeito apenas as variações de pH no trato gastrintestinal, 

como também não pode ser esquecido os efeitos da ação enzimática. Neste caso, é 

necessário estudar a influência do pH e das enzimas, os mecanismos de 

decomposição dos fármacos e, conseqüentemente os procedimentos de proteção 

que podem ser aplicados, como por exemplo, a produção de ésteres como 

mecanismo de proteção para a eritromicina, cuja a estabilidade em meio ácido pode 

ser significativamente aumentada com o emprego do propionato de eritromicina 

laurilsulfato que após contato de quarenta minutos em meio gástrico apresenta 

97,3% de atividade contra 3,5% correspondente à eritromicina base e 2% do 

estearato, estes últimos após contato de cinco minutos (PADILHA, 2001). 

 

2.4.2 Fatores relacionados à forma farmacêutica 

 

As formas farmacêuticas têm grande influência na velocidade de absorção 

dos fármacos, sendo que na administração por via oral, as formas líquidas 

(soluções) são as que apresentam mais rápida e completa absorção. Entretanto, 

quando se administra uma forma sólida, os processos de desagregação 

desintegração e dissolução, tendem a retardar a absorção. De modo geral, a 

velocidade de liberação do fármaco, a partir de formas farmacêuticas sólidas, 

aumenta na seguinte ordem: comprimido revestido, comprimido, cápsula, pós e 

suspensão. As suspensões geralmente possuem melhor disponibilidade que os pós, 

pois o sólido apresenta-se finamente dividido e uniformemente distribuído na fase 

liquida, expondo maior área superficial. Por outro lado o comprimido é o que 

apresenta maior complicação relacionada à dissolução, uma vez que apresenta 

maior complexidade na adição dos adjuvantes e nos processos de fabricação 

(ANSEL, 1995). 

Quando um fármaco é administrado por via oral na forma de comprimido, 

cápsula ou suspensão, a velocidade de absorção é freqüentemente controlada pelo 

o tempo de dissolução do fármaco nos fluidos biológicos do sítio de absorção, ou 

seja, se a dissolução for rápida ou se o fármaco for administrado na forma de 

solução, a absorção depende apenas da sua capacidade de transpor as membranas 

(ANSEL, 1995). 
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 2.4.2.1 Influência dos adjuvantes farmacotécnicos 

 

Os adjuvantes não apresentam atividades terapêuticas e a princípio não 

deveriam modificar as propriedades farmacológicas do fármaco. Embora sempre 

tenham sidos considerados inertes, sabe-se hoje que podem influir de forma 

significativa no desempenho terapêutico do fármaco. Os adjuvantes podem interagir 

com o fármaco formando complexos, cuja absorção através da membrana seja 

reduzida, como por exemplo, os cátions de Ca2+, Fe2+ e Zn2+, que originam 

complexos com a tetraciclina dificultando a absorção. Existem situações, entretanto, 

cuja complexação do fármaco pode facilitar a absorção, mediante a neutralização de 

cargas, como o fero-etileno diamino tetracetato, que tem maior lipossolubilidade que 

o ferro, e, portanto, maior absorção (PADILHA, 2001). 

 

2.4.2.1 Influência da técnica de produção 

 

As técnicas de produção dos medicamentos também apresentam grande 

influência na biodisponibilidade dos fármacos. Por exemplo, na elaboração de 

comprimidos, pode haver sensível diferença relacionado a sua preparação, aos 

processos de incorporação dos adjuvantes, à força de compressão empregada e 

ainda as condições e tempo de armazenamento. A resistência mecânica dos 

comprimidos está diretamente relacionada à velocidade de liberação do fármaco e é 

determinada pelo o processo de obtenção empregado, que pode ser por 

compressão direta, granulação úmida ou granulação seca. A velocidade de 

dissolução depende principalmente do aglutinante, na granulação úmida, e da força 

de compressão, na compressão direta. Diferença na porosidade do granulado 

também influi na liberação do fármaco e depende do tipo de granulado empregado 

do tipo de granulador empregado. Adicionalmente, o tamanho de partícula do 

fármaco pode sofrer modificações, por aglomeração ou rupturas durante o processo 

de granulação ou compressão. No caso de cápsulas gelatinosas, a dissolução do 

fármaco depende inicialmente da dissolução da cápsula, da penetração de líquidos 

na mistura de pós. A liberação do fármaco, assim como nos comprimidos, está 

sujeito ao efeito dos excipientes (PADILHA, 2001). 
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2.4.3 Fatores Fisiológicos 

 

2.4.3.1 Influência do sexo 

 

Existem diferenças biológicas entre homem e mulheres que podem resultar 

em respostas diferentes para os fármacos. Em média, os homens apresentam maior 

tamanho corporal que as mulheres, resultando em maior volume de distribuição e 

eliminação total mais rápida para a maioria dos medicamentos. Maior gordura 

corporal nas mulheres pode aumentar o volume de distribuição de drogas 

lipossolúveis. A absorção total do fármaco parece não ser afetada pelo o sexo, 

embora taxas de absorção podem ser ligeiramente mais lentas em mulheres 

(SCHWARTZ, 2003). 

Mudanças de biodisponibilidade relacionada ao sexo dependerão da via de 

administração, do local de absorção, do transportador utilizado e do metabolismo de 

primeira passagem pelo o intestino e fígado. Um resumo da influência do sexo na 

biodisponibilidade encontra-se na tabela 02, ressaltando que os dados disponíveis 

são bastante limitados para podermos generalizar para todos os medicamentos 

(SCHWARTZ, 2003). 

 

a) Via oral 

 

Já foram descritas diferenças entre homens e mulheres na atividade da 

enzima álcool desidrogenase, o que seria um indicio de que outras enzimas também 

poderiam apresentar a mesma diferença na atividade, mas nada consistente foi 

encontrado. A absorção da maioria dos fármacos ocorre no intestino onde a 

metabolização ativa na parede intestinal afeta a biodisponibilidade. A principal 

enzima responsável pela a metabolização na parede intestinal é o citrocromo 

P450(CYP)3A e investigações utilizando o midazolam, que é metabolizado por este 

citocromo, demonstraram que este fármaco apresenta maior biodisponibilidade em 

mulheres em comparação aos homens (SCHWARTZ, 2003). 

Da mesma forma o verapamil apresenta maior biodisponibilidade em 

mulheres quando comparado com homens, já o ácido acetilsalicílico (AAS) 

apresenta maior Cmax nos homens, porém a biodisponibilidade não parecer diferir 

entre os sexos (SCHWARTZ, 2003). 
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Diferenças na atividade do transportador intestinal (P-Glicoprotéina) entre os 

sexos foram relatados, mas estudos recentes utilizando a fexofenadina não 

conseguiram encontrar qualquer diferença entre os sexos no Cmax e na 

biodisponibilidade (SCHWARTZ, 2003). 

Foi verificado que a taxa de absorção de substâncias como o cobre em 

mulheres é mais lenta que nos homens, sem diferença significativa na 

biodisponibilidade (SCHWARTZ, 2003). 

A alimentação influencia a taxa de absorção e biodisponibilidade de muitos 

medicamentos e como a alimentação geralmente varia entre homens e mulheres. 

Em geral, mulheres comem mais frutas e legumes (ricos em fibras), podendo 

diminuir a biodisponibilidade, e homens consomem mais carne e produtos 

gordurosos, facilitando a absorção e o aumento da biodisponibilidade de fármacos 

lipossolúveis (SCHWARTZ, 2003). 

 

b) Via transdérmica 

 

Maior camada subcutânea lipídica nas mulheres sugere diferença na absorção 

transdérmica, mas os dados contrariam esta hipótese. Em estudo realizado com 

pacientes hipertensos, administrando-se a clonidina por via transdérmica 

demonstrou concentrações plasmáticas semelhantes entre homens e mulheres.  

Dados in vitro com pele de homens e mulheres aplicando-se fentanil e sufentanil 

também demonstraram absorção semelhante (SCHWARTZ, 2003). 

 

c) Via inalatória 

 

Os dados disponíveis são muitos limitados, porém no estudo realizado com a 

ribavirina e a ciclosporina administradas na forma de aerossóis em mulheres e 

homens, demonstrou menor absorção nas mulheres (KNIGHT, et al, 1988; 

ROHATAGI et al, 2000). 
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Tabela 2. Resumo da diferença de biodisponibilidade de diversas vias de administração de 

medicamento entre homens e mulheres (SCHWARTZ, 2003). 

Parâmetro Homem > mulher Homem = mulher Mulher > homem 

Oral   X 

Transdérmica  X  

Bronquial X   

 

 

2.4.3.2 Influência da Alimentação 

 

Alguns fármacos sofrem influência na absorção, alterando a 

biodisponibilidade, devido à presença ou até mesmo a ausência dos alimentos no 

trato gastrointestinal (GUIMARÃES, 2005). 

As interações entre os alimentos e os medicamentos podem ocorrer em todas 

as etapas biofarmacêuticas e farmacocinéticas (dissolução, absorção, distribuição, 

metabolização e excreção). Uma refeição rica em lipídeos favorecerá a dissolução e 

a absorção de moléculas lipofílicas, como por exemplo, a griseofulvina.  Do mesmo 

modo, a ingestão de uma refeição aumenta a descarga de secreções biliares e 

intestinais. Como são surfactantes, a bílis e os sais biliares favorecem a dissolução 

das moléculas muito lipofílicas e muito pouco solúveis e consequentimente maior 

absorção e biodisponibilidade, como por exemplo, a carbamazepina e fenitoína que 

são mais absorvidas juntamente com a alimentação. A alimentação aumenta 

igualmente a permeabilidade da parede e diminui a tensão de superfície, 

favorecendo a absorção das vitaminas A e E (LEBLANC ET AL., 1997).  

A natureza e a quantidade dos líquidos ingeridos apresentam grande 

importância para a dissolução do principio ativo (PA). Por exemplo, se for 

administrado eritromicina ou amoxicilina com 25 mL de água, em vez de 250 mL a 

ASC diminui de 2 a 4 vezes. O pH da maioria das bebidas não alcoólicas é ácido ( 

2,5 para as colas e águas tônicas e entre 2,5 e 4 para sucos de frutas) e o contato 

mais ou prolongados do PA solúvel em pH ácido melhora a dissolução, aumentando 

a biodisponibilidade (Figura 7) , já o PA que apresenta sensibilidade ao pH ácido 

pode aumentar a degradação e diminuir a biodisponibilidade (LEBLANC ET AL., 

1997). 
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Alimentos ricos em fibra, pectina ou minerais podem diminuir a absorção, por 

formarem complexos insolúveis, que impedem qualquer absorção. Por exemplo, os 

alimentos ricos em cálcio, como o leite, impedem a absorção da tetraciclina. Se uma 

substância quelante (EDTA) for administrada simultaneamente com o leite e a 

tetraciclina não se observa diminuição da ASC do PA (LEBLANC ET AL., 1997; 

ZANINI, 1994). 

Os fármacos são eliminados do corpo ou metabolizados. Os órgãos 

excretores, com exceção do pulmão, eliminam os compostos polares de modo mais 

eficiente que as substâncias altamente lipossolúveis. Desse modo, os fármacos 

lipossolúveis não são eliminados rapidamente até serem metabolizados a 

compostos mais polares. Quando a urina tubular se torna mais alcalina, os ácidos 

fracos são excretados mais rapidamente e em maior proporção, principalmente por 

serem mais ionizados e a reabsorção passiva está diminuída (Figura 6 e 7).    

Portanto alimentos que alteram o pH urinário ou sanguíneo modificam o perfil 

farmacocinético  do fármaco podendo alterar a resposta terapêutica (ZANINI, 1994; 

GILMAN, 2005; RANG ET AL., 2003). 

 

 

Figura 6 - Efeito do pH urinário sobre a excreção de substâncias (RANG ET AL., 2003). 

 

Os alimentos sólidos tendem a reduzir a velocidade de esvaziamento gástrico, 

afetando a absorção de medicamentos que se processa no intestino. A presença de 

alimentos no trato gastrointestinal pode diminuir significativamente a quantidade de 
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líquidos para a dissolução do fármaco, exercendo efeito negativo na absorção do 

mesmo (PADILHA, 2001). 

 

Figura 7 - Influência do pH no estado de ionização dos fármacos diversos meios biológicos (RANG 

ET AL., 2003). 

 

Os alimentos também podem interferir na absorção do PA por competir com 

os transportadores, por exemplo, os aminoácidos provenientes da degradação das 

proteínas diminuem a absorção da levodopa por competirem com os transportadores 

intestinais (LEBLANC ET AL., 1997). 

Com isso, é importante seguir critérios de jejum e restrições alimentares 

durante a realização dos estudos de bioequivalência para que não ocorram 

alterações e equívocos na obtenção dos dados quantitativos nos níveis plasmáticos 

(GUIMARÃES, 2005). 

