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"Aids não é mais só uma doença, é uma questão de direito humano. Como 

eu fiquei preso com uma sentença de prisão perpétua, as pessoas 

infectadas pelo HIV vivem com uma condenação para a vida toda. Temos 

os remédios e as formas de livrar as pessoas desta condenação em mãos. 

Precisamos agir juntos para fazer esta ajuda chegar às pessoas 

necessitadas." 

 
Nelson Mandela
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RESUMO 
 

É prioridade de saúde pública mundial a introdução de novos agentes anti-retrovirais no 
mercado, e no Brasil, o Ministério da Saúde (MS), de acordo com a lei n° 9.313/96, tem 
garantido “distribuição gratuita de medicamentos a todos os portadores do HIV e 
doentes de AIDS”, assegurando tratamento anti-retroviral adequado para cada estágio 
evolutivo da doença. Atualmente, são utilizadas quatro classes terapêuticas com esta 
finalidade: inibidores de transcriptase reversa análogos de nucleosideo, inibidores de 
transcriptase reversa não análogos de nucleosídeo, inibidores de protease e inibidores de 
fusão. Por se tratar de uma doença com alto nível de replicação, o vírus da 
imunodeficiência humana (HIV) contribui para a ocorrência de mutações e, 
conseqüentemente, resistência aos medicamentos existentes. O tratamento anti-
retroviral padrão sempre deve incluir três fármacos, podendo ser utilizados 
separadamente ou na forma de dose-fixa-combinada, sendo esta última, a melhor opção, 
uma vez que este tipo de esquema resulta em melhor adesão e conseqüentemente, 
diminuição do índice de falhas na terapia. Este trabalho teve como objetivo o 
desenvolvimento de comprimido revestido dose-fixa-combinada, à base de estavudina 
40 mg, lamivudina 150 mg e nevirapina 200 mg em uma única forma farmacêutica, 
baseado em uma planificação quali-quantitativa dos excipientes, e sua obtenção através 
do método por via úmida. Para o processo de revestimento foram testados dois sistemas 
de dispersão com solvente aquoso. Como etapa inicial, realizou-se a caracterização dos 
insumos ativos. Também, foi realizado o desenvolvimento da metodologia analítica 
para doseamento do produto acabado por cromatografia líquida de alta eficiência 
(CLAE). Os comprimidos revestidos desenvolvidos apresentaram qualidade aceitável 
do ponto de vista farmacotécnico, sendo a próxima etapa a transposição de escala e o 
estudo de estabilidade, com a finalidade de garantir a eficácia e a qualidade do 
medicamento desenvolvido. A produção desta associação é mais um passo para o 
tratamento da AIDS, visto que esta proposta terapêutica é inédita no país e garantirá 
uma maior eficácia aos tratamentos já utilizados, principalmente para países em 
desenvolvimento na América, Ásia e África. 
 

Palavras-Chave: anti-retroviral; dose-fixa-combinada; estavudina; lamivudina; 

nevirapina; CLAE. 
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ABSTRACT 
 
The introduction of new antiretroviral agents in the market is a public health priority 
worldwide and In Brazil, the Health Ministry, according to law nº 9.131/95, has been 
assuring free distribution of medicines to all HIV bearers and AIDS sick people, 
assuring antiretroviral adjusted treatment for each step of evolution of the disease. 
Currently, four therapeutical classes are used with this purpose: reverse transcriptase 
inhibitors nucleosidic analogues, reverse transcriptase inhibitors non-nucleosidic 
analogues, protease inhibitors and fusion inhibitors. Since this is a disease with a high 
replication level, the human immunedeficiency virus (HIV) contributes to the 
occurrence of mutations and, consequently, to the appearance of resistance to currently 
marketed drugs. The standard antiretroviral therapy must always include three drugs, 
that may be used separately or in the fixed-dose combination, the last one being the best 
option, since this kind of treatment results in a best adhesion and consequently in a 
reduction in the therapy flaws rate. The objective of this work was development of 
coated tablets with fixed-dose combination, containing estavudine 40 mg, lamivudine 
150 mg and nevirapine 200 mg, as a single pharmaceutical form, tablet wich was based 
in a qualitative and quantitative excipient planning, and with its attainment by wet 
granulation. For the coating process, two dispersion systems were tested using aqueous 
solvents. As a beginning step, the characterization of the actives was made. The 
development of a analytical methodology for dose analysis of the finished product by 
high performance liquid chromatography (HPLC) was also made. The developed coated 
tablets has shown acceptable quality, from the pharmacotechnical point of view, and the 
next step is the scale transposition and the stability assay, assuring efficacy and quality 
for the developed medicine. The production of this association is the next step for the 
AIDS treatment, once this therapeutical purpose is unknown in Brazil and will assure a 
better efficacy in already used treatments, mostly in developing countries in America, 
Asia and Africa. 
 

Key-words: anti-retroviral, fixed-dose-combination, estavudine, lamivudine, 

nevirapine, HPLC. 
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Introdução 
INTRODUÇÃO 

A síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) é uma doença degenerativa do 

sistema imune causado pelo vírus da Imunodeficiência humana (HIV). Foi descrita pela 

primeira vez no início da década de 80, sendo uma dentre as diversas síndromes clínicas 

causadas por um retrovírus da família Lentiviridae, o HIV, que afeta primeiramente os 

linfócitos TCD4+. O quadro clínico da AIDS é caracterizado em função da contagem 

sangüínea destes linfócitos no indivíduo infectado e da caracterização das condições 

clínicas relacionadas à infecção (PEÇANHA, 2002). A remoção efetiva dessas células 

do sistema de defesa do hospedeiro resulta em estado de deficiência imune, deixando o 

indivíduo susceptível a infecções oportunistas, como por exemplo: Pneumocystis carinii 

e Sarcoma de Kaposi (TABORIANSKI, 2003). 

Assim que o HIV-1 foi identificado como agente etiológico da AIDS, a DNA-

polimerase codificada pelo retrovírus tornou-se um dos maiores alvos para o 

desenvolvimento de fármacos antivirais (GOLDSCHMIDT & MARKET, 2004). 

Atualmente, a terapia padrão é conhecida como terapia anti-retroviral de alta 

atividade (TARAA), o qual combina pelo menos dois ou três fármacos (WISSEN et al., 

2005), porém a decisão quanto ao esquema a ser utilizado na terapia inicial deverá ser 

feita de forma individualizada, geralmente sendo composta por dois inibidores da 

transcriptase reversa análogos de nucleosídeo (ITRN), associado a um inibidor da 

transcriptase reversa não-análogo de nucleosídeo (ITRNN) ou a um inibidor da protease 

(IP) (LAURENT et al., 2004). 

O grande número de fármacos utilizados atualmente na terapia anti-retroviral, 

resulta em um variado número de combinações para o tratamento do HIV, oferecendo 

mais opções de tratamento, e consequentemente opções à resistência relacionada ao 

vírus. Algumas destas combinações são bastante promissoras (NOTARI et al., 2006). 

Estavudina (ITRN), lamivudina (ITRN), e nevirapina (ITRNN), foram 

inicialmente avaliados em esquemas terapêuticos de monoterapias, atualmente, estes 

fármacos são bastante utilizados em esquemas conhecidos como dose-fixa-combinada 

(DFC) (KAPOOR et al., 2006), ou seja, associação de dois ou três princípios ativos em 

uma única forma farmacêutica, e que poderá, ser mais uma alternativa de tratamento 

para indivíduos acometidos pelo HIV (LAURENT et al., 2004).  

Estavudina (d4T) é mais freqüentemente empregado para pacientes que 

apresentam falhas no tratamento ou intolerância a outros agentes anti-retrovirais mais 
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Introdução 
comuns. A dose recomendada é de 40 mg duas vezes ao dia sem restrições dietéticas 

(NARANG et al., 2004). 

Lamivudina (3TC) é o fármaco, aprovado pelo FDA (Food and Drug 

Administration), de escolha em pacientes infectados por HIV que recebem tratamento 

com TARAA e apresentam infecção concomitante com Hepatite B, é ativo contra os 

dois vírus concomitantemente. Pacientes infectados que receberam a terapia inicial com 

regimes incluindo lamivudina ou estavudina têm significativamente diminuído a 

mortalidade e aumentado a sua sobrevida. A dose usual de lamivudina é 150 mg duas 

vezes ao dia (CARRASCO et al., 2000). 

Nevirapina (NVP) liga-se a TR (trancriptase reversa) do HIV e bloqueia a 

polimerase, interfere com o sítio catalítico, e é principalmnte indicada em pacientes que 

demostram falha imunológica e virológica, pode ainda ser utilizada em combinação com 

análogos de nucleosídeo. A dose inicial, geralmente, nos primeiros 14 dias é de 200 mg 

por dia e esta dose é aumentada para 200 mg duas vezes ao dia. São recomendados 

exames laboratoriais a cada três meses (CARRASCO et al., 2000). 

O HIV traz uma ameaça global para a estabilidade da economia e da saúde. 

Embora o número de mortes associados ao HIV tenham diminuído em regiões onde a 

terapia anti-retroviral são extensamente disponíveis, pacientes relataram tolerância, 

resistência viral, complicações metabólicas, o que justifica a necessidade para a 

continuação de pesquisas clínicas visando identificar eficácia e durabilidade do regime 

de fármacos. 

Os números da AIDS tendem a variar, sendo que um valor estimado de 39,4 

milhões de pessoas estavam vivendo com AIDS até o final do ano de 2004, acometendo 

com maior intensidade os países em desenvolvimento, visto que o acesso a prevenção 

primária e diagnósticos são restritos ou muitas vezes não existem. A África subsaariana 

tem sido a região mais afetada e concentra cerca de 64% das infecções do mundo, 

reduzindo a expectativa de vida nestes países de 62 para 47 anos (NASH & ELUL, 

2006) 

Pelo menos vinte compostos aprovados pelo FDA são usados para o tratamento 

de infecções produzido pelo HIV (DE CLERCQ, 2004), sendo objetivo principal da 

terapia anti-retroviral retardar a progressão da imunodeficiência e/ou restaurar, tanto 

quanto possível, a imunidade, aumentando o tempo e a qualidade de vida da pessoa 

infectada.  
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É provável que 90% de todos os fármacos usados na terapia, sejam 

administrados pela via oral, destes, as formas sólidas são as preferidas, pois permitem a 

administração de uma dose exata do fármaco. Os comprimidos são formas 

farmacêuticas sólidas, contendo princípios ativos e excipientes, sendo estes últimos os 

responsáveis pelas características físico-químicas e tecnológicas desejadas. Com a 

finalidade de preservar o principio ativo, mascarar o sabor do fármaco é proposto, o 

desenvolvimento do processo de revestimento, dentre estes, destacam-se: drageamento 

convencional, o revestimento por filme (film coating), o microencapsulamento e o 

revestimento por compressão.( LACHMAN et al., 2001). 

Com o crescimento da epidemia da AIDS principalmente em países como Índia e 

África, é essencial que sejam produzidos medicamentos de baixo custo e que esteja 

disponível a toda população. A combinação de dose-fixa-combinada de estavudina, 

lamivudina, e nevirapina, é um dos regimes mais prescritos em países africanos 

(LAURENT et al., 2004), baseado nisto, objetivou-se o desenvolvimento de uma 

formulação de comprimidos revestidos na forma de dose-fixa-combinada deste esquema 

terapêutico, assim como, seleção do processo de revestimento adequado para os 

comprimidos desenvolvidos. Assim, será disponibilizado uma associação dos principais 

anti-retrovirais em forma de dose-fixa-combinada, contribuindo não apenas para atender 

através do Laboratório Oficial o Programa DST-AIDS do Ministério da Saúde, mas 

também com a política Anti-HIV mundial. 
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JUSTIFICATIVA 

 

É prioridade de saúde pública no mundo, a introdução de novos agentes anti-

retrovirais no mercado, e no Brasil, o Ministério da Saúde (MS), através da Política de 

Medicamentos, do Programa DST-AIDS tem garantido acesso universal e gratuito ao 

tratamento anti-retroviral de acordo com a lei n° 9.313/96, disponibilizando tratamento 

mais adequado aos pacientes infectados pelo HIV, incentivando o desenvolvimento de 

novos medicamentos que garantam uma melhor qualidade e expectativa de vida aos 

pacientes, o que é necessário e oportuno. 

O desenvolvimento de uma forma farmacêutica sólida contendo três dos 

principais agentes anti-retrovirais (estavudina, lamivudina e nevirapina) visa garantir 

eficácia, tolerabilidade e simplicidade, baixo custo, e melhor adesão ao tratamento, 

resultando em mais uma proposta terapêutica no combate a AIDS. Desta forma, tornou-

se essencial o desenvolvimento da tríplice associação inédita no país. Neste contexto, o 

laboratório oficial de referência nacional, Laboratório Farmacêutico do Estado de 

Pernambuco – LAFEPE, desenvolveu em parceria com o Laboratório de Tecnologia de 

Medicamentos – LTM, mais uma parceria nesta linha, tal associação deverá ser de 

grande valia principalmente para países em desenvolvimento na América, Ásia e África.  
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OBJETIVOS 

 

 Objetivo Geral 

 

Desenvolvimento farmacotécnico-industrial da associação de anti-retrovirais, 

estavudina, lamivudina e nevirapina, na forma de comprimidos revestidos, como uma 

nova proposta terapêutica.  

