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A biodisponibilidade é o fator determinante da eficácia clínica de um fármaco e 

depende diretamente das propriedades de solubilidade e permeabilidade da 

substância ativa. O Sistema de Classificação Biofarmacêutica (SCB), baseado 

nestas características, consolidou-se nos últimos anos como ferramenta de auxílio 

na predição da biodisponibilidade de fármacos. O SCB tem sido empregado no 

desenvolvimento de formas farmacêuticas, contendo novos fármacos ou não, e no 

registro de medicamentos genéricos, por conta das limitações técnicas, 

econômicas e éticas para a realização dos ensaios diretos de biodisponibilidade. 

Assim, a avaliação das propriedades de solubilidade e permeabilidade dos 

fármacos, embora indiretamente, oferece objetivas indicações sobre a eficácia 

dos medicamentos, com vantagem de consolidar modelos in vitro, mais facilmente 

reprodutíveis, sem trazer riscos a voluntários sadios. Dentre os estudos de 

solubilidade destaca-se o método do equilíbrio que emprega a técnica de shake-

flask. Para a determinação da permeabilidade in vitro, diferentes técnicas têm sido 

empregadas, dentre as quais destacam-se modelos que empregam tecido 

intestinal de animais. O presente trabalho teve como objetivos a avaliação da 

solubilidade e da permeabilidade de fármacos antirretrovirais (lamivudina e 

zidovudina) e o desenvolvimento de protocolo para determinação da 

permeabilidade em segmentos de intestino de ratos, por meio de modelo in vitro 

em ensaios com células de Franz. A solubilidade dos fármacos propostos foi 

caracterizada pela técnica shake-flask e por meio da dissolução intrínseca, sendo 

que os resultados permitiram concluir que, segundo o SCB, os fármacos 

zidovudina e lamivudina apresentam alta solubilidade. Os ensaios de 

permeabilidade demonstram que o método proposto é viável e os valores de 

permeabilidade da lamivudina e da zidovudina sugerem que ambos os fármacos 

podem ser classificados como de alta permeabilidade. 

 

Palavras-chave: Biofarmacotécnica; Bioisenção; Permeabilidade; Solubilidade; 

Antirretrovirais. 
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DEZANI, A.B.  Solubility and permeability evaluation of lamivudine and 

zidovudine. Biopharmaceutical Classification. Faculty of Pharmaceutical 

Sciences, University of São Paulo, São Paulo, 2010. 

 

Bioavailability is the determinant of the clinical efficacy of a drug and is directly 

dependent on the properties of solubility and permeability of the active substance. 

The Biopharmaceutical Classification System (BCS), based on these 

characteristics, has become in recent years as a tool to aid in predicting the 

bioavailability of drugs. The BCS has been used in the development of dosage 

forms, containing new drugs or not, and the registration of generic drugs, since 

there are technical limitations, economic and ethical guidelines for the testing of 

direct bioavailability. Thus, the evaluation of the solubility and permeability of the 

drugs, although indirectly, provides objective indications on the effectiveness of 

medicines, with the advantages of consolidating in vitro models more easily 

reproducible without bringing risk to healthy volunteers. Among the solubility 

studies highlight the shake-flask method, recommended by regulatory agencies. 

To determine the in vitro permeability, different techniques have been employed, 

among which stand out models based on intestinal tissue obtained from different 

animals. This study aims to evaluate the solubility and permeability of antiretroviral 

drugs (lamivudine and zidovudine), and the development of protocol for the 

determination of permeability in intestine segments of rats using in vitro model in 

experimental Franz cells. So far, the solubility of proposed drugs was 

characterized by shake-flask method and through the intrinsic dissolution. About 

the solubility, results showed that, according to BCS, the drugs zidovudine and 

lamivudine has high solubility. About the intrinsic dissolution, results showed 

agreement with the results of the solubility. Permeability tests showed that the 

proposed method is feasible and the permeability values of lamivudine and 

zidovudine suggest that both drugs can be classified as high permeability. 

 

Keyword: Biopharmaceutical; Biowaive; Permeability; Solubility; Antiretrovirals. 
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A eficácia clínica e a segurança de um medicamento dependem 

diretamente da velocidade e da extensão dos processos de dissolução e 

absorção do fármaco, os quais são determinantes de sua biodisponibilidade 

(LIPKA; AMIDON, 1999). Tal parâmetro é principalmente avaliado pelos ensaios 

de biodisponibilidade/bioequivalência, que são realizados tanto para aprovação de 

um novo princípio ativo (registro de um novo produto) como para aprovação e 

registro de uma nova formulação. Estes estudos avaliam, em condições pré-

estabelecidas, a concentração plasmática do fármaco em função do tempo para 

um medicamento teste e para um medicamento de referência (PORTA et al., 

2005; KANO et al., 2005; ANDRADE et al., 2006; BRASIL, 2006; SERRA et al., 

2008; ARMANDO, 2008). 

Contudo, os referidos estudos estão sujeitos a grande número de fontes de 

variação como, por exemplo, as variabilidades individuais (intraindivíduos e 

interindivíduos), que apresentam alto custo, além de envolverem indivíduos 

sadios, o que tem promovido uma discussão abrangente sobre as questões éticas 

destes ensaios (JACKSON, 1994; HELLRIEGEL et al., 1996). O Sistema de 

Classificação Biofarmacêutica (SCB), proposto por Amidon e colaboradores 

(1995), representa uma das ferramentas mais importantes para o 

desenvolvimento de novos fármacos e formulações farmacêuticas. Este sistema é 

fundamentado no princípio de que o controle da extensão e da velocidade de 

absorção de um fármaco, administrado por via oral, depende basicamente de dois 

aspectos: a solubilidade do próprio fármaco e sua permeabilidade através das 

membranas biológicas. Fundamentado nessas propriedades, o SCB divide os 

fármacos em quatro classes, conforme demonstrado no Quadro 3.1.  

Além disso, o SCB fornece um subsídio regulatório cujo objetivo é a 

substituição dos estudos in vivo, tais como biodisponibilidade/bioequivalência, por 

ensaios in vitro, que permitam conclusões sobre a solubilidade e a permeabilidade 

dos fármacos. A avaliação da permeabilidade e solubilidade dos fármacos, 

embora indiretamente, oferece objetivas indicações sobre a eficácia dos 

medicamentos. Contudo, há carência de protocolos padronizados para os estudos 

de solubilidade e muitos dos dados disponíveis na literatura sobre essas 

importantes propriedades não são confiáveis ou conclusivos. 

A boa disponibilidade oral ocorre quando o fármaco tem máxima 

solubilidade e máxima permeabilidade no sítio de absorção, portanto, a 
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quantidade absorvida do fármaco pode ser predita com base nas características 

de permeabilidade e solubilidade in vitro. Assim, os dados referentes à 

solubilidade e à permeabilidade intestinal representam uma etapa essencial na 

predição da biodisponibilidade oral de substâncias candidatas a novos fármacos 

ou de novas formulações. Tal etapa tem sido fundamental para a avaliação dos 

efeitos dos vários excipientes como co-solventes ou promotores da absorção na 

permeabilidade intestinal (TRAPANI et al., 2004). 

A solubilidade de um fármaco deve ser determinada pelo método shake-

flask, preconizado pela FDA e EMEA (FDA, 2000; EMEA, 2008). Em relação aos 

métodos empregados para determinação da permeabilidade, segundo o guia da 

FDA e EMEA (FDA, 2000; EMEA 2008) e com objetivo de isenção para os 

estudos de biodisponibilidade/bioequivalência, são considerados aceitáveis 

estudos farmacocinéticos em humanos e métodos de permeabilidade intestinal 

(por exemplo: perfusão intestinal in vivo em humanos, perfusão intestinal in vivo 

ou in situ em animais, estudos in vitro em porções intestinais de animais, 

invertidos ou não invertidos, e estudos em cultura de células epiteliais em 

monocamadas (TUKKER, 2000; POLLI et al., 2004). 

A grande vantagem dos métodos in vitro para a determinação da 

permeabilidade de fármacos é que estes permitem a avaliação mais direta da 

interação do fármaco com a respectiva membrana. Os estudos in vitro podem ser 

realizados por meio de diferentes técnicas, entre elas, destacam-se: métodos que 

empregam tecido intestinal obtido de diferentes animais; membranas artificiais e 

monocamadas de células obtidas por cultura celular. Além desses métodos, a 

permeabilidade pode ser determinada por modelos que utilizam membranas 

sintéticas, métodos cromatográficos com membranas artificiais imobilizadas e 

modelos computacionais (TUKKER, 2000; FDA, 2000; YU et al., 2002; 

ESCUDER-GILABERT et al., 2003; KATAOKA et al., 2003; LEGEN;KRISTL, 

2003; RINAKI et al., 2003; LEGEN et al., 2005; FLATEN et al., 2006; ZAKELJ et 

al., 2006). 

Os dispositivos mais empregados nos ensaios de permeabilidade com 

membrana intestinal animal incluem cubas de difusão horizontais, separadas pela 

membrana em estudo (ZAKELJ et al., 2006) e saco intestinal invertido (TUKKER, 

2000) ou não (TRAPANI et al., 2004). Todavia, modelos que empregam as 

câmaras de difusão vertical, como as células de Franz, são principalmente usados 
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em estudos de permeação cutânea (LOPEZ et al., 2000; ROPKE et al., 2002; 

HERAI et al., 2007) e em membranas de cultura celular Caco-2 (GRABOVAC; 

BERNKOP-SCHNÜRCH, 2006; SANDRI et al., 2007). 

Não há dúvidas de que a previsão da solubilidade e da permeabilidade 

intestinal dos fármacos pode fornecer dados relevantes sobre a classificação 

biofarmacêutica e a biodisponibilidade, além de contribuir para o desenvolvimento 

farmacotécnico, com o objetivo de melhorar a eficácia dos medicamentos.  

Com relação aos antirretrovirais, pesquisadores têm destacado que para o 

fármaco lamivudina, classe I ou III, não existem trabalhos conclusivos que 

garantam as devidas classificações biofarmacêuticas, uma vez que seus estudos 

de solubilidade e/ou permeabilidade ainda não foram confirmados (LINDENBERG 

et al., 2004). Diante do exposto, fica evidente a necessidade do desenvolvimento 

de pesquisa científica visando não apenas avaliar as características de 

solubilidade e permeabilidade de alguns fármacos fundamentais na terapia da 

Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS), mas também desenvolver 

protocolos que permitam a avaliação destes parâmetros de forma simples e 

segura.  
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2. OBJETIVOS 
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2.1. Objetivo geral 

 

O presente trabalho tem como objetivo a avaliação da solubilidade e da 

permeabilidade in vitro de fármacos antirretrovirais (lamivudina e zidovudina).  

  

2.2. Objetivos específicos 

 

i. Desenvolvimento do método analítico para a quantificação dos fármacos nos       

estudos de solubilidade e dissolução intrínseca. 

ii. Avaliação da solubilidade dos fármacos do estudo, conforme o SCB. 

iii. Avaliação da dissolução intrínseca dos fármacos do estudo. 

iv. Desenvolvimento do método analítico para a quantificação dos fármacos nos 

estudos de permeabilidade. 

v. Desenvolvimento de protocolo para determinação da permeabilidade em 

segmentos de intestino de ratos, por meio de modelo in vitro em ensaios com 

células de Franz. 

vi. Avaliação da permeabilidade dos fármacos do estudo. 
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3. REVISÃO DA LITERATURA 
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3.1  Sistema de Classificação Biofarmacêutica (SCB) 

 

A magnitude da resposta farmacológica de um fármaco depende de seus 

atributos farmacodinâmicos e de sua biodisponibilidade, propriedade esta 

relacionada à quantidade e à velocidade com que o fármaco atinge o sítio de 

ação. A biodisponibilidade é um parâmetro relacionado ao processo de absorção 

e pode ser definida como uma propriedade biológica que se refere à quantidade 

de fármaco absorvido a partir da forma farmacêutica administrada e à velocidade 

do processo de absorção (ABDOU, 1989; ARANCÍBIA, 1991). 

O processo de absorção in vivo é resultante de variados eventos e 

depende de inúmeros parâmetros relacionados às características dos fármacos, 

bem como aos aspectos fisiológicos do trato gastrintestinal (TGI). Dentre os 

fatores que influenciam a velocidade e a extensão da absorção intestinal, 

destacam-se os fatores físico-químicos: solubilidade aquosa, lipofilicidade, peso e 

tamanho molecular, pKa, carga, complexação, estabilidade do fármaco nos 

líquidos corporais; os fatores fisiológicos: tempo de esvaziamento gástrico, 

motilidade intestinal, pH intestinal, mecanismos envolvidos no transporte dos 

fármacos através das membranas dos enterócitos, metabolização pré-sistêmica, 

fluxo de sangue no intestino, conteúdo luminal, composição dos líquidos 

intestinais (como sais biliares) e estado de enfermidade do paciente; e os fatores 

relacionados às características farmacêuticas: forma farmacêutica, excipientes e 

adjuvantes farmacotécnicos, tecnologia envolvida na obtenção do produto 

farmacêutico (SHARGEL et al., 2005; DEFERME et al., 2008). 

A participação desses fatores nas características de biodisponibilidade do 

fármaco a partir de uma forma farmacêutica faz necessárias etapas como a 

desintegração e a dissolução do fármaco, determinantes da liberação, para a 

posterior absorção. 

A via de administração oral de fármacos é a rota mais frequentemente 

utilizada e é preferível devido sua conveniência, segurança, grande 

acessibilidade, maior adesão dos pacientes ao tratamento e baixo custo. Após a 

liberação da forma farmacêutica e a absorção, o fármaco chega aos vasos 

sanguíneos pré-hepáticos e posteriormente à veia porta antes da passagem pelo 

fígado e, finalmente, ocorre sua transferência para a circulação sistêmica 

(GRIFFIN; O’DRISCOLL, 2008; PRETORIUS; BOUIC, 2009).  
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Considerando que o processo de absorção de fármacos é resultado da 

interação entre as diferentes propriedades, como físico-químicas, fisiológicas e 

bioquímicas, atualmente não existe um único modelo in vitro capaz de simular 

fielmente a complexidade do processo de absorção in vivo (DEFERME et al., 

2008).  

A absorção pode ser estimada quantitativamente por meio da determinação 

da biodisponibilidade, através de estudos farmacocinéticos que permitem a 

obtenção das curvas de decaimento plasmático do fármaco. Estes estudos são 

realizados tanto para aprovação de um novo princípio ativo (registro de um novo 

produto) como para aprovação e registro de uma nova formulação ou, ainda, dos 

medicamentos genéricos e similares. Estes estudos avaliam, em condições pré-

estabelecidas, a concentração plasmática do fármaco em função do tempo para 

um medicamento teste e um medicamento de referência (KANO et al., 2005; 

BRASIL, 2006; SERRA et al., 2008; ARMANDO, 2008). 

Contudo, os referidos estudos estão sujeitos a grande número de fontes de 

variação, como, por exemplo, as variabilidades individuais (intraindivíduos e 

interindivíduos) que apresentam alto custo, além das questões éticas, 

constantemente discutidas, uma vez que empregam indivíduos sadios 

(JACKSON, 1994; HELLRIEGEL et al., 1996). 

O Sistema de Classificação Biofarmacêutica (SCB) foi proposto por Amidon 

e colaboradores em 1995 e tornou-se uma ferramenta atualmente empregada em 

diferentes segmentos da área farmacêutica que envolvem medicamentos, dentre 

eles: desenvolvimento químico-farmacêutico de novas moléculas bioativas; 

desenvolvimento farmacotécnico de novas formulações e estudos para bioisentar 

os medicamentos genéricos dos ensaios de bioequivalência realizados in vivo. 

Este sistema é fundamentado no princípio de que o controle da extensão e da 

velocidade de absorção de um fármaco, administrado por via oral, depende 

basicamente de dois aspectos: da solubilidade do próprio fármaco e de sua 

permeabilidade através das membranas biológicas. Fundamentado nessas 

propriedades, o SCB divide os fármacos em quatro classes, de acordo com suas 

características de solubilidade e permeabilidade, conforme demonstrado no 

Quadro 3.1 (MARTINEZ; AMIDON, 2002; LENNERNÄS, 2007; SOUZA et al., 

2007; BONAMICI, 2009). 
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Quadro 3.1 - Classificação de fármacos de acordo com o SCB e principais 

características de cada classe. 

Classe  Solubilidade Permeabilidade Características 

I Alta Alta 

Absorção rápida e completa, 
extensão de absorção maior 

que 90% (FDA) e 85% 
(EMEA). 

II Baixa Alta 
Variabilidades devido a 

diferenças na formulação e 
variáveis fisiológicas. 

III Alta  Baixa 

Variabilidades devido a 
diferenças no trânsito 

gastrintestinal, conteúdo 
luminal e permeabilidade da 

membrana. 

IV Baixa Baixa 
Possuem alta variabilidade 

na velocidade e extensão de 
absorção. 

Fonte: AMIDON, G.L. et al., 1995; PADE; STAVCHANSKY et al., 1998;  RAMA et 

al., 2006 

  

Para fármacos pertencentes à classe I, com dissolução de 85% em até 30 

minutos, é assegurada a bioequivalência entre o produto e seu respectivo 

medicamento de referência, que se apresenta na forma farmacêutica sólida de 

liberação imediata. Assim, a relação entre a permeabilidade/solubilidade do 

fármaco e a absorção através do TGI sugere que fármacos de classe I são 

altamente absorvidos (AMIDON et al., 1995; PADE; STAVCHANSKY et al., 1998; 

RAMA et al., 2006; BONAMICI et al., 2009). 

A biodisponibilidade oral de fármacos da classe III geralmente está entre 40 

e 80%, enquanto que fármacos da classe IV demonstram absorção incompleta ou 

ruim (PADE; STAVCHANSKY et al., 1998). Conforme relatos na literatura, 
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fármacos pertencentes às classes II e IV do SCB apresentam problemas de 

biodisponibilidade (KFURI, 2008). 

Para fármacos altamente solúveis e altamente permeáveis (classe I), o 

SCB fornece uma ferramenta regulatória para substituição dos estudos de 

bioequivalência por ensaios de dissolução in vitro, reduzindo, desta forma, a 

exposição de voluntários sadios aos fármacos candidatos e também os custos e o 

tempo necessários para o desenvolvimento dos produtos farmacêuticos 

(LÖBENBERG; AMIDON, 2000; LENNERNÄS; ABRAHAMSSON, 2005; 

LENNERNÄS, 2007; COOK et al., 2008; BONAMICI, 2009).  

O SCB possibilita prever o comportamento in vivo de um fármaco a partir 

dos dados de solubilidade/permeabilidade do mesmo e do comportamento de 

dissolução in vitro do produto farmacêutico. Desta forma, o SCB permite avaliar a 

influência de variáveis na absorção oral do fármaco e na sua biodisponibilidade, 

tais como: presença de alimentos, posologia, processo produtivo do 

medicamento, formulação ou concentração do fármaco (MARTINEZ; AMIDON, 

2002; SOUZA et al., 2007; BONAMICI, 2009). 

Em países em desenvolvimento, onde muitas vezes não há recursos 

suficientes para a realização dos ensaios de bioequivalência, o emprego do SCB 

torna-se uma ferramenta importante para assegurar a comparação entre os 

produtos candidato a genérico e o de referência (BENET et al., 2008; BONAMICI, 

2009).  