 

2.4.3.3 Influência da velocidade de esvaziamento gástrico 

 

Fármacos de caráter básico, que são preferencialmente absorvidos no 

intestino delgado, são absorvidos de forma retardada, se houver esvaziamento 

gástrico lento. A velocidade de esvaziamento gástrico pode variar em função de 

vários aspectos, dentre eles: o sexo (mulheres < homens), idade (jovens > idosos).  

Mulheres e pessoas idosas que apresentam esvaziamento gástrico mais lento 
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podem apresentar absorção mais lenta de fármacos que são absorvidos 

preferencialmente no intestino (PADILHA, 2001). 

2.4.3.5 Influência da idade 

 

O recém-nascido apresenta pH gástrico situado entre 6 e 8. Atinge os valores 

adultos aos três anos de idade, mas o tempo de esvaziamento gástrico é 

comparável aos do adulto desde os oito meses. No idoso o pH é mais elevado que 

no adulto jovem. A biodisponibilidade pode, assim, variar segundo a idade. A 

tobramicina e a gentamicina têm biodisponibilidade maior no recém-nascido do que 

no adulto, devido a essa diferença de pH (LEBLANC ET AL., 1997). 

Os recém-nascidos apresentam capacidade de excreção renal e fenômenos 

enzimáticos, responsáveis pela biotransformação pouco desenvolvidos, e em idosos 

alterados, ocasionando uma biodisponibilidade em relação a um individuo adulto 

saudável (ZANINI, 1994). 

As crianças têm igualmente uma imaturidade hepática que pode ter incidência 

no metabolismo de primeira passagem. Por exemplo, na criança a ampicilina é 

menos metabolizada pelo fígado do que no adulto, apresentando uma maior 

biodisponibilidade (LEBLANC ET AL., 1997). 

Nos idosos, conjugam-se vários fatores: aumento do pH gástrico, diminuição 

da superfície útil do intestino, da motilidade intestinal, do débito sangüíneo e da 

capacidade de eliminação. Assim, a biodisponibilidade do clormetiazol, que é menos 

metabolizado pelo fígado, aumenta, enquanto que o nitrazepam, menos absorvido 

pelo o intestino, diminui (LEBLANC ET AL., 1997).    

 

2.4.3.6 Influência de fatores genéticos 

 

O avanço da biologia molecular mostra que a diversidade genética é a regra, 

e não a exceção e essa diferenciação genética propiciam atividades diferenciadas 

das proteínas, ou seja, praticamente todas pessoal apresentam significativas nas 

proteínas, incluído as enzimas que catalisam as reações de metabolismo de 

fármacos. Estas diferenças envolvem diversos mecanismos moleculares que pode 

acarretar perda completa da atividade, redução, ou no caso de duplicação do gene, 

aumento da atividade catalítica das enzimas. É possível obter o fenótipo ou genótipo 

de uma pessoa para determinar a variação genética e é provável que essa 
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classificação se torne cada vez mais útil para a individualização do tratamento 

farmacológico, especialmente no caso de fármacos de baixo índice terapêutico 

(ZANINI, 1994; GILMAN, 2005). 

 

2.4.3.7 Influência do peso e composição corpórea 

 

Em indivíduos obesos, fármacos lipofílicos apresentam maior volume de 

distribuição. O tecido adiposo pode servir como tecido de reserva, onde o mesmo 

retém o fármaco e o libera continuamente, alterando a velocidade de eliminação e o 

efeito terapêutico do medicamento (SCHWARTZ, 2003). 

 

2.4.3.8 Influência do estado patológico 

 

Todas as doenças que afetam o tubo digestivo têm influência na absorção. Ao 

nível gástrico, uma gastrectomia diminui a absorção da digoxina, do ferro, do ácido 

fólico, mas aumenta a absorção da levodopa.  A velocidade de esvaziamento 

gástrico também pode aumentar em casos de úlceras duodenais e diminuir nas 

úlceras gástricas (LEBLANC ET AL., 1997; ZANINI, 1994; GUIMARÃES, 2005).  

As doenças que afetam a mucosa intestinal (herpes, edemas, úlceras) modificam a 

absorção do PA. As maiorias das afecções diminuem-na (estase intestinal, atrofia 

das vilosidades, desequilíbrio da flora e esteatorreia), enquanto que uma inflamação 

pode aumentá-la. As doenças do fígado causam modificação no metabolismo de 

primeira passagem e nas secreções biliares (LEBLANC ET AL., 1997; (ZANINI, 

1994). 

As insuficiências cardíacas acompanham-se por uma diminuição do fluxo 

sanguíneo em todos os órgãos, incluído o intestino. Se o fluxo sanguíneo for à etapa 

limitante na absorção, o PA terá uma menor absorção e uma menor 

biodisponibilidade (LEBLANC ET AL., 1997) 

Todas as doenças que provocam um estresse importante provocam atraso no 

esvaziamento gástrico. Em todos os estados patológicos, como insuficiência renal, 

hepática, cardíaca etc., a eliminação do fármaco pode ser alterada, ocasionando 

efeitos tóxicos ou doses sub-terapêuticas em dosagens consideradas normais. Em 

casos de diarréia e vômito, a taxa de absorção pode sofrer grandes alterações ou 

perda total do medicamento. No estudo de bioequivalência são realizadas 
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avaliações clínicas e exames laboratoriais para garantir que os voluntários estejam 

hígidos durante o ensaio, e também para garantir que os fatores patológicos não 

interfiram na avaliação dos parâmetros farmacocinéticos obtidos (LEBLANC ET AL., 

1997; GUIMARÃES, 2005). 

 

2.4.3.8 Influência do estado psicológico 

 

Fatores emocionais, como ansiedade e medo podem alterar ou inverter os efeitos 

dos medicamentos, devido à liberação de grande quantidade de neurotransmissores 

e mediadores químicos durante o estado de estresse (ZANINI, 1994). 

 

 

2.5 FÁRMACOS AVALIADOS NOS ESTUDOS DE BIOEQUIVALÊNCIA 

 

 

2.5.1 Venlafaxina 

 

 

2.5.1.1 Informações Gerais 

 

 

Nome Químico: (RS)-1-(2-Dimetilamino-1-p-metoxifeniletil) ciclohexano;  

Formula Molecular: C17H27NO2,HCl; 

Peso Molecular: 313, 9 

CAS: 93413-69-5 (venlafaxina);  

Código ATC: N06AX16; 

Descrição: Pó branco ou quase branco; 

Estrutura Química: 

 

Figura 8 - Estrutura química da venlafaxina (SWEETMAN, 2005). 

 



SOUZA FILHO, JH - Avaliação da influência dos fatores fisiológicos nos resultados dos 

estudos de bioequivalência 

 

 

36 

Solubilidade: Facilmente solúvel em água (572mg/mL) e metanol, solúvel em álcool 

etílico, praticamente insolúvel em acetona; 

Coeficiente de partição: octanol:água (cloreto de sódio 0,2M) é de 0,43 

pKa: 9,40 

 

2.5.1.2 Farmacodinâmica 

 

A venlafaxina, um antidepressivo estruturalmente novo, não está 

quimicamente relacionado aos antidepressivos tricíclicos, tetracíclicos ou outros 

antidepressivos disponíveis e outros fármacos usados no tratamento do transtorno 

de Ansiedade Generalizada (TAG). A venlafaxina e a O-desmetilvenlafaxina, seu 

metabólito ativo, são inibidores potentes da recaptação neuronal de serotonina e 

norepinefrina e inibidores fracos da recaptação da dopamina. Acredita-se que a 

atividade antidepressiva da venlafaxina esteja relacionada à potencialização de sua 

atividade neurotransmissora no Sistema Nervoso Central (SNC). A venlafaxina e a 

O-desmetilvenlafaxina não têm afinidade significante in vitro por receptores 

muscarínicos, histaminérgicos ou a 1-adrenérgicos. A atividade nesses receptores 

pode estar relacionada com vários efeitos anticolinérgicos, sedativos e 

cardiovasculares observados com outros medicamentos psicotrópicos.  

 
2.5.1.3 Farmacocinética 

 

A biodisponibilidade é de 40% a 45% devido ao metabolismo pré-sistêmico. 

Em estudos de dose única com 25 a 150mg de venlafaxina de liberação imediata, as 

concentrações plasmáticas máximas (Cmáx) médias variam de 37 a 163 ng/ml, 

respectivamente, e são alcançadas em 2,1 a 2,4 horas (Tmáx). Após a administração 

de venlafaxina cápsulas de liberação controlada, as concentrações plasmáticas 

máximas de venlafaxina e O-desmetilvenlafaxina são alcançadas em 5,5 horas e 9 

horas, respectivamente. Após a administração de venlafaxina de liberação imediata, 

as concentrações plasmáticas máximas de venlafaxina e O-desmetilvenlafaxina são 

alcançadas em 2 e 3 horas, respectivamente. Venlafaxina cápsulas de liberação 

controlada e comprimidos de liberação imediata apresentam a mesma extensão de 

absorção (GILMAN, 2005; BRASIL, 2009b).    
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Distribuição: as concentrações plasmáticas no estado de equilíbrio da 

venlafaxina e da O-desmetilvenlafaxina são atingidas em 3 dias de tratamento em 

dose múltipla com venlafaxina de liberação imediata. Ambas apresentam cinética 

linear no intervalo de dose de 75 a 450mg/dia após administração a cada 8 horas. 

As respectivas taxas de ligação às proteínas plasmáticas humanas da venlafaxina e 

da O-desmetilvenlafaxina são de aproximadamente 27% e 30%. Como essa ligação 

não depende das respectivas concentrações do fármaco até 2.215 e 500 ng/ml, 

tanto a venlafaxina como a O-desmetilvenlafaxina apresentam baixo potencial de 

interações medicamentosas significantes que envolvem deslocamento do fármaco 

das proteínas séricas. O volume de distribuição da venlafaxina no estado de 

equilíbrio é de 4,4 + 1,9 l/kg após a administração intravenosa (GILMAN, 2005; 

BRASIL, 2009b).   

Metabolismo: a venlafaxina sofre extenso metabolismo hepático. Estudos in 

vitro e in vivo indicam que a venlafaxina é biotransformada no seu metabólito ativo, a 

O-desmetilvenlafaxina, pela isoenzima CYP2D6 do P450. Embora a atividade 

relativa da CYP2D6 possa ser diferente entre os pacientes, não há necessidade de 

modificação do esquema posológico da venlafaxina. A exposição ao fármaco (AUC) 

e a variação nos níveis plasmáticos da venlafaxina e da O-desmetilvenlafaxina foram 

equivalentes após a administração de doses diárias iguais em esquemas 2x/dia ou 

3x/dia de venlafaxina de liberação imediata (GILMAN, 2005; BRASIL, 2009b).   

Eliminação: a venlafaxina e seus metabólitos são excretados principalmente 

pelos rins. Aproximadamente 87% da dose de venlafaxina é recuperada na urina em 

até 48 horas como venlafaxina inalterada (5%), O-desmetilvenlafaxina não-

conjugada (29%), O-desmetilvenlafaxina conjugada (26%) ou outros metabólitos 

secundários inativos (27%) (GILMAN, 2004; BRASIL, 2009b).   

 Efeito dos alimentos: os alimentos não exercem efeito significante sobre a 

absorção da venlafaxina ou a formação da O-desmetilvenlafaxina. Efeitos de idade e 

sexo sobre a farmacocinética: uma análise de farmacocinética populacional com 404 

pacientes tratados com venlafaxina de liberação imediata em dois estudos com 

esquemas 2x/dia e 3x/dia demonstrou que os níveis plasmáticos mínimos de 

venlafaxina ou O-desmetilvenlafaxina, normalizados pela dose, não foram alterados 

por diferenças de idade ou sexo. (BRASIL, 2009b).   
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2.5.1.4 Parâmetros Farmacocinéticos 

 

 

Tabela 3. Resumo dos parâmetros farmacocinéticos da venlafaxina para dose oral de 150mg (parte I) 

(GILMAN, 2004). 

Biodisponibilidade 

Oral (%) 

Excreção 

Urinária (%) 

Ligação a Proteína 

Plasmática (%) 

Depuração 

(mL/min/kg) 

10 – 45 4,6±3* 2,7±2 22±10 

* Venlafaxina na forma inalterada. 
 
Tabela 4. Resumo dos parâmetros farmacocinéticos da venlafaxina para dose oral de 150mg (parte 
II) (GILMAN, 2004). 