 

 Objetivos específicos 

 

 Realizar a planificação qualitativa e quantitativa com excipientes e definir 

processo de fabricação; 

 Desenvolver e validar metodologia analítica para produto acabado, segundo 

Resolução – RDC nº 899, de 29 de maio de 2003; 

 Definir a melhor formulação para os núcleos da associação citada na forma 

farmacêutica comprimidos; 

 Realizar a transposição de escala; 

 Definir e parametrizar o processo de revestimento para obtenção dos 

comprimidos revestidos; 

 Realizar o estudo de estabilidade segundo a Resolução - RDC nº 1, de 1 de 

julho de 2005. 
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ARTIGO I 
UMA NOVA PROPOSTA TERAPÊUTICA PARA 

TRATAMENTO DA AIDS: 
DA MONOTERAPIA À DOSE FIXA 
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UMA NOVA PROPOSTA TERAPÊUTICA PARA TRATAMENTO DA AIDS: 

DA MONOTERAPIA À DOSE FIXA COMBINADA 

A NEW THERAPEUTICAL PROPOSAL FOR AIDS TREATMENT: FROM 

MONOTHERAPY TO FIXED-DOSE COMBINATION 

Sílvia Renata Queiroz de FARIAS1,4, Zênia Maciel LAVRA1,4, Flávia Patrícia Morais 

de MEDEIROS2,4, Pedro José ROLIM NETO3 

 

 

RESUMO 

É prioridade de saúde pública mundial a introdução de novos agentes anti-retrovirais no 

mercado. Atualmente, são utilizadas quatro classes terapêuticas para esta terapia: 

inibidores de transcriptase reversa análogos de nucleosideo, inibidores de transcriptase 

reversa não análogos de nucleosídeo, inibidores de protease e inibidores de fusão. Por se 

tratar de uma doença com alto nível de replicação, o vírus da imunodeficiência humana 

(HIV) contribui para a ocorrência de mutações e, conseqüentemente, resistência aos 

medicamentos existentes. O tratamento anti-retroviral padrão sempre deve incluir três 

fármacos, podendo ser utilizadas separadamente ou na forma de dose fixa combinada, 
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sendo esta última, a melhor opção, uma vez que este tipo de esquema resulta em melhor 

adesão e conseqüentemente, diminuição do índice de falhas na terapia. O 

desenvolvimento da associação de anti-retrovirais, utilizados individualmente na prática 

médica, viabilizou três fármacos em uma mesma forma farmacêutica (comprimidos 

revestidos), como nova proposta terapêutica, oferecendo oportunidades de melhora da 

potência, durabilidade e conveniência da terapia anti-HIV. Neste contexto, o 

Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco em parceria com o Laboratório de 

Tecnologia de Medicamentos, está desenvolvendo medicamentos em forma de dose-

fixa-combinada (DFC) a base de Zidovudina, Lamivudina, Nevirapina e Estavudina, 

podendo ser de grande valia principalmente para países em desenvolvimento na 

América, Ásia e África. 

Palavras-Chave: Dose-fixa-combinada (DFC), Anti-retrovirais, HIV (vírus da 

imunodeficiência humana). 

ABSTRACT 

The introduction of new antiretroviral agents in the market is a public health priority 

worldwide. Nowadays four therapeutical classes are used for the antiretroviral therapy: 

reverse transcriptase inhibitors nucleosidic analogues, reverse transcriptase inhibitors 

non-nucleosidic analogues, protease inhibitors and fusion inhibitors. Since we are 

dealing with a disease with a high replication level, the HIV contributes to the 

occurrence of mutations and, consequently, to the appearance of resistance to currently 

marketed drugs. The standard antiretroviral therapy must always include three drugs, 

that may be used separately or in the fixed-dose combination, the last one being the best 

option, since this kind of treatment results in a best adhesion and consequently in a 

reduction in the therapy flaws rate. The development of the antiretrovirals association, 

used individually in the medical practice, made possible three drugs in a single 

pharmaceutical form (coated tablets), as a new therapeutic proposal, offering 

opportunities for increasing strength, durability and convenience of the anti-HIV 

therapy. In this context, the Pharmaceutical Laboratory from Pernambuco State in 

partnership with the Medicine’s Technology Laboratory, is developing medicines in 

fixed-dose combination form, containing Zidovudine, Lamivudine, Nevirapine and 

Stavudine, that may be of great value, mostly in developing countries, in America, Asia 

and África. Key words: fixed dose combination (FDC), antiretrovirals, HIV (Human 

Immunodeficiency Vírus) 
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INTRODUÇÃO 

Os vírus causam algumas das maiores destruições que afligem a humanidade. 

Dentre eles destaca-se o vírus da Imunodeficiência Humana que afeta cerca de 40 

milhões de pessoas no mundo (JEROME, 2005), e tem matado mais de 25 milhões de 

pessoas desde que foi reconhecido em 1981 fazendo desta, uma das mais destrutivas 

epidemias relatadas na história (UNAIDS, 2005). 

A síndrome clínica da AIDS (Acquired Immune Deficiency Syndrome, ou 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida) foi primeiramente descoberta nos anos 80, 

mais precisamente em 1981, e o vírus HIV-1 foi identificado um pouco depois dessa 

época, pelos pesquisadores Luc Montaigner, na França, e Robert Gallo, nos EUA, 

recebendo os nomes de LAV (Lymphadenopathy Associated Virus ou Virus Associado à 

Linfadenopatia) e HTLV-III (Human T-Lymphotrophic Virus ou Vírus T-Linfotrópico 

Humano tipo III), respectivamente. Em 1986, um comitê internacional recomendou o 

termo HIV (Human Immunodeficiency Virus ou Vírus da Imunodeficiência Humana) 

para denominá-lo, reconhecendo-o como capaz de infectar seres humanos. Nesse 

mesmo ano foi identificado um segundo agente etiológico, também retrovírus, com 

características semelhantes, denominado HIV-2 (ALVES, 2004; VASCO, 2004). 

O HIV, um retrovírus da subfamília Lentiviridae, apresenta um ciclo de vida 

(Figura 1.1) que requer a transcrição única do seu código genético RNA em DNA pela 

ação de uma enzima conhecida como transcriptase reversa (TR), fazendo com que o 

material genético transcrito integre-se ao genoma do hospedeiro (JEROME, 2005). 

Após a transcrição reversa, o DNA de filamento duplo circula e penetra no núcleo. A 

integração do DNA pró-viral no cromossomo do hospedeiro é mediada por uma 

segunda enzima viral essencial, a integrase. Uma vez incorporado ao cromossomo do 

hospedeiro, o DNA pró-viral pode ser transcrito em RNA do HIV pela maquinaria de 

transcrição celular. Os vírus maduros sofrem um processo de maturação mediada pela 

enzima protease, terceira enzima essencial ao HIV.  
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Figura 1.1: Ciclo de vida do HIV  

 

A evolução natural da infecção se caracteriza por intensa e contínua replicação 

viral em diversos compartimentos celulares e anatômicos, que resulta principalmente na 

destruição e disfunção de linfócitos T que expressam o antígeno de membrana CD4 

(linfócitos T-CD4+) e de outras células do sistema imune (BARRY, 1998). A 

característica fundamental da doença é a deteriorização gradual dos linfócitos T-CD4+. 

Essas células, eliminadas durante a evolução da doença, são essenciais para a resposta 

imunológica, atuando como sinalizadoras de outras células do sistema imune para o 

desempenho de suas funções (MONTEIRO, 2005). 

 A penetração do vírus no organismo ocorre através das células de Langerhans 

presentes nas mucosas, que os apresentam aos linfócitos da sua superfície, ocorrendo 

então à fusão e infecção destes linfócitos. Em poucos dias, o vírus já atinge os 

linfonodos regionais e entra na circulação sangüínea, caracterizando intensa viremia 

(índices elevados de RNA-HIV). Ao atingir a circulação sistêmica, ele também atinge 

os tecidos linfóides e o sistema nervoso central. O tempo entre a infecção e o início da 

viremia varia de 4 a 11 dias. Após este período, o organismo reage à infecção com 

intensa resposta imune, inicialmente através dos linfócitos T citotóxicos (CD8) e em 
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seguida com os linfócitos B, reduzindo a carga viral, mas sem eliminar o vírus 

(FIGUEIRA et al., 2004). 

Por esta razão, o quadro clínico da AIDS é caracterizado em função da contagem 

sangüínea de linfócitos T-CD4+ no indivíduo infectado e a caracterização das condições 

clínicas relacionados à infecção com o HIV (PEÇANHA, 2002). A depleção 

progressiva dos linfócitos T-CD4+ em conjunto com todas estas alterações quantitativas 

e qualitativas do sistema imune leva à imunodeficiência, que em sua forma mais grave 

manifesta-se pelo surgimento de infecções oportunistas e neoplasias que caracterizam a 

AIDS. Assim, a supressão máxima e contínua da replicação viral é desejável para 

reduzir ou reverter o dano imunológico (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004). 

    A infecção pelo HIV pode ser dividida em três fases: aguda, assintomática e 

sintomática. A síndrome aguda acomete 50 a 70% dos indivíduos contaminados que 

podem apresentar os sintomas 2 a 4 semanas após a exposição ao vírus, apresentando 

febre alta, faringite, rash cutâneo, mialgia, astenia, diarréia, vômitos, cefaléias, dentre 

outras, que duram um período de 10 a 15 dias. Em seguida o paciente entra na fase 

assintomática por tempo variável onde o vírus se mantém num estado replicativo de 

pequena intensidade. A fase sintomática é caracterizada pelo surgimento de sinais e 

sintomas inespecíficos, de intensidade variável, além da instalação das doenças 

oportunistas que se desenvolvem em decorrência da alteração imunitária do hospedeiro. 

Estas doenças são geralmente de origem infecciosa ou neoplasias (FIGUEIRA et al., 

2004). 

Diversas etapas do ciclo replicativo do HIV foram identificadas como alvos para 

intervenção farmacológica. Assim, vários compostos são candidatos a fármacos 

terapeuticamente úteis, uma vez que inibem as etapas do ciclo de replicação viral 

(JEROME, 2005). Atualmente, estão disponíveis comercialmente fármacos que 

interferem em três fases do ciclo: inibidores da transcriptase reversa (TR), inibidores da 

protease (IP) e inibidores de fusão (IF).  

A terapia combinada, o notório coquetel anti-AIDS, permite manter níveis 

extremamente baixos ou mesmo indetectáveis de partículas virais circulantes.  

   Infelizmente, apesar desses inúmeros avanços e prolongamento da expectativa de 

vida, a cura da AIDS ainda não foi alcançada, uma vez que, vírus residentes em 

linfócitos T "de memória" não são erradicados através da terapia disponível. Estes vírus 

latentes se replicam continuamente, quando na descontinuidade da terapia ou no 
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surgimento de mutações que confiram a estes, resistência aos fármacos utilizados 

(PEÇANHA, 2002).  

 

DESENVOLVIMENTO 

 
 
INCIDÊNCIA NO MUNDO 

 Dados epidemiológicos da AIDS mostram que em 2005 o número de pessoas 

vivendo com HIV chega a 43 milhões, destes, 38 milhões são adultos, sendo 17,5 

milhões de mulheres, e 2,3 milhões de crianças abaixo de 15 anos (UNAIDS, 2005).

O HIV/AIDS é a quarta maior causa de morte no mundo. Uma estimativa de 14 

pessoas/dia (5 milhões de pessoas/ano, incluindo 600.000 crianças com menos de 15 

anos de idade) estejam sendo infectadas com HIV, com mais de 95% delas vivendo em 

regiões subdesenvolvidas do mundo (GIRARD, 2006).  

O número de infecções do HIV é igualmente distribuído entre homens e mulheres, 

mas a proporção da infecção em mulheres jovens é quase três vezes maior quando 

comparada com homens na mesma faixa etária, o que pode ser entendido também como 

a falta de educação e informação em saúde própria, da realidade dessas mulheres 

(GIRARD, 2006). 

A Organização Mundial de Saúde (OMS) estima que 15% das pessoas em países 

em desenvolvimento (cerca de 1 milhão de  pacientes) que precisam de terapia anti-

retroviral (TARAA) podem ter acesso a estes medicamentos, mas pelo menos 3 milhões 

poderão ser capazes de adquiri-los em 2006, e um novo objetivo para alcançar um 

acesso universal em 2010 foi  estabelecido (OMS, 2005). 

 

 A DOENÇA NA AMÉRICA LATINA 

 O número de pessoas com AIDS na América Latina é de aproximadamente 1,8 

milhões. Em 2005, cerca de 66.000 pessoas morreram de AIDS e 200.000 foram 

infectadas (UNAIDS, 2005). 

Devido as suas grandes populações, países como Argentina, Brasil e Colômbia 

são os que apresentam maior número de portadores do HIV. O Brasil sozinho é 

responsável por mais de um terço das 1,8 milhões de pessoas que vivem com HIV na 

América Latina. A maior prevalência do HIV, no entanto, é encontrada em pequenos 

países, como Belize, Guatemala e Honduras, onde aproximadamente 1% ou mais dos 
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adultos foram infectados pelo HIV até o fim de 2003. No Chile e no Uruguai, a maioria 

das infecções por HIV está concentrada em áreas urbanas. Já no Paraguai o HIV tem 

aparecido nas áreas rurais, especialmente nas que fazem fronteira com Brasil e 

Argentina (UNAIDS, 2005). 

 O acesso a TARAA tem se expandido consideravelmente e o feito do Brasil 

nesta área permanece inigualável. De acordo com as diretrizes do país, pacientes 

portadores de HIV são detectados pelo sistema nacional de saúde e tratados com a 

terapia adequada. O índice de adesão entre os pacientes em tratamento tem sido 

estimado em 75%. A cobertura do tratamento também é alta na Argentina, Chile, Cuba, 

México, Uruguai e Venezuela. Na Costa Rica e no Panamá o acesso ao tratamento tem 

melhorado consideravelmente, reduzindo a mortalidade pela AIDS. Por outro lado, em 

países pobres da América Central e na região andina da América do Sul, o avanço tem 

sido bastante lento. Em 2004, menos de 1.000 pacientes equatorianos tinham acesso ao 

tratamento (UNAIDS, 2005). 

 

POLÍTICA NACIONAL DE MEDICAMENTOS PARA AIDS 

 No Brasil, o primeiro caso de AIDS foi identificado em 1980 e até junho de 

2005 já foram notificados cerca de 371 mil casos. Do total de casos, mais de 80% 

concentram-se nas regiões Sudeste e Sul. Em 2004, uma pesquisa de abrangência 

nacional estimou que no Brasil cerca de 593 mil pessoas entre 15 a 49 anos de idade 

vivem com HIV e AIDS. Deste número, cerca de 204 mil são mulheres e 389 mil são 

homens (BRASIL,  2006a). 