Em agosto de 2000, a FDA publicou um guia para isenção dos estudos de 

biodisponibilidade/bioequivalência com base no SCB, que trata tanto de 

medicamentos novos quanto de medicamentos genéricos ou alterações pós-

registro (FDA, 2000). O objetivo deste guia é a de redução dos trabalhos 

requeridos para validar mudanças na formulação ou nos processos de produção 

após a aprovação de um medicamento, através da concessão de bioisenção de 

ensaios clínicos, com a finalidade de reduzir custos e diminuir exposição de 

voluntários sadios (MASUNGI et al., 2008). 

Nesse sentido, inúmeros estudos de solubilidade e permeabilidade têm 

sido desenvolvidos para responder às questões que surgiram com o SCB e 

permitir o desenvolvimento racional de fármacos e formulações farmacêuticas que 

atendam aos critérios de eficácia e segurança (GINSKI; POLLI, 1999; EGAN; 
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LAURI, 2002; YU et al., 2002; KATAOKA et al., 2003; RINAKI et al., 2003; CORTI 

et al., 2006). 

  

3.2  Solubilidade de fármacos 

 

Segundo Martin e Sinko, a dissolução refere-se ao processo pelo qual as 

moléculas do fármaco são liberadas da fase sólida e entram na fase de solução, 

sendo este processo dependente de tempo que representa o passo final para a 

liberação da substância ativa. O fármaco em solução estará disponível para ser 

absorvido e distribuído pelo organismo, para exercer sua ação farmacológica, ser 

metabolizado e excretado (MARTIN; SINKO, 2008). 

Por outro lado, a liberação do fármaco a partir da forma farmacêutica 

depende das características de solubilidade do mesmo. Considerando a 

constituição aquosa dos líquidos corporais, a solubilidade de um fármaco 

dependerá de suas propriedades moleculares e de sua capacidade em formar 

pontes de hidrogênio com as moléculas de água (PANCHAGNULA; THOMAS, 

2000; MARTINEZ; AMIDON, 2002; BONAMICI, 2009).   

Além das propriedades moleculares que conferem às moléculas dos 

fármacos hidrossolubilidade e/ou lipofilicidade, outros fatores que afetam a 

dissolução dos fármacos no trato gastrintestinal (TGI) podem ser resumidos em: 

pKa do fármaco, polimorfismo, granulometria, forma farmacêutica, excipientes e 

adjuvantes farmacotécnicos, processo de fabricação do medicamento, pH do 

meio, volume e composição dos líquidos do TGI, motilidade e trânsito intestinal.  

Estes fatores afetam a solubilidade e, portanto, a biodisponibilidade dos 

fármacos. A influência destes na biodisponibilidade é, sobretudo, maior quando a 

forma farmacêutica é sólida, pois neste caso a liberação do fármaco depende das 

etapas de desagregação, desintegração e dissolução (PRISTA et al., 1995; 

ASHFORD, 2005; BONAMICI, 2009). 

Considerando que aproximadamente 95% dos fármacos disponíveis 

atualmente são ácidos ou bases fracas, os parâmetros pH do meio e pKa da 

molécula do fármaco serão determinantes dos processos de dissolução e, 

portanto, de absorção. Alterações no pH durante a dissolução ou no pH do meio 

no qual está o fármaco dissolvido podem afetar significativamente a 
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biodisponibilidade (MARTINEZ; AMIDON, 2002; AMIDON; BERMEJO, 2003; 

BONAMICI, 2009). 

Fármacos fracamente ácidos, expostos a um meio de dissolução que 

possui pH maior que o pKa do fármaco, tendem a apresentar aumento da 

solubilidade. O mesmo ocorre para fármacos fracamente básicos, quando o pH 

está abaixo do valor de pKa. Portanto, a biodisponibilidade é afetada por 

alterações no pH durante a dissolução do fármaco, e até mesmo por alterações 

ocorridas nas formulações de formas farmacêuticas (MARTINEZ; AMIDON, 2002; 

AMIDON; BERMEJO, 2003). 

De acordo com o princípio de partilha de pH, moléculas polares e ionizadas 

são mais solúveis em água, porém, mais lentamente absorvidas do que as não 

ionizadas. Segundo esta hipótese, é provável que um fármaco fracamente ácido 

seja mais bem absorvido no estômago, no qual se encontra na forma não 

ionizada, enquanto que um fármaco fracamente básico seja absorvido no 

intestino, no qual prepondera a forma não ionizada (ASHFORD, 2005; 

FLORENCE; ATTWOOD, 2006). 

O polimorfismo, que corresponde à capacidade de uma substância existir 

em duas ou mais formas cristalinas com diferentes conformações moleculares, é 

um fator que influencia na solubilidade. Os fármacos também podem estar na 

forma de solvatos, hidratos ou amorfos (arranjos moleculares desordenados) 

(RAW et al., 2004; BONAMICI, 2009). Geralmente sob a forma de sólidos 

amorfos, alguns fármacos são melhores absorvidos, pois as moléculas estão 

arranjadas ao acaso, requerendo menor energia para separá-las e tornando a 

dissolução mais rápida (STULZER et al., 2007).  

A granulometria de um pó, ou seja, o tamanho das partículas, também é 

outro fator que influencia a solubilidade de um fármaco. Partículas menores 

tendem a se solubilizar mais rapidamente que partículas maiores devido ao 

aumento da área superficial exposta ao solvente e, assim, a velocidade de 

dissolução do fármaco é maior (HINTZ; JOHNSON, 1989; PRISTA et al., 1995; 

ASHFORD, 2005; BONAMICI, 2009).  

A solubilidade do fármaco nos líquidos do TGI também está relacionada ao 

volume necessário para dissolver determinada dose de fármaco e à composição 

destes líquidos (como por exemplo presença de enzimas, sais biliares, alimentos, 

entre outros). O volume de líquidos no TGI, disponível para a dissolução dos 
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fármacos, depende da quantidade de líquido co-administrado com o medicamento 

e das secreções e do fluxo de água através da superfície do intestino (MASAOKA 

et al., 2006).  

Os sais biliares, por sua vez, podem auxiliar na dissolução de fármacos de 

características hidrofóbicas e, portanto, aumentar sua biodisponibilidade. Porém, 

as concentrações destes sais no intestino delgado proximal geralmente variam de 

3 a 5 mM no estado de jejum, atingindo valores próximos de 15 mM após as 

refeições (CHARMAN et al., 1997; DRESSMAN et al., 1998).   

Adicionalmente, devem ser considerados o tempo de esvaziamento 

gástrico e a velocidade do trânsito intestinal. A velocidade de dissolução deve ser 

suficiente para garantir a adequada solubilização e liberação do fármaco no local 

correspondente para a sua absorção.  

A literatura tem destacado que fármacos considerados de baixa 

solubilidade apresentam biodisponibilidade incompleta, em função da velocidade 

de dissolução ser mais lenta que o trânsito intestinal (HÖRTER; DRESSMAN, 

2001; BONAMICI, 2009). 

 

3.2.1. Solubilidade segundo o SCB 

 

Segundo o SCB, um fármaco possui alta solubilidade quando a maior dose 

disponível no produto farmacêutico comercializado no país é solúvel em até 250 

mL de meio aquoso numa faixa de pH de 1,0 e 7,5 sob temperatura de 37°C. O 

volume de 250 mL é originado de protocolos de estudos de bioequivalência que 

recomendam a administração de medicamentos com um copo de água de 250 mL 

(FDA, 2000; YU et al., 2002; YU et al., 2004). 

O guia publicado pela FDA em 2000 estabelece que, para a isenção dos 

estudos de biodisponibilidade e bioequivalência in vivo para formas farmacêuticas 

de liberação imediata, os estudos de solubilidade devem ser conduzidos sob pH 

fisiológicos compreendidos entre 1,0 e 7,5; enquanto que para a EMEA, a faixa de 

pH deve ser entre 1,0 e 6,8, com temperatura do ensaio de 37,0 °C± 1°C (FDA, 

2000; EMEA, 2008). 

Os valores de pH para a determinação da solubilidade são baseados nas 

características do fármaco. Assim, como exemplo, um fármaco que apresenta 

valor de pKa na faixa de 3 a 5 deverá ter a sua solubilidade  determinada em: (1) 
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uma solução com pH de valor igual ao pKa do fármaco; (2) uma solução com pH 

de valor igual ao pKa + 1; (3) uma solução com pH de valor igual ao pKa -1; (4) 

uma solução com pH de valor igual a 1; e (5) uma solução com pH de valor igual 

a 7,5. É recomendada a realização de no mínimo três repetições para cada valor 

de pH (FDA, 2000; EMEA, 2008).  

Para a realização dos estudos de solubilidade, os métodos mais 

recomendados são: método do equilíbrio (shake-flask) e métodos 

potenciométricos (seu emprego deve ser devidamente justificado). No método do 

equilíbrio, a avaliação da solubilidade é realizada com a adição de uma 

quantidade de fármaco em um meio solvente pré-definido, até que se atinja a 

saturação do meio, seguida de agitação desta mistura por tempo prolongado até a 

obtenção do equilíbrio (FDA, 2000; EMEA 2008). 

Os ensaios de dissolução intrínseca de fármacos também são utilizados na 

avaliação da solubilidade. Com a finalidade de verificar a viabilidade deste 

método, em 2004, Yu e colaboradores utilizaram este ensaio para avaliação da 

solubilidade de fármacos, no qual foi considerado simples e conveniente para a 

classificação de fármacos quanto à solubilidade, pois foi constatado que variáveis 

estudadas, tais como: pressões de compressão, volume do meio de dissolução e 

posição do disco na cuba de dissolução, não interferem significativamente na 

dissolução intrínseca, refletindo a robustez do método (YU et al., 2004).  

A taxa de dissolução intrínseca tem sido muito utilizada para caracterizar 

substâncias sólidas (YU; AMIDON, 1999; YU et al., 2004). Algumas das 

aplicações da taxa de dissolução intrínseca compreendem a determinação de 

parâmetros termodinâmicos associados às transições de fase cristalina, à 

investigação de fenômenos de transferência de massa durante o processo de 

dissolução, à determinação de perfis de dissolução, ao estudo da influência de 

tensoativos na dissolução e aos efeitos do pH na solubilização de fármacos pouco 

solúveis (WADKE; REIER, 1972; CHAN; GRANT, 1989; JINNO et al., 2000; YU et 

al., 2004). 

 A taxa de dissolução intrínseca, assim como o método que utiliza a técnica 

do shake-flask, também é um fenômeno de equilíbrio, portanto, espera-se uma 

correlação mais estreita deste parâmetro com a dissolução do fármaco in vivo do 

que com a solubilidade propriamente. Segundo Yu e colaboradores (2004), a taxa 

da dissolução intrínseca (TDI) pode ser utilizada para a determinação da 
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solubilidade e da classificação de fármacos. Assim, fármacos que possuem TDI 

maior que 0,1 mg/min/cm², na faixa de pH 1,0 a 7,5, podem ser classificados 

como pertencentes à classe I do SCB (YU et al., 2004). A relação estabelecida 

por estes autores é de grande importância, uma vez que a classificação utilizando 

a TDI não contempla a dose do medicamento. Considerando que há grande 

variabilidade das doses disponíveis em função dos padrões adotados por cada 

país, este aspecto permite calcular a solubilidade de um fármaco e classificá-lo 

conforme o SCB de uma forma mais padronizada (AMIDON et al., 1995; YU et al., 

2002; YU et al., 2004).  

Pode-se citar o exemplo do estudo referente à dissolução intrínseca do 

metoprolol (pKa = 9,7), no qual 500 mg do fármaco foram comprimidos na matriz 

com pressão de 2000 psi e o estudo de dissolução foi realizado com 900 mL de 

meio sob temperatura de 37,4°C. Os resultados indicaram que este fármaco 

mostrou-se altamente solúvel, pois apresentou taxa de dissolução intrínseca 

superior a 0,1 mg/min/cm² na faixa de pH 1,0 a 7,5 (23,7±2,0 mg/min/cm² em pH 

1,2; 22,4±0,81 mg/min/cm² em pH 4,5 e 21,4±1,1 mg/min/cm² em pH 6,8) (YU et 

al., 2004).  

 

3.3  Permeabilidade dos fármacos 

 

A via oral de administração de medicamentos utiliza o trato gastrintestinal 

(TGI), que compreende desde a cavidade oral até o canal anal, formando um 

longo e contínuo tubo. A maior parte da absorção de substâncias ocorre no 

intestino delgado, que é dividido em três porções: duodeno, jejuno e íleo. Os 

fármacos são principalmente absorvidos no duodeno e na porção proximal do 

jejuno. A mucosa intestinal apresenta pregas, depressões e microvilosidades, 

tornando a absorção mais eficiente devido ao aumento da área de superfície 

(DESESSO; JACOBSON, 2001; SOUZA et al., 2007).  

A parede do intestino delgado consiste de quatro camadas: a mucosa 

intestinal, a submucosa, a camada muscular e a camada serosa (DEFERME et 

al., 2008).  A mucosa e a submucosa são as principais camadas que controlam a 

captação de nutrientes e também de fármacos após a dissolução no conteúdo 

luminal. A camada mucosa pode ser dividida em quatro subcamadas: a 

monocamada de enterócitos, a membrana basal, a lâmina própria (tecido 
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conectivo, nervos, linfócitos, vasos sanguíneos, vasos linfáticos, macrófagos e 

mastócitos) e células musculares lisas (DEFERME et al., 2008).  

Os enterócitos formam uma monocamada de células (epitélio colunar) 

presentes na superfície mais interna da camada mucosa, na qual também estão 

presentes células produtoras de muco. Entre os enterócitos existem junções que 

são responsáveis pela união e aderência entre as células (conhecidas com tight 

junctions). O espaço intercelular no jejuno humano mede 0,8 nm, enquanto que o 

espaço intercelular no cólon humano mede 0,3 nm. Assim, apenas pequenas 

moléculas hidrofílicas e polares são capazes de atravessar a monocamada de 

células através do espaço paracelular (entre as células) (DEFERME et al., 2008).  

A membrana celular dos enterócitos é composta, essencialmente, por uma 

bicamada fosfolipídica, proteínas e, ligados a estas, glicolipídeos, glicoproteínas e 

oligossacarídeos. A membrana não é constante, apresentando canais (poros) que 

permitem a passagem de determinados compostos hidrossolúveis. A bicamada 

fosfolipídica representa uma barreira às moléculas de características hidrofílicas e 

que apresentam cargas. Desta forma, a partição de uma molécula de um fármaco 

entre a fase polar, representada pelos líquidos do TGI, e a fase apolar, 

correspondente à membrana celular do enterócito, depende da lipofilicidade da 

molécula, o que será determinante do processo de absorção (DEFERME et al., 

2008). 

A absorção é um processo dinâmico e complexo que envolve a permeação 

do fármaco através das membranas biológicas. Os mecanismos de transporte 

envolvem a difusão passiva, por meio dos enterócitos (transcelular), através das 

junções entre os enterócitos (paracelular) e os mecanismos ativos 

(transportadores) (BALIMANE et al., 2000). A Figura 3.1 ilustra os diferentes 

mecanismos de transporte de fármacos através da membrana biológica. 

Para que absorção do fármaco ocorra, é necessário que ele esteja 

adequadamente solubilizado no meio de dissolução e, além disso, que seja capaz 

de transpor a membrana intestinal (enterócitos). Fármacos absorvidos por difusão 

passiva atravessam a membrana intestinal por via paracelular ou transcelular, de 

acordo com a gradiente de concentração e as características do fármaco 

(BALIMANE et al., 2000; BONAMICI, 2009). 

O maior fator limitante para a permeação de substâncias por via 

paracelular é a região das junções intercelulares (tight junctions) que unem as 
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células e que podem influenciar a permeabilidade de certos fármacos, 

dependendo do peso molecular que possuem e de suas características físico-

químicas (KIM, 2008).  

Fármacos que utilizam a via paracelular de transporte geralmente 

apresentam baixa absorção oral devido à limitada área de superfície. A área de 

superfície disponível para o transporte paracelular é de aproximadamente 0,01% 

do total de área disponível para absorção no intestino delgado (LENNERNÄS, 

2007).  

Moléculas de fármacos que são mais lipofílicos distribuem-se na membrana 

das células e atravessam a monocamada epitelial pela via transcelular passiva, 

ou seja, atravessam permeando-a intracelularmente. A via de transporte através 

do epitélio depende do gradiente de concentração e das características de 

permeação do fármaco através da camada de água estacionária existente na 

fronteira da superfície luminal do epitélio e através das membranas apical e 

basolateral. Alguns fármacos podem ser transportados através das membranas 

dos enterócitos por endocitose (formação de vesículas). Exemplos de substâncias 

que utilizam esta via são: proteínas e pequenos nucleotídeos (DEFERME et al., 

2008). 

Existem diversos transportadores de efluxo, dentre eles, a glicoproteína-P 

(P-gp) é a mais estudada e atua como barreira biológica para substâncias que 

são substratos para este transportador, como um mecanismo de defesa 

fisiológico. Sua função está relacionada ao mecanismo de efluxo de substâncias, 

inclusive fármacos, sendo que alguns têm afinidade por esta proteína e a 

interação entre os dois resulta no retorno do fármaco das células epiteliais para o 

lúmen intestinal, o que retarda a absorção e pode influenciar a biodisponibilidade. 

Diversos componentes de alimentos ou da formulação de formas farmacêuticas 

podem interferir com os sistemas de transporte secretório, principal interação 

fármaco-alimento (DEFERME et al., 2008).  

A glicoproteína-P (P-gp), localizada na região apical dos enterócitos, está 

distribuída ao longo do trato gastrintestinal e é dependente de energia (ATP). Esta 

proteína transportadora também está presente em outros tecidos, como no fígado, 

no cérebro, nas glândulas adrenais, na placenta, na barreira hematoencefálica e 

nos rins (KATSURA; INUI, 2003; YAO; CHIOU, 2006; SOUZA et al., 2007). As 
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diferenças na expressão de P-gp ao longo do trato gastrintestinal dependem do 

trecho do intestino utilizado (AUNGST, 1999; STORCH et al., 2007).  

O transporte secretório é passível de saturação. Assim, a 

biodisponibilidade de alguns fármacos substratos de transportadores de efluxo 

aumenta de acordo com o aumento da dose administrada, pois ocorre a 

saturação dos transportadores. Outro motivo que pode causar aumento na 

biodisponibilidade é a co-administração de fármacos, o que é comum na 

terapêutica contra a aids, sendo que um deles pode inibir o transportador de 

efluxo, favorecendo a absorção da outra substância ativa, além da existência de 

excipientes que interagem com a P-gp, causando alterações na biodisponibilidade 

(AUNGST, 1999).  

 

 

Figura 3.1 - Principais vias de transporte de fármacos através da mucosa 

intestinal: 1)Transporte transcelular; 2) Transporte paracelular; 3) Endocitose; 4) 

Transporte mediado por carreadores e 5) Transporte de efluxo (DEFERME et al., 

2008) 

 

Existem fatores que retardam ou diminuem a permeação de fármacos, tais 

como: solubilidade, dissolução do fármaco, forma farmacêutica, co-administração 

de alimentos, retenção do fármaco na sua forma farmacêutica, sua decomposição 

pelos líquidos corporais ou formação de complexos não absorvíveis, presença de 

excipientes, alteração do pH no local de absorção, área superficial de contato, 
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estado de ionização ou tamanho das partículas do fármaco (AUNGST, 1999; 

METSUGI et al., 2008; SOUZA et al., 2007; CUSTODIO et al., 2008; TRAN et al., 

2009). Os fatores fisiológicos que afetam a absorção de fármacos são: estado 

biológico do TGI do paciente, tempo de esvaziamento gástrico, trânsito intestinal, 

falhas no transporte do fármaco através das membranas biológicas, atividade 

enzimática e flora intestinal (AUNGST, 1999; METSUGI et al., 2008; SOUZA et 

al., 2007). 