Volume de Distribuição (L/kg) Meia-vida (h) Tmax (h) Cmax (µg/mL) 

7,5±3,7 4,9±2,4 2±0,4 167±55 

 

2.5.2 Lamivudina 

 

2.5.2.1 Informações Gerais 

 

Nome Químico: (-)-1-[(2R,5S)-2-(Hidroximetil)-1,3-oxitiazolam-5-yl]citosina;  

Formula Molecular: C8H11N3O3S; 

Peso Molecular: 229.3; 

CAS: 131086-21-0;  

Código ATC: J05AF05; 

Descrição: Pó branco ou quase branco; 

Estrutura Química: 

 
Figura 9 - Estrutura química da lamivudina (SWEETMAN, 2005). 
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Solubilidade: Facilmente solúvel em água, ligeiramente solúvel em álcool etílico, 

praticamente insolúvel em metanol; 

Coeficiente de partição: octanol:água (cloreto de sódio 0,2M) é de -1,44 

pKa: 4,30 

 

2.5.2.2 Farmacodinâmica 

 

A lamivudina é um análogo nucleosídico que inibi a transcriptase reversa do 

HIV (1 e 2) e a DNA polimerase do vírus da hepatite B (HBV). A lamivudina inibe a 

replicação do HBV in vitro em 50% na presença de concentrações de 4 - 7 ng/mL 

com citotoxicidade celular insignificante. As enzimas celulares convertem a 

lamivudina em trifosfato, que inibe a DNA polimerase do HBV e provoca a 

interrupção da cadeia. O IC50 contra cepas laboratoriais de HIV-1 varia de 4,0 a 670 

nM. Apresenta ação sinérgica co outros agentes anti-retrovirais, incluindo a 

zidovudina, estavudina, didanosina, nevirapina e delavirdina. A lamivudina 

antagoniza a zalcitabina ao interferir na sua fosforilação (GILMAN, 2004; RANG ET 

AL., 2003). 

A resistência do HBV à lamivudina está associada a uma redução de 40 – 104 

vezes na sensibilidade in vitro. As variantes de HBV resistentes recuperadas de 

pacientes tratados exibem mutações na DNA polimerase viral.  O retorno de níveis 

detectáveis de DNA do HBV é observado em 14 a 32% dos pacientes 

imunocompetentes tratados com lamivudina (100mg/dia) em um ano, aumentando 

para mais de 50% com três anos de terapia (GILMAN, 2004). 

 

2.5.2.3 Farmacocinética 

 

Após administração oral de 100mg, a lamivudina é rapidamente absorvida 

com alta biodisponibilidade com ou sem alimentos, são observados níveis 

plasmáticos máximos em cerca de 1 h, os quais atingem em media 1 µg/mL. A 

lamivudina distribui-se amplamente num volume comparável a água corporal total. O 

t1/2 plasmática é em média cerca de 9 h e aproximadamente 70% da dose é 

excretada de forma inalterada na urina. Cerca de 5% são metabolizados em um 

metabolito trans-sulfóxido inativo. Nos dados obtidos em voluntários sadios não 

foram verificados diferenças significativas entre os sexos (GILMAN, 2004). 
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2.5.2.4 Parâmetros Farmacocinéticos 

 

Tabela 5. Resumo dos parâmetros farmacocinéticos da lamivudina para dose oral de 100mg (parte I) 

(GILMAN, 2004). 

Biodisponibilidade 

Oral (%) 

Excreção 

Urinária (%) 

Ligação a Proteína 

Plasmática (%) 

Depuração 

(mL/min/kg) 

86 ±1 7 49 – 85 < 36 4,95 ± 0,75 

 

Tabela 6. Resumo dos parâmetros farmacocinéticos da lamivudina para dose oral de 100mg (parte II) 

(GILMAN, 2004). 

Volume de Distribuição (L/kg) Meia-vida (h) Tmax (h) Cmax (µg/mL) 

1,3 ± 0,36 9,11 ± 5,09 0,5 – 1,5 1 (0,86 – 1,2)  
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3 OBJETIVOS 

 

 

3.1. OBJETIVO GERAL 

 

Elaboração de um estudo de bioequivalência / biodisponibilidade relativa para 

verificar a influência do gênero dos voluntários na biodisponibilidade do comprimido 

revestido de lamivudina de 150 mg e a influência da alimentação na 

biodisponibilidade da cápsula de liberação prolongada de venlafaxina 75 mg. 

 

 

3.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

� Desenvolvimento de um método bioanalítico para a quantificação da 

venlafaxina em plasma humano; 

� Desenvolvimento de um método bioanalítico para a quantificação da 

lamivudina em plasma humano; 

� Realização de estudo de bioequivalência do comprimido revestido de 

lamivudina 150 mg com voluntários sadios de ambos os sexos sob condição 

de jejum para verificar a influência do gênero dos voluntários; 

� Realização de estudo de bioequivalência de cápsula de liberação prolongada 

de venlafaxina 75 mg com voluntários sadios do sexo masculino sob condição 

de jejum e alimentado para verificar a influência da alimentação no resultado 

do estudo; 
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4 ARTIGO 01 

Evaluation of sex differences in the pharmacokinetics and Bioequivalence of 
Two Lamivudine Formulations in Healthy Brazilian Volunteers: An Open-Label, 

Randomized, Single-Dose, Two-Way Crossover Study 
 

José Homero de Souza Filho1; Felipe Nunes Bonifácio, M.Sc.1; Danilo César Galindo 

Bedor, M.Sc.1; Virna Ligiane Ramos1; Carlos Eduardo de Sousa Miranda, M.Sc.1; 

Luiz Lens F Sardón1; Talita Mota Gonçalves, M.Sc.1; Leila Bastos Leal, PhD1; Davi 

Pereira de Santana, PhD1 . 
1Núcleo de Desenvolvimento Farmacêutico e Cosmético – NUDFAC, Universidade 
Federal de Pernambuco – UFPE, Recife, Brasil. 
 
Background: Biologic differences exist between men and women that can result in 

differences in responses to drugs. Both pharmacokinetic and pharmacodynamic 

differences between the sexes exist, with more data on pharmacokinetic 

differences.Lamivudine is a nucleoside reverse transcriptase inhibitor (NRTI) that is 

frequently used in combination with other agents in the treatment of human 

immunodeficiency virus type 1 and 2 (HIV-1and HIV-2) infection, and as 

monotherapy in the treatment of hepatitis B virus (HBV) infection. Some (~3) generic 

formulations of lamivudine are available in Brazil; however, a search of the literature 

did not find previously published bioequivalence and pharmacokinetic evaluations of 

lamivudine in Brazilian population. 

Objective: The aim of this study was to assess the influence of the genre of the 

volunteers in the pharmacokinetics of lamivudine in single dose administration of a 

coated tablet 150 mg. 

Methods:  It was an open-label, randomized, 2 way crossover study design a 1-week 

washout, single dose drug administration in fasting in 26 healthy volunteers, adults 

aged 18 to 45 years, 13 males and 13 females. 
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Plasma samples were collected over 24-hours. Lamivudine concentrations in plasma 

were analyzed by a validated liquid chromatography tandem mass spectrometry with 

positive ion electrospray ionization using the multiple reaction monitoring mode.  

Results:  No significant sequence effect was found for all of the pharmacokinetic 

parameters. The mean test/reference ratios for AUC0–t, AUC0–∞, and Cmax were 0.99, 

0.99, and 0.95, respectively, for female and 1.05, 1,05, and 1,00 for male. For the 

female the 90% CIs for the log-transformed AUC0–t, AUC0–∞, and Cmax were 81,5% to 

121.6%, 81.5% to 120.4%, and 79.8% to 115.4%, respectively. For the male the 90% 

CIs for the log-transformed AUC0–t, AUC0–∞, and Cmax were 94,4% to 118.0%, 94,4% 

to 117.3%, and 90.6% to 112.6%, respectively. 

Conclusions: In this study, it was not found any statistically significant differences in 

Cmax , AUC0–t, and AUC0–∞ values between male and female volunteers in this 

population of healthy adult Brazilian volunteers. When the study was conducted with 

13 men the test and reference drug were considered bioequivalent. However, when 

the study was conducted with 13 women did not obtain sufficient statistical power to 

confirm the bioequivalence of the formulations. 

 

Key words: Lamivudine, 3TC, bioequivalence test, pharmacokinetics, human 

plasma, high-performance liquid chromatography, mass spectrometry, LC-MS/MS. 
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INTRODUCTION 

 

Biologic differences exist between men and women that can result in 

differences in responses to drugs. Both pharmacokinetic and pharmacodynamic 

differences between the sexes exist, with more data on pharmacokinetic differences. 

On average, men are larger than women. Body size differences results in larger 

distribution volumes and faster total clearance of most medications in men compared 

to women. Greater body fat in women (until older ages) may increase distribution 

volumes for lipophilic drugs in women. Total drug absorption does not appear to be 

significantly affected by sex although absorption rates may be slightly slower in 

women. Bioavailability after oral drug dosing, for CYP3A substrates in particular, may 

be somewhat higher in women compared to men1.  

Women secrete less gastric acid resulting in a more basic environment, which 

could potentially lead to enhanced absorption of alkaline drugs in the stomach. In 

addition, women have a slower rate of gastric emptying than do men, thus increasing 

antidepressant absorption. This increase persists even after menopause 

and is accentuated by exogenous estrogen and progesterone.2, 3 Colonic transit 

times are prolonged in women, giving the compounds more time to be absorbed in 

an environment where the pH favors absorption of weak bases. 

Sex differences in CYP isozyme function that affect antidepressant clearance 

have been reported for CYP3A4 and CYP1A2. These differences may be 

confounded when a drug has a high clearance and/or is a cosubstrate for both 

CYP3A and the P-glycoprotein multidrug resistance 1 (MDR1) pump.4 Clearance of 

some drugs depends on the rate of blood flow into the eliminating organ (ie, liver and 

kidney) and thus, indirectly, liver size. Women have a smaller liver and a lower liver 
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blood flow rate compared with men. Therefore, observed sex differences may not be 

due solely to metabolic differences, but also to differences in blood flow. 5 

The pharmacokinetics of lamivudine are similar in patients with HIV-1 or HBV 

infection, and in healthy volunteers. Maximum serum concentration usually occurs 

0.5 to 1.5 hours after administration. The absolute bioavailability is approximately 82 

and 68% in adults and children, respectively. Lamivudine systemic exposure, as 

measured by the area under the serum drug concentration-time curve (AUC), is not 

altered when it is administered with food. Hepatic impairment does not affect the 

pharmacokinetics of lamivudine.6,7,8 

In healthy volunteers, at a therapeutic dose of 150 mg twice daily, mean 

steady-state Cmax and Cmin of lamivudine in plasma were 1.2 µg/ml and 0.09 µg/ml, 

respectively. At a therapeutic dose of 300 mg once daily, mean steady-state Cmax, 

Cmin and AUC0-24 are 2.0 µg/ml, 0.04 µg/ml and 8.8 µg.h/ml, respectively. Even if its 

protein binding is limited, lamivudine is widely distributed in total body fluid, the mean 

apparent volume of distribution (Vd) being approximately 1.3 L/Kg following 

intravenous administration. As approximately 70% of an oral dose is eliminated in the 

urine as unchanged drug, the dose needs to be reduced in patients with renal 

insufficiency. The mean systemic clearance of lamivudine is approximately 0.32 

l/h/kg. The active moiety, intracellular lamivudine triphosphate, has a prolonged 

terminal half-life in the cell (10.5 to 15.5 hours) compared to the plasma lamivudine 

half-life (5 to 7 hours). Lamivudine is predominantly cleared unchanged by renal 

excretion.7,8,9,10 

The aim of this study was to assess the influence of the genre of the 

volunteers in the pharmacokinetics of lamivudine in single dose administration of a 

coated tablet 150 mg in healthy Brazilian volunteers: a test product, Lamivudina  
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(LAFEPE, Recife, PE – Brazil), and a reference product, EPIVIR® (GLAXO-

SMITHKLINE, Middlesex, United Kingdom). 

 

SUBJECTS AND METHODS 

 

Inclusion and Exclusion Criteria 

Healthy, nonsmoking adult (age 18–45 years) Brazilian men with a body mass 

index from 18 to 29 kg/m2 were recruited in Recife - Pernambuco. Subjects were 

excluded from the study if they had a clinically documented hepatic, renal, cardiac, 

gastrointestinal, or psychiatric disorder; had a history of or a contraindication/allergy 

to study drug or any related compound; had consumed any prescription or over-the-

counter drugs in the 4 weeks before the study; had a history of alcohol or drug 

abuse; had donated blood <3 months before the study; or had participated in another 

bioavailability or bioequivalence study within 6 months before the study. Volunteers 

with known hypersensitivity to any biologic agent, reporting use of other drugs that 

might interfere with the study results within 14 days prior to the study, or with a 

history of drug abuse were also excludes from the study. Female volunteers needed 

to have a confirmed negative pregnancy test prior to study enrollment. 

 

Subjects 

 

Twenty-six healthy Brazilian volunteers of both sexes (13 men and 13 

women), aged 19 to 32 years with body mass index from 19.25 to 28.54 kg/m2, were 

enrolled in this study. The detail and purpose of the study were explained to all 
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volunteers, and a favorable written informed consent was obtained before each 

volunteer’s participation in the trial. 