É prioridade de saúde pública no mundo, a introdução de novos agentes anti-

retrovirais no mercado; e no Brasil, o Ministério da Saúde (MS), através da Política de 

Medicamentos de AIDS, tem garantido acesso universal e gratuito ao TARAA, de 

acordo com a Lei n° 9.313/96, disponibilizando tratamento mais adequado aos pacientes 

infectados pelo HIV (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

 Em 1986 foi criado pelo governo brasileiro o Programa Nacional DST/AIDS, e 

em 1991 iniciou-se o processo para a aquisição e distribuição gratuita de medicamentos 

anti-retrovirais (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). Dois anos após (1993) a 

ZIDOVUDINA, primeiro medicamento utilizado no combate ao vírus da AIDS, passou 

a ser produzido pelo LAFEPE (Laboratório Farmacêutico do Estado de Pernambuco), 
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sendo este o primeiro laboratório oficial do país a produzí-lo. Em 1999, com o aumento 

de medicamentos disponibilizados pelo Ministério da Saúde, teve-se como 

conseqüência a queda de 50% na mortalidade e a melhoria da qualidade de vida dos 

portadores do HIV (BRASIL, 2006b). 

 Em 2001, o Brasil ameaçou quebrar patentes e conseguiu negociar com a 

indústria farmacêutica internacional a redução no preço dos medicamentos utilizados na 

terapia. Dezesseis anos após a criação (2002), o Programa Nacional de DST/AIDS é 

considerado por diversas agências de cooperação internacional como referência mundial 

(BRASIL, 2006b).  O número de brasileiros em TARAA tem continuado a aumentar e 

alcançou aproximadamente 170.000 pacientes em setembro de 2005 (OMS, 2005).  

A produção nacional de medicamentos anti-retrovirais é fator essencial para a 

viabilidade da distribuição universal e gratuita dessas drogas para as pessoas que vivem 

com AIDS. Hoje, o Brasil produz oito anti-retrovirais, dentre eles: didanosina (ddI), 

lamivudina (3TC), zidovudina (AZT), estavudina (d4T), indinavir (IND), ritonavir 

(RTV), nevirapina (NVP) e a associação AZT+3TC num mesmo comprimido 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

 

A TERAPIA ANTIRETROVIRAL  

O advento da terapia anti-retroviral, em 1996, conduziu a uma revolução no 

cuidado de pacientes com HIV/AIDS no mundo. Embora os tratamentos não atinjam a 

cura e apresentem novos desafios com relação aos efeitos adversos e resistência às 

drogas, eles têm radicalmente reduzido a razão de mortalidade e morbidade, tem 

aumentado a qualidade de vida das pessoas que vivem com AIDS, e tem transformado 

comunidades. Além disso, HIV/AIDS é agora percebido mais como doença crônica do 

que propriamente como praga, como até pouco tempo este termo poderia ser utilizado 

(OMS, 2005).  

Em 1987, surgiu a primeira droga que conseguiu com sucesso agir em nível de 

TR do HIV, o AZT, droga pertencente à classe de ITRN, demonstrando grande eficácia 

em pacientes em estágios avançados da doença. Desde a aprovação do AZT, o número 

de fármacos disponíveis para o tratamento do HIV tem aumentado consideravelmente, e 

novos mecanismos de ação anti-retroviral tem sido descobertos (TURNER, 2003). A 

partir do ano de 1987 até meados de 1990, o mundo científico viveu de grandes 
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esperanças e muito poucos resultados com a administração de tratamentos à base de 

apenas um tipo de droga (monoterapias). A partir do ano de 1995, um grupo de 

pesquisadores atraiu a atenção da comunidade científica, a respeito de um novo 

esquema terapêutico, que seria a combinação de dois análogos de nucleosídeos. Estes 

estudos demonstraram maior eficácia quando comparados a esquemas monoterápicos; 

estava aí determinado um novo padrão de tratamento para portadores do HIV 

(HOFFMAN, 2003). 

O crescimento das possibilidades de combinações oferece oportunidades de 

melhora da potência, durabilidade e conveniência da TARAA, mas também pode 

ocasionar complicações de tolerância, interações entre fármacos e resistência à terapia. 

Espera-se que os novos regimes sejam seguros e toleráveis, tenham uma baixa carga de 

comprimidos/cápsulas e horários de dosagens simplificados, possam ser administrados 

com outros fármacos, e tenham baixos efeitos colaterais (GOODMAN & GILMAN, 

2003).   

Os inibidores da transcriptase reversa foram a primeira classe de drogas, 

introduzidos como agente anti-retroviral para o tratamento do HIV e têm sido a base da 

terapia anti-HIV (GOODMAN & GILMAN, 2003). Para inibir a replicação viral, quatro 

classes terapêuticas têm sido desenvolvidas (LEGRAND, 2000): ITRNs, ITRNNs, IP e 

IF. Nos Estados Unidos, há atualmente sete inibidores da transcriptase reversa análogos 

de nucleosideo(ITRN), três inibidores da transcriptase reversa não análogos de 

nucleosídeo (ITRNN), sete inibidores da protease (IP), e um inibidor de fusão (IF), 

aprovados pelo “Food and Drugs Administration” (FDA), sendo utilizados em 

combinações de três ou mais fármacos (NACHEGA et al, 2005). Ao compor o esquema 

terapêutico estes devem ser iniciados ao mesmo tempo e em doses completas, evitando 

assim o risco de desenvolvimento de resistência viral e ineficiência da terapia 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). Dentre as classes terapêuticas utilizadas temos: 

• Inibidores da transcriptase reversa análogos de nucleosídeo (ITRN) 

 São pró-drogas análogas de dideoxinucleosídeos, que requerem fosforilação 

intracelular em seu correspondente derivado trifosfatado. O metabólito trifosfato então, 

compete com a transcriptase reversa por agir como um substrato alternativo para a 

enzima, e uma vez que o metabólito é incorporado à cadeia terminal do DNA em 

desenvolvimento, interrompe o alongamento desta (DE CLERCQ, 2004). Os ITRNs 

previnem a continuidade da síntese de DNA viral sendo incorporadas na cadeia 
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nucleosídica de DNA que está sendo produzida pela TR, interrompendo futuras ligações 

nucleosídicas (TURNER et al, 2003). Os fármacos desta classe impedem a infecção 

aguda das células suscetíveis, mas exercem pouco efeito sobre as células já infectadas 

pelo HIV (GOODMAN & GILMAN, 2003). Dentre os inibidores de nucleosídeos 

destacam-se: zidovudina (AZT), didanosina (ddI), zalcitabina, estavudina (d4T), 

lamivudina (3TC), abacavir (ABC), tenovofir (TDF), entricitabina e andoxovir. 

• Inibidores da transcriptase reversa não análogos do nucleosídeo (ITRNN) 

 São compostos sintéticos clinicamente distintos, inibidores alostéricos não 

competitivos que diminuem a razão da incorporação do nucleosídeo e bloqueiam a 

transcriptase reversa por meio de sua ligação adjacente ao sítio ativo da enzima, 

induzindo a alterações na configuração deste local (GOODMAN & GILMAN, 2003). 

Esta classe de drogas possui maior eficácia contra o HIV-1 do que contra o HIV-2 (DE 

CLERQ, 1998). É ativo no seu estado nativo e não requer fosforilação. A forma ideal de 

utilização destes fármacos é na terapia combinada com análogos de nucleosídeos e 

inibidores de protease, onde a atividade sinérgica deles é mais potente (DE CLERCK, 

2004). Dentre os inibidores não nucleosídeos destacam-se: efavirenz (EFZ) e nevirapina 

(NVP). 

• Inibidores de protease(IP) 

A exposição das células infectadas a inibidores de protease do HIV resulta na 

produção de vírus imaturos que carecem de nucleocapsídeo, portanto, não são 

infecciosos. Isto ocorre devido ao impedimento da clivagem de poliproteínas no estágio 

final do processamento da proteína viral, impedindo a montagem e resultando numa 

partícula viral defeituosa e não infecciosa (DE CLERCK, 2004). Dentre estes destacam-

se: saquinavir (SQV), indinavir (IDV), ritonavir (r) (adjuvante farmacológico), 

nelfinavir (NFV), lopinavir (LPV) e atazanavir (ATV). 

• Inibidores de Fusão(IF) 

Uma nova classe de anti-retrovirais, os inibidores de fusão, até o momento 

representada por um único medicamento disponível na prática clínica, a enfuvirtida 

(ENF), passou a ser disponibilizada para terapia de resgate (MINISTERIO DA SAÚDE, 

2006). Inibem a etapa inicial do ciclo de vida do HIV (fixação do vírus) e, 

conseqüentemente, a entrada viral na célula. Testes clínicos têm mostrado que 

inibidores de fusão reduzem a carga viral mais rápido que a terapia convencional 

(GOODMAN & GILMAN, 2003). 
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Pesquisas atuais concentram esforços em busca de novos compostos anti-

retrovirais pertencentes às classes já utilizadas e também na busca de fármacos que 

atuem em outras fases do ciclo (DE CLERCK, 2002), como por exemplo: inibidores de 

adsorção e antagonistas de co-receptores virais, inibidores de integrase. 

Devido a uma rápida seleção de vírus resistentes às drogas presentes no mercado, e 

graças ao aumento do número de drogas anti-HIV aprovadas pelo FDA, as multiterapias 

têm exercido papel importante na eficácia dos tratamentos atuais. O padrão atual de 

tratamento do HIV refere-se à terapia anti-retroviral de alta atividade (TARAA), a qual 

combina pelo menos três drogas anti-retrovirais. Neste tipo de terapia tem-se a 

associação de dois ITRNs associados a um IP ou um ITRNNs. Devido à terapia de 

fármacos atual não ser curativa, o tratamento da infecção por HIV requer um regime, 

com efeito no tempo de vida, cujo objetivo é maximizar a expectativa e qualidade de 

vida do paciente (OMS, 2005). 

O Ministério da Saúde através do Programa Nacional de Doenças Sexualmente 

Transmissíveis sugere os seguintes esquemas terapêuticos, como regimes de 1ª e 2ª 

linha nos tratamentos da AIDS, respectivamente: dois ITRNs (AZT + 3TC) + ITRNN 

(EFZ) ou um IP (LPV/r ou ATV/r); e dois ITRN (ABC + 3TC) ou ddI + 3TC ou TDF + 

3TC + ITRNN (NVP) ou um IP (ATV ou NFV ou SQV/r) (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 

2006) 

A TR do HIV é extremamente propensa a erros, cerca de uma mutação por genoma 

transcrito. O resultado desta transcrição errônea é a geração de múltiplas variantes do 

HIV, que diferem por uma ou mais mutações que estão simultaneamente presentes 

dentro de um indivíduo infectado com o HIV. Estas mutações podem conferir 

resistência às terapias convencionais, ou até mesmo a classes inteiras de drogas. O 

aparecimento de resistência às drogas é associado com uma resposta diminuída à terapia 

e falha virológica (MUGAVERO, 2004). 

 A fim de melhorar a conveniência do tratamento, formulações multidrogas na 

forma de dose-fixa estão sendo amplamente promovidas como regime de 1ª linha em 

programas de acesso ao tratamento anti-retroviral (KAPOOR et al., 2006). 

O termo dose fixa-combinada (DFC) refere-se a associações de classes variadas 

de fármacos em diversas combinações, sendo que os regimes terapêuticos mais potentes 

são aqueles que combinam dois ITRNs e um ITRNN associados numa única forma 

farmacêutica. Dentre as vantagens desta associação: baixo custo, eficácia e 
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tolerabilidade, semelhantes a outros esquemas terapêuticos; melhor adesão ao 

tratamento; menor número de comprimidos/cápsulas ingeridos, sendo esta última, uma 

das mais importantes características, visto ser um dos pré-requisitos da ineficácia de 

grande parte dos tratamentos (LAURENT, 2004); melhoramento de propriedades 

farmacocinéticas e biofarmacêuticas (solubilidade e permeabilidade) dos fármacos 

envolvidos, resultando em formulações mais estáveis também foi observado (KAPOOR 

et al., 2006). 

Nos sistemas terapêuticos utilizados atualmente, o regime inicial varia de 2 a 16 

cápsulas ou comprimidos por dia (HOFFMAN, 2003). Através do esquema de dose fixa 

combinada, é requerida uma menor quantidade de formas farmacêuticas ingerida pelo 

paciente (BRASIL, 2006a), que é uma consideração importante na escolha do 

tratamento. 

 

INÍCIO DO TRATAMENTO 

 O principal objetivo da TARAA é retardar a progressão da imunodeficiência e 

restaurar a imunidade, aumentando o tempo e a qualidade de vida da pessoa infectada. 

O tratamento é recomendado para todos os pacientes infectados pelo HIV que sejam 

sintomáticos, independente da contagem de linfócitos T-CD4+ e para os assintomáticos 

com contagem de linfócitos T-CD4+ abaixo de 200/mm3 (MINISTERIO DA SAÚDE, 

2006).  

Em casos onde não exista possibilidade de se realizar a contagem de linfócitos 

T-CD4+ deve-se introduzir a TARAA mesmo que o paciente não apresente qualquer 

sinal de infecção (assintomáticos). A realização de exames simples como o hemograma 

pode dar um estimativa da infecção, como por exemplo: uma quantidade de linfócitos 

em torno de 1000 mm³ e hemoglobina abaixo de 13 g/dL, indicam provavelmente uma 

baixa carga de linfócitos T-CD4+, e possivelmente a presença do vírus (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2006). 

Segundo WOOD et al. (2005), a fase apropriada para se começar a terapia anti-

retroviral de alta atividade seria em pacientes com uma contagem de células T-CD4+ 

entre 200 e 350 cel/μL e em pacientes que apresentem grandes quantidades de HIV no 

plasma. 

As características individuais do paciente incluindo co-infecção, adesão, dentre 

outros parâmetros, são importantes na hora da escolha da terapia, a fim de que seja 
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definido o melhor esquema terapêutico para cada pessoa, assegurando assim melhores 

resultados (WOOD et al., 2005). As terapias anti-retrovirais têm demonstrado uma 

redução drástica na quantidade de níveis circulantes de HIV no plasma, com isso um 

aumento na quantidade de células T-CD4+ e conseqüentemente, redução na morbidade e 

mortalidade para pacientes que as recebem (WOOD et al., 2005). 

 

O QUE MOTIVA A PESQUISA NA ÁREA 

A adesão do paciente para a TARAA é reconhecida como a chave principal da 

eficácia da terapia, isto geralmente está associada com o desenvolvimento de mutações 

de resistência à droga, progressão da doença e morte. Evidências recentes indicam que a 

relação entre adesão e resistência é postulada por uma curva dose-resposta, tal que o 

risco à resistência aumenta com moderados níveis e diminui com a completa adesão. 