O metabolismo intestinal ocorre com alguns fármacos e pode ser em 

consequência da existência da microflora no lúmen do intestino, bem como por 

enzimas presentes nos fluidos intestinais e na mucosa intestinal. A microflora 

pode representar importante papel na ocorrência do metabolismo pré-sistêmico 

de fármacos, que são pouco ou incompletamente absorvidos pela mucosa 

intestinal, especialmente nas porções distais do intestino (DEFERME et al., 2008).  

A lipossolubilidade do fármaco também é um fator que influencia na via 

pela qual o fármaco atravessa a membrana intestinal. Fármacos muito 

lipossolúveis são capazes de atravessar a bicamada lipídica das células 

intestinais, chegando à circulação sanguínea (via transcelular). Já fármacos 

pouco lipossolúveis, dependendo de seu peso molecular, são capazes de 

atravessar a membrana intestinal por via paracelular (entre as células) ou canais 

iônicos (BALIMANE et al., 2000). 

Somente a forma molecular do fármaco é capaz de atravessar a bicamada 

lipídica dos enterócitos. A forma iônica é hidrossolúvel e, portanto, depende do 

peso molecular para atravessar a membrana intestinal. A proporção entre forma 

molecular e forma ionizada de um fármaco é dependente do pH do meio de 

dissolução (ASHFORD, 2005; BONAMICI, 2009). 

A camada de água estacionária é um fenômeno que ocorre adjacente à 

mucosa intestinal e é um importante fator limitante para a permeabilidade de 

substâncias altamente permeáveis, porém esta camada pode ser reduzida caso 

haja agitação. A presença da camada de água estacionária é um fator que 

contribui para a divergência de valores de permeabilidade entre os diferentes 

métodos (LENNERNÄS, 2007). 
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3.3.1. Permeabilidade segundo o SCB 

 

Segundo o SCB, considera-se um fármaco altamente permeável aquele 

cuja extensão da absorção em humanos for igual ou superior a 90%, de acordo 

com a FDA, e de 85%, segundo a EMEA (FDA, 2000; YU et al., 2002; EMEA, 

2008; BONAMICI, 2009).  

Para a determinação e a caracterização da permeabilidade de fármacos, 

diversos modelos têm sido empregados. Os métodos mais difundidos são: 1) 

métodos in vitro baseados em sistemas celulares, tais como segmentos de 

tecidos de animais, cultura de células de adenocarcinoma humano (Caco-2) ou de 

rim canino (MDCK); 2) métodos in situ, que consistem na perfusão do fármaco em 

determinados trechos do epitélio intestinal; 3) métodos in vitro baseados em 

sistemas artificiais compostos por lipídios, exemplificados pelas membranas 

artificiais imobilizadas (IAM) ou pelo ensaio de permeabilidade em membrana 

artificial paralela (PAMPA); 4) métodos in vivo que contemplem os estudos 

farmacocinéticos em animais ou seres humanos; e 5) métodos in silico que 

empregam programas computacionais para a previsão da permeabilidade dos 

fármacos. Assim, a utilização de um destes métodos, ou mesmo a combinação 

deles, têm sido o objeto da publicação de recentes pesquisas na área da 

biofarmácia (FDA, 2000; YU et al., 2002; ESCUDER-GILABERT et al., 2003; 

KATAOKA et al., 2003; LEGEN; KRISTL, 2003; RINAKI et al., 2003; LEGEN et al., 

2005; FLATEN et al., 2006; ZAKELJ et al., 2006 ; SOUZA et al., 2007; DAHAN et 

al., 2009). 

Tais estudos têm tido grande aplicação nas bioisenções, ou isenção dos 

ensaios de bioequivalência para alguns tipos de fármacos, evitando, assim, a 

exposição de voluntários sadios a estes estudos (BALIMANE et al., 2000). Dentre 

as diversas maneiras de avaliar a permeabilidade, os métodos in vitro têm se 

destacado como técnicas cada vez mais empregadas para prever a absorção de 

fármacos de administração oral no ser humano. Além disso, são menos 

trabalhosos e possuem baixo custo laboratorial, comparado com os estudos in 

vivo em animais ou em seres humanos (BALIMANE et al., 2000; DAHAN et al., 

2009). 
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3.3.2. Métodos in vitro que empregam cultura celular 

3.3.2.1. Células Caco-2  

 

As células Caco-2 são amplamente utilizadas na avaliação da 

permeabilidade de fármacos através da mucosa intestinal (AVDEEF et al., 2005; 

SOUZA, 2005; MAUBON et al., 2007; MOTZ et al., 2007). Estas células são 

extraídas de adenocarcinoma de cólon humano e, quando em cultura sobre filtros 

permeáveis e porosos, se diferenciam espontaneamente em enterócitos 

aproximadamente 21 dias após o cultivo. Elas proporcionam semelhanças 

morfológicas, funcionais e bioquímicas com as células humanas, apresentando-se 

polarizadas, ou seja, uma superfície apical e outra basolateral. Existe também boa 

formação das junções intercelulares (tight junctions) e é possível encontrar a 

expressão de algumas enzimas metabolizadoras e transportadoras, como a 

glicoproteína-P (FLACH; DALLA COSTA, 1999; BALIMANE et al., 2000; MARINO 

et al.,, 2005; BRUESEWITZ et al., 2006; MAUBON et al., 2007; SOUZA et al., 

2007). 

A verificação da integridade celular é feita pela medida do TEER 

(resistência elétrica transepitelial). A utilização de substâncias com 

permeabilidade conhecida é comum para complementar a avaliação da 

integridade da membrana (LEGEN et al., 2005; BALIMANE; CHONG, 2008; 

FOSSATI et al., 2008; MATILAINEN et al., 2008; WANG et al., 2008). 

A monocamada de células apresenta diferenças quanto à expressão da 

glicoproteína-P, de acordo com as condições de cultivo (AUNGST, 1999).  

Os maiores inconvenientes do uso de células Caco-2 são: grande 

variabilidade entre os resultados obtidos em diferentes laboratórios, baixa 

expressão de transportadores, presença de grossa camada de água estacionária 

comparada ao intestino humano, células mais justapostas, aderência do fármaco 

ao filtro de policarbonato; elevado tempo de crescimento das células Caco-2 

(aproximadamente 21 dias) e método dispendioso, o que não permite adequada 

aplicação para altas quantidades de testes de permeabilidade (BALIMANE et al., 

2000; CUMMINS et al., 2004; SOUZA, 2005). Além disso, o excesso no uso de 

co-solventes orgânicos (metanol, propilenoglicol, etanol e polietilenoglicol) nos 

estudos de permeabilidade usando células Caco-2 pode levar ao 
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comprometimento da integridade das junções entre as células (BALIMANE et al., 

2000). 

Yee estudou a permeabilidade de fármacos em células Caco-2 e propôs 

uma divisão de acordo com a permeabilidade aparente e a percentagem 

absorvida, levando em consideração o SCB. O Quadro 3.2 apresenta a 

permeabilidade aparente, a percentagem absorvida e a classificação do fármaco 

segundo estudos realizados em células Caco-2 (YEE, 1997). 

 

Quadro 3.2 - Permeabilidade aparente e percentagem absorvida proposta para a 

classificação biofarmacêutica utilizando células Caco-2 

 Papp % absorvida 

Pouco absorvido <  1,0x10-6 0-20% 

Moderamente absorvido 1,0 – 10x10-6 20-70% 

Bem absorvido > 10,0x10-6 70-100% 

Fonte: YEE, 1997    

 

 

3.3.2.1 Células MDCK  

 

As células MDCK, derivadas de rim canino (Madin-Darby), diferenciam-se 

em células epiteliais colunares quando cultivadas em membranas 

semipermeáveis. Estas células apresentam junções semelhantes às células 

Caco-2. Existem diferenças entre os transportadores que são expressos em 

tecidos intestinais (Caco-2) e renais (MDCK), causando diferença na avaliação da 

absorção de fármacos (IRVINE et al., 1999; BALIMANE et al., 2000; SOUZA et 

al., 2007).  

Uma das desvantagens desse método é a pouca quantidade de 

transportadores em relação às células Caco-2. As células MDCK têm sido 

utilizadas para o estudo de transporte de fármacos por difusão passiva (TAUB et 

al., 2002). 
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3.3.3 Métodos in vitro que empregam membranas artificiais – Pampa  

 

O ensaio designado PAMPA (Parallel Artificial Membrane Permeation 

Assay – membrana artificial paralela) é principalmente empregado para a 

avaliação de substâncias candidatas a fármacos (BALIMANE et al., 2000). 

Entretanto, vários pesquisadores têm utilizado este modelo para estudos de 

classificação biofarmacêutica (MASUNGI et al., 2008). Consiste em um método 

altamente produtivo e passível de automação. Também utilizado em conjunto com 

monocamadas de células Caco-2 como ferramenta para prever a permeabilidade 

passiva, ativa e transcelular de fármacos (MASUNGI et al., 2008). 

Este modelo foi inicialmente utilizado por Kansy e colaboradores como um 

método rápido para estudos de permeação transcelular. Para a composição da 

membrana lipídica, fosfolípides e outros constituintes de membrana são 

adicionados ao suporte de filtro como uma solução num solvente orgânico 

(KANSY et al., 1998; DEFERME et al., 2008).  

A impregnação da membrana é feita em filtros de material hidrofóbico com 

uma mistura de lecitina e solvente orgânico inerte, formando a membrana artificial 

lipídica. O grau de permeabilidade das membranas é medido e comparado com a 

extensão conhecida de absorção do fármaco em seres humanos (BALIMANE et 

al., 2000; DEFERME et al., 2007). 

As principais desvantagens deste modelo são: este método subestima a 

absorção de fármacos que são ativamente transportados ou compostos 

hidrofílicos com baixo peso molecular (BALIMANE et al., 2000); envolve o uso de 

membranas artificiais não biológicas e, deste modo, dedica-se apenas à previsão 

da absorção passiva transcelular (MASUNGI et al., 2008), pode ocorrer retenção 

de compostos lipofílicos nas membranas; é um modelo dependente da 

composição lipídica e do pH (DEFERME et al., 2008). 
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3.3.4 Perfusão in situ 

 

A perfusão in situ em segmentos intestinais tem sua aplicação para o 

estudo da permeabilidade e da cinética de absorção de fármacos (BALIMANE et 

al., 2000; COOK; SHENOY, 2003; JAIN et al., 2007a). 

Os animais usados em experimentos de perfusão normalmente são ratos 

Wistar anestesiados, nos quais uma cânula é inserida nas duas extremidades da 

porção intestinal, na qual a região proximal recebe a solução de perfusão com o 

fármaco estudado e na porção distal são realizadas as coletas das amostras para 

posterior análise, normalmente por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) 

(BALIMANE et al., 2000; JAIN et al., 2007 a; DAHAN et al., 2009). 

O uso do método de perfusão in situ é limitado, pois é baseado apenas no 

desaparecimento do fármaco do lado do lúmen intestinal como indicativo da 

absorção. Porém, tal desaparecimento nem sempre representa efetivamente a 

permeação do fármaco para a circulação sistêmica, especialmente quando ocorre 

metabolização na luz intestinal. Outra desvantagem é o seu elevado custo, pois 

este método requer grande número de animais para se obter os dados 

significativos de absorção. Grande quantidade de fármaco é requerida para a 

realização deste ensaio, o que não é viável na descoberta precoce de fármacos. 

Ainda a manipulação no intestino do rato, juntamente com o uso de anestesia, 

pode causar mudanças no fluxo sanguíneo para o intestino, o que compromete a 

absorção (BALIMANE et al., 2000). 

 

3.3.5 Métodos in vitro que empregam tecidos animais  

 

Os modelos que utilizam tecido animal apresentam vantagens sobre outros 

modelos, dentre eles destacam-se as semelhanças estruturais com o intestino 

humano, o que depende da espécie animal selecionada para o estudo. Estes 

modelos permitem avaliar e caracterizar os mecanismos envolvidos na 

permeação de fármacos por transporte passivo, transporte ativo, cinética de 

transporte, na ausência ou presença de inibidores ou substratos de 

glicoproteínas-P. Estes tecidos podem ser obtidos de vários animais, como porco, 
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rato, coelho, cachorro e rã (BALIMANE et al., 2000; YAO; CHIOU, 2006; SOUZA 

et al., 2007).  

Apesar das questões éticas em relação aos animais, os ratos são cada vez 

mais utilizados como modelos em pesquisas, por se demonstrarem adequados 

para prever a extensão da absorção de fármacos de uso oral. Além disso, a 

literatura tem indicado boa correlação entre a absorção de fármacos em intestino 

de rato e intestino de humanos, em função de similaridades estruturais e 

fisiológicas (LANE et al., 2006; RUAN et al., 2006; JAIN et al., 2007a).  

 

3.3.5.1 Ensaio in vitro com tecido invertido 

 

Inicialmente este modelo foi utilizado para o estudo dos transportes de 

açúcares e aminoácidos. As modificações, como constante de oxigenação 

durante a incubação e a agitação suave, têm aumentado a viabilidade dos 

tecidos. Este modelo tem sido empregado para a avaliação dos mecanismos de 

absorção de fármacos por transporte ativo ou passivo. Utiliza-se porções 

intestinais de origem animal para estes estudos (BALIMANE et al., 2000; 

BONAMICI, 2009). 

Este método consiste de remover uma porção do intestino e invertê-lo com 

o auxílio de uma vareta (bastão) de vidro. Posterior a isto, as extremidades são 

amarradas, resultando em um ―saco‖, que é mergulhado em recipiente com 

quantidades de fármaco de concentração conhecida e, após tempo predefinido, 

realiza-se a análise do conteúdo de fármaco no interior do ―saco‖, o que 

caracteriza a quantidade do fármaco que permeou-se através da membrana. 

Entretanto, ele apresenta grande desvantagem, sendo que para obter a inversão 

do tecido é necessária extensa manipulação, favorecendo a alteração morfológica 

do mesmo, o que diminui o tempo de viabilidade do tecido (BALIMANE et al., 

2000; AVADI et al., 2004; DEFERME et al., 2008). 

 

3.3.5.2 Ensaio in vitro com tecido não invertido 

 

O tecido animal pode ser utilizado em estudos in vitro por meio de câmaras 

de difusão vertical ou horizontal, contendo dois compartimentos: o doador e o 
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receptor. Os segmentos do intestino são removidos e adequadamente dispostos 

entre as duas câmaras. Os segmentos intestinais de rato são atualmente os mais 

utilizados para estabelecer correlação dos dados de permeabilidade do fármaco 

com os observados em humanos (RUAN et al., 2006; SOUZA et al., 2007). 

Quando mantido a 37°C e em meios líquidos adequados, podem permanecer 

morfológica e metabolicamente ativos por aproximadamente duas horas (SOUZA 

et al., 2007).  

Este método apresenta grandes vantagens em relação aos outros modelos 

in vitro, das quais destacam-se: a menor manipulação do tecido; a possibilidade 

de coletas sucessivas de amostras com frequência que permitem melhores 

parâmetros de análise; o emprego de menores quantidades de fármaco por 

experimento; similaridades entre os tecidos intestinais de animal e humano; e a 

presença de transportadores que podem influenciar na permeabilidade do 

fármaco estudado.  

A utilização de animais é cada vez mais crescente na avaliação da 

permeabilidade intestinal. Cao e colaboradores (2008) avaliaram a 

permeabilidade de fármacos utilizando o jejuno de rato e observaram que os 

dados relativos à permeabilidade apresentaram boa correlação, uma vez que o 

coeficiente de determinação foi de r² = 0,7. Neste mesmo estudo, a exclusão do 

verapamil (um fármaco substrato da glicoproteína-P) resultou no aumento da 

correlação de permeabilidade entre humano e rato, com r² = 0,8 (CAO et al., 

2008).  

Em um outro estudo, empregando o mesmo modelo, Zhao e colaboradores 

avaliaram a porcentagem de absorção de 98 fármacos em ratos e humanos e 

obtiveram coeficiente de determinação de r² = 0,88 (ZHAO et al., 2003).  Assim, 

em função da boa correlação entre os resultados obtidos a partir de segmentos 

intestinais de ratos e aqueles obtidos a partir de estudos em humanos, a 

utilização de animais em estudos de permeabilidade permite prever a absorção de 

fármacos em seres humanos (CAO et al., 2008).   

A técnica que utiliza a câmara de Ussing foi originalmente desenvolvida por 

Ussing e Zerahn (1951) em estudos de transporte de íons através de pele isolada 

de sapo. Esta técnica é muito empregada em diferentes estudos dos mecanismos 

fisiológicos e de farmacologia e, conforme a necessidade, a câmara de Ussing 
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pode ser modificada e adaptada para diferentes tecidos (intestinal, nasal, bucal, 

etc).  

A membrana submetida ao estudo é montada entre dois compartimentos 

(células de difusão horizontal). Tanto o lado da camada serosa como o lado da 

camada mucosa são normalmente preenchidos com solução tampão Ringer-

Krebs, que pode ser suplementada ou não. Durante a realização do experimento, 

uma mistura de gás, contendo 95% O2 e 5% CO2, é borbulhada na solução de 

Ringer-Krebs a fim de manter a viabilidade do tecido. Assim, o movimento criado 

na solução de Ringer-Krebs durante o experimento diminui a camada de água 

estacionária. O estudo de transporte de substâncias pode ser realizado tanto no 

sentido mucosa-serosa, como no sentido inverso (DEFERME et al., 2008; 

NICOLAZZO; FINNIN, 2008; TRAN et al., 2009).  

Para a verificação da integridade da membrana intestinal, empregam-se 

avaliação da resistência transepitelial (TEER) e marcadores de alta (por exemplo, 

metoprolol) e baixa permeabilidades (por exemplo, fluoresceína). A integridade da 

membrana intestinal depende de cuidados que compreendem desde o tratamento 

do animal até a montagem dos segmentos intestinais nas câmaras (DEFERME et 

al., 2008). Estas estimativas são frequentemente utilizadas em estudos de 

permeabilidade in vitro, para garantir que resultados obtidos na avaliação de 

substâncias não sejam duvidosos devido ao comprometimento da membrana 

(NICOLAZZO; FINNIN, 2008).  

O uso das câmaras de Ussing permite determinar o transporte transepitelial 

de fármacos em combinação com o metabolismo intestinal, avaliar a absorção em 

diversas regiões do intestino, estudar diferenças existentes entre as espécies em 

relação à absorção intestinal, investigar a influência de excipientes na integridade 

dos tecidos e na permeabilidade de fármacos. Estudos que envolvem 

transportadores de efluxo também empregam o uso das câmaras de Ussing 

(DEFERME et al., 2008). 

Por outro lado, as câmaras de difusão vertical (células de Franz) são mais 

comumente empregadas para estudos de permeação cutânea, a literatura deste 

modelo de câmara para avaliação da permeabilidade de fármacos administrados 

por via oral é escassa. O princípio de funcionamento das células de Franz é 

semelhante ao funcionamento das câmaras de Ussing, contendo um 

compartimento doador e outro receptor. A agitação da solução receptora pode ser 
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controlada de acordo com a necessidade do estudo. Também é possível adaptar 

um sistema para fornecer 95% de oxigênio e 5% de gás carbônico na câmara 

doadora (ROPKE et al., 2002; HAMID et al., 2009; ONG; HEARD, 2009; 

PRETORIUS; BOUIC, 2009).    