 

Study Design 

 

A randomized, single-dose, open-label, fasting, 2-period, 2-sequence, 

crossover study design with a 7-day washout period was used in this study. The 

study protocol was reviewed and approved by the research ethical committee 

(Comitê de Ética em Pesquisa – CEP) of Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE), and was performed in accordance with the revised Declaration of Helsinki11. 

The study was conducted according to the Brazilian National Agency for the 

Evaluation of Medicinal Products (ANVISA)12, at the Instituto de Medicina Integral 

Professor Fernando Figueira (IMIP), Recife, Brazil, study site under the 

supervision of a medical team. 

Volunteers were admitted to the hospital at 7 pm the evening before the 

administration of the first dose of lamivudine, and had an evening meal before 10 pm. 

After 10-overnight fast, volunteers received a single 150 mg dose of either 

formulation (test or reference) with 300 mL of water, in random order based on 

computer-generated tables of random numbers. Additional water intake was 

permitted 2 hours after administration of study drug, and food intake was allowed 4 

hours after treatment. During this study, food intake was strictly controlled and all 

volunteers received the same standardized food to minimize the effects of food on 

the study outcomes. The consumption of alcohol, coffee, or xanthine-containing 

drinks during the trial was forbidden. 
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Sample Collection  

 

Blood samples (8 mL) were collected from an indwelling catheter in the 

antecubital vein of the forearm before dosing and at 0.25, 0,5, 0.75, 1, 1.25, 1.5, 

1.75, 2, 2.5, 3, 4, 6, 8, 10, 12, and 24 hours after dosing (a total of 16 blood samples 

were obtained from each volunteer in each part of the study). The catheter (Jelco, 

Critikon, Tampa Bay, Florida) was flushed with 1 mL of heparinized saline (10 IU/mL) 

after obtaining each sample. Blood samples were transferred to EDTA-coated tubes 

(Vacutainer, Becton Dickinson and Company, Franklin Lakes, New Jersey) and 

immediately centrifuged for 5 minutes at 1350g. Blood and plasma were labeled, and 

the plasma was separated using disposable polypropylene tips and transferred to 

cryogenic tubes, which were stored in a freezer at –70°C until analysis. 

 

Sample Preparation  

 

The stock solutions of lamivudine (at 1.0 mg mL-1) were prepared by dissolving 

the substance in water and the internal standard (estavudine) stock solution (at 1.0 

mg.mL-1) was prepared in water. The working solutions of lamivudine were prepared 

in mobile phase (see chromatography above) to cover a range of concentrations from 

10 to 3000 ng mL-1. The internal standard (I.S.) working solution was also prepared in 

mobile phase at a concentration of 1000 ng mL-1. The calibration curves for 

lamivudine were prepared in human plasma at concentrations of 10, 30, 200, 500, 

1000, 1500, 2000 and 3000, ng*mL-1. Quality control samples were also prepared in 

human plasma at the following concentrations: 30, 700 and 2100 ng mL-1 (low, 

medium and high quality controls respectively). 
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The plasma samples were prepared by mixing 400 µL of human plasma and 

50 µL of IS solution (estavudine, 1000 ng/mL) in a tapered tube, and adding of 400 

µL of phosphoric acid (0.25%), followed by vortex mixing for 1 minute. SPE 

cartridges (Waters OASIS HLB 1cc Cartridge), conditioned sequentially by 1 mL of 

methanol and 1 mL of water, were used for sample preparation. The plasma samples 

were introduced into de cartridges under vacuum at 5 psi. Water (2mL) was used to 

rinse the cartridges. The analyte was eluted with 400 µL acetonitrile.  Twenty 

microliters of sample was injected into the HPLC-MS/MS system.  

Satisfactory values for recovery of lamivudine were obtained with a single 

extraction using RP solid-phase cartridges for the isolation of the drugs and the 

internal standard (estavudine) from the plasma samples. The extraction recovery was 

determined by comparing the peak areas of extracted plasma standards to the peak 

areas of post extraction plasma blanks spiked at corresponding concentrations. The 

absolute recoveries and their %CVs were 95%, 96.6%, and 98.1%, and 9.85%, 6%, 

and 3.8% for lamivudine at low quality control (LQC) (0.03 µg/mL), middle quality 

control (MQC) (0.7 µg/ mL), and high quality control (HQC) (2.1 µg/mL), respectively. 

For the IS estavudine the recovery was 99.27%.  

 

Chromatographic conditions 

 

Lamivudine in the plasma was quantified by a high performance liquid 

chromatography tandem mass spectrometry (HPLC-MS/MS) method developed and 

validated before the study. All solvents were of HPLC grade, and chemicals and 

reagents were of analytic grade. USP Standard Reference Lamivudine (Lot.GOF114; 

purity, 99.7%) and USP Standard Reference Stavudine (as internal standard (IS)) 
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(Lot. F0E050; purity, 99.7%) were purchased from US Pharmacopeia (USP, 

Rockville, MD, USA).   

HPLC-MS/MS and chromatography conditions were optimized for the analytic 

column, mobile phase, and sample detection. The HPLC system (Shimadzu 

Corporation, Kyoto, Japan) was equipped with 2 pumps (models LC10ADvp and 

FCV-10ALvp), a vacuum degasser (DGU-14A), an autosampler (SIL-10AD VP), and 

a controller module (SCL- 10A VP). Chromatographic separation was achieved on a 

Gemini® 150 x 4,6 mm, 5µm C18 column (Phenomenex, Torrance, California, USA). 

The mobile phase consisted of 0.05% sodium hydroxide (0.025 N) and 0.1% formic 

acid in methanol/water (80:20 vol/vol) at a flow rate of 1 mL/min. The samples were 

kept at 4°C in an autosampler, and a volume of 20 µL was injected for analysis. The 

HPLC eluent was split 1:3 to 250 µL/min into the mass spectrometer. 

 

ESI-MS/MS detection conditions 

 

Mass spectrometric detection was performed on a Micromass Quattro Micro 

triple quadrupole mass spectrometer (Waters Corporation, Milford, MA, USA) using 

multiple reaction monitoring (MRM), operated in positive ionization mode (ESI+). The 

dwell time was set at 500 milliseconds and the ion source temperature was set at 

110°C.  Argon was used as the collision gas at a pressure of 1.88 x 10-3 psi in the 

collision cell. Capillary and cone voltage were 3.0 kV and 20 V, respectively; and the 

desolvation temperature was 300ºC. Multiple reaction monitoring transitions were at 

mass-to-charge ratios (m/z) of 246.99 → 149.18, and 256.13 →134.35 for lamivudine 

and stavudine, respectively. Data acquisition and processing were powered by the 

MassLynks V3.5 software (Waters Corporation, Milford, MA, USA). 
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The analytical method for lamivudine quantification in plasma samples showed 

good linearity, specificity, sensitivity, precision, and accuracy over the entire range of 

clinically significant and therapeutically achievable plasma concentrations. Under the 

conditions described above, the method was linear in the range of 0.001 to 3 µg/mL; 

The lower limit of quantification was 0.01 ng/ mL and precision (8.2%) and accuracy 

(102%) were observed. Intra-assay precision was between 4.6% and 10.6% and 

interassay precision was between 7.4% and 8%. Accuracy ranged from 94.2% to 

100.8% (intra-assay) and from 96% to 97.2% (interassay). 

 

Pharmacokinetics and statistical analyses 

 

The following pharmacokinetic parameters were calculated using non-

compartmental methods: area under the plasma concentration–time curve from zero 

to the last measurable lamivudine concentration sample time (AUC0−t), area under 

the plasma concentration–time curve from zero extrapolated to infinite time (AUC0 

−∞), maximum plasmatic drug concentration (Cmax) and time to reach Cmax (Tmax). Cmax 

and Tmax were obtained directly from the plasma concentration–time curve after a 

single 150-mg dose of lamivudine (test or reference) was administred. AUC0−t was 

calculated using the linear trapezoidal method. AUC0−∞ was calculated as AUC0−t + 

Ct/λz, where Ct was the last measured concentration and λz was the slope of the 

linear regression of the log-transformed concentration-time curve. 

Bioequivalence of the 2 lamivudine products was assessed by calculating 

individual AUC0−t, AUC0−∞, and Cmax values. The ratios (test vs reference) of log-

transformed data, together with their means and 90% CIs, were evaluated by 

analysis of variance (ANOVA), using WinNonlin Professional version 4.0.1 (Pharsight 
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Corporation, Mountain View, California). The formulations were to be considered 

bioequivalent if calculations of a 90% CI for the ratio of the means of the measures 

for the test and reference formulations fell within bioequivalence limits, 80% to 125%, 

for logarithmic transformation of Cmax and AUC. This was the definition according to 

the FDA13 and also applied in the Brazilian guideline12. 

 

RESULTS 

 

Subjects 

 

The 13 female volunteers had a mean [SD] age of 21.90 [2.63] years, weight 

56.7 [5.0] kg, height 1.61 [3.9] m and body mass index (BMI) of 21.8 [1.7] kg/m2. The 

13 male subjects had a mean [SD] age of 24.38 [4.11] years, weight of 7.27 [12.34] 

kg, height 1.75 [7.08] m and mass index (BMI) of 22.94 [2.8] kg/m2 (Table I). The 

results of physical examination of all 26 subjects during pre-study visit and post-study 

visit were all normal. 

Table I - Age, weight, and height data for the healthy Brazilian male volunteers 
participating in the study (N = 26, 13 male and 13 female). 
 Mean (SD) Range 
Variable Male Female Male Female 
Age, year 24.38  (4.11) 21.92  (2.63) 19 - 32 19 – 27 
Weight, kg 70.27  (12.34) 56.69  (4.97) 50.3 - 96.3 49.9 – 64.6 
Height, cm 175  (7.08) 161  (3.93) 161 - 190 155 – 168  
BMI 22.94  (2.8) 21.84  (1.69) 19.41 – 28.54 19.25 – 25.39 

BMI = Body Mass Index 
SD = Standard Deviation 
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Pharmacokinetic Properties 

 

The mean plasma concentration–time curves of the test and reference 

formulations of lamivudine, after single-dose administration of a 150-mg tablet, were 

similar, as shown in the Figure 1.   

 

Figure 1. Mean lamivudine plasma concentrations at various times after 
administration of the test and reference formulations of lamivudine 150-mg tablet (N 
= 26). 
 
 
Female Volunteers 
 

 

The calculated pharmacokinetic parameters of lamivudine are shown in Table 

II, Figure 2 and 3. The mean [SD] Tmax values were 1.39 [0.50] for the test and 1.29 

[0.46] hours for reference formulation. Results for the extent of absorption, as 

determined from mean [SD] AUC0–t and AUC0–∞ values, were 4.94 [1.47] and 5.04 

[1.48] for test and 5.08 [1.33] and 5.22 [1.33] µg/mL/h for reference formulation. The 

mean [SD] t1/2 was 3.60 [2.34] hours for the test formulation and 4.75 [2.02] hours for 
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the reference formulation. The mean [SD] Cmax was 1.39 [0.38] and 1.48 [0.35] 

µg/mL, respectively, for the test and reference formulation. 

The mean AUC0–∞ ratio (test/reference) was estimated as 99.07% with a 90% 

confidence interval of 81.49 – 120.44, and the mean Cmax ratio as 95.94 with a 90% 

confidence interval of 79.75 – 115.41.  

 

Figure 2. Mean lamivudine plasma concentrations at various times after 
administration of the test formulations of lamivudine 150-mg tablet in male and 
female volunteers (N = 13). 
 

Male Volunteers 

 

The calculated pharmacokinetic parameters of lamivudine are shown in Table 

II, Figure 2 and 3. The mean [SD] Tmax values were 0.92 [0.24] for the test and 0.96 

[0.32] hours for reference formulation. Results for the extent of absorption, as 

determined from mean [SD] AUC0–t and AUC0–∞ values, were 4.70 [1.15] and 4.82 

[1.16] for test and 4.59 [1.70] and 4.72 [1.72] µg/mL/h for reference formulation. The 

mean [SD] t1/2 was 5.37 [2.16] hours for the test formulation and 5.37 [2.03] hours for 

the reference formulation. The mean [SD] Cmax was 1.38 [0.32] and 1.38 [0.41] 

µg/mL, respectively,  for the test and reference formulation. 
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The mean AUC0–∞ ratio (test/reference) was estimated as 105.21% with a 90% 

confidence interval of 94.37–117.30, and the mean Cmax ratio as 100.97% with a 90% 

confidence interval of 90.59 – 112.55.  

 Figure 3. Mean lamivudine plasma concentrations at various times after 
administration of the reference formulations of lamivudine 150-mg tablet in male and 
female volunteers (N = 13). 
 