Observações recentes indicam que a diminuição da resposta está associada com o 

desenvolvimento de variados tipos de resistências para diferentes classes de anti-

retrovirais (MUGAVERO, 2004).  

 A falha de resposta ao esquema terapêutico é multifuncional, incluindo estágio 

muito avançado da doença, presença de co-morbidades, resistência viral prévia a um ou 

mais fármacos, absorção gastrintestinal alterada, interações medicamentosas, baixa 

potência do esquema terapêutico, falta de informação, efeitos colaterais, uso de 

medicamentos em subdoses ou de forma irregular (aceleração do processo de seleção de 

cepas virais resistentes) e número elevado de comprimidos e/ou cápsulas por dia 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2004).  

 

CONCLUSÃO 

 

Depois de anos de árdua e frustrante luta contra o HIV, atualmente têm sido vistos 

inúmeros avanços em termos de descobertas da biologia do vírus, assim como, 

novidades em termos de regimes terapêuticos e descobrimento de novos fármacos. Tudo 

isso tem mudado a condição da AIDS como doença inevitavelmente fatal, para ser 

definida como um processo crônico e controlável. 

O desenvolvimento contínuo de fármacos ativos contra cepas de HIV resistentes é 

necessário, uma vez que seu alto nível de replicação contribui para a ocorrência de 

mutações e conseqüentemente de resistência aos medicamentos existentes no mercado. 
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Baseado nisto, faz-se necessário e urgente o desenvolvimento de novos medicamentos, 

assim como novos regimes terapêuticos a fim de que garantam uma melhor qualidade e 

expectativa de vida aos pacientes. 

Atualmente, o tratamento anti-retroviral padrão sempre deve incluir três fármacos, 

podendo ser utilizadas separadamente ou na forma de dose-fixa-combinada, sendo esta 

última a melhor opção, uma vez que este tipo de esquema resulta em melhor adesão e, 

conseqüentemente, diminuição do índice de falhas na terapia. 

O LAFEPE, juntamente com o Laboratório de Tecnologia de Medicamentos 

(LTM), vem contribuindo na pesquisa e desenvolvimento destes medicamentos. 

Atualmente, encontra-se em fase de obtenção tecnológica a forma farmacêutica 

comprimido revestido, associando três dos principais medicamentos anti-retrovirais 

utilizados no país na forma de dose-fixa-combinada num único comprimido, com as 

seguintes associações: estavudina 40 mg + lamivudina 150 mg + nevirapina 200mg e 

zidovudina 300 mg + lamivudina 150 mg + nevirapina 200 mg. Desta forma, este é um 

grande passo para o tratamento da AIDS, visto que estas associações são inéditas no 

país e garantirão uma maior eficácia aos tratamentos já utilizados, além de contribuir 

com a política nacional de AIDS do Ministério da Saúde, que garante tratamento 

adequado, universal e gratuito. 
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CERTIFICAÇÃO DE FORNECEDORES 

 

1. INTRODUÇÃO 

O processo de certificação de fornecedores é ponto chave para os processos de pré-

formulação, e tem início com a aquisição das matérias-primas. Esse processo inicial nos dá 

informações dos insumos (propriedades físicas e químicas da molécula) a serem utilizados, 

garantindo confiabilidade, qualidade, segurança e eficácia do produto final (ANSEL et al., 

2000; MARTINS, 2004; AULTON, 2005).  

Antes de colocar um fármaco numa forma farmacêutica, é essencial que ele seja 

química e fisicamente caracterizado. Os materiais sólidos particulados, em especial os de 

natureza polimérica, são sistemas complexos, passíveis de apresentarem variações em suas 

características físicas e químicas, de lote para lote, mesmo que sua técnica de obtenção seja 

rigorosamente seguida (BARICHELO, 1995). Para garantir que a matéria-prima utilizada 

esteja de acordo com os parâmetros estabelecidos, é necessário a realização de ensaios 

analíticos a fim de garantir que a mesma esteja apta a ser utilizadas sem provocar prejuízos 

ao produto final. 

Este trabalho teve como objetivo caracterizar as matérias-primas: estavudina, 

lamivudina e nevirapina, a fim de garantir qualidade à etapa de desenvolvimento 

farmacotécnico-industrial de comprimidos revestidos na forma de dose-fixa-combinada 

(associação dos três fármacos numa única forma farmacêutica). 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

Os estudos de caracterização de fornecedores foram realizados para os seguintes 

ativos farmacêuticos: estavudina (Nortec Química®, lote 602083), lamivudina (Aurobindo®, 

lote CLMC055034) e nevirapina (Aurobindo®, lote NV 00100106). 
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Foram utilizados os seguintes padrões de trabalho: estavudina (Nortec Química®, lote 

CST 0064, teor 98,11 %); lamivudina (AB Farmo®, lote ILA 0130020, teor 99,37 %) e 

nevirapina (Aurobindo®, lote NV 00100106, teor 98,32 %). 

2.1. Equipamentos / Instrumentos 

Para todos os testes realizados foram utilizados os seguintes equipamentos: balança 

analítica (Mettler Toledo®); balança analisadora de umidade de alta precisão com fonte de 

radiação halógena (Toledo®); espectofotômetro UV 2401 PC (Shimadzu®); cromatógrafo 

líquido de alta eficiência (Shimadzu®); aparelho Karl Fisher (Quimis®); jogo de tamizes 

(Bertel®); polarímetro (schimidt haensch®); fusiômetro; vidrarias graduadas e/ou 

volumétricas (Pyrex®). 

2.2. Reagentes e soluções 

Reagente metanol (Merck®) e solução de Karl Fischer (Merck®), água ultrapurificada e 

purificada (mili-q®), metanol (Merck®), etanol (Merck®), acetona (Merck®), ácido 

clorídrico 0,1 M (Merck®) e hidróxido de sódio 0,1 M (Merck®), clorofórmio (Merck®), 

dimetilformamida (Merck®), ácido acético glacial (Nuclear®). 

2.2. Controle de qualidade físico-químico 

Todas as matérias-primas foram analisadas seguindo métodos de compêndios 

oficiais, Farmacopéia Brasileira, 4ª edição (1988); USP 29, 5ª edição (2006) e métodos 

já validados- descritos nos relatórios de validação - LAFEPE. 

A caracterização realizada para todas as amostras incluiu os seguintes testes: 

descrição, solubilidade, ponto de fusão, conteúdo de água, poder rotatório específico e 

doseamento. 

Inicialmente, para os testes de solubilidade, utilizou-se os seguintes reagentes: 

água purificada, água acidificada pH 2,77; metanol, etanol, acetona, ácido clorídrico 0,1 

M, e hidróxido de sódio 0,1 M clorofórmio, dimetilformamida e ácido acético glacial. 

Para a determinação do ponto de fusão, capilares que continham as amostras 

foram aquecidos até a temperatura de fusão.  

O método aqui utilizado para determinação de conteúdo de água para estavudina 

e lamivudina foi o método por Karl Fisher, enquanto que para nevirapina utilizou-se 
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analisador de umidade de alta precisão com fonte de radiação halógena numa 

temperatura entre 100 -105ºC.  

O poder rotatório específico foi determinado em polarímetro, com uma solução 

aquosa de 10 mg/mL para estavudina e solução metanólica de 8 mg/mL para 

lamivudina. 

O estudo de partição granulométrica foi realizado utilizando-se um jogo de 

tamizes (Bertel®) com malhas de 28, 35, 60, 80, 100 e 200 µm de diâmetro, com 10 

gramas de amostra durante 10 minutos. 

Os ensaios de doseamento foram realizados mediante amostra dos padrões de 

trabalho para os três ativos. A estavudina foi determinada por espectrofotometria, numa 

solução aquosa a 10 µg/mL e lida em detector UV (λ = 266 nm). 

Para a lamivudina foram utilizados dois métodos; por espectrofotometria, solução 

aquosa a 0,0015% e lida em detector UV (λ = 270 nm), e por cromatografia líquida, sob 

as seguintes condições: coluna C18 (Phenomenex ®), 250 x 4,6 mm, 5 μm; detector UV 

(λ = 250 nm); fase móvel com tampão acetato pH 3,8 e metanol (95:5); fluxo 1 mL/min 

e volume de injeção de 10 µL. 

Já a nevirapina utilizou apenas a cromatografia líquida, tendo como fase 

estacionária uma coluna C8 (Simmetry®), 250 x 4,6 mm, 10 μm; detector UV (λ = 237 

nm), fase móvel com tampão fosfato pH 3,0 e acetonitrila (60:40), fluxo 0,8 mL/min e 

volume de injeção de 20 µL. As soluções amostra e padrão foram preparadas a uma 

concentração de 0,3 mg/mL em fase móvel. 

 

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

Foram realizadas análises físico-químicas nos três princípios ativos constituintes do 

comprimido revestido de dose-fixa-combinada. 

 

3.1 Fármacos analisados 

3.1.1 Estavudina (2’,3’-Didesidro-2’,3’-

didesoxitimidina;): possui um peso molecular 

de 224,21 (C10H12N2O4). Sua fórmula 

estrutural está representada na Figura 2.1 

 
Figura 2.1: Estrutura química estavudina
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3.1.2. Lamivudina (2’-desoxi-3tiacitidina): possui 

peso molecular de 229,26 (C8H11N3O3S). Sua 

fórmula estrutural está representada na Figura 2.2. 
 

 

 

 

 

 

3.1.3. Nevirapina (11-ciclopropil-5,11-dihidro-4-metil-6H-

dipirido[3,2-b:2_,3_-f][1,4]diazepin-6-one): possui peso 

molecular de 266,30 (C15H114N4O). Sua fórmula estrutural está 

representada na Figura 2.3.  

Figura 2.3: Estrutura química nevirapina

 

Figura 2.2: Estrutura química lamivudina 

 

 

 

 

3.2. Parâmetros físico-químicos 

 
Tabela 2.1: Resultados do controle de qualidade das análises físico-químico da matéria-prima estavudina – 
lote: 602083. 
 

Parâmetros Especificações Resultado 

Caracteres físicos Pó branco ligeiramente amarelado De acordo 

Solubilidade 
Solúvel em água 

Solúvel em metanol e etanol 

De acordo 

De acordo 

Perda por dessecação Máximo 0,5%  0,36% 

Ponto de fusão Aproximadamente 165 °C 160°C 

Poder rotatório -45° a – 40° - 40,6° 

Doseamento 

(espectrofotometria) 
98,0 a 102,0% 101,08 % 
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Tabela 2.2: Resultados do controle de qualidade das análises físico-químico da matéria-prima lamivudina – 
lote: CLMC055034. 

Parâmetros Especificações Resultado 

Caracteres físicos Pó cristalino branco a branco-amarelado De acordo 

 

Solubilidade 

Facilmente solúvel em água 

Ligeiramente solúvel em metanol e etanol 

Insolúvel em acetona 

Facilmente solúvel em HCl 0,1 M e NaOH 0,1 M 

De acordo 

De acordo 

De acordo 

De acordo 

Perda por dessecação Máximo 2,0 % (por Karl Fischer) 0,21% 

Faixa de fusão 176°C a 178°C 178 °C 

Poder rotatório -135° a –146° a 25 °C - 135, 0º 

Doseamento (espectro) 98,0 a 102,0% 99,89% 

Doseamento (CLAE) 98,0 a 102,0% 101,08% 

 
 
 
 

Tabela 2.3: Resultados do controle de qualidade das análises físico-químico da matéria-prima nevirapina – 
lote: NV00100106 

Parâmetros Especificações Resultado 

Caracteres físicos Pó cristalino branco a branco-amarelado De acordo 

 

Solubilidade 

Pouco solúvel em água 

Solúvel em clorofórmio 

Levemente solúvel em dimetilformamida 

Pouco solúvel em ácido acético e metanol 

Não conforme 

De acordo 

De acordo 

De acordo 

Perda por dessecação Máximo 2,0% 0,4% 

Faixa de fusão 247ºC a 249ºC 248ºC 

Doseamento (CLAE) 98,0 a 102,0% 99,6% 

 

Inicialmente, foram analisadas as características macroscópicas dos três ativos, 

tendo os mesmos apresentado resultados de acordo com o estabelecido em compêndios 

oficiais. 

 A solubilidade e o ponto de fusão podem dar informações importantes sobre a 

pureza e a qualidade das matérias-primas utilizadas; variações relacionadas ao ponto de 

fusão e solubilidade podem ser indicativos da presença de polimorfos e/ou impurezas. A 

presença de um ou outro pode acarretar em falta de estabilidade nas formulações 

(ANSEL et al., 2000; AULTON, 2005). Os resultados demonstraram que todas as 

matérias-primas analisadas apresentaram ponto de fusão dentro do limite estabelecido. 

Contudo, no parâmetro de solubilidade, a nevirapina apresentou baixa solubilidade em 
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água, contradizendo o previsto na Farmacopéia Brasileira, 4ª edição, mas estando de 

acordo com o laudo do fornecedor. 

O teste de conteúdo de água foi outro parâmetro analisado durante a certificação 

da matéria-prima, uma vez que o impacto da umidade sobre produtos e processos 

farmacêuticos pode acarretar vários problemas na estabilidade química, estrutura dos 

cristais, fluidez dos pós, compactação, lubrificação, taxa de dissolução dentre outros 

(LACHMAN et al., 2001; AULTON, 2005). Todos os ativos analisados foram 

aprovados. 

O princípio fundamental da polarimetria baseia-se na existência de atividade 

óptica de uma substância (GENNARO, 2004). A partir da constatação de que diferenças 

isoméricas podem dar origem a diferenças na atividade biológica, o reconhecimento e a 

possibilidade de desenvolvimento de enantiômeros isolados passou a ser uma 

abordagem de importância para a indústria farmacêutica. Os fármacos racêmicos são 

misturas de enantiômeros, ou seja, contêm duas substâncias diferentes, que apresentam 

atividades biológicas também diferentes, podendo apresentar efeitos colaterais 

significativos (BERMUDEZ e BARRAGAT, 1996). Segundo FILMORE (2003) 76 % 

dos fármacos inseridos no mercado em 2000 eram enantiômeros isolados comparados a 

21 % em 1991; e, em 2001, 36 % dos medicamentos disponíveis no mercado já eram 

compostos por enantiômeros isolados. A lamivudina, que é o enantiômero levógiro (-), 

tem menos toxicidade e maior atividade antiviral do que o enantiômero destrógiro (+) 

(GOODMAN & GILMAN, 2003). Os resultados apresentados estão de acordo com os 

dados de compêndios oficiais. 