 

3.4 Fármacos antirretrovirais 

 

Os fármacos antirretrovirais atuam inibindo a replicação viral em diferentes 

fases do processo. Existem atualmente quatro classes de fármacos: inibidores da 

protease, inibidores da transcriptase reversa análogos de nucleosídeos, inibidores 

da transcriptase reversa não nucleosídeos e inibidores da fusão (BALINT, 2001; 

VERWEIJ-VAN WISSEN et al., 2005; SOUZA, 2005). 

Os inibidores da protease surgiram em 1994 após o esclarecimento do 

mecanismo de replicação do HIV (Vírus da Imunodeficiência Humana). Estudos 

revelaram potente efeito antiviral desses fármacos, proporcionando melhoras 

significantes dos sintomas da aids (Síndrome da Imunodeficiência Adquirida), 

quando administrados isoladamente ou em associação com fármacos 

antirretrovirais inibidores da transcriptase reversa análogos de nucleosídeos. O 

uso de fármacos inibidores da protease contribuiu para a diminuição da 

mortalidade, melhora dos indicadores imunológicos e recuperação das infecções 

oportunistas. Os principais fármacos pertencentes a esta classe são: amprenavir, 

indinavir, nelfinavir, ritonavir e saquinavir (AYMARD et al., 2000; SOUZA, 2005). 

Os fármacos inibidores da transcriptase reversa não nucleosídeos inibem 

seletivamente a enzima transcriptase reversa do HIV tipo 1 por competição direta 

pela ligação aos sítios de ação da enzima viral. Como exemplos de fármacos 

desta classe podem ser citados: nevirapina, delavirdina e efavirenz (AYMARD et 

al., 2000; SOUZA, 2005). 

Os inibidores da fusão, fármacos que atuam impedindo a entrada do HIV 

nas células hospedeiras, por não permitir sua fusão com a membrana celular, 

constituem uma nova classe de agentes antirretrovirais. Um exemplo de fármaco 

desta classe é enfuvirtide (POVEDA et al., 2005; SOUZA, 2005).  

A primeira classe de fármacos que surgiu para o tratamento de pacientes 

com aids foi a dos inibidores da transcriptase reversa análogos de nucleosídeos, 

que apresentam atividade antirretroviral em função de sua potência contra o HIV 
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dos tipos 1 e 2. Pertencem a esta classe fármacos como abacavir, didanosina, 

dideoxicidina, lamivudina, estavudina e zidovudina (AYMARD et al., 2000; 

BALINT, 2001; CHECA et al., 2005; FERNANDES et al., 2006). 

Os inibidores da transcriptase reversa análogos de nucleosídeos atuam 

inibindo a enzima transcriptase reversa. Os fármacos desta classe são 

amplamente utilizados para o tratamento de pacientes com HIV. O primeiro 

fármaco aprovado para o tratamento da aids foi a zidovudina (ROBBINS et al., 

2007). Os inibidores da transcriptase reversa análogos de nucleosídeos são 

geralmente utilizados na terapêutica combinada, evitando o aparecimento de 

resistência viral durante o tratamento dos pacientes. Para exercerem sua ação 

terapêutica, os análogos de nucleosídeos necessitam sofrer fosforilação 

intracelular, de modo a ficarem ativos (SOUZA, 2005; SILVA et al., 2006; SERRA 

et al., 2008). 

A estratégia terapêutica consiste na combinação de diferentes 

medicamentos antirretrovirais. O desenvolvimento de novos fármacos permite 

maior número de combinações entre eles (coquetéis de tratamento) e envolve 

estudos e sínteses dos mesmos, diversas caracterizações físicas e químicas das 

moléculas, sobretudo as informações relacionadas à farmacocinética e à 

farmacodinâmica, que são de extrema importância para a obtenção da eficácia da 

segurança desses medicamentos (AYMARD et al., 2000; CHECA et al., 2005; 

FERNANDES et al., 2006 ).  

A Figura 3.1 mostra as estruturas químicas dos principais fármacos 

utilizados no tratamento de pacientes com aids. 
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Figura 3.2 - Estruturas químicas dos análogos de nucleosídeos inibidores da 

transcriptase reversa: 3TC (lamivudina) e AZT (zidovudina) (BALINT, 2001; 

CAMILO et al., 2008). 

 

3.4.1 Lamivudina 

 

A lamivudina (tiacina ou 3TC) é um fármaco sintético derivado da citidina 

inibidor da transcriptase reversa análogo de nucleosídeo. Apresenta menor 

atividade que a zidovudina e também menor toxicidade celular (BALINT, 2001; 

FERNANDES et al., 2006; JAIN et al., 2007b; MISTRI et al., 2007). 

A atividade terapêutica da 3TC contra o HIV depende de sua fosforilação 

no interior dos linfócitos (SOUZA, 2005; FERNANDES et al., 2006; JAIN et al., 

2007b). É amplamente utilizada no tratamento da aids e é reconhecida pelo 

programa do governo brasileiro de tratamento de pacientes com HIV 

(FERNANDES et al., 2006).  

A administração da 3TC é feita por via oral sob a forma de comprimidos ou 

soluções e sua absorção no intestino ocorre de forma rápida, sendo que o 

transporte é por difusão passiva. Este fármaco apresenta biodisponibilidade oral 

de aproximadamente 80%, podendo ocorrer variabilidade entre os pacientes 

(BALINT, 2001; SOUZA, 2005; MISTRI et al., 2007). 
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O Quadro 3.3 apresenta o nome comercial, dose, forma farmacêutica/via 

de administração e laboratório responsável pela produção dos medicamentos 

contendo a substância ativa lamivudina. 

 

Quadro 3.3 - Nome comercial, dose, forma farmacêutica/via de administração e 

laboratório referente à lamivudina. 

Nome comercial Dose Forma farmacêutica/ 

via de administração 

Laboratório 

Epivir 150 mg Comprimidos/oral VIIV Helthcare 

Epivir 300 mg Comprimidos/oral VIIV Helthcare 

Epivir 10 mg.mL-1 Solução/Oral VIIV Helthcare 

Epivir -HBV 5 mg.mL-1 Solução/Oral Glaxosmithkline 

Epivir -HBV 100 mg Comprimidos/oral Glaxosmithkline 

Lamivudina 150 mg Comprimidos/oral Ranbaxy 

Lamivudina 150 mg Comprimidos/oral Aurobindo 

Lamivudina 300 mg Comprimidos/oral Aurobindo 

Lamivudina 10 mg.mL-1 Solução/Oral Aurobindo 

Lamivudina 10 mg.mL-1 Solução/Oral Cipla Limited 

Lamivudina 150 mg Comprimidos/oral Matrix Labs 

Lamivudina 150 mg Comprimidos/oral Invagen Pharms 

Lamivudina 300 mg Comprimidos/oral Invagen Pharms 

Lamivudina 150 mg Comprimidos/oral Macleods Pharma 

Lamivudina 300 mg Comprimidos/oral Macleods Pharma 

Lamivudina 150 mg Comprimidos/oral Alkem Labs Ltd 

Lamivudina 150 mg Comprimidos/oral Strides Arcolab Ltd 

Lamivudina 300 mg Comprimidos/oral Strides Arcolab Ltd 

Fonte: FDA, 2010 

 

A 3TC apresenta-se como pó branco a branco amarelado, pKa de 4,3 

(JOZWIAKOWSKI et al., 1996; FERNANDES et al., 2006) e logP de 0,06 (KASIM 

et al., 2004; KAPOOR et al., 2006), quando dissolvido em água purificada 

encontra-se sob a forma não ionizada.  Este fármaco possui boa estabilidade à 
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luz e à temperatura, tanto sob a forma sólida quando em solução aquosa 

(JOZWIAKOWSKI et al., 1996; CHECA et al., 2005; FERNANDES et al., 2006). 

 

3.4.2 Zidovudina 

 

A zidovudina (3’-azido-3’deoxythymidine ou azidotimidina ou AZT) foi 

sintetizada pela primeira vez por Horwitz e colaboradores em 1964; dez anos 

depois sua atividade antirretroviral foi descoberta por Ostertag e colaboradores 

(BALINT, 2001). 

A AZT foi o primeiro fármaco antirretroviral aprovado para o tratamento da 

aids e até hoje é fármaco de escolha, normalmente empregado em associação 

com outros fármacos para combater a infecção pelo HIV (KIYOMOTO et al., 2008; 

PENDELA et al., 2009). 

A AZT é um inibidor da transcriptase reversa análogo de nucleosídeo que 

apresenta atividade contra o HIV tipo 1. Seu uso está relacionado ao aumento da 

expectativa de vida dos pacientes portadores do HIV e diminuição das infecções 

oportunistas (DIVI et al., 2008; KIYOMOTO et al., 2008; DESAI et al., 2009; 

PENDELA et al., 2009). Intracelularmente, a AZT sofre fosforilação por enzimas 

quinases e transforma-se em metabólito ativo trifosfatado, que possui afinidade 

pela enzima transcriptase reversa do HIV, causando sua inibição e consequente 

diminuição na replicação viral (BALINT, 2001). 

A administração da AZT é feita por via oral sob a forma de comprimidos, a 

absorção do fármaco é quase completa e ocorre por difusão passiva pela parede 

intestinal, aproximadamente de 30 a 90 minutos. A taxa de absorção sofre 

influência das refeições, podendo levar ao prolongamento do Tmax (tempo em que 

ocorre a máxima absorção do fármaco) (BALINT, 2001). 

A biodisponibilidade oral da AZT é de aproximadamente 60 a 70%, 

podendo ocorrer grande variabilidade individual (BALINT, 2001; SOUZA, 2005; 

SERRA, et al., 2008). A baixa biodisponibilidade está relacionada ao metabolismo 

pré-sistêmico e seu tempo de meia via é aproximadamente de 1 hora (MANDAL & 

TENJARLA, 1996; AUNGST, 1999; CARVALHO et al., 2010; SINGH et al., 2010).  
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O Quadro 3.4 apresenta nome comercial, dose, forma farmacêutica/via de 

administração e laboratório responsável pela produção dos medicamentos 

contendo a substância ativa zidovudina. 

 

Quadro 3.4 - Nome comercial, dose, forma farmacêutica/via de administração e 

laboratório referente à zidovudina. 

Nome comercial Dose Forma farmacêutica/ 

via de administração 

Laboratório 

Retrovir 100 mg Cápsula/Oral VIIV Helthcare 

Retrovir 50 mg/5 mL Xarope/Oral VIIV Helthcare 

Retrovir 10 mg.mL-1 Injetável VIIV Helthcare 

Retrovir 200 mg Comprimidos/oral VIIV Helthcare 

Retrovir 300 mg Comprimidos/oral VIIV Helthcare 

Zidovudina 100 mg Cápsula/Oral Barr 

Zidovudina 300 mg Comprimidos/oral Roxane 

Zidovudina 300 mg Comprimidos/oral Aurobindo 

Zidovudina 50 mg/5 mL Xarope/Oral Aurobindo 

Zidovudina 300 mg Comprimidos/oral Ranbaxy 

Zidovudina 50 mg/5 mL Xarope/Oral Cipla Limited 

Zidovudina 100 mg Cápsula/Oral Aurobindo 

Zidovudina 100 mg Cápsula/Oral Cipla Limited 

Zidovudina 300 mg Comprimidos/oral Matrix Labs 

Zidovudina 300 mg Comprimidos/oral Hetero drugs Ltd 

Fonte: FDA, 2010 

 

A AZT possui boa estabilidade à luz e à temperatura quando está na forma 

sólida ou em solução aquosa. Seu valor de pKa é 9,8 (CHECA et al, 2005; 

FERNANDES et al., 2006) e apresenta logP de 0,05 (GERTZ et al., 2008; SINGH 

et al., 2010). 
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3.4.3. Solubilidade e permeabilidade da lamivudina e da zidovudina 

 

A literatura é escassa em relação aos dados de solubilidade e 

permeabilidade, determinados segundo o SCB, para vários fármacos, incluindo a 

lamivudina e a zidovudina. 

Segundo Lindenberg e colaboradores, a lamivudina apresenta alta 

solubilidade e dados inconclusivos sobre permeabilidade. Assim, a classificação 

deste fármaco é incerta (LINDENBERG et al., 2004). Por outro lado, este fármaco 

tem sido considerado como pertencente á Classe I do SCB (alta solubilidade e 

alta permeabilidade) (FERNANDES et al., 2006).  

Singh e colaboradores determinaram a solubilidade em equilíbrio da 

zidovudina em água e tampão fosfato pH 6,8, com emprego da técnica do shake-

flask, sob agitação por 48 horas nas temperaturas de 37°C e 25°C. Os resultados 

indicaram que a zidovudina apresentou solubilidade de 30,6±0,3 mg.mL-1 a 37°C 

e 19,5±0,2 mg.mL-1 a 25°C, em água destilada. Em tampão fosfato pH 6,8 a sua 

solubilidade foi de 24,4±0,4 mg.mL-1 a 37°C e 20,3±0,3 mg.mL-1 a 25°C (SINGH et 

al., 2010).  

Pouquíssimos são os trabalhos encontrados na literatura que descrevem a 

avaliação e a determinação da permeabilidade dos fármacos lamivudina e 

zidovudina. Mariappan e Singh (2007) avaliaram a permeabilidade destes 

fármacos por meio do modelo de perfusão in situ em ratos Sprague-Dawley. Estes 

autores descreveram que maior permeabilidade da zidovudina e da lamivudina foi 

observada na porção do duodeno. Entretanto, os dados referentes à esta 

observação não foram apresentados (MARIAPPAN; SINGH, 2007).  

Por meio de estudos com emprego de células Caco-2, Souza e 

colaboradores encontraram taxa de transporte igual a 1,05 x 10-6 cm/s (Papp), 

para a lamivudina, enquanto que a taxa de transporte da zidovudina foi igual a 

61,40 x 10-6 cm/s (Papp) (SOUZA et al., 2009). Por outro lado, Aungst descreveu 

que a permeabilidade aparente (Papp) da zidovudina em Caco-2 foi de 21,6 x 10-6 

cm/s (AUNGST, 1999). 

Até o presente momento, nenhuma publicação referente ao estudo de 

permeabilidade por meio do modelo in vitro com emprego do segmento intestinal 

de rato em câmaras de difusão vertical foi encontrada. Apenas estudos referentes 
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a outros fármacos. Watanabe e colaboradores estudaram a permeabilidade do 

metoprolol, na qual a absorção é realizada através do mecanismo transcelular 

passivo (KOLJONEN et al., 2006), e apresentou  valores de permeabilidade em 

câmaras de Ussing de 23,99±1,98 x 10-6 cm/s (WATANABE et al., 2004), 

enquanto que a fluoresceína apresenta permeação por mecanismos paracelular 

(KOLJONEN et al., 2006). 
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4. MATERIAIS E MÉTODOS 
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4.1  Materiais 

 

4.1.1 Materiais, solventes e reagentes 

 

 zidovudina e lamivudina: matérias-primas de grau farmacêutico de pureza, 

fornecidas gentilmente por Farmanguinhos, Cristália e FURP. 

 zidovudina e lamivudina: substâncias químicas de referência com grau de 

pureza > 99 %, gentilmente fornecidas por FURP e Farmanguinhos 

(padrões secundários). 

 solução de Ringer-Krebs, preparada de acordo com a seguinte 

composição: NaCl: 7,0g; KCl: 0,35 g; CaCl2: 0,28 g; MgSO4: 0,28 g; 

NaHCO3: 2,1 g; KH2PO4: 0,16 g; D-Glicose: 5,05  (SHARMA et al.,, 2002). 

 di-hidrogenofosfato de potássio, ácido clorídrico e hidróxido de sódio. 

 acetonitrila, metanol e di-hidrogenofosfato de potássio (todos de pureza 

cromatográfica), Merck. 

 água purificada Milli-Q (Millipore, USA). 

 

4.1.2. Equipamentos e dispositivos diversos 

 

 Equipamento para verificação da integridade de membrana Millicell®-ERS 

(Millipore, Bedford, MA). 

 Micropipeta monocanal de 20 a 100 µL (Pipetman P100) – Gilson. 

 Micropipeta monocanal de 100 a 1.000 µL (mod.4500) – Labsystems. 

 Micropipeta monocanal de 500 a 5.000 µL (Série 2.100) – Eppendorf. 

 Seringa de precisão para amostragem manual de volume igual a 1,0 mL. 

 Incubadora com plataforma de agitação orbital tipo shaker - Tecnal TE 420. 

 Espectrofotômetro UV-Visível Varian. 

 Filtros Millex LCR (com membrana PTFE) 0,45 µm e 13 mm para filtração 

de solventes orgânicos e aquosos (Millipore). 

 Dissolutor Vankel, modelo VK 7010, provido de oito cubas. 

 Prensa hidráulica de bancada Carver. 

 Cromatógrafo Shimadzu Scientific Instrumentation (Japan), constituído de 

bomba LC-10ADvp, detector Diode Array SPD-M10ADvp. 
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 Plataforma manual para testes de tópicos e transdérmicos Start Up 6 Cells 

– Variomag/Hanson Research. 

 Células de difusão vertical (58-001-455) adaptadas, orifício de 5,0 mm, 

volume de 7,0 mL e área de exposição de 0,20 cm2 – Hanson Research. 

 

4.2  Métodos 

 

4.2.1 Desenvolvimento e validação de método espectrofotométrico para a 

quantificação de lamivudina e zidovudina 

 

Nos ensaios de solubilidade e dissolução foram empregadas soluções 

tampão (meios) com os diversos valores de pH (1,2; 4,5; 6,8; 7,5) e água 

purificada (Milli-Q). Com exceção da água, as demais soluções foram preparadas 

de acordo com os procedimentos descritos no Quadro 4.1. As correções de pH 

foram realizadas com soluções de HCl 0,1M e NaOH 0,2M. 

 

 

 

 

 

Quadro 4.1 - Descrição do modo de preparo dos meios empregados nos estudos 

para volume final de dois litros (2,0L). 

Tipo de solução Modo de preparo 

pH 1,2 

Foram dissolvidos 4,0g de NaCl em 

água purificada Milli-Q em um balão 

volumétrico de 2L. Adicionaram-se 

10mL de HCl  e completou-se o volume 

com água purificada Milli-Q (BRITISH 

PHARMACOPOEIA, 2010). 

 (Continua) 
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(continuação)  

pH 6,8 

Foram adicionados 500mL da solução 

de fosfato de potássio monobásico* em 

um balão volumétrico de 2L. Posterior 

adição de 224mL de solução de NaOH 

0,2N**, completou-se o volume do 

balão com água purificada Milli-Q 

(UNITED STATES PHARMACOPEIA, 

2010). 

pH 7,5 

Foram adicionados 500mL da solução 

de fosfato de potássio monobásico 

(0,2N). Acrescentaram-se 395mL de 

solução de NaOH 0,2N e completou-se 

o volume do balão volumétrico de 2L 

com água purificada Milli-Q (UNITED 

STATES PHARMACOPEIA, 2010). 

pH 4,5 

Foram dissolvidos 13,6g de fosfato de 

potássio monobásico (0,2N) em balão 

volumétrico de 2L e completou-se o 

volume com água purificada Milli-Q 

(FARMACOPÉIA PORTUGUESA VIII, 

2005). 

* solução de fosfato de potássio 

monobásico 0,2N (1L) 

Foram dissolvidos 27,22g de fosfato de 

potássio monobásico num balão 

volumétrico de 1L e completou-se o 

volume com água purificada (UNITED 

STATES PHARMACOPEIA, 2010). 