 
DISCUSSION 

 
 

The pharmacokinetic profiles of lamivudine was no altered in the gender, as 

indicated by no significant increases in the rate of absorption (Cmax), AUC0–t, and 

AUC0–∞ in the reference and test formulation (Table II, Figure 2 and 3).  

In this study of 13 healthy adult Brazilian male volunteers, it was shown that 

the two 150-mg lamivudine formulations are bioequivalent according to the 

recommendations of the European (EMEA)14, US (FDA)13 and Brazilian (ANVISA)12, 

15 regulatory frameworks on the investigation of bioavailability and bioequivalence. 

The 90% confidence intervals for the primary endpoint AUC and Cmax were 

completely contained within the pre-defined bioequivalence acceptance range of 80–
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125%. Bioequivalence was also demonstrated for Tmax with 90% confidence interval 

within the limit 80–120%. 

This study found that only a group of 13 male volunteers would be sufficient to 

obtain statistical power to report that the test and reference formulations are 

bioequivalent. However, if the study was performed only with 13 female volunteers 

there would be sufficient statistical power to ensure the bioequivalence of test and 

reference formulations (TABLE II and III). 

Table II - Mean (SD) pharmacokinetic parameters of lamivudine after oral 
administration of single doses of the test and reference formulations of lamivudine 
150-mg tablet (N = 26). 

 
 
Table III - Results of the bioequivalence analysis (90% CIs) of pharmacokinetic 
parameters of the test and reference formulations of lamivudine 150-mg tablet. 
(Acceptance criterion for bioequivalence: 90% CI, 0.80–1.25.) 
Parameter Female (N=13) Male (N=13) 
Ln Cmax 79.75 - 115.41 90.59 - 112.55 

Ln AUC0-t 81.53 - 121.55 94.40 - 117.98 

Ln AUC0-∞ 81.49 - 120.44 94.37 - 117.30 

Ln= natural logarithm. 
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CONCLUSIONS 

 

In this study in 13 male volunteers, the 90% CIs for the Ln-transformed Cmax, 

AUC0–t, and AUC0–∞ were within the EMEA
14, ANVISA12, 15, FDA13 acceptance range 

for bioequivalence of the test and reference formulations of lamivudine 150-mg 

tablet. On ANOVA, there were no significant differences in Cmax, AUC0–t or AUC0–∞ 

between genders. However, when the study was conducted with 13 women did not 

obtain sufficient statistical power to confirm the bioequivalence of the formulations. 
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5 CONCLUSÃO 

 

 

A partir dos dados obtidos nos estudos realizados, podemos chegar às 

seguintes conclusões: 

O medicamento teste e referência de venlafaxina 75 mg foram considerados 

bioequivalentes, tanto na administração após a alimentação como na administração 

em jejum e portanto são intercambiáveis nas condições de administração avaliadas;  

A alimentação aumentou a absorção da venlafaxina, contrariando as 

informações encontradas na literatura para o produto, que informava que o 

medicamento não sofria influência de alimentos na biodisponibilidade; 

Verificou-se que os parâmetros farmacocinéticos foram afetados na 

administração após a alimentação, no entanto o resultado do estudo não foi afetado.  

Não podemos concluir se este aumento na absorção da venlafaxina quando 

administrado após uma refeição pode levar a uma dose toxica ou se a administração 

em jejum pode levar a uma dose subterapêutica, pois, não foi encontrado na 

literatura qual faixa terapêutica, tóxica e subterapêutica da venlafaxina; 

O medicamento teste e referência de lamivudina 150 mg foram considerados 

bioequivalentes e portanto intercambiáveis;  

No estudo na lamivudina não foi observado diferença significativa nos 

parâmetros farmacocinéticos entre os sexos, porém no gênero feminino foi constado 

um maior coeficiente de variação; 

Caso o estudo de bioequivalência fosse realizado com os 13 homens teria 

obtido poder estatístico suficiente para garanti a bioequivalência, no entanto, se 

fosse realizado com 13 mulheres, seria necessária uma quantidade maior de 

voluntárias. 

Nos estudos realizados verificou-se que tanto o sexo dos voluntários como a 

alimentação pode interferir significativamente nos resultados dos estudos de 

bioequivalência. 
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6 PERSPECTIVAS 

 

 

Com a comprovação da intercabiabilidade da cápsula de liberação prolongada 

de venlafaxina de 75 mg e do comprimido revestido de lamivudina de 150 mg, 

diminuirá o custo do ministério da saúde para a compra deste antidepressivo e do 

coquetel anti-HIV, facilitando a acesso da população brasileira a estes 

medicamentos. 

Estudos mais aprofundados devem ser realizados para verificar da influência 

dos fatores fisiológico nos estudos de bioequivalência, pois esta influência pode 

variar de acordo com as propriedades físico-químicas e biofarmacêuticas do 

fármaco;  

O aumento da absorção de venlafaxina na administração após as refeições 

deve ser melhor estudada para causa deste aumento e a interferência na resposta 

terapêutica do produto; 

O aumento do coeficiente de variação na administração de lamivudina em 

mulheres deve ser confirmado através de estudos com uma quantidade maior de 

voluntárias para a confirmação de que no estudo realizado não se utilizou uma 

subpopulação; 

 

 

 

  

 

 

  



SOUZA FILHO, JH - Avaliação da influência dos fatores fisiológicos nos resultados dos 

estudos de bioequivalência 

 

 

61 

7 REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
1. ABREU, L. R. P. de. Estudos de Farmacocinética Comparada em Voluntários 
Sadios. 154 p. Tese (Doutorado em Farmacologia). Universidade Estadual de 
Campinas – UNICAMP, Campinas, 2003. 

 
2. ANSEL, H. C.; POPOVICH, N. G.; ALLEN, L. V. Pharmaceutical Dosage 
forms and drug delivery systems. 6.ed. Malvern: Williams & Williams, 1995. 

3. BAUER, L. A. Applied clinical pharmacokinetics. McGraw Hill, 2001. 
 
4. BOLAÑOS, R. Drogas de alta variabilidade farmacocinética e bioequivalência. 
Administração Nacional de Medicamentos e Tecnologia Médica (ANMAT), 
Buenos Aires, Argentina, 2004. 

 
5. BRASIL. Lei 9.787, de 10 de fevereiro de 1999. ANVISA - Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária, Brasília, 10 fev. 1999. 

 
6. BRASIL. Manual de Boas Práticas em Biodisponibilidade/ Bioequivalência. 
Volume I. Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Brasília: ANVISA, 2002. 
 

7. BRASIL. On line. Bulário Eletrônico da ANVISA. Disponivel em: 
http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/BM/BM%5B26322-1-0%5D.PDF. 
Acessado em 19 jan. 2009b. 
 

8. BRASIL. On line. Dados sobre medicamentos genéricos, AIDS e patente de 
medicamentos. Disponível em: 
http://www.medicamentogenerico.org.br/template. Acessado em 19 dez. 
2009a. 
 

9. BRASIL. RE nº 896, de 29 de maio de 2003. A Agência Nacional de Vigilância 
Sanitária aprova “Guia para provas de biodisponibilidade 
relativa/bioequivalência de medicamentos”. Diário Oficial da União, Brasília, 
07 nov. 2003e. 

 
10. BRASIL. Resolução RDC n°16, de 03 de março de 2007. A Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária aprova Regulamento técnico para medicamentos 
genéricos. Diário Oficial da União, Brasília, 05 mar. 2007.  

 
11. BRASIL. Resolução RDC nº 133, de 29 de maio de 2003. A Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária aprova “Regulamento Técnico para medicamento 
similar”. Diário Oficial da União, Brasília, 02 jun. 2003b. 

 
12. BRASIL. Resolução RDC nº 135, de 29 de maio de 2003. A Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária aprova “Regulamento Técnico para medicamentos 
genéricos”. Diário Oficial da União, Brasília, 02 jun. 2003a. 

 
13. BRASIL. Resolução RDC nº 47, de 28 de março de 2001. ANVISA - A 
Agência Nacional de Vigilância Sanitária. 2001. 

 



SOUZA FILHO, JH - Avaliação da influência dos fatores fisiológicos nos resultados dos 

estudos de bioequivalência 

 

 

62 

14. BRASIL. Resolução RE nº 1170, de 19 de abril de 2006. A Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária aprova Guia para provas de biodisponibilidade 
relativa/bioequivalência de medicamentos. Diário Oficial da União, Brasília, 24 
abril. 2006.  

 
15. BRASIL. Resolução RE nº 898, de 29 de maio de 2003. A Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária aprova “Guia para planejamento e realização da etapa 
estatística de estudos de biodisponibilidade relativa / bioequivalência”. Diário 
Oficial da União, Brasília, 02 jun. 2003d. 

 
16. BRASIL. Resolução RE nº 899, de 29 de maio de 2003. A Agência Nacional 
de Vigilância Sanitária aprova “Guia para validação de métodos analíticos e 
bioanalíticos”. Diário Oficial da União, Brasília, 02 jun. 2003c. 

 
17. BRESSOLLE, F.; BROMET-PETIT, M.; AUDRAN, M. Validation of liquid 
chromatographic and gas chromatographic methods: applications to 178 
pharmacokinetics. Journal of Chromatography, B: Biomedical Sciences 
and Applications, v.686, n.1, p.3-10, 1996. 

 
18. CAUSON, R. Validation of chromatographic methods in biomedical analysis: 
view point and discussion. Journal of Chromatography, B: Biomedical 
Sciences and Applications, Amsterdam, v. 689, n.1, p. 175-180, 1997. 

 
19. CHEN, M. L.; et al. Bioavailability and Bioequivalence: an FDA Regulatory 
Overview. Pharmaceutical Research, v.18, n.12, p.1645-1650, 2001. 

20. CHOW, S. C.; LIU, J. P. Design and Analysis of Bioavailability and 
Bioequivalence Studies. New York: Marcel Dekker, 2000. 

 
21. Conselho Regional de Medicina do Estado de São Paulo / Conselho Regional 
de Farmácia do Estado de São Paulo. Medicamentos genéricos. Informações 
para médicos, farmacêuticos e profissionais de saúde. São Paulo, 2001. 

 
22. CONSIGLIERI, V. O.; STORPIRTIS, S. Bioequivalência de medicamentos: 
objetivos, parâmetros farmacocinéticos, delineamento experimental e critérios 
de avaliação. Rev. Brás. Cienc. Farm., São Paulo, v. 36, n.1, 2000. 

 
23. EUNIZE, K. K. Avaliação de diferentes cronogramas de coletas de amostras 
biológicas em estudos de bioequivalência e análise da influência do teor de 
fármaco sobre os resultados destes estudos. 278 p. Tese (Doutorado em 
Fármaco e Medicamento). Universidade de São Paulo - USP, São Paulo, 
2008.  

 
24. GEORGALA S.; et al. Isotretinoin therapy induces DNA oxidative damage. 
Clin Chem Lab Med. 43(11): 1178-1182, 2005. 

 
25. GILMAN, A.; HARDMAN, J. G.; LIMBIRD, L. E. G. As bases Farmacológicas 
da Terapêutica. Rio de Janeiro: McGraw-Hill Interamericana do Brasil Ltda, 
2005. 

 



SOUZA FILHO, JH - Avaliação da influência dos fatores fisiológicos nos resultados dos 

estudos de bioequivalência 

 

 

63 

26. GONÇALVES, T. M. Desenvolvimento e validação de metodologias analíticas 
para estudo farmacocinético comparativo de duas classes de fármacos (anti-
retroviral e penicilínico) em indivíduos sadios. 97 p. Dissertação (Mestrado em 
Ciências Farmacêuticas). Universidade Federal de Pernambuco - UFPE, 
Recife, 2005.  

 
27. GUIMARÃES, E. P. Bioequivalência de duas formulações de anlodipino em 
voluntários sadios. 111 p. Dissertação (Mestrado em farmacologia). 
Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, Campinas, 2005.  
 
 

28. HENDRIKSEN B. A, Felix MVS, Bolger MB. The composite solubility versus 
pH profile and its role in intestinal absorption prediction. AAPS PharmSci [on 
line] 2009 [Acesso em 18 dez 2009]; 5(1):(article4)1-15. Disponível em: 
URL:http://www.aapspharmsci.org/articles/ps0501/ps050104/ps050104.pdf. 

 
29. HENDRIKSEN, B. A.; FELIX, M. V. S.; BOLGER, M. B. The composite 
solubility versus pH profile and its role in intestinal absorption prediction. 
AAPS PharmSci [on line] 2003. 

 
30. LEBLANC P. P.; et al., Tratado de Biofarmácia e Farmacocinética. Lisboa: 
Instituto Piaget, 1997. 

 
31. LÖBENBERG, R.; AMIDON, G. L. Modern bioavailability, bioequivalence and 
biopharmaceutics classification system. New scientific approaches to 
international regulatory standards. European Journal of Pharmaceutics and 
Biopharmaceutics, v.50, p.3-12, 2000. 