O tamanho das partículas exerce uma influência determinante nas propriedades de 

compactação do comprimido, o que pode acarretar em falta de uniformidade de 

conteúdo, resistência à tração e à dureza. Por isso é tão importante à determinação deste 

parâmetro durante os processos de pré-formulação (LEE e KUO, 2006). Sendo assim, é 

de fundamental importância a determinação do tamanho de partículas, uma vez que 

estão presentes na mesma formulação três substâncias ativas, e que podem influenciar 

vários fatores importantes, como por exemplo, a reologia e uniformidade da mistura, 

podendo resultar em características indesejáveis ao produto final. O príncipio da 

granulometria consiste na capacidade de um pó em passar pelos orifícios de tamizes de 

várias dimensões. Os resultados aqui apresentados mostram que cerca de 95 % da  

estavudina permaneceu retida entre as mesmas malhas, de 28 – 60 µm; para lamivudina, 
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67 % da amostra ficou retida entre as malhas de 28 – 60 µm, e para nevirapina 5,60 % 

do pó se distribuíram entre as malhas de 28 e 60 µm. 57,36 % do pó se distribuíram 

entre 80 e 200 µm e aproximadamente 38 % se apresentam com diâmetro de partícula 

inferior a 200 µm. Os resultados mostram que as três substâncias ativas apresentam 

tamanhos de partículas variados, fazendo-se necessário a calibração antes da etapa de 

formulação dos comprimidos revestidos. 

Os métodos analíticos por espectrosocopia utilizados, para determinação de teor 

da estavudina e lamivudina, utilizados foram desenvolvidos e validados. Para as 

determinações por cromatografia líquida de alta eficiência de lamivudina e nevirapina 

utilizou-se o método descrito na Farmacopéia Brasileira. Todas as amostras foram 

preparadas em triplicata e apresentaram um teor dentro dos limites estabelecidos nos 

respectivos compêndios. 

 

 

4. CONCLUSÃO 

Os resultados físico-químicos de caracterização dos insumos utilizados no estudo 

de desenvolvimento farmacotécnico demonstraram que a estavudina, e a lamivudina e 

nevirapina se apresentaram dentro dos parâmetros estabelecidos nos compêndios 

oficiais, aprovando-os para passar para as próximas etapas: desenvolvimento de um 

núcleo que atenda ao processo de revestimento, definição de especificações para o 

produto acabado e para registro, realização da etapa de qualificação de fornecedores, 

atendendo a RDC 210 da ANVISA (BRASIL, 2003).  
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1. INTRODUÇÃO 
 

Durante o processo de desenvolvimento do fármaco, a validação de método é 

realizada como aspecto primordial para a garantia da qualidade analítica, com a 

finalidade de assegurar e confirmar evidências objetivas de que os requisitos específicos 

para um determinado uso pretendido são atendidos (BARROS, 2003). Para registro de 

novos produtos, todos os órgãos reguladores do Brasil e de outros países exigem a 

validação do método analítico e, para isso, a maioria deles tem estabelecido documentos 

oficiais que são diretrizes a serem adotadas no processo de validação (RIBANI et al., 

2004) 

Os métodos cromatográficos são normalmente utilizados para validação de métodos 

analíticos, quando estes não estão descritos em compêndios oficiais, segundo resolução 

RE nº 899/2003 da ANVISA, o método será considerado validado mediante avaliação 

dos seguintes parâmetros: linearidade, intervalo, precisão, limite de detecção (LD), 

limite de quantificação (LQ), exatidão e robustez (MONTEIRO, 2005). 

Na terapia anti-retroviral convencional, várias classes de fármacos são combinados 

na forma de monoterapias. As mais potentes e atuais terapias fazem uso da junção de 
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dois ou três fármacos numa única forma farmacêutica, constituindo o esquema de dose-

fixa-combinada, produzindo maior eficácia e adesão aos tratamentos (KAPOOR et al., 

2006).  

Estavudina (d4T), lamivudina (3TC) e nevirapina (NVP) constituem o esquema 

terapêutico de 1ª linha sugerido pela Organização Mundial de Saúde (OMS), para 

tratamento da AIDS (OMS, 2005 e MINISTÉRIO DA SAÙDE, 2006). 

Recentemente, alguns métodos para quantificação de d4T, 3TC e NVP têm sido 

propostos, mas, no entanto, estes utilizam a forma de gradiente de eluição (WISSEN et 

al., 2005; KAPOOR et al., 2006), sendo desta forma demorada e difícil para uma rotina 

na indústria farmacêutica.  

Devido a necessidade do medicamento no mercado com qualidade, faz-se necessário 

desenvolver métodos analíticos que sejam precisos, exatos, simples, seguros e rápidos, 

além de serem facilmente adaptados para a rotina analítica do controle de qualidade. 

Este trabalho teve como objetivo desenvolver metodologias analíticas por 

cromatografia líquida de alta eficiência para quantificações simultâneas de d4T, 3TC e 

NVP, comprimidos revestidos na forma de dose-fixa-combinada, de maneira rápida, 

simples e econômica. 

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

2.1 Materiais 

No desenvolvimento e validação do método analítico para produto acabado, foram 

utilizadas as seguintes matérias-primas: d4T (Nortec®), 3TC (Nortec®), NVP 

(Aurobindo®) e o comprimido revestido desenvolvido. Os reagentes acetonitrila e 

metanol (JT Baker®), álcool isopropílico (Nuclear®), ácido orto-fosfórico (Merck®). 

Foram utilizados padrões de trabalho das referidas matérias-primas. Para validação do 

método analítico do produto acabado, foram utilizados os comprimidos revestidos do 

lote piloto II. 

 

2.2 Equipamentos 

Foram utilizadas vidrarias (Pyrex®) calibradas e certificadas e os equipamentos 

previamente qualificados: sistema de purificação de água (Milli-Q Millipore 

Corporation®); sistema de filtração à vácuo; aparelho de Ultrassom (Unique®); phmetro 
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(Tecnal®); balança analítica (Mettler®); cromatógrafo líquido de alta eficiência 

(SHIMADZU®), com bombas LC – 10ADVP, autoinjetor SIL – 10ADVP, detector SPD 

– 10 AVP, controlador SCL – 10 AVP e forno CTO – 10ASVP; e espectrofotômetro 

UV 2401PC (Shimadzu®). 

 

2.3 Condições Cromatográficas 

As colunas utilizadas neste estudo: colunas C18 e C8 (Tabela 3.1a e 3.1b, ANEXO 

I). Para a preparação da fase móvel foram utilizados os seguintes reagentes: acetonitrila 

e metanol grau HPLC (JT Baker®) e álcool isopropílico (Nuclear®); fosfato de potássio 

monobásico anidro (Merck®); acetato de amônio (Merck®); fosfato de sódio 

monobásico anidro (Merck®); sal sódico do ácido hexasulfônico (Merck®) e 

heptasulfônico (Regis®) e ácido orto-fosfórico (Merck®). 

 

2.4 Desenvolvimento do Método Analítico 

Baseando-se em referências bibliográficas, foram testados vinte e quatro métodos 

analíticos, avaliando-se os seguintes parâmetros: colunas (C8 e C18); fase móvel, 

modificando os tipos e proporções dos tampões utilizados (KH2PO4, Na2HPO4 em água 

purificada com acetonitrila (ACN) e metanol); comprimentos de onda (λ) (237, 257, 

266, 270 e 280 nm); fluxo (0,4; 0,6; 0,8 e 1,0 mL/min); volume de injeção (10,0 e 20,0 

μL); temperaturas do forno (25°C e 30°C) (Tabela 3.1a e 3.1b, ANEXO I). 

A partir dos cromatogramas obtidos, avaliou-se a adequação do sistema 

cromatográfico, através dos parâmetros: fator de capacidade, número de pratos teóricos 

e assimetria.  

2.4.1.Validação do Método Analítico para comprimidos revestidos 

A validação do método analítico foi realizada para os comprimidos revestidos, visto 

que os princípios ativos, isoladamente, na formulação já apresentam métodos descritos e 

farmacopéicos não necessitando, portanto, serem validados.   

 

2.4.1.1 Preparação da solução amostra 

Preparou-se as soluções estoque de d4T, 3TC e NVP com as seguintes 

concentrações respectivamente (0,2; 0,75 e 1 mg/mL) em fase móvel. Soluções na 

concentração de 40, 150 e 200 μg/mL, foram obtidas a partir da solução estoque. 
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2.4.1.2 Preparação da curva de calibração  

 A partir da solução estoque contendo os três fármacos (0,2; 0,75 e 1 mg/mL), 

soluções nas concentrações de 10; 40 e 80 µg/mL para d4T, 37,5; 150 e 300 µg/mL para 

3TC e 50; 200 e 400 µg/mL para NVP, correspondendo aos pontos utilizados para 

obtenção da curva de calibração, para as concentrações mínima, média e máxima. 

 

2.4.1.3 Condições cromatográficas 

Foi utilizado um método gradiente binário, com coluna de fase reversa C18 

Phenomenex® (150 X 4,6 mm com tamanho de partícula de 5 μm), tendo como fase 

móvel  água purificada acidificada com pH 2,77 : metanol (45:55), com um fluxo de 1,0 

mL/min, detector UV (λ 257 nm), volume de injeção de 20 µL, temperatura do forno de 

25°C. 

 

2.4.1.4 Parâmetros avaliados 

Foram realizadas determinações de amostras em sextuplicatas e para cada parâmetro 

avaliado foram realizadas curvas de calibração diárias. Baseado na Resolução RE n° 

899/2003, da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), foram avaliados os 

parâmetros de performance analítica: robustez, lineraridade, repetitividade, 

especificidade e limites de detecção e de quantificação. 

A especificidade é o primeiro passo no desenvolvimento e validação de um método 

instrumental de separação e deve ser reavaliada continuamente durante a validação e 

subseqüente uso do método. Foi realizada através de análises de placebo dos 

comprimidos revestidos, utilizando os mesmos excipientes presentes no comprimido, 

celulose microcristalina 101, polivinilpirrolidona, croscarmelose, dióxido de silício 

coloidal, estearato de magnésio, além dos componentes do revestimento.  

A robustez foi realizada através de pequenas variações na proporção da composição 

da fase móvel, fluxo e temperatura do forno. Para a variação da proporção da 

composição da fase móvel, foram realizadas análises com água purificada acidificada 

pH 2,77 e metanol nas proporções de (46 : 54); (45 : 55); (44 : 56). Com relação ao 

fluxo, foram analisados os fluxos de 0,99; 1,00 e 1,01 mL/min. Para a temperatura do 

forno, foram avaliadas as temperaturas de 24, 25 e 26°C.  
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A linearidade foi avaliada através da análise da regressão linear pelo método dos 

mínimos quadrados dos pontos médios de quatro curvas autênticas com o mínimo de 

sete pontos nas concentrações de 10, 20, 32, 40, 48, 60 e 80 µg/mL de d4T; 37,5; 75; 

120; 150; 180; 225 e 300 µg/mL de 3TC e 50; 100; 160; 200; 240; 300 e 400 µg/mL de 

NVP. A faixa de variação foi testada entre 25 - 200 % da concentração de análise.  

A precisão foi avaliada em termos de repetitividade (precisão intra-ensaio) pela 

determinação de seis amostras individuais do produto num pequeno intervalo de tempo, 

nas mesmas condições de teste com o mesmo analista e instrumentação. A 

repetitividade representa a concordância entre os resultados de medições sucessivas de 

um mesmo método, efetuadas sob as mesmas condições de medição, mesmo 

procedimento, mesmo analista, mesmo instrumento usado sob as mesmas condições, 

mesmo ambiente de trabalho, repetições num curto intervalo de tempo. A repetitividade 

envolve várias medições da mesma amostra, em diferentes preparações e é, algumas 

vezes, denominada precisão intraensaio ou intra-corrida e pode ser expressa através da 

estimativa do desvio padrão relativo (RSD) ou coeficiente de variação (RIBANI et al., 

2004). 

Os limites de detecção e de quantificação foram calculados pela divisão do desvio 

padrão dos coeficientes lineares das quatro curvas de calibração dos ensaios de 

linearidade, pelas médias dos coeficientes angulares das respectivas curvas, 

multiplicando-se por 3,3 e 10, respectivamente.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1. Desenvolvimento do método analítico 

Vários métodos de quantificação para anti-retrovirais estão presentes na literatura, 

sendo que a maioria envolve extração em plasma (AYMARD, 2000; TURNER et al., 

2003; NOTARI et al., 2006). 

O desenvolvimento farmacotécnico de comprimidos possui como etapa fundamental 

o desenvolvimento de metodologia a fim de quantificar os princípios ativos existentes, 

neste trabalho o método desenvolvido foi capaz de quantificar três fármacos, de forma 

segura, eficaz e com agilidade, visto que em uma rotina da indústria farmacêutica esses 
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três parâmetros são muito importantes para avaliar a qualidade do produto. (KAPOOR 

et al., 2006). 

Inicialmente optou-se por uma fase móvel que continha tampão fosfato: acetonitrila, 

em diferentes proporções, uma vez que este tipo de fase móvel é amplamente utilizada 

(ANBAZHAGAN et al., 2005; AYMARD et al., 2000; NOTARI et al., 2006), para 

quantificação de variados anti-retrovirais.  

Não foram obtidos bons resultados, pois os picos da lamivudina e estavudina não 

apresentavam separação com a resolução satisfatória, o que pode está associado ao tipo 

de coluna que foi utilizado coluna C8 e C18 com variados tamanhos de comprimento e 

diâmetro de partículas, onde a literatura fazia referência a colunas C18 (250 X 4,6 mm, 

partícula de 5μm). Esta foi a justificativa para terem sido testada as diferentes colunas 

com variados comprimentos, diâmetros e tamanhos de partícula. Segundo CIOLO, 

(1998) a eficiência da coluna depende da técnica de empacotamento e da sua natureza. 