** solução de NaOH (0,2N) (1L) 

Foram dissolvidos 8g de NaOH em um 

balão volumétrico de 1L e completou-se 

o volume  com água purificada Milli-Q 

(UNITED STATES PHARMACOPEIA, 

2010). 
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Os meios foram armazenados em refrigerador (temperatura de 4°C) em 

frascos de vidro âmbar, devidamente limpos. 

Soluções padrão dos fármacos em estudo foram preparadas na 

concentração de 50 µg.mL-1, a partir de padrões secundários com grau de pureza 

superior a 99% (lamivudina – 99,7%; zidovudina – 99,9%). Desta forma, pesou-se 

a massa corrigida do fármaco e procedeu-se a dissolução da mesma em 500mL 

dos meios, descritos no Quadro 4.1. 

O método foi validado pela determinação dos seguintes parâmetros: 

linearidade, especificidade/seletividade, precisão, exatidão, estabilidade. Estes 

parâmetros estão descritos na RE 899/2003 da ANVISA (Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária) para testes que pretendem quantificar princípios ativos em 

produtos farmacêuticos ou matérias-primas (ICH, 2005; UNITED STATES 

PHARMACOPEIA, 2010). 

 

4.2.1.1 Linearidade 

 

A linearidade indica a faixa de concentração do fármaco em que as 

respostas obtidas pela metodologia são diretamente proporcionais à quantidade 

de fármaco presente na amostra (UNITED STATES PHARMACOPEIA, 2010). 

A curva analítica foi obtida conhecendo-se previamente o intervalo de 

absorbância de aproximadamente 0,2 - 1,4 UA (UA como unidades de 

absorbância), com o intervalo de 6 g.mL-1 a 24 g.mL-1 . A equação da reta foi 

obtida por regressão linear, através do método dos mínimos quadrados (BRASIL, 

2003). 

 

4.2.1.2 Especificidade/Seletividade 

 

Simultaneamente à obtenção dos dados de especificidade/seletividade 

foram realizados ensaios de linearidade, os quais permitiram a construção das 

curvas analíticas.  

As curvas analíticas foram obtidas para cada meio utilizado (Quadro 4.1) e 

para ambos os fármacos. Para lamivudina e zidovudina, o intervalo de 

concentrações utilizadas para a construção da curva analítica foi de 6,0 g.mL1 a 
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24,0 µg.mL-1, segundo demonstrado no quadro 4.2. A determinação da 

concentração foi feita em espectrofotômetro UV- VIS nos comprimentos de onda 

que variaram de 271 nm a 281 nm, para a lamivudina, e de 267 nm a 269 nm, 

para a zidovudina, em função do meio utilizado. As determinações foram 

realizadas em triplicata. 

O Quadro 4.2 apresenta os volumes de solução padrão e concentrações 

empregadas para a construção da curva analítica. 

 

Quadro 4.2 - Descrição da forma de preparo das concentrações das curvas 

analíticas (SP - solução padrão com concentração de 50 g.mL-1). 

 

4.2.1.3 Limite de detecção e limite de quantificação 

 

Limite de detecção corresponde à menor quantidade do analito presente 

em uma amostra que pode ser detectado, porém não necessariamente 

quantificado, sob as condições experimentais estabelecidas (BRASIL, 2003). 

Balões 

volumétricos de 

25mL 

Volume de SP 

adicionado (mL) 

Volume de meio 

adicionado (mL) 

Concentração 

final obtida em 

g.mL-1 

1 3 22 6 

2 4 21 8 

3 5 20 10 

4 6 19 12 

5 7 18 14 

6 8 17 16 

7 9 16 18 

8 10 15 20 

9 11 14 22 

10 12 13 24 
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Limite de quantificação corresponde à menor quantidade do analito em 

uma amostra, que pode ser determinado com precisão e exatidão aceitáveis sob 

as condições experimentais estabelecidas (BRASIL, 2003). 

Os limites de quantificação e de detecção foram determinados por meio 

das seguintes equações: 

      

                                

                                     LD = DPa x 3       (Equação 1) 

                                                          IC 

 

Onde: 

  LD: limite de detecção 

DPa: desvio padrão do intercepto com o eixo Y de, no mínimo, 3        

curvas analíticas 

  IC: inclinação da curva analítica 

 

                                LQ = DPa x 10         (Equação 2) 

                                                    IC 

Onde: 

  LQ: limite de quantificação 

DPa: desvio padrão do intercepto com o eixo Y de, no mínimo, 3 

curvas analíticas 

  IC: inclinação da curva analítica 

 

A partir dos valores obtidos na construção das três curvas analíticas, foram 

determinados os parâmetros DPa e IC, com os quais foram calculados o limite de 

detecção e o limite de quantificação. 

 

4.2.1.4 Precisão 

 

A precisão de um método indica o grau de concordância entre resultados 

individuais obtidos em uma série de medidas de uma mesma amostra (ICH, 2005; 
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UNITED STATES PHARMACOPEIA, 2010). Avaliou-se este parâmetro em um 

mesmo dia (precisão intraensaio). 

 A precisão intraensaio para a lamivudina e para a zidovudina foi 

determinada procedendo-se da seguinte forma: em balões volumétricos de 25mL 

(n = 6) foram adicionados 6mL de uma solução (lamivudina ou zidovudina), cuja 

concentração foi de 50 g.mL-1. O volume do balão foi então completado com o 

meio de interesse (Quadro 4.1), resultando na concentração final igual a 12 

g.mL-1. As leituras em espectrofotômetro UV-VIS foram realizadas no 

comprimento de onda de máxima absorção para cada meio utilizado (BRASIL, 

2003; ICH, 2005; UNITED STATES PHARMACOPEIA, 2010). 

Avaliou-se também a precisão em dias diferentes (precisão intermediária) 

em três concentrações diferentes, em triplicata (ICH, 2005; UNITED STATES 

PHARMACOPEIA, 2010). 

A precisão intermediária para lamivudina e zidovudina foi determinada 

procedendo-se da seguinte forma: em balões volumétricos de 25mL (n = 3) foram 

adicionados 6mL, 8mL e 10mL de uma solução do fármaco (lamivudina ou 

zidovudina), cuja concentração foi de 50 g.mL-1. O volume de cada balão foi 

completado com o meio de interesse (Quadro 4.1), resultando na concentração 

final igual a 12 g.mL-1, 16 g.mL-1  e 20 g.mL-1, respectivamente. As leituras em 

espectrofotômetro UV-VIS foram realizadas no comprimento de onda de máxima 

absorção para cada meio utilizado (BRASIL, 2003; ICH, 2005; UNITED STATES 

PHARMACOPEIA, 2010). 

Os resultados foram expressos pelo coeficiente de variação dos resultados 

destas análises, conforme a equação abaixo: 

 

        CV(%) =      DP    x 100              (Equação 3) 

                                        Cmédia 

Onde: 

   CV(%): coeficiente de variação em porcentagem 

   DP: desvio padrão 

   Cmédia: concentração média determinada 
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4.2.1.5 Exatidão 

 

A exatidão é definida como a proximidade entre os resultados obtidos no 

método proposto e o valor real, podendo ser expressa em termos de porcentagem 

de recuperação (UNITED STATES PHARMACOPEIA, 2010). 

A determinação deste parâmetro foi realizada da seguinte forma: foram 

adicionadas quantidades conhecidas de padrão de lamivudina a soluções amostra 

(amostras constituídas apenas da matéria-prima lamivudina). Em 4 balões 

volumétricos de 25mL foram acrescentados os volumes de 10; 9; 8 e 6mL da 

solução amostra de lamivudina de grau farmacêutico de pureza, cuja 

concentração foi de 50 g.mL-1. Respectivamente, aos volumes supracitados 

foram acrescentados 0; 1; 2 e 4mL da solução padrão (SP) de concentração 50 

g.mL-1. Completou-se o volume dos balões com o mesmo meio das soluções 

adicionadas. As leituras em espectrofotômetro UV-VIS foram realizadas no 

comprimento de onda de máxima absorção para cada meio utilizado.  

As soluções amostra foram preparadas a partir da pesagem de 25,0 mg da 

matéria-prima de cada fármaco (lamivudina e zidovudina), estas quantidades 

foram dissolvidas em balões volumétricos de 500 mL e completou-se os volumes 

dos balões com os meios de interesse (Quadro 4.1). 

A porcentagem recuperada foi determinada através da seguinte equação: 

 

        %R = (Ca / Cp)x100         (Equação 4) 

Onde: 

%R = porcentagem recuperada 

Ca = quantidade de lamivudina/zidovudina determinada na solução 

amostra 

Cp = quantidade nominal de padrão de lamivudina/zidovudina adicionada à 

solução amostra 

 

A exatidão do método deve ser determinada após o estabelecimento da 

linearidade, do intervalo linear e da especificidade do mesmo. Além do método de 

recuperação, a exatidão pode ser verificada a partir de, no mínimo, 9 

determinações contemplando o intervalo linear do procedimento, ou seja, 3 

concentrações (baixa, média e alta) com 3 réplicas cada. A exatidão é expressa 
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pela relação entre a concentração média determinada experimentalmente e a 

concentração teórica correspondente (BRASIL, 2003). 

As soluções de concentrações 12,0 g.mL-1; 16,0 g.mL-1 e 20,0 g.mL-1, 

empregadas na determinação da precisão, foram utilizadas para o cálculo da 

exatidão do método.   

 

 

4.2.2 Desenvolvimento e validação do método cromatográfico líquido de 

alta eficiência (CLAE) para a quantificação de lamivudina, zidovudina, 

metoprolol e fluoresceína 

 

 

A validação da metodologia analítica, foi realizada de acordo com o item 

4.2.1. Os parâmetros de validação analisados estão de acordo com a RE 899, de 

2003 (BRASIL, 2003; ICH, 2005; UNITED STATES PHARMACOPEIA, 2010). Os 

resultados, obtidos, de acordo com o método proposto, foram expressos através 

da média, do desvio padrão e do desvio padrão relativo. 

 

 

4.2.2.1. Condições cromatográficas para a quantificação de 

lamivudina, zidovudina, metoprolol e fluoresceína 

 

 

A fase móvel foi constituída por mistura de tampão fosfato de sódio 

monobásico, acetonitrila, metanol e, para o ajuste de pH, foi utilizado ácido 

fosfórico P.A., quando necessário, conforme descrito no Quadro 4.3. Filtrou-se a 

solução em membrana filtrante de acetato de celulose regenerada com 47 mm de 

diâmetro e poro de 0,22 µm. Para degaseificar, levou-se a solução ao banho 

ultrassônico por 30 minutos. 
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Quadro 4.3 - Condições cromatográficas para a quantificação de lamivudina, 

zidovudina, metoprolol e fluoresceína 

Condições 

cromatográficas 
Fluoresceína Metoprolol Lamivudina Zidovudina 

Detector Fluorescência Fluorescência UV UV 

Comprimento 

de onda 

Ex: 485 

Em: 515 

Ex: 225 

Em: 310 
270 nm 270 nm 

Fase móvel 

tampão fosfato 

20 mM e 

acetonitrila 

(60:40) pH 4,5 

tampão fosfato 

20 mM e 

acetonitrila 

(80:20) pH 4,5 

tampão 

fosfato 20 

mM, 

acetonitrila e 

metanol 

(90:7:3) 

pH 4,5 

tampão 

fosfato 20 

mM, 

acetonitrila e 

metanol 

(90:7:3) 

pH 4,5 

Fase 

estacionária 

fenomenex c18 

de 25 cm 

fenomenex c18 

de 25 cm 

fenomenex 

c18 de 15 

cm 

fenomenex 

c18 de 15 

cm 

Fluxo 1,0 ml/min 1,0 ml/min 0,7 ml/min 0,7 ml/min 

 

 

 

 

 

4.2.2.2 Linearidade 

 

Esse parâmetro foi determinado por meio da construção da curva de 

calibração com soluções padrão de lamivudina, zidovudina, metoprolol e 

fluoresceína de diversas concentrações. Nas concentrações analisadas para 

validação da metodologia cromatográfica o intervalo foi de 10 ng.mL-1  a 1.000 

g.mL-1 (BRASIL, 2003). 
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4.2.2.3 Especificidade/Seletividade 

 

A especificidade foi verificada por meio da comparação dos cromatogramas 

do padrão e das amostras contendo lamivudina, zidovudina, metoprolol e 

fluoresceína (BRASIL, 2003; UNITED STATES PHARMACOPEIA, 2010). 

 

4.2.2.4 Limite de detecção e limite de quantificação 

 

O limite de detecção determinado corresponde ao valor imediatamente 

menor ao limite de quantificação, na qual não necessariamente deve ser 

determinável com precisão e exatidão. 

O limite de quantificação foi determinado utilizando as concentrações 

decrescentes e conhecidas do fármaco, em seis repetições, até o menor nível 

determinável com precisão e exatidão dos limites estabelecidos.                   

      

4.2.2.5 Precisão 

 

Este parâmetro foi determinado analisando-se três concentrações 

diferentes em cinco réplicas no mesmo dia (precisão intraensaio) e em dias 

consecutivos (precisão interensaios) e foi calculado segundo a seguinte equação: 

 

         DPR (%) =    desvio padrão             x100 (equação 5) 

                         concentração média 

 

4.2.2.6 Exatidão 

 

A exatidão de métodos analíticos é uma medida de erro sistemático e é 

definida como concordância entre o valor determinado pelo método proposto e o 

valor real (BRASIL, 2003; UNITED STATES PHARMACOPEIA, 2010). 

A exatidão intradia (análises realizadas no mesmo dia em réplicas de seis) 

e interdias (análises realizadas em três dias diferentes em réplicas de nove, no 
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total) em três concentrações diferentes e foram calculadas segundo a equação 

(BRASIL, 2003; UNITED STATES PHARMACOPEIA, 2010): 

 

                   Exatidão (%) = (Ca / Cp)x100      (equação 6)    

 

           Onde: 

Ca = quantidade de lamivudina/zidovudina determinada na solução 

amostra 

Cp = quantidade nominal de padrão de lamivudina, zidovudina, metoprolol 

e fluoresceína  

 

4.2.2.7 Estabilidade  

 

A determinação da estabilidade de um produto é fundamental para garantir 

que a concentração da substância a ser analisada não sofreu alteração entre a 

coleta das amostras e o momento da análise (CAUSON,1997). 

Determinou-se a estabilidade de lamivudina, zidovudina, metoprolol e 

fluoresceína em: soluções padrão mantidas a -20°C, utilizadas para a preparação 

diária da curva de calibração; amostras descongeladas e mantidas à temperatura 

ambiente durante 4 horas (estabilidade de curta duração) e amostras 

processadas e mantidas por 24 e 48 horas à temperatura ambiente (BRASIL, 

2003; UNITED STATES PHARMACOPEIA, 2010). 

 

4.2.3 Avaliação da solubilidade 

 

Os testes de solubilidade de lamivudina e zidovudina foram realizados por 

meio do método do equilíbrio, empregando a técnica do shake-flask, no 

equipamento shaker (incubadora com plataforma de agitação orbital). Assim, os 

fármacos foram adicionados separadamente em frascos plásticos com tampa e de 

capacidade de 50 mL, contendo, cada um, 10 mL do meio de interesse (Quadro 

4.1) e 700 mg de zidovudina ou 2.500 mg de lamivudina. As quantidades dos 

respectivos fármacos foram suficientes para saturar os meios de dissolução. Os 

frascos foram então adaptados ao equipamento, que foi devidamente adequado 
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para manter temperatura em 37°C e agitação de 150 rpm por 72 horas (FDA, 

2000; MARIN et al., 2002; WON et al., 2005). 

Após o tempo indicado, as amostras foram retiradas e imediatamente 

filtradas com auxílio do filtro Millipore 0,45 µm. Do volume filtrado, retirou-se a 

alíquota de 25 μL, que foi transferida para um balão volumétrico de 25 mL e, em 

seguida, completou-se o volume do balão com os meios de interesse (Quadro 

4.1). As leituras em espectrofotômetro UV-VIS foram realizadas no comprimento 

de onda de máxima absorção para cada meio utilizado, pelo método validado, 

conforme descrito no item 4.2.1. 

 

4.2.4 Estudos de dissolução intrínseca 

 

 Os estudos de dissolução intrínseca foram realizados com o emprego do 

aparato Wood e Dissolutor Vankel, modelo VK 7010. Para a obtenção das 

pastilhas (discos) foi utilizada uma prensa hidráulica de bancada, utilizando 

pressão de 3.000 psi durante 3 minutos para o fármaco lamivudina e pressão de 

2.000 psi durante 1 minuto para o fármaco zidovudina. 

Padronizou-se o volume de 900 mL dos meios descritos no quadro 4.1 para 

a cuba de dissolução, à temperatura de 37,0°C ± 0,5°C e rotação de 50 rpm. Os 

intervalos de coleta foram: para a lamivudina 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 e 20 

min; para a zidovudina 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 

60, 70 e 80 min, com imediata reposição do meio. As determinações das 

quantidades dissolvidas de cada fármaco foram feitas por método 

espectrofotométrico, validado conforme descrito no item 4.2.1 (LEUNER; 

DRESSMAN, 2000; YU et al., 2004; UNITED STATES PHARMACOPEIA, 2010).  

A exposição da área superficial de uma determinada substância a um meio 

de dissolução apropriado, mantido à temperatura constante, velocidade de 

rotação do aparato e pH, viabiliza a determinação da TDI (taxa de dissolução 

intrínseca) da mesma, que é expressa em mg/min/cm². A TDI foi determinada por 

meio do valor da inclinação das equações (slope) das curvas de dissolução 

intrínseca obtidas por regressão linear a partir dos resultados de dissolução dos 

fármacos em estudo para cada meio empregado (KUU, 1989; MARCOLONGO, 

2003).  
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4.2.5 Estudos de permeabilidade 

 

4.2.5.1. Obtenção e preparação dos segmentos de tecido de intestino 

de rato 

 

Os segmentos de jejuno foram obtidos de ratos machos adultos, da 

linhagem Wistar, com peso entre 250 g e 300g, após jejum por um período de 18 

horas antes do experimento. O período de jejum foi estabelecido conforme relatos 

da literatura relacionados aos estudos de permeabilidade de fármacos 

(LANGGUTH et al., 1997; SUTTON et al., 2001; KIM et al., 2006; JAIN et al., 

2007a; DAHAN et al., 2009).De acordo com as normas de conduta da Comissão 

de Ética de Experimentação Animal e do Biotério da FCF/USP, os ratos foram 

sacrificados por decapitação, uma vez que a utilização de anestésicos tem 

influência direta sobre a fisiologia da membrana intestinal alvo.  

Os segmentos de intestino foram imediatamente isolados, retirados, 

colocados em uma solução fria de Ringer-Krebs, modificada com adição de D-

glicose (10 mM) tamponada em pH 6,8, e mantidos nestas condições por 20 

minutos. Estes segmentos foram então abertos inseridos de forma adequada nas 

seis câmaras de difusão vertical e então mantida sob temperatura constante de 

37°C ±0,5°C com oxigenação constante em um fluxo de 1 mL/minuto (HIDALGO 

et al., 1993; HILLGREN et al., 1995; LEGEN; KRISTL, 2003; LEGEN et al., 2005; 

ZAKELJ et al., 2006). 

 

4.2.5.2. Avaliação da viabilidade das membranas utilizadas no estudo 

 

A viabilidade das membranas foi avaliada durante todo o experimento 

através da resistência elétrica transepitelial, com o auxílio do equipamento 

Millicell®-ERS e com a adição de padrões de baixa permeação (fluoresceína) e 

alta permeação (metoprolol). 