 
32. MARZO, A. Open questions on bioequivalence some problems and some 
solutions. Pharm Res. New York, v. 40, n.4, p. 357-368, 1999. 

 
33. MARZO, A. Open questions on bioequivalence: some problems and some 
solutions. Pharmaceutical Research, v.40, n.4, p.357-368, 1999. 

 
34. MAZUQUELI, A. C. Estudo de bioequivalência entre duas formulações 
contendo 2mg de acetato de ciproterona e 0,035mg de etinilestradiol em 
voluntárias sadias através de cromatografia líquida acoplada à espectrometria 
de massas. 347 p. Dissertação (Mestrado em farmacologia). Universidade 
Estadual de Campinas – UNICAMP, Campinas, 2008. 

 
35. MENDES, G. D. Planejamento e avaliação de estudos de biodisponibilidade 
relativa para medicamentos genéricos. 85 p. Dissertação (Mestrado em 
farmacologia). Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, Campinas, 
2005. 

 
36. MIDHA K. K.; RAWSON M. J.; HUBBARD J. W. The role of metabolites in 
bioequivalence.  Pharm Res. Aug;21(8):1331-44. Review. 2004. 
 
 



SOUZA FILHO, JH - Avaliação da influência dos fatores fisiológicos nos resultados dos 

estudos de bioequivalência 

 

 

64 

37. MIDHA, K. K.; et al. Conference report: bio-international 2005. Journal of 
Pharmaceutical Sciences, v.96, n.4, p.747-754, 2007. 

 
38. NATION, R. L.; SANSOM, L. N. Bioequivalence requirements for generic 
products. Pharmacology & Therapeutics, v.62, n.1/2, p.41-55, 1994. 

 
39. NGO, S. N. T. When do differences in dissolution profiles predict clinical 
problems? Journal of Clinical Pharmacy and Therapeutics, v.32, p.111-
112, 2007. 

 
40. NISHIOKA, S. A. Regulamentação da Pesquisa Clinica no Brasil: Passado, 
Presente e Futuro. Prática Hospitalar, ano 8, n. 48. p. 17-26. 2006a. 

 
41. NISHIOKA, S. A.; SÁ, P. F. G. Agencia Nacional de Vigilância Sanitária e a 
pesquisa Clinica no Brasil. Associação Medica Brasileira, v. 52, n. 1, p. 60-62. 
2006b. 

 
42. OLIVEIRA, C. H. de. Dosagem de concentrações plasmáticas de 
medicamentos através de cromatografia líquida de alta eficiência acoplada a 
espectrômetro de massa (LC-MS/MS) e sua aplicação em estudo de 
bioequivalência. 136 p. Tese (Doutorado em Farmacologia). Universidade 
Estadual de Campinas – UNICAMP, Campinas, 2002. 

 
43. PADILHA, P. S. Estudos de Bioequivalência de duas formulações de 
Omeprazol 20mg em voluntários Sadios de Ambos os Sexos. 146 p. 
Dissertação (Mestrado em farmacologia). Universidade Estadual de Campinas 
– UNICAMP, Campinas, 2001. 

 
44. PÁDUA, A. A. F. Estudo de bioequivalência de duas formulações 
farmacêuticas (comprimidos) contendo 20 mg de lisinopril, em voluntários 
sadios de ambos os sexos. 165 p. Dissertação (Mestrado em farmacologia). 
Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, Campinas, 2003. 

 
45. PATTERSON, S. D.; JONES, B. Simulation assessments of statistical aspects 
of bioequivalence in the pharmaceutical industry. Pharmaceutical Statistics, 
v.3, p.13-23, 2004. 

 
46. PEARCE, G. A.; MCLACHLAN, A. J.; RAMZAN, I. Bioequivalence: how, why 
and what does it really mean? Journal of Pharmacy Practice and Research, 
v.34, n.3, p.195-200, 2004. 

 
47. PIOTO, L. R. Estudo de biodisponibilidade relativa entre duas formulações de 
metotrexato em plasma humano utilizando cromatografia líquida acoplada à 
espectrometria de massas em série. 94 p. Dissertação (Mestrado em 
farmacologia). Universidade Estadual de Campinas – UNICAMP, Campinas, 
2006. 

 
48. PITTA, L. R. Estudo dos métodos estatísticos na análise da biodisponibilidade 
relativa/bioequivalência para o registro de medicamentos no Brasil. 
Dissertação (Mestrado em Ciências Farmacêuticas). Instituto Nacional de 



SOUZA FILHO, JH - Avaliação da influência dos fatores fisiológicos nos resultados dos 

estudos de bioequivalência 

 

 

65 

Controle de Qualidade em Saúde Fundação Oswaldo Cruz, Rio de Janeiro, 
2004. 

 
49. RANG, H. P.; et al., Farmacologia. 5.ed. Rio de Janeiro: Elsevier Editora Ltda, 
2003. 

 
50. SANFELICE, A. T. D. Biodisponibilidade comparativa de Duas formulações de 
ramipril em Voluntários humanos sadios após administração de dose única. 
195 p. Dissertação (Mestrado em farmacologia). Universidade Estadual de 
Campinas – UNICAMP, Campinas, 2005. 

 
51. SCHUG B. S.; et al. Formulation dependent food effects demonstrated for 
nifedipine modified-release preparations marketed in the European Union. Eur 
J Pharm Sci. Apr;15(3):279-85, 2002. 

 
52. SCHWARTZ, J. B. The Influence of Sex on Pharmacokinetics. Clinical 
Pharmacokinetics.  v. 42 (2), p. 1-115, 2003. 

 
53. SHARGEL, L.; YU, A. B. C. Applied biopharmaceutics and pharmacokinetics. 
4ª ed., satamford:Appleton & Lange, 1999. 

 
54. SILVA, M. A. Determinação de clorpropamida em plasma, empregando 
cromatografia líquida de alta eficiência acoplada à espectrometria de massa 
seqüencial (LC/MS/MS) e sua aplicação em um estudo de bioequivalência. 
218 p. Tese (Doutorado em farmacologia). Universidade Estadual de 
Campinas – UNICAMP, Campinas, 2007. 

 
55. SOUSA, C. E. M. Desenvolvimento e validação de métodos bioanalíticos para 
quantificação de hidroclorotiazida e cimetidina em plasma humano e 
aplicação em estudos de farmacocinética comparada. 96 p. Dissertação 
(Mestrado em Ciências Farmacêuticas). Universidade Federal de 
Pernambuco - UFPE, Recife, 2007.  

 
56. SPILKER, B. Guide to clinical trial. Philadelphia: Lippincott-Raven, 1996. 
 
 

57. STORPIRTIS, S. Biofarmacotécnica: Fundamentos de biodisponibilidade, 
bioequivalência, dissolução e intercambialidade de medicamentos genéricos. 
São Paulo: (sn), 1999. 

 
58. STORPIRTIS, S. Rigor da legislação para o registro dos genéricos. In: Menda, 
ME. Manual médico: medicamentos genéricos. São Paulo: Lemos Editorial, 
p.66-68, 2002. 

 
59. STORPIRTIS, S.; MARCOLONGO, R.; GASPAROTTO, F. S.; VILANOVA, C. 
M. A equivalência farmacêutica no contexto da intercambialidade entre 
medicamentos genéricos e de referencia: bases técnicas e cientificas. São 
Paulo: (sn), 2004. 

 



SOUZA FILHO, JH - Avaliação da influência dos fatores fisiológicos nos resultados dos 

estudos de bioequivalência 

 

 

66 

60. STORPIRTS, S.; CONSIGLIERI, V. O. Biodisponibilidade e bioequivalência de 
medicamentos: aspectos fundamentais para o planejamento e execução de 
estudos. Rev. Farm. Bioquim. Univ. São Paulo, v. 31, n. 2, p. 63-70, 1995. 

 
61. SWEETMAN, S. Martindale: The complete drug reference. London: 
Pharmaceutical Press. Electronic version, (35 [2005]). 

 
62. THIBOUTOT D. M.; Gollnick H. P.; Treatment considerations for inflammatory 
acne: clinical evidence for adapalene 0.1% in combination therapies. Journal 
Drugs Dermatologic. Sep;5(8):785-94, 2006. 

 
63. UNITED STATES. Departament of Healthy and Human Services. Food and 
Drug Administration. Center for Drug Evaluation and Research. Guidance for 
industry: waiver of in vivo bioavailability and bioequivalence studies for 
immediate release solid oral dosage forms based on a biopharmaceutics 
classification system. Rockville: CMC, 2000.  

 
64. UNITED STATES. National Archives and Records Service. Office of the 
Federal Register. Code of Federal Regulations. Title 21: Food and Drug 
Administration. Part 320. Bioavailability and bioequivalence requeriments. 
Rockville: CMC, p. 186-200, 2001. 

 
65. UNITED STATES. National Archives and Records Service. Office of the 
Federal Register. Code of Federal Regulations. Title 21: Food and Drug 
Administration. Subchapter D: Drugs for human use. Part 320. Bioavailability 
and bioequivalence requirements. 2004.  

 
66. VERCAIGNE, L. M.; ZHANEL, G. G. Clinical significance of bioequivalence 
and interchangeability of narrow therapeutic range drugs: focus on warfarins. 
Journal of Pharmacy and Pharmaceutical Sciences, v.1, n.3, p.92-94, 
1998. 

 
67. ZANINI, A. C.; OLGA, S. Farmacologia Aplicada. 5.ed. São Paulo: Atheneu 
Editora, 1994. 

 
  



SOUZA FILHO, JH - Avaliação da influência dos fatores fisiológicos nos resultados dos 

estudos de bioequivalência 

 

 

67 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 



SOUZA FILHO, JH - Avaliação da influência dos fatores fisiológicos nos resultados dos 

estudos de bioequivalência 

 

 

68 

ANEXO A – Autorização Especial Simplificada – AES – Venlafaxina 
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ANEXO B – Autorização Especial Simplificada – AES – Lamivudina 
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ANEXO C – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa – Venlafaxina 
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ANEXO D – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa – Lamivudina 
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ANEXO E – Artigo 02 
 

Assessment of the Bioequivalence of Two Formulations of Venlafaxine 

Extended-Release 75-mg Capsule Under Fasting and Fed Conditions: A Single-

Dose, Randomized, Open-Label, Two-Period, Two-Way Crossover Study in 

Healthy Brazilian Male Volunteers 

 

José Homero de Souza Filho1; Felipe Nunes Bonifácio, PhD1; Danilo César Galindo 

Bedor, MD1; Virna Ligiane Ramos1; Carlos Eduardo de Sousa Miranda, MD1; Luiz 

Lens F Sardón1; Talita Mota Gonçalves, MD1; Leila Bastos Leal, PhD1; Davi Pereira 

de Santana, PhD1 . 

 
1Núcleo de Desenvolvimento Farmacêutico e Cosméticos, Departamento de 

Ciências Farmacêuticas, Universidade Federal de Pernambuco.  

Avenida Professor Artur de Sá, s/n, Cidade Universitária, CEP 50740-520, Recife, 

Pernambuco, Brasil. 

Phone / fax: +5508133026594 

E-mail address: homero.souza@nudfac.com.br, davi.santana@nudfac.com.br 

 

Background: Venlafaxine is an oral active antidepressant in humans is believed to 

be associated with its potentiation of neurotransmitter activity in the Central Nervous 

System (CNS). Preclinical studies have shown that venlafaxine and its active 

metabolite, O-desmethylvenlafaxine (ODV), are potent inhibitors of neuronal 

serotonin and norepinephrine reuptake and weak inhibitors of dopamine reuptake. 

Venlafaxine and ODV have no significant affinity for muscarinic cholinergic, 

H1-histaminergic, α1-adrenergic receptors in vitro. Pharmacologic activity at these 

receptors is hypothesized to be associated with the various anticholinergic, sedative, 

and cardiovascular effects seen with other psychotropic drugs. 

Objective: This study was conducted to assess the bioequivalence of test and 

reference formulations of venlafaxine extended-release 75-mg capsule under fasting 

and fed conditions. 

 
Methods: This study was a single-dose, randomized, open-label, 2-period, 2-way 

crossover study with a 1-week washout period between doses. Separate 
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bioequivalence studies (fasting and fed) were performed in 2 groups of healthy 

Brazilian male volunteers. Seventeen blood samples were obtained from each 

volunteer over 48 hours after drug administration. Blood samples (8 mL) were 

collected and plasma concentrations of venlafaxine were determined by liquid 

chromatography tandem mass spectrometry. Pharmacokinetic parameters of 

Venlafaxine (Cmax, Tmax, AUC0–t, AUC0–∞, λz [first-order elimination rate constant], and 

t1/2) were calculated and analyzed statistically. Tolerability was based on the 

recording of adverse events (AEs), physical examinations, electrocardiograms, and 

laboratory tests immediately before each treatment period and at the final visit of the 

study. 