Sendo assim é de extrema importância o tipo de coluna utilizada, seu tamanho, assim 

como o tamanho de partícula e o tipo do seu empacotamento, para que se tenha boa 

resolução e quantificação dos picos. 

Baseado no pressuposto que as amostras em teste não apresentavam bons resultados 

em termos de resolução através do método isocrático, optou-se por utilizar método de 

gradiente, uma vez que este tipo de método é citado em várias referências 

(ANBAZHANGAN et al., 2005; WISSEN et al., 2005; KAPOOR et al., 2006), e 

favorece a dissociação dos picos na amostra, utilizando diversos métodos, mas também 

sem obtenção de resultados satisfatórios. 

Os resultados não satisfatórios obtidos evidenciavam a falta de seletividade do 

método, visto que tanto os picos de estavudina quanto lamivudina se apresentavam com 

resolução nula ou muitas vezes sobrepostos. Estes dois fármacos apresentam alta 

polaridade e sua tendência é em permanecer na fase aquosa (WISSEN et al., 2005). 

KAPOOR et al. (2006), relatam que a mistura de metanol: água na proporção de 

(20:80), provou ser a melhor escolha em termos de resolução de picos para estavudina e 

lamivudina, sendo assim confirmado na prática laboratorial. No entanto, a quantificação 

da nevirapina não foi possível com esse método, comprovando sua baixa solubilidade 

em água.  

 55
Farias, S.R.Q 



Desenvolvimento de comprimidos revestidos dose-fixa-combinada - estavudina, lamivudina e 
nevirapina - para tratamento da AIDS                                         

 
Artigo III  

 
GRANJEIRO (2000) demonstrou ser capaz de quantificar nevirapina utilizando fase 

móvel na proporção de metanol e água (70:30). A água acidificada foi um parâmetro 

utilizado, visto que aumenta a solubilidade da nevirapina, e conseqüentemente, sua 

eluição na fase estacionária.  

A fim de completar a eficiência dos resultados, utilizamos a coluna C18 

Phenomenex®, sendo este tipo de coluna formada por sílica com revestimento 

polimérico e reconhecidamente tem sua performance melhorada para todas as classes de 

compostos, desde aquelas bases polares até ácidos não polares, sem alterar performance 

da coluna, sendo extensiva numa faixa de pH 1-12, uma grande variação, visto que 

normalmente as colunas suportam uma variação de pH entre 2 – 8. Valores abaixo ou 

acima destes podem ocasionar perda da eficiência da coluna e comprometimento da 

análise. 

Sendo assim, o método desenvolvido mostrou-se com boa resolução quando da 

utilização de fase móvel composta por água acidificada pH 2,77 : metanol na proporção 

de 45:55. A coluna utilizada para os resultados acima descritos foi C18 (150 X 4,6 cm, 

partícula de 5 μm), o que propiciou a obtenção de picos simétricos, bem definidos e 

com tempos de retenção ideais para serem utilizados numa rotina de indústria 

farmacêutica. 

A partir destes resultados, foi decidido validar o método desenvolvido uma vez que 

no caso de metodologias não descritas em compêndios oficiais, estas teriam que ser 

validadas segundo resolução RE nº 899/2003 da ANVISA. 

 

3.2 Validação do Método analítico 

Para validar o método desenvolvido foi utilizado um método binário com fase 

móvel composta por água purificada pH 2,77 : metanol (45:55),  fase estacionária C18 

(150 X 4,6 cm; 5μm). O comprimento de onda selecionado de 257 nm foi trabalhado em 

virtude da varredura em cromatográfo com decetor com arraste de diodo. Este se 

apresentou como o ponto de maior absorvância para os três fármacos, resultando, em 

melhor sensibilidade para a estavudina, ativo em menor concentração. A temperatura do 

forno foi estabelecida a 25°C. O volume de injeção em 20 µL, e concentrações de 40, 

150, 200 µg/mL para d4T, 3TC e NVP respectivamente. 
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3.2.1 Parâmetros analisados 

Na análise do placebo realizada nas condições cromatográficas já citadas, não foi 

detectado a presença dos picos de estavudina, lamivudina e nevirapina, nos seus tempos 

de retenção específicos, comprovando a especificidade do método (Figura 3.1). Este é 

um passo importante na validação do método analítico, visto que, se a especificidade 

não for assegurada, a linearidade, a exatidão e a precisão poderão ser comprometidas. 

           Figura 3.1 : Cromatograma obtido da análise do placebo 

No parâmetro da robustez, para todas as modificações analisadas, os resultados 

foram tratados estatisticamente por análise de variância (ANOVA) one-way. Não foram 

evidenciadas diferenças estatisticamente significativas com intervalo de confiança de 95 

% entre as condições avaliadas, a proporção da fase móvel, fluxo e temperatura do 

forno, indicando que o método é robusto (Tabela 3.2 - 3.5, ANEXO II). 

Na linearidade, a equação de regressão linear obtida pelo método proposto foi para 

estavudina y = 114134,7 (+1660,379)x + 49173,27 (+77949,42); para lamivudina y = 

30435,93 (+442,7676)x + 49173,27 (+77949,42); e para nevirapina y = 39483,42 

(+515,7374)x + 75219,74 (+121061,1). 

A análise de regressão linear pelo método dos mínimos quadrados demonstrou um 

coeficiente de correlação para todos os analitos que se encontra próximo da unidade 

(0,99904; 0,99870 e 0,99852), respectivamente demonstrando que há correlação linear 

entre as variáveis X (concentração de princípios ativos) e Y(área), onde o R2 obtido foi 

de 99,87; 99,87 e 99,85 %, respectivamente, considerando que a variação total em torno 

da média é explicada pela regressão, restando 0,13; 0,13 e 0,15 % que são explicados 
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pelos resíduos. A ANVISA recomenda um coeficiente de correlação igual a 0,99. Este 

parâmetro permite uma estimativa da qualidade da curva obtida, pois quanto mais 

próximo de 1,0 menor a dispersão do conjunto de pontos experimentais e menor a 

incerteza dos coeficientes de regressão estimados (RIBANI et al., 2004). Aplicando 

ANOVA, verificou-se através de testes F, com 95 % de confiança, que a regressão é 

estatisticamente significativa e que não há evidências de falta de ajuste. Portanto, o 

método é linear em concentrações compreendidas entre 10 e 80 µg/mL; 37,5 – 300 

µg/mL  e  50 – 400 µg/mL para d4T, 3TC e NVP, respectivamente.  

A repetitividade foi um dos itens da precisão analisada. Foi realizado baseado no 

coeficiente de variação (CV < 2%) de seis amostras analisadas pela concentração do 

ponto médio (100 %) para os três fármacos, isto é 40, 150 e 200 µg/mL (d4T, 3TC e 

NVP) respectivamente, os quais apresentaram como resultados os seguintes CV de 0,89; 

0,88; 0,80 (d4T, 3TC e NVP) ( Tabela 3.6, ANEXO IV). 

Os limites de detecção e quantificação para os fármacos são 0,18 e 0,27 μg/mL; 

0,67 e 1,02 μg/mL e 0,61 e 0,91μg/mL, para d4T, 3TC e NVP, respectivamente. Estes 

dados demonstram a alta sensibilidade do método analítico. 

 

1.2.3 Eficiência da coluna 

A resolução é um parâmetro importante no que diz respeito à eficiência da coluna, 

em virtude da formulação desenvolvida possuir três substâncias com tempos de retenção 

próximos, mesmo assim o método apresentou uma boa resolução, visto que entre 

estavudina e lamivudina apresentou-se uma resolução de 3,26 e entre estavudina e 

nevirapina, 6,48 (Figura 3.2). 
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Figura 3.2: Cromatograma obtido da análise de comprimidos revestidos contendo 3TC; d4T e NVP  
 

Segundo CIOLO, (1998) o conceito de números de pratos teóricos somente é válido 

para cromatogramas obtidos isotermicamente e em condições isocráticas, o que não se 

aplica ao método aqui proposto que utilizou o gradiente binário. 

Os parâmetros assimetria e fator de capacidade apresentaram os seguintes 

resultados: 1,26 e 1,77; 1,14 e 0,94;; 1,14 e 3,82, respectivamente, para 3TC, d4T e 

NVP. 

 

 4. CONCLUSÃO 

 

O método proposto se mostrou robusto, linear, preciso com relação à 

repetitividade, específico e sensível, segundo a Legislação em vigor, Resolução – RE nº 

899, de 29 de maio de 2003, ficando os parâmetros de precisão e exatidão a serem 

analisados posteriormente. 

Os resultados obtidos mostram de forma preliminar que o método pode ser 

recomendado para rotina de análise de quantificação para estavudina, lamivudina e 

nevirapina simultaneamente, em comprimidos revestidos dose-fixa-combinada, de 

maneira rápida, prática e econômica quando comparada às metodologias já existentes. 
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1. INTRODUÇÃO 

A melhora da qualidade de vida dos pacientes portadores do HIV (vírus da 

imunodeficiência humana) só se deu a partir da introdução do acesso gratuito à terapia 

anti-retroviral. 

 O aumento do número de fármacos anti-HIV é capaz, rapidamente, de aumentar o 

número de diferentes combinações para o tratamento, sendo esta uma das propostas 

sugeridas pela OMS (2005), conhecida como terapia anti-retroviral de alta atividade 

(TARAA). Nesta terapia, os diferentes fármacos podem estar associados numa única 

forma farmacêutica constituindo o regime de dose-fixa-combinada (DFC). 

Dentre as vantagens dos regimes combinados na forma de dose-fixa, podemos 

apontar a praticidade de administração, visto que, os mesmos reduzem 

consideravelmente a quantidade de formas farmacêuticas ingeridas e, 

conseqüentemente, a probabilidade de erros durante a administração, melhorando a 

adesão ao tratamento. Além disso, também facilita a estocagem e a logística de 
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distribuição destes medicamentos, sendo a maior das vantagens a diminuição da 

resistência natural que acomete o paciente em regimes terapêuticos únicos (OMS, 

2005). 

Atualmente, são previstos alguns esquemas terapêuticos conhecidos como ideais 

para serem utilizados como regimes de primeira linha, principalmente para adultos e 

adolescentes; são eles: estavudina / lamivudina / nevirapina; zidovudina / lamivudina / 

nevirapina; estavudina / lamivudina / efavirenz; zidovudina / lamivudina / efavirenz. 

(MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2006). 

Os fármacos estavudina, lamivudina e nevirapina, na forma de dose-fixa-

combinada, formam um dos primeiros regimes na terapia do HIV (KAPOOR et al., 

2006). 

A estavudina também conhecida como d4T, tem sido extensamente utilizada em 

combinação com outros anti-retrovirais para tratamento de pacientes infectados com 

HIV, mostrando a diminuição dos níveis do vírus no plasma, assim como diminuição da 

progressão clínica da doença (NARANG et al., 2004). Já a lamivudina (3TC), possui 

um excelente recorde de eficácia, segurança e tolerabilidade, sendo o fármaco de 

escolha para pacientes que estão recebendo terapia TARAA, associado à infecção da 

Hepatite B (CARRASCO, 2000). A nevirapina (NVP) tem demonstrado eficácia clínica 

quando administrada em combinações com outras drogas.  

Como forma farmacêutica, os comprimidos, são um dos produtos que mais 

trazem desafios quando da concepção e produção. Os estudos de desenvolvimento 

farmacotécnico para os processos de formulação podem ser amplamente divididos em 

duas fases: estudos de formulação e otimização (PLUMB et al., 2003). Os excipientes 

contribuem significativamente para a funcionalidade e a processabilidade das 

formulações, desta forma é essencial que a seleção dos excipientes seja feita de forma 

criteriosa (NACHAEGNARI & BANSAI, 2004).  

Os processos de revestimento são amplamente utilizados com inúmeros 

objetivos, como: facilidade da administração do fármaco, proteção do princípio ativo 

contra fatores externos, dentre outros. Atualmente, os tipos de revestimento mais 

comuns são os revestimentos conhecidos como peliculados, que podem envolver a 
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utilização de solventes aquosos e orgânicos (MOURA, 2005). As técnicas modernas se 

baseiam no uso de água como solvente, uma vez que, quando comparada aos solventes 

orgânicos, reduz significativamente os custos, trazendo economia e segurança, visto que 

muitos dos solventes orgânicos são inflamáveis e tóxicos, ocasionando prejuízos ao 

operador e ao meio ambiente (AULTON, 2005). O processo de revestimento deve ser 

realizado com a deposição do material a ser revestido de forma lisa e uniforme, de modo 

que mantenha as características do núcleo. 

A combinação de DFC de d4T, 3TC, e NVP, é um dos regimes mais prescritos 

em países africanos (LAURENT et al., 2004). Baseado nisto, objetivou-se o 

desenvolvimento de uma formulação de comprimidos revestidos na forma de dose-fixa-

combinada deste esquema terapêutico, assim como a seleção do revestimento adequado 

para os comprimidos produzidos, passando posteriormente, à transposição de escala da 

formulação ideal e finalizando com o estudo de estabilidade, segundo os parâmetros da 

RE n° 1 (ANVISA, 2005).    

 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 

 

Para o desenvolvimento farmacotécnico-industrial do núcleo foram utilizados os 

seguintes insumos farmacêuticos: princípios ativos (P.A.) estavudina (Nortec 

Química®), lamivudina (Nortec Química®), e nevirapina (Aurobindo®); e o seguintes 

excipientes: celulose microcristalina 250 (New Zealand®) e 101 (Comprecel - 

Valdequímica®), amido de milho (Amilofarma - Cargill®), polivinilpirrolidona 

(Forlab®), dióxido de silício coloidal (Degussa®), estearato de magnésio (Labsynth®), 

crospovidona (ISP Technologies®) e croscarmelose sódica (Dinalab®). Para o 

revestimento, foram testados os polímeros Instamoist shield (Instacoated®) e Opadry 

white II HP (Colorcon®). Os solventes utilizados foram: álcool industrial e água 

purificada. Os equipamentos utilizados no processo de desenvolvimento farmacotécnico 

foram: balança semi-analítica Marte®, misturador em V (Lawes®), granulador oscilante 

(Fabbe®), estufa (Imarvil®), compressora rotativa (Neuberger® e Lawes®) e sistema de 

revestimento em drageadeira (Fabbe®).  
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2.1 DESENVOLVIMENTO FARMACOTÉCNICO 

 

2.2.1 Produção de lotes de bancada (LB) 

Foram manipulados quatro lotes de bancada (LB), contendo a seguinte proporção 

de ativos associados: 40 mg de d4T, 150mg de 3TC e 200 mg de NVP, sendo 

adicionados os excipientes, partindo para estabelecer planificação qualitativa e 

quantitativa. 