Com o objetivo de avaliar a integridade da membrana intestinal utilizada 

nos experimentos, a medida da resistência elétrica transepitelial (TEER) foi feita 

em cada sistema, com a utilização do aparelho Millicell ERS (Millipore 
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Corporation) equipado com o eletrodo. Os valores de TEER foram padronizados 

entre 70 e 110 Ω.cm² no início do ensaio. Os segmentos que não apresentavam 

estes valores foram reprovados e descartados.  

 A avaliação do TEER também foi realizada com cada segmento utilizado 

no estudo ao final do experimento. Valores menores que 30 Ω.cm² foram 

determinantes para a exclusão dos resultados de permeabilidade referentes ao 

segmento intestinal avaliado (LENNERNÄS et al., 1997; LI et al., 2006). 

 

4.2.5.3. Estudos de permeação e/ou liberação 

 

Para o início do experimento foi necessário realizar a estabilização do 

compartimento receptor, que foi preenchido com 7 mL solução de Ringer-Krebs 

modificado pH 6,8 e mantido a 37± 0,5º C, sob constante agitação a 200 rpm por 

20 minutos. Após este período, as membranas foram inseridas adequadamente 

nas câmaras de difusão com um compartimento receptor e outro doador, 

conforme demonstrado na Figura 4.1.  

 

 

Figura 4.1 - Representação esquemática da célula de difusão vertical e seus 

acessórios (HANSON RESEARCH CORPORATION, 2004) 

 

Os segmentos foram dispostos nas câmaras da seguinte forma: o lado 

apical (A) foi colocado voltado para a câmara doadora, de forma a estar 

disponível para receber os fármacos e as substâncias marcadoras, e o lado 

basolateral (B) foi disposto voltado para a câmara receptora, o que permitiu um 

fluxo de permeação do lado A (apical)    B (basolateral). 
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Após estabilização das membranas por 20 minutos, todos os fármacos 

foram adicionados no compartimento doador, de forma individualizada, 

dissolvidos no volume de 5 mL de solução de Ringer-Krebs modificado, de forma 

a obter solução de concentração conhecida (25 g.mL-1 para fluoresceína, 100 

g.mL-1 para metoprolol, 300 g.mL-1 para lamivudina e zidovudina). A 

oxigenação do tecido foi obtida por borbulhamento de uma mistura de gás 

contendo 95% O2 e 5% CO2, garantindo fluxo de oxigenação de 1,0 mL/minuto na 

câmara doadora e agitação na câmara receptora permaneceu constante em 200 

rpm durante todo o ensaio. 

As amostragens de 1,0 mL foram realizadas a partir do compartimento 

receptor e em intervalos pré-estabelecidos (30, 45, 60, 75, 90, 105 e 120 

minutos), com reposição imediata de solução de Ringer-Krebs modificado pH 6,8. 

O tempo total do experimento compreendido entre a retirada do tecido animal e a 

finalização do mesmo foi de 2 horas e quarenta minutos. 

 

 

4.2.5.4. Quantificação dos fármacos nos ensaios de permeabilidade 

 

A quantificação dos fármacos nas soluções receptoras foi realizada por 

meio do método cromatográfico, cromatografia líquida de alta eficiência, com 

detecção em UV (lamivudina e zidovudina) e em fluorescência (metoprolol e 

fluoresceína), previamente desenvolvido e validado conforme descrito no item 

4.2.2.  

 

4.2.5.5. Análise dos resultados 

 

A partir dos resultados obtidos no item 4.2.5.3.1 foram calculados os 

principais parâmetros de permeação, abaixo destacados, e obtidos os perfis de 

permeação em função dos intervalos de amostragem (BARRY, 1983; SHAH, 

1993, TRAPANI et al., 2004): 

a) Porcentagem cumulativa de fármaco permeado através das membranas 

no período de 2 horas (Qt). 
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b) Constantes de absorção aparente de primeira ordem, expressas pelos 

coeficientes angulares das curvas (ka), calculados a partir dos perfis de fármaco 

permeado versus tempo plotados em curvas semi-log.  

c) Permeabilidade aparente (P), calculada pela seguinte equação: 

 

0

11

CAt

Q
Papp 






                 (equação 7) 

 

 

Onde: 
t

Q




 é o fluxo em mol/min ou a quantidade de fármaco permeado 

pela membrana no tempo t. A corresponde à área de exposição da membrana (de 

0,20 cm2) e C0 corresponde à concentração inicial do fármaco na solução 

colocada em contato com a membrana.  

Os parâmetros de permeação foram comparados estatisticamente 

empregando-se a análise de variância (ANOVA), seguida de testes de Tukey. 

Foram considerados estatisticamente significantes resultados p<0,05. 
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5. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
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5.1  Validação do método espectrofotométrico para quantificação dos 

fármacos em estudo  

 

O objetivo de uma validação é demonstrar que o método é apropriado para 

a finalidade pretendida. A validação deve garantir, por meio de estudos 

experimentais, que o método atenda às exigências das aplicações analíticas, 

assegurando a confiabilidade dos resultados. Sendo assim, o método deve 

atender aos seguintes parâmetros: especificidade, seletividade, linearidade, 

precisão, exatidão e sensibilidade (limites de quantificação e detecção) (BRASIL, 

2003; ICH, 2005; UNITED STATES PHARMACOPEIA, 2010). 

O método analítico para determinação da concentração dissolvida dos 

fármacos nos ensaios de solubilidade foi validado a partir dos procedimentos 

preconizados na RE nº899, de 29 de maio de 2003, da ANVISA, também relatado 

no ICH (2005) e na United States Pharmacopeia (2010). 

 

5.1.1 Validação do método analítico por espectrofotometria UV para a 

determinação do teor de lamivudina e zidovudina 

 

5.1.1.1 Especificidade e seletividade do método espectrofotométrico 

UV para a determinação de lamivudina e zidovudina 

 

Especificidade e seletividade de um método consistem na capacidade em 

medir exatamente um composto na presença de outros componentes, tais como: 

impurezas, produtos de degradação e componentes da formulação (BRASIL, 

2003; ICH, 2005; UNITED STATES PARMACOPEIA, 2010). Estes parâmetros 

foram avaliados em diferentes meios (água, pH 1,2; 4,5; 6,8 e 7,5). 

A Figura 5.1 apresenta os espectros de absorção da lamivudina dissolvida 

em água e nas soluções de pH 1,2,  4,5; 6,8 e 7,5. Os resultados obtidos 

indicaram que este fármaco tem seu máximo de absorbância nos comprimentos 

de onda de 272, 281, 275, 271 e 273nm, respectivamente.  

A Figura 5.2 apresenta os espectros de absorção da zidovudina dissolvida 

em água e nas soluções com pH 1,2, 4,5; 6,8 e 7,5. Os resultados obtidos 
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indicaram que este fármaco tem seu máximo de absorbância em 267, 268, 269, 

267 e 267nm, respectivamente.  

Estes espectros de absorção demonstraram que não houve nenhum tipo 

de alteração significativa no comprimento de onda utilizado para a detecção da 

lamivudina e zidovudina. Sendo assim, comprova-se que este método é 

específico e seletivo para a determinação destes fármacos nos respectivos meios 

de solubilização, conforme apresentado na Figura 5.3. 

 

 

Figura 5.1 - Espectro de absorção obtido na região do ultravioleta da lamivudina 

(12 g.mL-1) nos meios: água (vermelho), pH 1,2 (verde), pH 4,5 (preto), pH 6,8 

(azul) e pH 7,5 (roxo) 

 

 

Figura 5.2 - Espectro de absorção obtido na região do ultravioleta da zidovuvina 

(12 g.mL-1) nos meios: água (vermelho), pH 1,2 (verde), pH 4,5 (preto), pH 6,8 

(azul) e pH 7,5 (roxo) 
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Figura 5.3 - Espectro de absorção no UV obtido com meio água (vermelho), pH 

1,2 (verde), pH 4,5 (preto), pH 6,8 (azul) e pH 7,5 (roxo) 

 

 

5.1.1.2 Linearidade do método espectrofotométrico UV para a 

determinação de lamivudina e zidovudina 

 

 

A linearidade consiste na capacidade de um método analítico em 

demonstrar que os resultados obtidos são diretamente proporcionais às 

concentrações do analito na amostra, dentro de um intervalo especificado 

(BRASIL, 2003; ICH, 2005; UNITED STATES PHARMACOPEIA, 2010). 

Na Figura 5.4 estão representadas as curvas analíticas das soluções de 

lamivudina obtidas por sua dissolução em água e nos meios de pH 1,2; 4,5; 6,8 e 

7,5, respectivamente.  
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Figura 5.4 - Curvas analíticas obtidas a partir da análise da lamivudina em água e 

nas soluções de pH 1,2, pH 4,5, pH 6,8 e pH 7,5, por meio do método 

espectrofotométrico UV nos comprimentos de onda de: 272, 281, 275, 271 e 273 

nm, respectivamente. Cada ponto representa a média de três repetições 

O método espectrofotométrico, em todas as condições adotadas no estudo, 

mostrou-se linear, uma vez que os coeficientes de correlação (r) foram superiores 

a 0,999, conforme apresentado na Tabela 5.1.  

 

 

Tabela 5.1 - Resultados obtidos da análise de regressão linear a partir das curvas 

analíticas para a quantificação de lamivudina por espectrofotometria em água e 

nas soluções de pH 1,2, pH 4,5, pH 6,8 e pH 7,5 

Meios 

 

Coeficiente 

angular 

Coeficiente 

 linear 

Coeficiente de 

correlação ( r ) 

água  0,0422±0,0002 0,0066±0,0063  0,9997 

pH 1,2  0,0572±0,0004 0,0116±0,0020  0,9999 

pH 4,5  0,0439±0,0004 0,0002±0,0049  0,9999 

pH 6,8  0,0414±0,0003 0,0008±0,0005  0,9999 

pH 7,5  0,0407±0,0001 0,0053±0,0008  0,9998 
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Na Figura 5.5 estão representadas as curvas analíticas das soluções de 

zidovudina obtidas por sua dissolução em água e nos meios de pH 1,2; 4,5; 6,8 e 

7,5, respectivamente. 

 

     

Figura 5.5 - Curvas analíticas obtidas a partir da análise da zidovudina em água e 

nas soluções de pH1,2, pH4,5, pH6,8 e pH7,5, por meio do método 

espectrofotométrico UV nos comprimentos de onda de 272, 281, 275, 271 e 273 

nm, respectivamente. Cada ponto representa a média de três repetições 

 

O método espectrofotométrico, em todas as condições adotadas no estudo, 

mostrou-se linear, uma vez que os coeficientes de correlação (r) foram superiores 

a 0,999, conforme apresentado na Tabela 5.2. 
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Tabela 5.2 - Resultados obtidos da análise de regressão linear a partir das curvas 

analíticas para a quantificação de zidovudina por espectrofotometria em água e 

nas soluções de pH 1,2, pH 4,5, pH 6,8 e pH 7,5 

Meios 

 

Coeficiente 

angular 

Coeficiente 

 linear 

Coeficiente de 

correlação ( r ) 

água  0,0397±0,0004 0,0042±0,0022  0,9999 

pH 1,2  0,0381±0,0021 0,0030±0,0092  0,9998 

pH 4,5  0,0400±0,0002 0,0076±0,0026  0,9999 

pH 6,8  0,0378±0,0003 0,0068±0,0014  0,9999 

pH 7,5  0,0382±0,0002 0,0029±0,0032  0,9999 

 

 

5.1.1.3 Precisão do método espectrofotométrico UV para a 

determinação de lamivudina e zidovudina 

 

A precisão do método analítico foi expressa como desvio padrão e desvio 

padrão relativo. Os resultados referentes à repetibilidade (precisão intraensaio), 

tanto para a lamivudina quanto para a zidovudina, em todos os meios, indicaram 

concordância com o limite de 5 % preconizado na RE 899/03, o que permite 

afirmar que o método, nas condições adotadas, é preciso (BRASIL, 2003; ICH, 

2005; UNITED STATES PHARMACOPEIA, 2010). 

Os resultados referentes à repetibilidade (precisão intraensaio) estão 

apresentados na Tabela 5.3, para a lamivudina, e Tabela 5.4, para a zidovudina. 

Os resultados representam a média de seis determinações. 
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Tabela 5.3 - Valores de concentração teórica (CT), concentração média 

experimental (CME) e desvio padrão relativo (DPR) referentes as seis 

determinações da precisão intraensaio do método para a quantificação da 

lamivudina em diferentes meios de solubilização 

 

Tabela 5.4 - Valores de concentração teórica (CT), concentração média 

experimental (CME) e desvio padrão relativo (DPR) referentes as seis 

determinações da precisão intraensaio do método para a quantificação da 

zidovudina em diferentes meios de solubilização   

Meios C T (g.mL-1) C M E (g.mL-1) DPR(%) 

 água      12,00       11,83               0,48 

 pH 1,2      12,00       11,86            0,30 

 pH 4,5      12,00       10,66     0,97 

 pH 6,8      12,00       11,79     0,33 

 pH 7,5      12,00       12,05     0,49 

 

A precisão intermediária corresponde à concordância entre os resultados 

obtidos no mesmo laboratório, mas em dias diferentes, com analistas diferentes. 

A determinação da precisão intermediária foi realizada em três dias diferentes por 

analistas diferentes.   

Os resultados referentes à precisão intermediária estão apresentados na 

Tabela 5.5, para a lamivudina, e Tabela 5.6, para a zidovudina. Os resultados 

representam a média de três determinações. Os resultados obtidos indicaram 

concordância com o limite de 5% preconizado na RE nº899, o que permite afirmar 

         Meios C T (g.mL-1 ) C M E (g.mL-1 ) DPR(%) 

 água      12,00       12,30     1,29 

 pH 1,2      12,00       12,31     0,46 

 pH 4,5      12,00       12,62     0,67 

 pH 6,8      12,00       12,19     0,68 

 pH 7,5      12,00       12,75               0,42 
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que o método, nas condições adotadas, é preciso (BRASIL, 2003; ICH, 2005; 

UNITED STATES PHARMACOPEIA, 2010) 

 

Tabela 5.5 - Valores de concentração teórica (CT), concentração média 

experimental (CME) e desvio padrão relativo (DPR), em triplicatas, referentes à 

determinação da precisão intermediária do método para a quantificação da 

lamivudina em diferentes meios de solubilização 

Meios  C T (g.mL-1) C M E (g.mL-1) DPR (%) 

água        12,00      12,14     1,76 

        16,00      15,99     1,19 

        20,00      19,95     0,55 

pH 1,2        12,00      11,99     1,22 

        16,00      16,03     0,80 

        20,00      20,01     0,59 

pH 4,5        12,00      12,03     0,54 

        16,00      15,96     0,82 

        20,00      20,06     1,19 

pH 6,8        12,00     11,99     0,97 

        16,00     15,97     0,97 

        20,00     19,97     1,01 

pH 7,5        12,00     11,93     0,54 

        16,00     15,98     0,67 

        20,00     19,80     0,44 
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Tabela 5.6 - Valores de concentração teórica (CT), concentração média 

experimental (CME) e desvio padrão relativo (DPR), em triplicatas, referentes à 

determinação da precisão intermediária do método para a quantificação da 

zidovudina em diferentes meios de solubilização 

Meios  C T (g.mL-1) C M E (g.mL-1) DPR (%) 

água        12,00      11,99     1,27 

        16,00      16,03     0,67 

        20,00      19,99     0,81 

pH 1,2        12,00      11,91     0,70 

        16,00      16,12     1,18 

        20,00      19,95     0,76 

pH 4,5        12,00      12,12     1,58 

        16,00      15,97     0,77 

        20,00      20,04     1,90 

pH 6,8        12,00      11,98     1,23 

        16,00      15,99     0,82 

        20,00      19,99     0,96 

pH 7,5        12,00      12,13     0,95 

        16,00      16,18     1,64 

        20,00      20,16     0,41 

 

5.1.1.4 Limite de detecção e limite de quantificação do método 

espectrofotométrico UV para a determinação de lamivudina e 

zidovudina 

 

Os resultados referentes ao limite de detecção (LD) e limite de 

quantificação (LQ) para a lamivudina e zidovudina estão apresentados na Tabela 

5.7. Os resultados representam a média de determinações a partir de três curvas 

analíticas. 

Os resultados obtidos, tanto para a lamivudina quanto para a zidovudina, 

em todos os meios, permitiram concluir que o método espectrofotométrico 
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demonstrou limite de quantificação e detecção satisfatório, uma vez que os 

valores foram inferiores à menor concentração utilizada na construção da curva 

de linearidade (5,0 g.mL-1), como apresentados na Tabela 5.7. 

 

Tabela 5.7 - Valores médios de limite de detecção e de limite de detecção da 

lamivudina  e da zidovudina em diferentes meios, referentes a três determinações 

Meios 
Lamivudina 

LD (g.mL-1) 

Zidovudina 

LD (g.mL-1) 

Lamivudina 

LQ (g.mL-1) 

Zidovudina 

LQ (g.mL-1) 

água 0,45 0,16 1,49 0,56 

pH 1,2 0,10 0,60 0,34 2,02 

pH 4,5 0,33 0,19 1,11 0,64 

pH 6,8 0,09 0,11 1,11 0,37 

pH 7,5 0,06 0,25 0,20 0,84 

 

 

5.1.1.5 Exatidão do método espectrofotométrico UV para a 

determinação de lamivudina e zidovudina 

 

A exatidão do método para análise da lamivudina e da zidovudina na água 

e nas soluções de diferentes pH ficou entre 98 % e 102 %. Os resultados 

referentes à exatidão estão apresentados nas Tabelas 5.9 e 5.10, para a 

lamivudina, e Tabelas 5.11 e 5.12, para a zidovudina. Os resultados representam 

a média de três determinações. 
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Tabela 5.8 - Valores de concentração teórica (CT), concentração média 

experimental (CME), desvio padrão (DP) e exatidão, expressa em %, referentes à 

determinação da exatidão do método para a quantificação da lamivudina em 

diferentes meios de solubilização, utilizando três concentrações do intervalo  

Meios    C T (g.mL-1)   C M E (g.mL-1) DP Exatidão  

água        12,00 12,14  0,21 101,13 

        16,00            15,99            0,19      99,91 

        20,00 19,96  0,11    99,79 

pH 1,2        12,00 11,99  0,15    99,91 

        16,00 16,03  0,13 100,20 

        20,00  20,01  0,12 100,06 

pH 4,5        12,00 12,03  0,07 100,22 

        16,00 15,96  0,13    99,72 

        20,00  20,06  0,24 100,32 

pH 6,8        12,00  11,99  0,12    99,89 

        16,00  15,97  0,15    99,83 

        20,00  19,97  0,20    99,86 

pH 7,5            12,00  11,93  0,06    99,40 

        16,00  15,98  0,11    99,86 

        20,00  19,80  0,09      99,01 
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Tabela 5.9 - Valores de concentração teórica (CT), concentração média 

experimental (CME) e exatidão, por adição do padrão para a quantificação da 

lamivudina em diferentes meios   

Meios    C T (g.mL-1) CME (g.mL-1) Exatidão 

água      18,39    

      18,55       18,15     97,84 

      18,71       18,28     97,67 

      19,03       18,96     99,61 

pH 1,2       20,61    

       20,55       20,28     98,70 

       20,49       20,18     98,53 

       20,36       20,31     99,76 

pH 4,5       20,55    

       20,50       20,58   100,41 

       20,44       20,58   100,67 

       20,33       20,65   101,58 

pH 6,8       19,84    

       19,86       19,69     99,18 

       19,87       19,38     97,55 

       19,90       19,70     98,98 

pH 7,5           19,74    

       19,77       19,87   100,52 

       19,79       19,94   100,74 

       19,84       20,08   101,21 
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Tabela 5.10 - Valores de concentração teórica (CT), concentração média 

experimental (CME), desvio padrão (DP) e exatidão, expressa em %, referentes à 

determinação da exatidão do método para a quantificação da zidovudina em 

diferentes meios de solubilização, utilizando três concentrações do intervalo  

Meios    C T (g.mL-1)   C M E (g.mL-1) DP 
Exatidão 

(%) 

água        12,00   11,99          0,15 99,95 

        16,00             16,03          0,11  100,17 

        20,00   19,99          0,16    99,96 

pH 1,2        12,00   11,91          0,08    99,25 

        16,00   16,12          0,19  100,75 

        20,00   19,95          0,15 99,74 

pH 4,5        12,00   12,12          0,19  101,01 

        16,00   15,97          0,12 99,82 

        20,00   20,04          0,38  100,20 

pH 6,8        12,00   11,98          0,15    99,82 

        16,00   15,99          0,13    99,91 

        20,00   20,00          0,19  100,00 

pH 7,5            12,00   12,13          0,12  101,07 

        16,00   16,18          0,26  101,13 

        20,00   20,16          0,08  100,82 
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Tabela 5.11 - Valores de concentração teórica (CT), concentração média 

experimental (CME) e exatidão, por adição do padrão para a quantificação da 

zidovudina em meio diferentes meios    

Meios C T (g.mL-1) CME (g.mL-1) 
Exatidão 

(%) 

água  17,95    

  18,16  18,02   99,25 

  18,36  18,43 100,39 

  18,77  18,76   99,92 

pH 1,2  18,69    

  18,80  18,85 100,23 

  18,93  18,76   99,07 

  19,20  19,28 100,39 

pH 4,5  17,99    

  18,20  17,96   98,71 

  18,40  17,67   96,05 

  18,80  17,88   95,10 

pH 6,8  21,47    

  21,33  21,23   99,54 

  21,18  20,95   98,90 

  20,88  20,94 100,29 

pH 7,5  18,27    

  18,44  18,62 100,97 

  18,61  18,81 101,08 

  18,96  19,27 101,66 

 

 

5.1.1.6 Estabilidade do método espectrofotométrico UV para a 

determinação de lamivudina e zidovudina 

 

As amostras constituídas de solução padrão em três concentrações 

dissolvidas em diferentes meios mostraram-se estáveis por no mínimo 72 horas à 
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temperatura de 37°C, conforme demonstrado na Tabela 5.12 através dos dados 

de exatidão expressos em porcentagem. 