Results: Forty-eight volunteers participated in the fasting and fed studies. The mean 

ages of participants in the fasting and fed studies were 24.96 and 24.90 years, their 

mean weight was 69.65 and 71.00 kg and mean height was 172.0 and 173.0 cm, 

respectively. Under fasting conditions, the arithmetic mean (SD) Cmax was 35.705 

(23.946) ng/mL for the test formulation and 34.470 (20.639) ng/mL for the reference 

formulation, with a geometric mean ratio of 1.04. The arithmetic mean AUC0–t was 

562.015 (481.875) and 508.509 (439.456) ng・h/mL in the respective formulations, 

with a geometric mean ratio of 1.11. The arithmetic mean Tmax was 6.188 (1.560) and 

5.885 (1.648) hours. In the fed study, the Cmax, Tmax and AUC of both formulations 

were no significantly increased relative to the fasting study (P < 0.05). The arithmetic 

mean Cmax of the 2 formulations was 42.892 (24.348) for reference and 46.275 

(23.011) ng/mL for test, with a geometric mean ratio of 0.93. The arithmetic mean of 

reference and test formulations was AUC0–t was 737.218 (603.998) and 682.124 

(524.713) ng・h/mL, respectively with a geometric mean ratio of 1.08. The arithmetic 

mean Tmax was 6.787 (1.769) and 5.957 (1.661) hours for reference and test, 

respectively. The 90% CI for the ratio (test:reference) of log-transformed Cmax and 

AUC values was within the acceptance range of 0.80 to 1.25 in both studies. All 

adverse events were transient and mild. 

Conclusions: In these fasting and fed studies in healthy Brazilian male volunteers, 

the 2 formulations of venlafaxine extended-release 75-mg capsule were found to be 

bioequivalent according to the Brazil – Agência Nacional de Vigilância Sanitária - 

ANVISA regulatory definition. Administration with food no significantly increased the 
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rate and extent of absorption of both products, with no significant effect on their 

bioequivalence.  

Key words: venlafaxine, extended release, fed, fasting, bioequivalence, 

pharmacokinetics. 

INTRODUCTION 
Selective serotonin reuptake inhibitors (SSRIs) have dominated the antidepressant 

market since the late 1980s but there is now increased interest in antidepressants 

with broader mechanisms of action that may offer improvements in efficacy and 

adverse events. Venlafaxine hydrochloride (l-[2-dimethylaminol-1-[(4-methoxyphenyl) 

ethyll cyclohexanol-HCl) (hereafter referred to venlafaxine) is a phenylethylamine- 

derivative antidepressant agent that differs structurally from other currently available 

antidepressants. These new antidepressants were developed to avoid affecting some 

of the numerous mechanisms of action affected by tertiary amine TCAs, including the 

blockade of muscarinic, histaminergic and a 1- adrenergic neuroreceptors and the 

inhibition of sodium fast channels1-7 

Venlafaxine has been characterized as functioning as an SSRI at lower doses, thus 

having the same benefits and disadvantages but with fewer concerns regarding drug 

interactions.5,8,9 By increasing the daily dose to >150 mg, venlafaxine can be 

converted into a dual-acting antidepressant as its noradrenergic effects become 

more apparent. At medium to high doses (>150 mg/d), venlafaxine is best used for 

melancholic, severely depressed patients and those refractory to other 

antidepressants. Its therapeutic profile also suggests it may be beneficial for the 

treatment of atypical depressions characterized by psychomotor retardation, 

hypersomnia, and weight gain. Least preferred uses would be for patients with 

baseline agitation, insomnia, borderline or labile hypertension, weight loss, or sexual 

dysfunction.5,8,9,10 

SUBJECTS AND METHODS 

Inclusion and Exclusion Criteria 

Healthy, nonsmoking adult (age 18–45 years) Brazilian men with a body mass index 

from 18 to 29 kg/m2 were recruited in Recife - Pernambuco. Subjects were excluded 

from the study if they had a clinically documented hepatic, renal, cardiac, 

gastrointestinal, or psychiatric disorder; had a history of or a contraindication/allergy 

to study drug or any related compound; had consumed any prescription or over-the-
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counter drugs in the 4 weeks before the study; had a history of alcohol or drug 

abuse; had donated blood <3 months before the study; or had participated in another 

bioavailability or bioequivalence study within 6 months before the study. 

Study Design 

This was a single-dose, randomized, open-label, 2-period, 2-way crossover 

bioequivalence study consisting of separate fasting and fed parts. Each part had 2 

phases: subjects were randomly assigned to receive a single capsule of either the 

test or reference formulation during the first phase and the alternative formulation 

during the second phase. The phases were separated by a 1-week washout period.  

Volunteers were confined to the clinical site from 14 hours before to 48 hours after 

administration of a dose of study drug. Mouth and hand checks were performed after 

administration of each dose to ensure that volunteers had ingested all medication. In 

both the fasting and fed studies, volunteers received a standard dinner 10 hours 

before dosing. In the fed study, volunteers were served a fatty meal (fiber 1%, protein 

16%, carbohydrate 28,6%, total fat  46%) 30 minutes before drug administration. 

Study drug was administered with 300 mL of water. They received a standard lunch 3 

hours after dosing in all periods. Water was allowed 2 hours after and 1 hour before 

administration. 

Volunteers were to follow a normal diet before the study. Xanthine-containing 

products were not allowed from 2 days before dosing to 48 hours after dosing. The 

study protocol was reviewed and approved by the research ethical committee 

(Comitê de Ética em Pesquisa – CEP) of Universidade Federal de Pernambuco 

(UFPE), and was performed in accordance with the revised Declaration of Helsinki11 

and the International Conference on Harmonization Good Clinical Practice 

guidelines12. The study was conducted according to the Brazilian National Agency for 

the Evaluation of Medicinal Products (ANVISA)13, at the Instituto de Medicina Integral 

Professor Fernando Figueira (IMIP), Recife, Brazil, study site under the supervision 

of a medical team. All subjects gave written informed consent before undergoing any 

study procedures. 
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Tolerability 

Tolerability was assessed by monitoring vital signs (temperature, blood pressure, 

heart rate, respiratory rate), and by laboratory tests (hematology, biochemistry, liver 

function, and urinalysis) at baseline and completion of the study. Volunteers were 

interviewed during the study and adverse events (AEs) were monitored by a study 

investigator. Any undesirable sign, symptom, or medical condition occurring after the 

start of the study was recorded regardless of suspected relationship to the study 

drug. All AEs were recorded on case-report forms based on volunteer interviews, 

physical examination and vital signs. 

Sample Collection  

Blood samples (8 mL) were collected from an indwelling catheter in the antecubital 

vein of the forearm before dosing and at 0.5, 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 3.5, 4, 5, 6, 8, 10, 12, 

24, 36, and 48 hours after dosing (a total of 17 blood samples were obtained from 

each volunteer in each part of the study). The catheter was flushed with 1 mL of 

heparinized saline (10 IU/mL) after obtaining each sample. Blood samples were 

transferred to EDTA tubes and immediately centrifuged for 5 minutes at 1350g. Blood 

and plasma were labeled, and the plasma was separated using disposable 

polypropylene tips and transferred to cryogenic tubes, which were stored in a freezer 

at –70°C until analysis. 

Sample Preparation  

The stock solutions of venlafaxine (at 1.0 mg mL-1) were prepared by dissolving the 

substance in acetonitrile:water (1:1 v/v) and the internal standard (fluoxetine) stock 

solution (at 1.0 mg.mL-1) was prepared in acetonitrile. The working solutions of 

venlafaxine were prepared in mobile phase (see chromatography above) to cover a 

range of concentrations from 0.10 to 70 ng mL-1. The internal standard (I.S.) working 

solution was also prepared in mobile phase at a concentration of 1000 ng mL-1. The 

calibration curves for venlafaxine were prepared in human plasma at concentrations 

of 1, 3, 5, 10, 20, 40 and 70, ng mL-1. Quality control samples were also prepared in 

human plasma at the following concentrations: 3, 30 and 60 ng mL-1 (low, medium 

and high quality controls respectively). 

Plasma samples (400 µL) were transfered to a 2 mL polypropylene vial to which I.S. 

(100 µL, 1000 ng mL-1) and 1.5 mL of Methyl tert-Butyl Ether (MTBE) was added 
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followed by vortex mixing. The samples were centrifuged at 10.000 rpm for 5 minute 

at 4°C. After separation the organic phase was transferred to 2 mL glass vials and 

the solvent was evaporated to dryness at 40 °C under a stream of nitrogen. The 

residue was redissolved in 200 µL of mobile phase, of which 200 µL was transfered 

into 250 µL glass vials and placed in the autosampler for analysis.  

Chromatographic conditions 

The chromatographic separation was performed on an Ace C8 (50 x 4.6 mm, 5 µm) 

column with column temperature 40°C. The mobile phase used for isocratic elution 

consisted of 20mM ammonium acetate buffer   and acetonitrile (20:80 v/v) and was 

filtered using 0.45 µm filters in a Millipore solvent filtration apparatus. The flow-rate 

was 1.50 ml/min, and the postcolumn splitting ratio was 10:1. The injection volume 

was 20µL and the analysis time was 1.5 min per sample.  

ESI-MS/MS detection conditions 

The compounds were ionized in the positive mode electrospray ionization ion source 

(ESI+) of the mass-spectrometer. Multiple Reaction Monitoring (MRM) mode was 

used for quantitation by the ion transition of analyte (277.90 > 260.03) and internal 

standard (fluoxetine 309.80>147.78). The detection conditions were as follows: 

capillary voltage, 3.20 kV; cone voltage, 23V for venlafaxine and 20V for fluoxetine, 

(I.S.); extractor voltage was 2.0V for venlafaxina and fluoxetine; source temperature 

was 120°C; desolvation temperature, 350°C; and desolvation gas flow, 400 l/h. 

The method validation, performed using standards of the ANVISA,14 the Good 

Laboratory Practice guidelines15 and the FDA guideline,16 was accomplished through 

determination of recovery, linearity, lower limit of quantitation, precision, accuracy, 

specificity, and stability study. 

Pharmacokinetic Analysis 

A noncompartmental pharmacokinetic analysis was performed on plasma drug 

concentration–time data.17,18 Pharmacokinetic calculations, procedures, and data 

plotting were done using certified, validated software (WinNonlin®, Pharsight® - 

Certara™ company, St. Louis, Missouri,). 

Cmax and Tmax were calculated for each subject in each period. The AUC from time 

zero to the last measurable concentration (AUC0–t) was calculated using the 
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trapezoidal rule.16,19  The AUC extrapolated from the last measurable concentration 

to infinity (AUCt–∞ ) was calculated as Clast/λz, where λz is the first-order terminal 

elimination rate constant.17,19 The total AUC from time zero to infinity (AUC0–∞) was 

calculated as the sum of AUC0–t and AUCt–∞. Natural log (Ln)–normalized Cmax, 

AUC0–t, and AUC0–∞ were also calculated.
16-22 

λz was estimated by linear regression of the last points (at least 3) of the terminal 

phase of the Ln concentration–time curve.20,22 The values for Cmax and Tmax were 

obtained directly from the experimental observations. Individual drug concentration 

plasma–time data for both the test and reference formulations were plotted on normal 

rectilinear and semi-logarithmic graphs. Plots were generated for the mean (SD) 

plasma concentration–time data.22 

Statistical Analysis 

One-way analysis of variance (ANOVA) was used to compare plasma-concentration 

data for the test and reference formulations. A 2-period crossover design is 

commonly used in bioequivalence studies to eliminate a major source of study 

variability, between-subject differences in rates of drug absorption, drug clearance, 

and volume of drug distribution. In a typical 2-period crossover study, subjects are 

randomly assigned to either sequence 1 or sequence 2, with the restriction that equal 

numbers of subjects are assigned to each sequence. This design has the limitation 

that if the statistical analysis reveals a significant sequence effect, the bioequivalence 

results may be biased and their interpretation difficult. The sequence effect is 

confounded by the unequal residual effect and the formulation-by-period interaction. 

Furthermore, in nested designs, the levels of a factor are nested within the levels of 

another factor to evaluate the mutual effect of both factors. In this study, the effects 

of formulation, period, sequence, and subjects nested in sequence on Cmax, AUC0–t, 

and AUC0–∞ were evaluated using ANOVA of ln-transformed values. 

RESULTS 

Subjects 

Forty-eight (48) healthy adult Brazilian male volunteers were originally enrolled in the 

fasting and fed studies, and one (1) withdrew from second part of the fed study for 

personal reasons. There were no significant differences between volunteers in terms 



SOUZA FILHO, JH - Avaliação da influência dos fatores fisiológicos nos resultados dos 

estudos de bioequivalência 

 

 

79 

of demographic or pharmacokinetic data. The demographic characteristics of the 

volunteers in the fasting and fed studies are presented in Table I. 