O processo de obtenção dos núcleos foi testado por compressão direta e 

granulação por via úmida. Os LB foram manipulados utilizando: celulose 

microcristalina 250, celulose microcristalina 101 e amido de milho como diluentes; 

dióxido de silício coloidal como deslizante; estearato de magnésio como lubrificante. 

Para as formulações obtidas por via úmida foi utilizado o glicolato de amido sódico e a 

crospovidona como agente desintegrante, além do polímero de dispersão 

polivinilpirrolidona como agente agregante. No processo de revestimento utilizou-se 

dois sistemas poliméricos gastrossóluveis de diferentes fabricantes, Opadry white II HP 

(Colorcon®) e Instamoist shield (Instacoated®). 

Todos os lotes de bancada (LB) foram produzidos totalizando 250 g, sendo que o 

primeiro LB foi desenvolvido utilizando o método por compressão direta, enquanto nos 

demais se utilizou granulação por via úmida. 

O processo de fabricação para a formulação obtida por compressão direta foi 

realizado de acordo com a seqüência de etapas: mistura em separado de 50 % dos 

ativos, diluentes, deslizantes e desintegrantes num misturador em “V” durante 10 

minutos, e posteriormente, adição dos componentes restante da formulação, além de 

todo o percentual do agente lubrificante previamente tamisado em malha de 1,5 mm de 

diâmetro. Em seguida, foi realizada a mistura durante 10 minutos. Por fim, a mistura foi 

levada à compressão em compressora rotativa, utilizando-se um punção circular 

côncavo com 13 mm de diâmetro, obtendo núcleos com um peso médio 800 mg.  

No processo por via úmida a mistura inicial (ativos, diluentes e desintegrante) 

obtida foi semelhante àquela do processo por compressão direta, continuando com a 

fase da molhagem desta mistura com 70 mL de uma dispersão hidroalcoólica (50:50) de 

polivinilpirrolidona. A massa obtida foi então submetida a uma granulação em malha de 

3 mm de diâmetro. Em seguida, o granulado foi levado à estufa a 55°C durante 55 

minutos. Após secagem, os grânulos foram calibrados em malha de 2 mm de diâmetro.    
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Posteriormente, foram adicionados o restante do agente desintegrante, o lubrificante e o 

deslizante, sendo misturados durante 10 minutos. Nestas formulações, o processo de 

compressão também foi realizado em compressora rotativa, utilizando-se um punção 

circular côncavo com 13 mm de diâmetro, obtendo núcleos com um peso médio de 700 

mg.  

 

2.2.2. Produção de lotes piloto (LP) 

Foram produzidos cinco lotes piloto (LP) com massa de 1,500 Kg, objetivando-se 

obter núcleos com 700 mg de peso médio. O processo de fabricação para LP’s  foi o 

mesmo dos lotes de bancada, exceto para o LP V. Neste, a incorporação do agente 

desintegrante foi modificada, tendo sido adicionado após a calibração e misturado 

juntamente ao restante dos excipientes da fase externa. 

Em seguida à fase de obtenção dos núcleos, iniciou-se o processo de 

desenvolvimento e otimização do revestimento. Inicialmente, os dois fabricantes de 

polímeros propostos foram testados em placebo, para ambos, utilizou-se o método de 

dispersão de 20% do polímero em água purificada sob agitação durante 45 minutos em 

agitador mecânico (Fisaton®), mantendo agitação constante, numa velocidade de 

aproximadamente 375 rpm. O LP II foi submetido ao processo de revestimento, sendo 

previsto um ganho de peso teórico de 4,0 % no comprimido revestido. Durante o 

processo de revestimento foram definidos alguns parâmetros, como por exemplo: 

temperatura de secagem 39 - 42°C, rotação da drageadeira 20 rpm, distância da pistola 

de aspersão ao leito dos núcleos de 20 cm e pressão envolvida no processo de 

atomização (3 Bar). Os comprimidos revestidos foram analisados pelas características 

macroscópicas e pela relação entre o ganho de peso prático e teórico. 

 

2.2.3. Parâmetros físico-químicos 

Com a obtenção dos comprimidos revestidos, foi realizada à verificação dos 

parâmetros de qualidade, seguindo especificações descritas na Farmacopéia Brasileira 

IV para os seguintes testes: peso médio, dureza, desintegração e friabilidade. Para isso 

foram utilizados os seguintes equipamentos/instrumentos: balança analítica (Mettler®), 

desintegrador (Nova ética®), durômetro (Vankel® VK 200) e friabilomêtro (Vankel®).  
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O método utilizado para determinação do teor foi desenvolvido utilizando as 

seguintes condições cromatográficas: coluna de fase reversa C18 Phenomenex® (150 X 

4,6 mm, 5µm), fase móvel: água acidificada pH 2,77 : metanol (grau HPLC) (45:55), 

fluxo 1 mL/min.; temperatura do forno para a coluna 25°C, comprimento de onda de 

257 nm e volume de injeção de 20 µL em cromatográfo a líquido (Shimadzu®). 

Para o ensaio de dissolução, teste de grande relevância para formas sólidas, 

utilizou-se dissolutor (Nova ética®) com os seguintes parâmetros: diferentes meios 

(água ultrapurificada, HCl 0,1N, HCl 0,01N e tampão fosfato de potássio pH 6,8), 

sempre utilizando um volume de 900 mL; velocidades de rotação de 50 e 75 rpm, 

aparato pá e tempos de dissolução de 30 e 45 min. As amostras com concentração 

analítica final de 44; 166 e 222 μg/mL, para estavudina, lamivudina e nevirapina, 

respectivamente, foram avaliadas em CLAE sob as mesmas condições para 

determinação do teor. Abaixo, a tabela 4.1 mostra como foram realizados os ensaios 

para a dissoluação. 

Tabela 4.1: Parâmetros da dissolução para o comprimido revestido, LP II. 

Meios Velocidade de Rotação (rpm) Tempo de Dissolução (min) 

 50 75 30 45 

Água X X X X 

HCl 0,1 N X  X  

HCl 0,01 N X X X X 

Tampão X  X  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 Desenvolvimento farmacotécnico 

A fase de pré-formulação consiste na preparação de uma série de formulações 

experimentais (lotes de bancada) no qual os excipientes e os processos de fabricação são 

sistematicamente variados, tendo seus resultados medidos. Diante da gama de 

excipientes existentes para uma mesma função, a sua escolha deve ser feita de forma 

criteriosa, levando-se em consideração principalmente, as suas características, não 

devendo esquecer as eventuais incompatibilidades químicas e farmacológicas que 

podem originar da interação entre o fármaco e os excipientes. 
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Na primeira etapa do desenvolvimento foram comparados os processos de 

fabricação. Foi produzido um lote de bancada (LB) obtido por compressão direta, visto 

que, na rotina industrial farmacêutica este é o método de escolha em virtude da rapidez, 

simplicidade e baixo custo que este processo envolve. Porém, nesta etapa, mesmo 

utilizando excipientes tecnologicamente desenvolvidos para tal finalidade, não se obteve 

bons resultados, nem do ponto de vista físico (reologia dos pós), nem nas características 

relacionadas à resistência, pois os núcleos apresentaram-se com friabilidade alta e, 

consequentemente, baixa dureza, resultando em baixa resistência e com perda elevada 

de pó, não sendo, portanto, aprovado para a etapa seguinte, ou seja, para a submissão ao 

processo de revestimento. A maioria dos princípios ativos e adjuvantes não possuem 

características compressíveis para tal tecnologia, por isso que são utilizados excipientes 

especiais, mas mesmo assim, muitas vezes não se consegue bons resultados com tais 

excipientes. DE PAULA & RIBEIRO (2001) afirmam que alguns tipos de pós 

apresentam características elásticas não permanecendo compactados após a compressão, 

sendo assim, para estes casos opta-se pela granulação por via úmida. 

Baseado no pressuposto que a quantidade de ativos representava apenas 48,75 % 

do peso médio da formulação, e mediante resultados físico-químicos abaixo da 

especificação para os comprimidos com peso médio de 800 mg, foi definido testar 

formulações com um peso médio de 700 mg.  

Então, foi testado o processo de granulação por via úmida, um processo muito 

difundido e que apresenta boas características, principalmente quando envolve 

formulações que sofrerão processo de revestimento, uma vez que fornece um granulado 

de melhor qualidade (GENNARO, 2004), pois durante esse processo há formação de 

pontes sólidas no grânulo garantindo melhor qualidade nos processos de compressão 

(NACHAEGNARI & BANSAL, 2004). No desenvolvimento farmacotécnico foi 

realizada uma planificação qualitativa dos diluentes utilizados, iniciando-se com a 

adição do diluente, amido de milho, visto que além de apresentar propriedades de 

diluente associa características de agente desintegrante, pois em contato com a água 

ocorre o intumescimento da molécula do amido e o rompimento do comprimido 

(AULTON, 2005). Aliado a este excipiente foi adicionado a croscarmelose sódica, um 

consagrado agente super desintegrante, cuja natureza fibrosa proporciona excelentes 

possibilidades de absorção de água, e sua estrutura química reticulada cria um produto 

hidrofílico insolúvel com capacidade de “intumescimento”, que consegue romper as 
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ligações presentes no núcleo, resultando em desintegração (AULTON, 2005); 

polivinilpirrolidona, um polímero com propriedades adesivas elevadas como agente 

aglutinante, além do lubrificante estearato de magnésio e o agente deslizante dióxido de 

silício coloidal. Ainda assim, os núcleos obtidos apresentavam-se bastante friáveis, 

sendo reprovados para a continuidade do processo. 

 Duas outras formulações foram manipuladas correspondendo aos LB III e IV. A 

primeira, composta pela associação de CMC 101 e amido como diluente. Já na segunda, 

LB IV, houve uma modificação qualitativa com relação ao diluente, utilizando-se 

apenas a celulose microcristalina 101. Para os dois lotes de bancada descritos acima 

foram utilizados os mesmos agentes desintegrantes; deslizantes; aglutinantes e 

lubbrificantes do LBII. Nestas formulações, LB III e IV, os núcleos atenderam aos 

parâmetros de qualidade como: peso médio, dureza, friabilidade e desintegração, todos 

dentro dos limites especificados. Baseando-se nestes resultados foram realizadas as 

transposições para lotes maiores das duas formulações, a fim de se confirmar os 

resultados obtidos nos lotes de bancada. 

A segunda fase do desenvolvimento farmacotécnico foi a otimização, que pode ser 

entendida como a identificação da melhor formulação, cujas propriedades mais se 

aproximam daquelas desejadas pelo formulador. A otimização é completada pela 

fabricação da formulação proposta e confirmação que as propriedades observadas 

realmente sejam aquelas requeridas (PLUMB et al., 2003). Para isso utilizou-se lotes 

com maior massa, chegando-se aos lotes piloto (LP) com 1,500 Kg.  

Tendo como referência de melhores formulações os lotes de bancada III e IV, 

passamos para etapa de formulação dos lotes pilotos, utilizando para isso o mesmo 

processo de fabricação assim como os mesmos excipientes produzindo os lotes pilotos I 

e II, respectivamente, confirmando os resultados obtidos com relação àqueles 

observados nos LB (Tabela 4.2), de que a celulose microcristalina 101 apresentava 

melhores resultados e atendendo às especificações para o parâmetro de desintegração, 

mas que ainda poderiam ser melhorados. Então utilizando apenas CMC 101 agente  

diluente, e como agentes desintegrantes: croscarmelose e crospovidona, foram 

realizados os LP’s II e III, respectivamente. 

 O uso de crospovidona como agente desintegrante não apresentou tempo de 

desintegração tão satisfatório quanto imaginava-se, das duas formulações optou-se pelo 

LP II, que continha o agente desintegrante croscarmelose.  
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A fim de melhorar ainda o tempo de desintegração dos comprimidos, optou-se por 

adicionar uma maior quantidade de croscarmelose (5%) gerando o lote piloto IV que 

apresentou tempo de desintegração dentro do especificado, porém sem grandes 

mudanças em relação ao lote piloto II. O LP V repetiu os mesmos excipientes utilizados 

no LP II modificando apenas o processo de fabricação, o agente desintegrante foi 

adicionado totalmente à fase externa com o objetivo de confirmarmos se esse ponto 

seria crucial quanto a desintegração, mesmo assim não obtivemos melhores resultados 

quanto a este parâmetro.  

Desta forma foi escolhida a formulação do lote piloto II para a continuação e 

avaliação dos outros parâmetros físico-químicos, uma vez que, também atendia as 

especificações para o tempo de desintegração contendo um menor percentual de 

croscarmelose, o que implica em redução de custo. 

 

3.1.1 Revestimento dos núcleos 

Os polímeros formadores de filme, ou film coating, surgem atualmente como o 

processo de escolha para o revestimento de comprimidos. Entre as diversas aplicações 

do revestimento de formas farmacêuticas sólidas está a proteção do princípio ativo 

contra agentes externos, principalmente ar, umidade e luz, a fim de aumentar a 

estabilidade das formulações (BAUER et al., 1998; SEITZ et al., 2001). Diante disso, 

foram testados dois diferentes sistemas de polímeros gastro-solúveis para o processo de 

revestimento dos núcleos. Estes polímeros apresentam como característica principal a 

dispersão em solventes aquosos, e sua função como proteção contra agressões externas, 

sendo esta característica bastante importante, uma vez que, segundo MONTEIRO 

(2000), a lamivudina requer um revestimento de caráter protetor devido a instabilidade 

da molécula frente à luz, umidade e calor. 