 

 

 

Tabela 5.12 - Valores experimentais obtidos na avaliação da estabilidade nos 

diversos meios utilizados. Os resultados expressam a média de amostras 

analisadas em triplicatas 

Meios Tempo Exatidão (%) 

 (horas) Lamivudina Zidovudina 

  
12  

g.mL-1 

16  

g.mL-1 

20  

g.mL-1 

12  

g.mL-1 

16  

g.mL-1 

20  

g.mL-1 

água 24   99,28 100,90 100,15 100,92   99,95   99,17 

 48   99,00 101,15 100,02   99,76   98,80   99,42 

 72   99,04 101,13 100,06 101,43   97,71   99,43 

pH 1,2 24   99,48   99,68   99,85   98,00   99,58 101,97 

 48 100,19   99,77 100,53   98,03   99,24 100,95 

 72 100,73 100,09 100,78   98,92   99,12 101,57 

pH 4,5 24 101,38 100,20 100,38   99,83 100,90   99,70 

 48 100,77 100,03 100,50   99,53 100,59   99,75 

 72 100,11   99,92 100,66   99,31 100,96 100,13 

pH 6,8 24   99,24 100,34   98,23   99,79   99,27   99,17 

 48   98,75   99,33   98,19   99,82   99,37   99,45 

 72   98,14   99,17   98,19   97,88   98,35   98,77 

pH 7,5 24 100,94 101,58   99,86   99,77 101,37   99,87 

 48   99,41 100,21   99,54   98,88 101,25 100,05 

 72 100,64 100,59 100,50 100,71 100,48   99,25 
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5.2  Desenvolvimento e validação dos métodos cromatográficos para a 

quantificação de lamivudina, zidovudina, metoprolol e fluoresceína 

 

Os métodos desenvolvidos demonstraram-se adequados à quantificação 

de lamivudina, zidovudina, metoprolol e fluoresceína em amostras provenientes 

de ensaios de permeabilidade. Sendo assim, as validações dos métodos 

seguiram os parâmetros descritos anteriormente, no item 4.2.2.1, atendendo as 

especificações, conforme apresentado a seguir. 

 

5.2.1 Validação do método cromatográfico líquido de alta eficiência 

(CLAE) UV para a determinação de lamivudina, zidovudina, metoprolol e 

fluoresceína  

 

5.2.1.1 Especificidade e seletividade  

 

Os métodos desenvolvidos, utilizando as condições cromatográficas 

descritas no item 4.2.2.1, demonstraram-se específicos para a lamivudina, 

zidovudina, metoprolol e fluoresceína. 

Todas as substâncias do estudo apresentaram boa separação dos 

componentes da matriz, com tempo de retenção de 4,9 minutos para a 

lamivudina, 7,0 minutos para a estavudina (padrão interno), 22,2 minutos para a 

zidovudina, 10,2 minutos para o metoprolol e 10,3 minutos para a fluoresceína. 

Os cromatogramas obtidos em relação ao branco (amostra isenta das substâncias 

do estudo) e após a adição de lamivudina, zidovudina e estavudina (padrão 

interno), metoprolol e fluoresceína não revelaram nenhum sinal relevante nos 

tempos de retenção de interesse (conforme demonstrado na Figura 5.6). 
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(5)  (6)  
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Figura 5.6 - Cromatogramas do padrão de fluoresceína(1), metoprolol(2), Ringer-

Krebs modificado em detecção por fluorescência(3), fase móvel em 

fluorescência(4), lamivudina com detecção por UV (5), estavudina com deteção 

por UV (6), zidovudina com detecção por UV (7) e Ringer-Krebs modificado com 

detecção por UV (8), nos respectivos comprimentos de ondas 

 

5.2.1.2 Limite de quantificação 

 

Os limites de quantificação para a lamivudina, zidovudina, metoprolol e 

fluoresceína estão apresentados na Tabela 5.13. Os resultados indicam que o 

limite de quantificação do método está de acordo para o propósito indicado. 

 

Tabela 5.13 - Valores de limite de quantificação. Precisão e exatidão do método 

na concentração de 10 ng.mL-1 . 

Substâncias Limite de quantificação Precisão (%) Exatidão (%) 

Lamivudina 10 ng.mL-1 2,44 145,39 

Zidovudina 10 ng.mL-1 1,77 104,17 

Metoprolol 10 ng.mL-1 4,81 102,90 

Fluoresceína 10 ng.mL-1 4,83 95,79 

 

 

5.2.1.3 Linearidade 

 

 

Os métodos mostraram-se linear na faixa de 10 ng a 1.000 ng para a 

quantificação de lamivudina, zidovudina, metoprolol e fluoresceína. 

A Figura 5.7 apresenta as curvas analíticas para lamivudina, zidovudina, 

metoprolol e fluoresceína, respectivamente. Os parâmetros obtidos por regressão 

linear a partir destas curvas estão apresentados na Tabela 5.14. 
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(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 

 

Figura 5.7 - Curva analítica da lamivudina(1), zidovudina(2), metoprolol(3) e 

fluoresceína(4) em Ringer-Krebs modificado obtida por CLAE, conforme 

condições descritas em 4.2.2.1 

 

Tabela 5.14 - Resultados obtidos por meio da regressão linear a partir da curva 

analítica definida para a quantificação da lamivudina, zidovudina, metoprolol e 

fluoresceína em Ringer-Krebs modificado 

Parâmetro Lamivudina Zidovudina Metoprolol Fluoresceína 

Coeficiente angular (a) 0,0115 0,0102 0,0019 0,0020 

Coeficiente linear (b) -0,0256 -0,0665 0,0019 -0,0155 

Coeficiente de correlação 

(r2) 
0,9996 0,9999 0,9993 0,9996 
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5.2.1.4 Precisão e exatidão 

 

Os valores que indicam precisão e exatidão, intra e interensaios, dos 

métodos referentes à quantificação de lamivudina, zidovudina, metoprolol e 

fluoresceína estão apresentadas na Tabela 5.15. Os resultados referentes à 

precisão indicaram resultados satisfatórios, uma vez que a apresentaram variação 

menor que 15%. Portanto, o método apresentou-se preciso e exato para as 

determinações das substâncias do estudo de permeabilidade.  

 

Tabela 5.15 - Resultados referentes à precisão e à exatidão, intraensaio e 

interensaio, do método analítico para a quantificação de lamivudina, zidovudina, 

metoprolol e fluoresceína por CLAE 

 

 

 

Concentração Precisão (%) Exatidão (%) 

ng.mL-1 Intraensaio Interensaio Intraensaio Interensaio 

Lamivudina     

  20 3,67 4,55  102,33  102,78 

500 0,92 3,89    95,70    99,36 

750 1,89 2,22  100,03  101,77 

Zidovudina     

  20 5,83 6,87    97,70    98,05 

500 0,89 3,31  100,15  101,75 

750 1,07 1,17  100,63  100,16 

Metoprolol     

  20 3,18 4,85    99,35  101,45 

500 1,49 2,29    98,06    99,90 

750 2,88 1,59    92,91    99,93 

Fluoesceína     

  20 1,89 2,66  103,21  104,82 

500 1,07 1,32    96,69    96,46 

750 0,96 1,68    98,73    97,70 
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5.2.1.5 Estabilidade 

 

As amostras contendo os padrões das substâncias (lamivudina, zidovudina, 

metoprolol e fluoresceína) em solução de Ringer-Krebs modificado mantiveram-se 

estáveis por, no mínimo, 48 horas, à temperatura ambiente, conforme 

apresentado na Tabela 5.16. 

 

Tabela 5.16 - Valores experimentais de exatidão obtidos a partir da avaliação da 

estabilidade de amostras de lamivudina, zidovudina, metoprolol e fluoresceína 

analisadas por CLAE 

Tempo (horas)  Exatidão (%)  

 20 ng.mL-1 500 ng.mL-1 750 ng.mL-1 

Lamivudina    

24    97,38 103,23 104,04 

48    97,95   97,96 101,11 

Zidovudina    

24 104,54 100,46 100,22 

48   99,05 101,83 100,96 

Metoprolol    

24 105,17   99,31   94,75 

48   99,13   99,92   96,99 

Fluoresceína    

24 104,70   92,36   92,45 

48 102,24   89,16   89,84 

 

5.2.1.5.1. Estabilidade em ciclo de congelamento e 

descongelamento 

 

A avaliação dos resultados da estabilidade das amostras de controle de qualidade 

avaliadas por hum ciclo de congelamento e descongelamento mostra que estas 

mantiveram-se estáveis, apresentando precisão e exatidão aceitáveis, conforme 

apresentado na Tabela 5.17. 
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Tabela 5.17: Avaliação da precisão e exatidão de amostras de controle de 

qualidade submetidas a hum ciclo de congelamento e descongelamento. Os 

resultados expressam a média de amostras analisadas em triplicatas 

Concentração (ng.mL-1) Exatidão (%) Precisão (%) 

Lamivudina   

20   94,39 3,37 

500 104,31 1,16 

750 103,36 5,66 

Zidovudina   

20 101,52 5,79 

500 102,16 4,57 

750   99,82 3,15 

Metoprolol   

20   90,85 4,59 

500   96,73 5,57 

750   92,53 0,72 

Fluoresceína   

20 109,88 7,21 

500 105,56 3,69 

750   90,85 4,57 

 

 

 

5.3.  Ensaio de solubilidade 

 

Por definição, solubilidade é a extensão pela qual uma molécula de um 

sólido é removida a partir de sua superfície por um solvente (MARTINEZ; 

AMIDON, 2002). A determinação da solubilidade de um composto é de extrema 

importância para a caracterização do fármaco. Este parâmetro tem sido aplicado 

para o adequado desenvolvimento biofarmacotécnico de formulações e para a 

classificação dos fármacos conforme o SCB.  
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De acordo com o guia de isenção de bioequivalência da FDA, a 

solubilidade de um fármaco é determinada pela dissolução da dosagem mais alta 

de uma forma farmacêutica de liberação imediata no volume de 250 mL, ou 

menos, de uma solução tampão que apresente pH dentro de uma faixa de 1,0 a 

7,5, sob temperatura de 37ºC (FDA, 2000).  

O volume de 250 mL é estimado com base no desenho de um estudo de 

biodisponibilidade oral, no qual o medicamento é administrado com 250 mL de 

água. O número de diferentes faixas dos pH a serem analisados depende das 

características de ionização do fármaco e de seu pKa. Por exemplo, se o pKa 

variar na faixa de 3 a 5, a solubilidade deverá ser determinada em: pH = pKa, pH 

= pKa - 1, pH = pKa + 1 e nos pH = 1 – 7,5, devendo ser realizado com três 

replicatas, sendo o pH verificado após a adição do fármaco na solução tampão 

(FDA, 2000; BONAMICI, 2009).  

O ensaio para determinação da solubilidade do fármaco, conforme as 

preconizações da FDA (2000), deve ser realizado por meio dos seguintes 

métodos: método do equilíbrio, potenciométrico e dissolução intrínseca proposto 

por YU e colaboradores em 2004, sendo o método do equilíbrio, que emprega a 

técnica do shake-flask, o mais utilizado. Para sua realização, devem ser 

verificadas as seguintes condições: concentrações de saturação do fármaco; 

velocidade e o tempo de agitação que a solução saturada do fármaco será 

submetida. Normalmente, estes ensaios empregam a incubação sob agitação em 

torno de 150 rpm durante um intervalo de tempo que varia de 24 horas a 72 

horas, sendo que a temperatura é mantida a 37°C (FDA, 2000; EMEA, 2008; 

SINGH et al., 2010). 

Soluções tampão descritas na Farmacopeia dos Estados Unidos (UNITED 

STATES PHARMACOPEIA, 2010) são consideradas apropriadas para uso em 

determinações de solubilidade. O pH deve ser verificado após a adição do 

fármaco na solução tampão. Outros métodos que não o de saturação em shake-

flask (método do equilíbrio) a 37ºC, como os de titulação ácido/base, podem ser 

usados, mediante justificativa que suporte que tais métodos possam prever a 

solubilidade de equilíbrio da substância teste (FDA, 2000).  

As Tabelas 5.18 e 5.19 apresentam os resultados obtidos por meio dos 

ensaios de solubilidade da lamivudina e da zidovudina, respectivamente, nos 

meios propostos para o estudo (Quadro 4.1). Os desvios padrão das análises e os 
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coeficientes de variação também estão descritos nas tabelas. As representações 

gráficas destes valores para lamivudina e zidovudina estão apresentadas nas 

Figuras 5.8 e 5.9, respectivamente. 

 

 

Tabela 5.18 - Valores médios de solubilidade (M), expressos em mg.mL-1, desvio 

padrão (DP) e desvio padrão relativo (DPR) da lamivudina nos diferentes meios 

empregados. Ensaio realizado em triplicata 

  pH (meios) 

  água 1,2 4,5 6,8 7,5 

Média (M) 177,53 212,63 155,95 179,03 190,70 

DP     2,97     9,95     4,04   12,27   17,21 

DPR%    1,67     4,68     2,59    6,85     9,02 

 

 

 

 

 

 

Figura 5.8 - Valores médios de solubilidade da lamivudina em água e nas 

soluções com diferentes pH. Os valores representam a média de três 

determinações. 
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Tabela 5.19 - Valores médios de solubilidade (M), expressos em mg.mL-1, desvio 

padrão (DP) e desvio padrão relativo (DPR) da zidovudina nos diferentes meios 

empregados. Ensaio realizado em triplicata 

  pH (meios) 

  água 1,2 4,5 6,8 7,5 

Média (M) 25,39 18,65 23,25 24,43 20,10 

DP   2,74  0,16   2,12   1,06    0,23 

DPR% 10,79  0,86   9,10   4,33   1,14 

 

 

 

 

      

Figura 5.9 - Valores médios de solubilidade da zidovudina em água e nas 

soluções com diferentes pH. Os valores representam a média de    

determinações. 
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A Tabela 5.20 demonstra os valores da razão dose: solubilidade, expressos 

em mL (quantidade em volume necessária do meio para solubilizar totalmente a 

maior dose administrada). 

 

Tabela 5.20 - Valores da razão dose: solubilidade média (valores expressos em 

mL) 

  Razão     Dose: solubilidade (mL) 

pH água 1,2 4,5 6,8 7,5 

Lamivudina*    1,69   1,41   1,92   1,68   1,57 

  Zidovudina* 11,82 16,08 12,90 12,28 14,93 

*maior dose administrada oralmente = 300mg 

 

Ambos os fármacos mostraram alta capacidade de solubilização nos meios 

indicados. Estes resultados indicam que a solubilidade da lamivudina e da 

zidovudina, em valores de pH fisiológicos, não será fator limitante para a 

biodisponibilidade dos mesmos. Segundo o SCB, fármacos da classe I devem 

apresentar alta solubilidade em diferentes condições de pH. Ou seja, a maior 

dose do fármaco, veiculada nos produtos farmacêuticos disponíveis, deve se 

solubilizar em 250 mL das soluções de pH variados (FDA, 2000).  

A maior dose de lamivudina encontrada nos produtos disponíveis é de 300 

mg. Para que um fármaco seja classificado como de alta solubilidade, segundo o 

SCB, ele deve apresentar a maior dose disponível no mercado completamente 

solúvel em 250 mL em todas as condições avaliadas, conforme apresentado na 

Tabela 5.20 (FDA, 2000).  

Segundo o INDEX MERCK (2001), os valores de solubilidade para a 

lamivudina e zidovudina, de ~70,0 mg.mL-1 à 20°C e de 25,0 mg.mL-1 à 25°C, 

respectivamente. Os resultados encontrados no presente trabalho diferem dos 

valores descritos no INDEX MERCK (2001). Entretanto, ressalta-se que existem 

diferenças em relação ao método e à temperatura do ensaio. O método para 

avaliação da solubilidade, empregado neste estudo, segue as orientações 

preconizadas pela FDA. A diferença de temperatura entre os dois métodos é fator 

importante, visto que, quanto maior a temperatura maior será a solubilidade do 

fármaco.  



82 

 

 

Os valores de zidovudina encontrados no presente trabalho estão de 

acordo com os resultados encontrados por Singh e colaboradores (2010), que por 

meio do método do equilíbrio, a 37°C, obtiveram os seguintes valores de 

solubilidade: 30,6 mg.mL-1 em água e 24,4 mg.mL-1 em tampão fosfato pH 6,8 

(SINGH et al., 2010).  

Segundo Lindenberg e colaboradores, a lamivudina apresenta alta 

solubilidade e dados inconclusivos sobre permeabilidade. Assim, a classificação 

deste fármaco é incerta (LINDENBERG et al., 2004). Por outro lado, este fármaco 

tem sido considerado como pertencente à Classe I do SCB (alta solubilidade e 

alta permeabilidade) (FERNANDES et al., 2006).  

 

5.4. Ensaio de dissolução intrínseca  

 

A determinação da dissolução intrínseca foi empregada com o dissolutor 

Vankel, juntamente com o aparato de Wood. Este tipo de ensaio é feito sem 

emprego de adjuvantes farmacotécnicos e com forças de compressão 

padronizadas (ZAKERI-MILANI et al., 2009). A dissolução intrínseca tem como 

objetivo a avaliação da liberação do fármaco (quando este não está contido numa 

forma farmacêutica) para um meio similar aos líquidos corpóreos (SOUZA et al., 

2007).  