Tolerability 

Both tablet formulations of venlafaxine were well tolerated by all volunteers. The 

principal adverse effects observed during the study went headache, queasiness, 

diarrhoea, and no volunteer left the study with changes from baseline in vital signs or 

laboratory test results. 

 

Table I - Age, weight, and height data for the healthy Brazilian male volunteers participating in the 
fasting and fed studies (N = 47 for fed and 48 for fasting study). 

 Mean (SD) %CV Range 
Variable Fasting Fed Fasting Fed Fasting Fed 
Age, year 24.96 (5.5) 24.90(4.7) 21.9 18.7 18 - 44 18 – 43 
Weight, kg 69.65 (9.6) 71.00(10.6) 13.9 15.0 50 - 89.2 50 – 92.5 
Height, cm 172 (6.9) 173 (6.6) 4.0 3.8 157 - 190 159 - 189 
 

 

Pharmacokinetic Parameters 

The pharmacokinetic profiles of venlafaxine in the test formulation was no altered in 

the presence of food, as indicated by no significant increases in the rate of 

absorption (Cmax) and the reference formulation was altered in the presence of food. 

In the test and reference formulations ware no altered the extent (AUC) of absorption 

in the presence of food (both, P < 0.05) (Table II).  

 
Table II - Mean (SD) pharmacokinetic parameters of venlafaxine after oral administration of single 
doses of the test and reference formulations of venlafaxine extended-release 75-mg capsule under 
fasting and fed conditions (N = 47 for fed and 48 for fasting study). 

 Test Reference 
Parameter Fasting Fed Fasting Fed 
Cmax, ng/mL 35.705 (23.946) 42.892 (24.348) 34.470 (20.639) 46.275 (23.011) 
AUC0–t, ng*h/mL 562.015 (481.875) 737.218 (603.998) 508.509 (439.456) 682.124 (524.713) 
AUC0–∞, ng*h/mL 608.051 (492.397) 805.728 (747.720) 560.981 (508.232) 741.382 (649.850) 
Tmax, h 6.188 (1.560) 6.787 (1.769) 5.885 (1.648) 5.957 (1.661) 
λz, h

–1 0.084 (0.020) 0.090 (0.023) 0.084 (0.026) 0.092 (0.025) 
t1/2, h 8.808 (2.610) 8.319 (2.682) 8.960 (2.566) 8.327 (3.292) 

 

 

Mean venlafaxine plasma concentration–time profiles under fasting and fed 

conditions are shown in Figures 1 and 2, respectively.  
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Figure 1 - Fed study: Mean venlafaxine plasma concentrations at various times after administration of 
the test and reference formulations of venlafaxine extended-release 75-mg capsule (N = 47). 

 
Figure 2 - Fasting study: Mean venlafaxine plasma concentrations at various times after 
administration of the test and reference formulations of venlafaxine extended-release 75-mg capsule 
(N = 48). 
 

In the statistical comparison of the plasma concentration–time profiles of venlafaxine 

with the test and reference formulations under fasting (Table III) and fed conditions 

(Table IV) no significant differences between formulations were seen. In the fasting 

study (Table III), the arithmetic mean (SD) Cmax for the test and reference 

formulations was 35.705 (23.946) and 34.470 (20.639) ng/mL, respectively, with a 

geometric mean ratio (test:reference) of 1.04. The arithmetic mean AUC0–t for the test 

and reference formulations was 562.015 (481.875) and 508.509 (439.456) ng・h/mL, 

respectively, with a geometric mean ratio of 1.11. The arithmetic mean t1/2 for the test 

and reference formulations was 8.808 (2.610) and 8.960 (2.566) hours. The 

arithmetic mean Tmax for the test and reference formulations was 6.188 (1.560) and 

5.885 (1.648) hours, respectively. The nonparametric Wilcoxon test indicated a 

nonsignificant difference in Tmax between the 2 formulations (Table V). 
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Table III. Fasting study: Plasma concentrations of venlafaxine at various times after the administration 
of single doses of the test and reference formulations of venlafaxine extended-release 75-mg capsule 
(N = 48). 

 Test Reference 
Time, h Mean(SD) %CV Mean(SD) %CV 
0,00 0,000 (0,00) 0,0 0,000 (0,00) 0,000 
0,50 0,779 (1,60) 206,0 0,712 (1,29) 181,1 
1,00 2,664 (2,08) 78,1 1,894 (2,06) 109,0 
1,50 3,366 (3,11) 92,3 2,798 (2,45) 87,7 
2,00 6,092 (5,03) 82,5 5,740 (3,53) 61,5 
2,50 10,770 (6,54) 60,7 10,141 (7,11) 70,1 
3,00 14,376 (7,91) 55,0 12,257 (8,16) 66,6 
3,50 21,875 (11,07) 50,6 19,946 (9,59) 48,1 
4,00 24,292 (13,50) 55,6 22,179 (11,07) 49,9 
5,00 26,801 (12,69) 47,4 26,761 (10,80) 40,3 
6,00 29,679 (13,42) 45,2 27,389 (12,03) 43,9 
8,00 28,491 (14,14) 49,6 26,248 (12,09) 46,0 
10,00 23,639 (12,46) 52,7 21,923 (12,10) 55,2 
12,00 18,831 (9,70) 51,5 18,059 (9,50) 52,6 
24,00 9,235 (5,33) 57,7 8,285 (6,15) 74,3 
36,00 3,258 (2,02) 61,9 3,892 (3,44) 88,4 
48,00 1,106 (1,23) 111,6 1,543 (1,79) 115,9 

 

 

In the fed study (Table IV), the arithmetic mean (SD) Cmax for the test and reference 

formulations was 42.892 (24.348) and 46.275 (23.011) ng/mL, respectively, with a 

geometric mean ratio of 0.93. The arithmetic mean AUC0–t was 737.218 (603.988) 

and 682.124 (524.713) ng ・ h/mL, with a geometric mean ratio of 1.08. The 

arithmetic mean t1/2 was 8.319 (2.682) and 8.327 (3.192) hours. The arithmetic mean 

Tmax was 6.787 (1.769) and 5.957 (1.661) hours. The nonparametric Wilcoxon test 

indicated a nonsignificant difference in Tmax between the 2 formulations (Table V).  

In the ANOVA of the effects of formulation, period, sequence, and subjects nested in 

sequence in the fasting and fed study, subjects nested in sequence and formulation 

had no significant effects. The fact that no significant sequence effect was observed 

in either the fasting or fed study indicates that the washout period was appropriate 

and no carryover effect was present 
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Table IV. Fed study: Plasma concentrations of venlafaxine at various times after the administration of 
single doses of the test and reference formulations of venlafaxine extended-release 75-mg capsule (N 
= 47). 

 Test Reference 
Time, h Mean(SD) %CV Mean(SD) %CV 
0.00 0.000 (0.00) 0.0 0.000 (0.00) 0.000 
0.50 0.221 (0.68) 309.9 0.263 (0.49) 185.7 
1.00 1.063 (1.16) 109.5 1.387 (1.60) 115.0 
1.50 3.811 (3.49) 91.5 5.277 (3.78) 71.6 
2.00 8.455 (6.96) 82.4 13.175 (9.58) 72.7 
2.50 15.703 (11.40) 72.6 23.960 (12.76) 53.2 
3.00 23.074 (12.94) 56.1 32.291 (16.05) 49.7 
3.50 26.205 (14.50) 55.3 36.582 (15.95) 43.6 
4.00 32.672 (16.59) 50.8 35.300 (17.44) 49.4 
5.00 38.520 (19.84) 51.5 47.375 (20.29) 42.8 
6.00 41.494 (19.85) 47.8 46.510 (20.85) 44.8 
8.00 42.235 (22.98) 54.4 44.618 (25.76) 57.7 
10.00 41.486 (24.41) 58.8 37.664 (22.85) 60.7 
12.00 34.693 (24.63) 71.0 28.682 (18.58) 64.8 
24.00 15.993 (18.15) 113.5 13.586 (13.80) 101.6 
36.00 7.518 (13.38) 178.0 6.776 (13.15) 194.1 
48.00 4.113 (8.82) 214.4 3.320 (6.64) 200.1 

 

Table V - Nonparametric Wilcoxon test for the Tmax of the test and reference formulations of 
venlafaxine extended-release 75-mg capsule in the fasting and fed studies (N = 47 for fed and 48 for 
fasting study).  Fasting Fed 
Test T_stat L_stat p_Value T_stat L_stat p_Value 

Sequence 602.5  0.7625 564  0.7968 

Treatment|(SEQ1=SEQ2) 529.5  0.2191 466.5  0.0179 

Period|(SEQ1=SEQ2) 599  0.8172 591  0.7459 

Treatment & Residual (simultaneous)  1.96 03761  4.51 0.1051 

 

 

Bioequivalence Assessment 

In the analysis of bioequivalence in the fasting study, the 90% CIs for Cmax, AUC0–t, 

and AUC0–∞ were 93.24 to 105.93, 102.90 to 116.71, and 101.72 to 115.26, 

respectively (Table VI). In the fed study, the corresponding values were 84.67 to 

97.85, 98.19 to 114.41, and 98.23 to 114.36. Thus, the 90% CIs for these parameters 

were within the acceptance range for bioequivalence (0.80–1.25).  
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Table VI - Results of the bioequivalence analysis (90% CIs) of pharmacokinetic parameters of the test 
and reference formulations of venlafaxine extended release 75-mg capsule in the fasting and fed 
studies. (Acceptance criterion for bioequivalence: 90% CI, 0.80–1.25.) 
 
Parameter Fasting Fed 
Ln Cmax 93.24 – 105.93 84.67 – 97.85 
Ln AUC0-t 102.90 – 116.71 98.19 – 114.41 
Ln AUC0-∞ 101.72 – 115.26 98.23 – 114.36 
 

 

DISCUSSION 

The ANVISA13, FDA23 and the World Health Organization24 require that 

bioequivalence studies of orally administered modified-release products be 

performed under both fasting and fed conditions. Bioequivalence studies conducted 

in the fed state are intended to demonstrate comparable bioavailability between test 

and reference products when administered with meals. In the present studies in the 

fasting and fed conditions, the 90% CIs for the ratios of the mean Cmax, AUC0–t, and 

AUC0–∞ were within the ANVISA
13 acceptance range of 0.80 to 1.25 (Table VI), 

meeting the criteria for the bioequivalence of the 2 formulations. In the fasting 

condition, the Tmax of the reference formulation occurred 0.3 hours later than with the 

test formulation, whereas under fed conditions, the Tmax of the test formulation 

occurred 0.8 hour earlier (Table II). However, this difference was not statistically 

(both, P < 0.05) significant and is probably not clinically relevant, because, in the 

words of the World Health Organization, “statistical evaluation of Tmax only makes 

sense if there is a clinically relevant claim for rapid onset of action or concerns about 

adverse effects.”24 The pharmacokinetic profiles of venlafaxine in the test formulation 

was no altered in the presence of food, as indicated by no significant increases in the 

rate of absorption (Cmax) and the reference formulation was altered in the presence of 

food. In the test and reference formulations ware no altered the extent (AUC) of 

absorption in the presence of food (both, P < 0.05) (Table II, Figure III and IV). The 

prescribing information for venlafaxine extended-release capsule states that the 

capsule should be taken after meals.25  

This study had several limitations. Because it included only healthy male volunteers, 

its results may not be generalizable to other populations. It did not examine steady-

state pharmacokinetics of the 2 formulations. 
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Figure 3 - Mean venlafaxine plasma concentrations at various times after administration of the 
reference formulation of venlafaxina extended-release 75-mg (N = 47 for fed and 48 for fasting study). 

 
Figure 4 - Mean venlafaxine plasma concentrations at various times after administration of the test 
formulation of venlafaxina extended-release 75-mg (N = 47 for fed and 48 for fasting study). 

CONCLUSIONS 

In these fasting and fed studies in healthy Brazilian men, the 90% CIs for the Ln-

transformed Cmax, AUC0–t, and AUC0–∞ were within the ANVISA
19, FDA16 acceptance 

range for bioequivalence of the test and reference formulations of venlafaxine 

extended-release 75-mg capsule. On ANOVA, there were no significant differences 

in AUC0–t or AUC0–∞ between formulations. Variation in the rate (Cmax) of absorption 

in the reference formulation was higher in the fed condition (ANOVA, Table II).  
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE – 

Venlafaxina – Parte 1 
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APÊNDICE A – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE – 
Venlafaxina – Parte 2 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE – 
Lamivudina – Parte 1 
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APÊNDICE B – Termo de Consentimento Livre e Esclarecido – TCLE – 
Lamivudina – Parte 2 

 