Inicialmente, foram testados os polímeros num placebo formulado com os 

mesmos excipientes presentes nos LP II. Os melhores resultados no processo de 

revestimento do núcleo foram obtidos quando se utilizou, o polímero Opadry II HP®, 

tendo este revestimento formado uma película fina recobrindo toda superfície do núcleo 

atendendo às especificações pré-determinadas. 
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3.1.2. Parâmetros físico-químicos 

Abaixo se encontram descritos os valores obtidos para os testes físicos realizados 

nas fases de produção e revestimento dos lotes de bancada e lotes piloto (Tabelas 4.2 e 

4.3). 

 

Tabela 4.2: Resultados do controles físico-químicos dos lotes de bancada para os 
núcleos de d4T+3TC+NVP 

Testes Especificações LB I LB II LB III LB IV 

Peso médio  700 mg ± 5% 800,05 706,19 700,96 704,99 

Desintegração < 30 min 18 9’38” 6’47” 5’58” 

Dureza > 8Kgf/cm² 8,5 9,49 11,08 10,77 

Friabilidade < 1,0% 3,03 1,82 0,04 0,18 

 

 

Tabela 4.3: Resultados do controles físico-químicos para os lotes pilotos para os 
núcleos de d4T+3TC+NVP 
Testes Especificações LP I LPII LP III LP IV LP V 

Peso médio  700 mg ± 5% 704,23 697,89 705,10 705,28 705,00 

Desintegração < 30 min 15’45” 7’38” 44 10 16 

Dureza > 8Kgf/cm² 12,92 11,49 11,70 11,30 12,3 

Friabilidade < 1,0% 0,17 0,15 0,1 0,12 0,11 

 

Abaixo, encontram-se correlacionados os valores obtidos para o doseamento do 

comprimido revestido LP II, tendo como padrões de referência estavudina 98,11 %; 

lamivudina 99,37 % e nevirapina 98,32 %. (Tabela 4.4) 

 

Tabela 4.4: Resultado de teor para o comprimido revestido de d4T+3TC+NVP LPII. 

 C1 C2 C3 Média D.P.R. CP % 

estavudina 40,21 40,18 39,93 40,01 0,23 39,73 98,80 

lamivudina 149,75 151,16 149,64 150,46 0,77 150,58 99,29 

nevirapina 198,88 196,77 198,72 198,12 1,17 198,76 98,00 

C1, C2 e C3: Concentrações das amostras do LP II; 
DPR: Desvio padrão relativo; 
CP: Concentração da amostra padrão. 
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3.2. Metodologias de dissolução 

O teste de dissolução é informativo e descritivo sobre vários estágios para os 

processos de desenvolvimento de um novo produto, como a escolha de excipientes 

adequados estabelece correlação in vivo/in vitro, assegura a qualidade do produto. 

Sendo assim, é um método de escolha de qualidade para as indústrias farmacêuticas 

(CHAMBIM, 2003). Com base nos resultados obtidos in vitro estima-se a capacidade 

de um produto sólido liberar seu príncipio ativo no organismo, ser absorvido e produzir 

o efeito terapêutico esperado. É essencial que seja realizado numa etapa de 

desenvolvimento farmacotécnico, visto que o mesmo nos dará informações sobre 

absorção e disponibilidade do fármaco (ANSEL, 2000). 

Dos quatro meios avaliados, apenas aquele que continha HCl 0,01 N mostrou-se 

com o percentual dissolvido para os ativos atendendo as especificações pré-definidas 

utilizando a velocidade de rotação a 75 rpm, para ambos os tempos, de 30 e 45 minutos, 

não havendo diferença estatística entre estes dois parâmetros. A seleção do meio de HCl 

confirma a literatura  principalmente sabendo-se da fraca solubilidade da nevirapina em 

água purificada, e que em tampão houve sobreposição de picos de estavudina e 

lamivudina. Adiante os resultados da dissolução do comprimido contendo os três ativos 

para o meio de dissoulção HCl 0,01N. 

 

Tabela 4.5: Resultado da dissolução para o meio HCl 0,01N 

HCl 0,01 N (75rpm) 

  30 minutos 45 Minutos 

Média 43,31 43,18 D4T 

CV 2,49 0,913 

Média 167,58 167,50 3TC 

CV 2,33 0,74 

Média 205,52 214,44 NVP 

CV 1,86 0,514 
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4. CONCLUSÃO 

 

Os estudos de pré-formulação permitiram a obtenção de comprimidos 

revestidos, dentro dos parâmetros aceitáveis e especificados, tanto do ponto de vista 

farmacotécnico como físico-químico. 

 Os núcleos se apresentaram com revestimento uniforme, visto que a película 

recobriu a superfície continuamente, o que garante a proteção dos princípios ativos 

contra fatores externos, como umidade e luz. A utilização de solventes aquosos para tal 

operação, é um grande avanço tecnológico visto que é uma opção economicamente 

viável e atóxica, justificando seu emprego como uma nova opção para a dispersão de 

revestimento, em substituição aos processos existentes, envolvendo solventes orgânicos. 

Os comprimidos revestidos desenvolvidos após validação do método de 

doseamento e de dissolução serão acondicionados em frascos de polietileno e 

submetidos ao estudo de estabilidade segundo Resolução RE n° 1 de julho de 2005, da 

ANVISA. 
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CONCLUSÕES 
 
 

 O desenvolvimento de uma tríplice associação anti-retroviral permite ao LAFEPE, 

contribuir com o Programa DST-AIDS do Ministério da Saúde, assim como, com a 

política Anti-HIV mundial; 

 

 No estudo de caracterização, os princípios ativos analisados mostraram-se em 

conformidade a serem utilizadas nas etapas de pré-formulação, devendo ser realizados 

os estudos de qualificação de fornecedores para garantir a qualidade da formulação do 

produto desenvolvido durante o processo industrial; 

 

 O método desenvolvido para o doseamento dos comprimidos revestidos contendo 

estavudina, lamivudina e nevirapina mostraram que este se apresenta robusto, especifico 

e linear para a faixa de variação estudada, o que sugere a sua utilização na rotina de uma 

indústria farmacêutica, por ser uma técnica rápida, prática e econômica, sendo 

confirmado, em seguida, pelas análises dos parâmetros de precisão e exatidão; 

 

 Os comprimidos revestidos de estavudina, lamivudina e nevirapina apresentaram 

qualidade aceitável do ponto de vista farmacotécnico, com tecnologia de obtenção 

confiável, econômica e reprodutível;  

 

 A associação na forma de dose-fixa-combinada dos três fármacos estavudina, 

lamivudina e nevirapina, é um grande passo para o tratamento da AIDS, visto que estas 

associações são inéditas no país e garantirão uma maior eficácia aos esquemas 

terapêuticos já consagrados. 
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 Concluir a qualificação de fornecedores com vistas à certificação para as 

matérias-primas estavudina, lamivudina e nevirapina, atendendo desta forma o 

previsto na resolução RDC nº 210 da ANVISA 

 Concluir a validação do método analítico, com relação a precisão e exatidão 

previstos na Resolução RE nº 899 para determinação do doseamento para os 

comprimidos revestidos; 

 Validar o método analítico desenvolvido para teste de dissolução de 

comprimido revestido de estavudina + lamivudina + nevirapina; 

 Realizar transposição de escala dos comprimidos desenvolvidos; 

 Continuar estudo de estabilidade de longa duração e acelerada previsto na 

resolução RE n° 1 de 1° de julho de 2005; 
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ANEXO I. Artigo III – Desenvolvimento e validação de método analítico para doseamento do produto acabado dose fixa-combinada 
estavudina + lamivudina + nevirapina. 
 
 
     Tabela 3.1.a: Desenvolvimento de metodologias analíticas 

TESTES METODOLOGIAS ANALÍTICAS 
Fase Móvel Tampão Fosfato K: 

ACN (60:40); 
(50:50; (40:60) 

Acetato de 
Amônio:Metanol 

(65:35) 

Tampão Fosfato K: 
ACN (60:40) 

Tampão Fosfato 
K: ACN (25:75) 

Tampão Fosfato 
K: ACN (25:75); 
(50:50); (80:20) 

Tampão fosfato de 
Na: ACN 
(80:20) 

C18 (125 x 4,0mm)  
Lychrospher 

 
C18 ODS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

C18 (300 X 3,9 mm, 
(10μm) 

(Waters®) 

C18 (300 x3,9 

mm, 10μm) 

(Waters®) 

Tipo coluna 

C8 (250 x 4,6 mm 
(5μm) 

(Symmetry®) 

C18 ODS 
 

C18( 100 x 4,6mm) 
Cromolith 

C18(125 4,0mm)  

 lichrospher 

C18 
(250 x 4,6mm, 

C8 (250 x 4,6 mm, 
5μm) 

(Symmetry®) 

10μm 
(Phenomenex®) 

λ (nm) 237  270  237  280 266  266  288 265 
Temperatura  25 ºC 30ºC 25 ºC 30 ºC 25 ºC 30°C 25 ºC 

Fluxo mL/min. 0,8  1,0 0,8  1,0 0,8 
mL/min. 

0,8 
mL/min.

0,8 1,0 1,5 

Volume 20 μL 20 μL 20 μL 20 μL 20 μL 20 μL 
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                               Tabela 3.1.b: Desenvolvimento de metodologias analíticas 
 TESTES METODOLOGIAS ANALÍTICAS 

Fase Móvel Tampão Fosfato K: 
ACN (60:40) 

Tampão fosfato K: 
ACN (70:30); 

(80:20) 

Tampão:Metanol (80:20)
Álcool 

Isopropilico:ACN(50:50)

 
 Metanol:H2O 

(70:30) 
Metanol: H2O 

(20:80) 

Metanol:H2O 
(20:80) 

Água 
acidificada 

2,77:metanol 
 
 
 (45:55) 
 
 Tipo coluna C18 (250 X4 ,6  

mm, 10μm) 
(Phenomenex®) 

C18 (250 X 

4,6mm,10μm) 

(Phenomenex®) 

C18 (250 X 

4,6mm, 10μm) 

(Phenomenex®) 

C18 (250 X 4,6 mm, 

10μm)  

(Phenomenex®) 

C18 (150 X 4,6 
mm, 5μm) 

(Phenomenex®)

λ 237 nm 270 nm 270 nm 237 e 270 nm 257 nm 
Temperatura 25 ºC 25 ºC 25 ºC 25 ºC 25 ºC 

Fluxo 

 
 
 
 
 
 

0,4 0,6 0,8 0,6 0,6 0,6 1,0  
Volume 20 μL 10 μL 10 μL 10 μL 20μL  
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ANEXO II. Artigo III – Desenvolvimento e validação de método analítico para doseamento do produto acabado dose fixa-combinada 
estavudina + lamivudina + nevirapina. 
 
 
 
                                           Tabela 3.2- Resultado da robustez com relação à proporção da fase móvel 

Concentração (µg/mL) Proporção de água pH 2,77 : 

metanol 1 2 3 

Média RSD% 

D4T 40,85 40,09 40,50 40,48 0,38 

3TC 152,76 151,23 150,07 151,36 1,35 

 

46 : 54 

NVP 200,85 199,21 201,10 200,39 1,03 

D4T 40,21 39,93 40,17 40,10 0,16 

3TC 151,16 149,64 150,58 150,46 0,77 

 

45:55 

NVP 199,39 196,77 198,72 198,29 1,36 

D4T 40,77 40,37 40,84 40,66 0,25 

3TC 153,56 151,96 153,92 153,14 1,04 

 

44:56 

NVP 203,14 200,88 200,59 201,54 1,40 
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                                                 Tabela 3.3 – Resultado da robustez com relação à variação do fluxo 
Concentração (µg/mL) Fluxo (mL/min) 

1 2 3 

Média  RSD% 

d4T 40,23 40,37 39,91 40,17 0,24 

3TC 151,00 151,90 150,24 151,04 0,83 

 

0,99 

NVP 200,23 200,19 198,99 199,80 0,71 

d4T 40,21 39,93 40,18 40,10 0,16 

3TC 151,16 149,64 150,58 150,46 0,77 

 

1,00 

NVP 199,39 196,77 198,72 198,29 1,36 

d4T 40,18 40,21 40,21 40,20 0,02 

3TC 151,18 151,00 151,00 150,94 0,27 

 

1,01 

NVP 198,74 198,52 198,67 198,64 0,11 

 
 

                              Tabela 3.4 – Resultado da robustez com relação à temperatura. 
Concentração (µg/mL) Temperatura (°C) 

1 2 3 

Média RSD% 

D4T 40,05 40,37 40,09 40,17 0,18 

3TC 152,68 151,00 151,96 151,88 0,84 

 

24 

NVP 199,47 200,99 200,88 200,45 0,85 

D4T 40,21 39,93 40,18 40,10 0,16 

3TC 151,16 149,24 150,58 150,46 0,77 

 

25 

NVP 199,39 196,77 198,72 198,29 1,36 

D4T 40,16 40,00 40,16 40,11 0,09 

3TC 151,56 150,65 151,50 151,24 0,51 

 

26 

NVP 201,08 199,29 200,49 200,27 0,88 
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                                              Tabela 3.5 – Resultados da ANOVA para verificação da robustez do método 
Parâmetros Fármacos F calculado F tabelado 

d4T 3,1224 5,1432 
3TC 4,8035 5,1432 

Proporção da fase 
móvel 

NVP 4,8049 5,1432 
d4T 0,2787 5,1432 
3TC 0,6472 5,1432 

Fluxo 

NVP 2,3671 5,1432 
d4T 0,192 5,1432 
3TC 2,9148 5,1432 

Temperatura 

NVP 3,8311 5,1432 
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 ANEXO III. Artigo III – Desenvolvimento e validação de método analítico para doseamento do produto acabado dose fixa-
combinada estavudina + lamivudina + nevirapina. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3.5: Curva linearidade nevirapina

Figura 3.4: Curva linearidade lamivudinaFigura 3.3: Curva linearidade estavudina 
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ANEXO IV. Artigo III – Desenvolvimento e validação de método analítico para doseamento do produto acabado dose fixa-
combinada estavudina + lamivudina + nevirapina. 
 
 
 
                                       Tabela 3.6 – Resultados da repetitividade do método 

 Concentração Média %RSD 
 1 2 3 4 5 6   
D4T 40,21 39,927 40,18 39,49 39,47 39,32 39,77 0,39 
3TC 151,16 149,64 150,58 148,40 148,23 148,05 149,34 1,32 
NVP 199,39 196,77 198,72 196,39 195,82 195,55 197,11 1,58 
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