Todos os ensaios de dissolução intrínseca foram realizados com a 

utilização dos meios propostos: água purificada, suco gástrico artificial (HCl pH 

1,2) e tampão fosfato pH 4,5; 6,8 e 7,5 (conforme apresentado no Quadro 4.1), 

com tempos de coleta padronizados para cada fármaco, conforme descrito no 

item 4.2.4. 

Condições, como vibração do equipamento, alinhamento e velocidade do 

sistema de agitação, geometria da cuba, adsorção, presença de gás dissolvido no 

meio de dissolução, centralização dos aparatos, local de amostragem, volume e 

características do meio de dissolução, causam interferências durante a dissolução 

do fármaco (SOUZA et al., 2007). Portanto, todas estas condições foram 

padronizadas para minimizar interferências. 

As Tabelas 5.21 e 5.22 apresentam os resultados (valores médios) da 

dissolução intrínseca para lamivudina e zidovudina.  
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Tabela 5.21 - Valores de quantidade média dissolvida (D) expressa em mg/cm2 

de lamivudina em função do tempo de coleta (TC) em cada um dos meios. Todos 

os ensaios foram realizados em triplicata 

TC (min) 
D 

(mg) água 

D 

(mg) pH 1,2 

D 

(mg) pH 4,5 

D 

(mg) pH 6,8 

D 

(mg) pH 7,5 

2    9,53   14,01   12,06     8,95    8,54 

4   20,81   32,23   20,70   17,20 18,60 

6   33,12   51,29   34,23   27,08 27,99 

8   44,55   70,02   40,76   36,96 36,68 

10   57,14   91,12   55,13   48,19 46,23 

12   71,09      111,08    67,85   58,90 52,01 

14   87,72      130,49   79,94   68,56 67,16 

16      102,66      153,34   99,03   78,64 77,04 

18      123,14      172,63      116,07    90,91 87,73 

20      138,32      192,97      126,94      102,51 96,62 
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Tabela 5.22 - Valores de quantidade média dissolvida (D) expressa em mg/cm2 

de zidovudina em função do tempo de coleta (TC) em cada um dos meios. Todos 

os ensaios foram realizados em triplicata 

TC (min) 
D 

(mg) água 

D 

(mg) pH 1,2 

D 

(mg) pH 4,5 

D 

(mg) pH 6,8 

D 

(mg) pH 7,5 

6   5,29   5,73   5,83   5,85   5,29 

8   7,07   7,40   7,42   7,73   6,93 

10   8,89   8,98   9,03   9,47   8,50 

12 10,68 10,58 11,28 11,32 10,13 

14 13,11 12,07 12,93 12,90 11,65 

16 15,05 13,38 14,75 14,57 12,97 

18 16,82 14,78 16,51 16,13 14,24 

20 18,65 16,23 18,44 17,69 15,64 

25 23,44 19,54 22,58 20,92 18,85 

30 28,22 22,92 27,02 24,74 22,17 

35 33,26 25,83 31,37 27,81 25,19 

40 37,89 29,64 35,53 31,68 28,21 

45 42,63 32,92 41,28 34,49 31,26 

50 47,30 36,70 45,83 37,98 34,78 

55 51,95 43,10 49,26 41,63 38,00 

60 56,41 47,25 54,41 44,50 41,08 

 

 

A lamivudina apresentou maior velocidade de dissolução que a 

zidovudina. Portanto, este fármaco apresentou tempo maior para atingir 10% de 

dissolução, o que é demonstrado pelos valores destacados em negrito nas 

Tabelas 5.21 e 5.22. Em função da dissolução rápida das amostras de 

lamivudina, foi necessário o aumento da força e do tempo de compactação 

impostos a estas amostras.  

Ao menos 10 pontos foram utilizados para a construção dos perfis de 

dissolução intrínseca dos dois fármacos. Para a lamivudina foram impostos curtos 

intervalos de tempo para que se alcançassem pontos de coletas suficientes para 

se obter resultados significativos, devido à grande velocidade de dissolução. Para 
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a zidovudina, seguiram-se inicialmente os tempos de coleta da lamivudina, 

aumentando-se gradualmente os intervalos entre os pontos de coleta.  

As Figuras 5.10 e 5.11 apresentam os perfis de dissolução intrínseca da 

lamivudina e da zidovudina. Os parâmetros relativos aos coeficientes angular, 

linear e de correlação dos meios avaliados estão representados nas Tabelas 5.23 

e 5.24. 

 

 

Figura 5.10 - Perfis de dissolução intrínseca da lamivudina em diferentes meios, 

mantidos em temperatura de 37°C ± 0,5°C e rotação de 50 rpm 

 

Figura 5.11 - Perfis de dissolução intrínseca da zidovudina em diferentes meios, 

mantidos em temperatura de 37°C ± 0,5°C e rotação de 50 rpm 
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Tabela 5.23 - Parâmetros referentes aos perfis de dissolução intrínseca da 

lamivudina obtidos a partir da regressão linear  

Parâmetro   Valor   

 Água pH 1,2 pH 4,5 pH 6,8 pH 7,5 

Coeficiente angular (a) 6,9423 9,8279 6,3829 5,1345 4,8588 

Coeficiente linear (b) -6,8700 -5,6255 -4,4926 -2,4453 -1,4412 

Coeficiente de correlação (r) 0,9904 0,9985 0,9902 0,9982 0,9969 

 

 

Tabela 5.24 - Parâmetros referentes aos perfis de dissolução intrínseca da 

zidovudina obtidos a partir da regressão linear 

Parâmetro   Valor   

 Água pH 1,2 pH 4,5 pH 6,8 pH 7,5 

Coeficiente angular (a) 0,9525 0,7460 0,9061 0,7135 0,6897 

Coeficiente linear (b) -0,3895 0,9411 0,0980 2,2252 1,1475 

Coeficiente de correlação (r) 0,9999 0,9976 0,9997 0,9966 0,9973 

 

 

As velocidades de dissolução intrínseca (TDI) dos dois fármacos foram 

também determinadas. Segundo Zakeri-Milani e colaboradores (2009), a 

dissolução intrínseca pode ser utilizada quando não é possível mensurar 

precisamente a solubilidade, embora, segundo os autores, há a necessidade de 

mais pesquisas nesta área (ZAKERI-MILANI et al., 2009). 

A Tabela 5.25 apresenta as TDI da lamivudina e da zidovudina nos meios 

estudados. Os resultados obtidos referentes à TDI apresentaram concordância 

em relação aos resultados de solubilidade e permitiram conclusões semelhantes a 

respeito da solubilidade destes fármacos. Quanto aos valores de pH nos quais os 

fármacos lamivudina e zidovudina apresentaram maior solubilidade também 

mostraram valor de TDI superior. 

O uso da dissolução intrínseca como metodologia para classificação 

biofarmacêutica apresenta-se como um método eficaz, visto que os dados obtidos 
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são independentes da dose administrada do medicamento, o que traduz de forma 

mais confiável o verdadeiro comportamento do fármaco. 

Os dados obtidos por meio do ensaio de dissolução intrínseca confirmam 

os resultados obtidos em relação à solubilidade. Tanto a lamivudina como a 

zidovudina podem ser classificadas como fármacos de alta solubilidade, conforme 

a proposta de Yu e colaboradores (2004), que classifica fármacos com TDI maior 

que 0,1 mg/min/ cm² como altamente solúveis. 

 

Tabela 5.25 - TDI (taxa de dissolução intrínseca) dos fármacos lamivudina e 

zidovudina 

                          TDI (mg/min/cm²) 

pH (meios) água 1,2 4,5 6,8 7,5 

Lamivudina 6,9423 9,8279 6,3829 5,1345 4,8588 

Zidovudina 0,9515 0,7389 0,9002 0,7218 0,6628 

 

 

5.5. Ensaio de permeabilidade  

 

5.5.1. Estudo de permeabilidade através de segmentos intestinais obtidos 

de ratos Wistar 

 

A avaliação da permeabilidade no sentido A (lado apical)  B (lado 

basolateral) foi realizada adicionando-se 5,0 ml de Ringer-Krebs modificado 

contendo os fármacos no lado A (câmara doadora) e 7,0 mL da solução de 

Ringer-Krebs modificada no lado B (câmara receptora). As condições do teste, 

como concentrações dos fármacos, foram padronizadas segundo descrito no item 

4.2.5.  

Os valores de TEER dos sistemas de permeação mantiveram-se entre o 

intervalo de 70 Ω.cm2 e 110 Ω.cm2, valores estes estipulados para garantir a 

integridade da membrana, conforme descritos no item 4.2.5.2. Verificou-se que os 

relatos da literatura referentes aos valores de TEER apresentam grande 

divergência, inclusive alguns trabalhos não apresentam uma padronização, e 
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apenas indicam os valores obtidos e os erros padrão envolvidos. Visando a 

padronização no método desenvolvido no presente trabalho, a faixa de 70 a 110 

Ω.cm² foi estabelecida. Este procedimento foi adotado em função de dados de 

TEER descritos em trabalhos que empregaram câmaras de difusão para estudos 

de permeabilidade.  Menon & Barr (2003) determinaram valores de TEER entre 

74,0±18 Ω.cm²  e 82,0±12 Ω.cm², enquanto que Mineo e colaboradores (2002) e 

Thomas e colaboradores (2006) estabeleceram valores de TEER de 123,9±3,5 

Ω.cm²  e de 125,0±27,7 Ω.cm², respectivamente. Considerando que não há 

padronização para os valores de TEER, a faixa proposta no presente estudo está 

de acordo com trabalhos descritos anteriormente e tem o objetivo de uniformizar 

as condições do ensaio, visto que a integridade da membrana é fator relevante 

para a obtenção de dados.  

A Tabela 5.26 demonstra os valores de TEER obtidos para os ensaios de 

permeabilidade.  

 

Tabela 5.26 - Valores de TEER referentes aos ensaios de permeabilidade 

 
Fluoresceína 

Ω.cm2 

Metoprolol 

Ω.cm2 

Lamivudina 

Ω.cm2 

Zidovudina 

Ω.cm2 

Experimento Inicial Final Inicial Final Inicial Final Inicial Final 

1 90 39 101 40 82 56 82 44 

2 81 59 82 53 82 40 96 59 

3 78 59 83 49 80 59 86 56 

4 83 59 94 51 98 49 82 59 

5 85 56 91 58 93 55 79 48 

6 75 55 90 67 81 48 82 42 

 

Durante o experimento foram retiradas alíquotas de 1,0 mL do 

compartimento receptor após 30, 45, 60, 75, 90, 105 e 120 minutos do início do 

experimento. 

As Tabelas 5.27 e 5.28 apresentam os valores de quantidade média 

permeada dos fármacos e dos marcadores utilizados no estudo. A Figura 5.12 

representa graficamente os dados de permeabilidade. A Tabela 5.29 apresenta os 

parâmetros relativos à regressão linear das curvas obtidas pela relação da 
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quantidade permeada dos fármacos e marcadores empregados no estudo (ng) 

versus tempo (minutos) (coeficiente angular, coeficiente linear e coeficiente de 

correlação), conforme descrição no item 4.2.5.3.2. 

Os resultados descritos nas Tabelas 5.27, 5.28 e 5.29 indicaram que a 

fluoresceína, por ser uma substância marcadora de baixa permeabilidade, 

apresentou valores de permeabilidade extremamente baixos em relação aos 

fármacos metoprolol, lamivudina e zidovudina. Sua determinação no primeiro 

tempo de coleta, 30 minutos, ficou inviabilizada. Possivelmente, tal resultado se 

deve à sua baixa permeabilidade (KOLJONEN et al., 2006; MOTZ et al., 2007; 

MASUNGI et al., 2008; BREDA et al., 2009). 

Os valores obtidos e descritos nas Tabelas 5.27 e 5.28 e representados na 

Figura 5.12 indicam a crescente permeação dos fármacos e dos marcadores. 

Este fato sugere que não houve saturação da membrana envolvida no decorrer do 

estudo e nem a saturação do meio da câmara receptora. 

 

 

 

Tabela 5.27 - Valores médios da quantidade permeada (P) de fluoresceína e 

metoprolol, expressa em ng.mL-1 em função do tempo de coleta (TC). Os valores 

refletem a média de seis determinações 

TC 

(min) 

 P 

Fluoresceína 

ng.mL-1 

DP DPR% 

 P 

Metoprolol 

ng.mL-1 

 DP DPR% 

30  n.d n.d n.d  19879,22  2478,54 12,25 

45  151,75 25,86 5,48  36858,72  1931,89 6,24 

60  422,67 59,01 8,43  61270,73  5622,86 11,81 

75  724,31 46,57 5,02  77718,32  5760,72 9,58 

90  1062,97 30,56 2,78  96355,79  3527,94 4,53 

105  1377,73 20,51 1,55  112800,10  2540,02 2,77 

120  1707,80 63,32 4,12  130704,66  5775,71 5,47 

nd = não detectável 
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Tabela 5.28 - Valores médios da quantidade permeada (P) de lamivudina e 

zidovudina, expressa em ng.mL-1 em função do tempo de coleta (TC). Os valores 

refletem a média de seis determinações  

TC 

(min) 
 

P 

Lamivudina 

ng.mL-1 

DP DPR%  

P 

Zidovudina 

ng.mL-1 

DP DPR% 

30  57881,35 7906,00 22,00  85537,57 9658,29 20,03 

45  105701,90 12677,82 20,26  134792,81 15558,53 20,28 

60  158985,17 15908,79 17,96  196253,17 24242,71 21,89 

75  221194,11 22501,35 18,48  249076,88 23585,64 16,82 

90  275878,64 32385,09 21,32  300320,61 27737,26 16,29 

105  318126,81 35882,76 20,72  360179,20 34308,33 16,79 

120  372006,99 37080,03 18,39  426604,33 39728,22 16,35 
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Figura 5.12 - Curvas obtidas a partir da quantidade permeada de fluoresceína(1), 

metoprolol(2), lamivudina(3) e zidovudina(4) em função do tempo (minutos).   

 

 

Tabela 5.29 - Parâmetros relativos à regressão linear das curvas obtidas pela 

relação da quantidade permeada (ng) dos fármacos lamivudina e zidovudina e 

dos marcadores metoprolol e fluoresceína versus tempo (minutos).  

Parâmetro   Valor   

 Fluoresceína Metoprolol Lamivudina Zidovudina  

Coeficiente angular (a) 12,921 905,91 1742,2 2030,9  

Coeficiente linear (b) -49,973 -5263,6 -9912,9 -9124,3  

Coeficiente de correlação (r2) 0,9950 0,9926 0,9929 0,9953  

 

(1) 

 

(2) 

 

(3) 

 

(4) 
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Os estudos de permeabilidade utilizando membranas de ratos Wistar, 

assim como outros métodos, conforme citado no item 3.3, possibilitaram a 

obtenção de coeficientes de permeabilidade aparente (Papp). Os coeficientes de 

permeabilidade aparente, calculados conforme descrito no item 4.2.5.3.2, 

representam a velocidade de difusão do fármaco através da membrana, em 

função da área da superfície da mesma e da concentração do fármaco na solução 

doadora (ZAKELJ ET AL., 2006; DAHAN; HOFFMAN, 2007; LENNERNÄS, 2007; 

UCHIDA et al., 2009; DAHAN; AMIDON 2009). A Tabela 5.30 e a Figura 5.13 

demonstram os valores de Papp obtidos na direção absortiva (A  B). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5.30 - Valores médios de permeabilidade aparente (Papp) obtidos a partir 

dos resultados dos ensaios de permeabilidade com os fármacos zidovudina e 

lamivudina e com os marcadores fluoresceína e metoprolol. Os valores 

representam a média de seis determinações 

Fármacos Papp 

(x 10-4 cm/s) 

Desvio padrão 

(x 10-4) 

Desvio padrão 

relativo (%) 

Fluoresceína 0,11 0,05 4,13 

Metoprolol 1,51 0,10 7,11 

Lamivudina 1,05 0,20 18,59 

Zidovudina 1,07 0,11 10,36 
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 * p<0,000 em relação à fluoresceína 

 ** p<0,001 em relação ao metoprolol 
 
Figura 5.13 - Perfis de permeabilidade aparente e desvio padrão 

 

Os resultados de permeabilidade aparente (Papp) refletiram a baixa 

permeabilidade da fluoresceína, marcador de baixa permeabilidade, em relação 

ao metoprolol, marcador de alta permeabilidade. Estes resultados são indicativos 

da aplicabilidade do método desenvolvido com a utilização das células de Franz 

como câmaras de difusão. Os dados também sugerem que os segmentos 

intestinais de ratos, nas condições padronizadas no presente trabalho, são 

eficientes e viáveis para a determinação da permeabilidade dos fármacos. 

Resultados de permeabilidade aparente (Papp) referentes ao metoprolol 

foram obtidos por Lennernäs e colaboradores (1997) e Watanabe e colaboradores 

(2004). Estes pesquisadores realizaram os estudos de permeabilidade em 

câmaras de difusão horizontal (Ussing Chamber) com segmentos intestinais de 

rato (jejuno). Apesar das condições adotadas no presente estudo se 

assemelharem àquelas descritas pelos autores acima citados, os resultados 

referentes à Papp do metoprolol obtidos no presente trabalho (1,51 x 10-4 cm/s) 

diferiram dos observados pelos referidos autores, 0,35 x 10-4cm/s (LENNERNÄS 

et al., 1997) e  0,24 x 10-4 cm/s (WATANABE et al., 2004). 

Porém, relatam-se algumas diferenças que podem justificar estes 

resultados. No presente trabalho foram utilizadas câmaras verticais (células de 
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Franz), nas quais forneceu-se a oxigenação por meio de borbulhamento dos 

gases O2 e Co2 (95%:5%), o que possibilitou agitação no lado apical (câmara 

doadora) e também promoveu-se agitação magnética de 200 rpm no lado 

basolateral. Agitação esta que diminui o efeito da camada de água estacionária, 

que corresponde a uma camada de água, muco e glicocálix, mais ou menos 

estática adjacente à parede da membrana, sendo formada pela mistura 

incompleta do conteúdo luminal situado próximo à superfície da mucosa intestinal 

e que atua como uma barreira à absorção (THOMSON; DIETCHY, 1984; 

FAGERHOLM; LENNERNÄS, 1995). Estudos demonstraram que a agitação no 

compartimento receptor, assim como o aumento da temperatura durante o ensaio 

de permeabilidade, reduzem a espessura da camada de água estacionária 

(SUGANO et al., 2001; ZHU et al., 2002). 

 A agitação magnética de 200 rpm promovida no lado basolateral (câmara 

receptora) é o diferencial do método empregado neste trabalho, pois possibilita 

maior agitação quando comparado com o borbulhamento de gases. A agitação 

promovida pode reduzir a camada de água estacionária e desta forma permitir 

aumento na permeabilidade dos fármacos, uma vez que evita a saturação da 

camada de água que está em contato direto com a membrana (THOMSON; 

DIETCHY,1984; FAGERHOLM; LENNERNÄS, 1995; ZHU et al., 2002). Em 

função desta característica, valores de permeabilidade maiores em relação a 

outros métodos in vitro, que não tenham a redução da camada estacionária de 

água, seriam esperados. Desta forma, a redução da camada de água estacionária 

em função das características do modelo desenvolvido no presente trabalho pode 

justificar os resultados de permeabilidade superiores obtidos na pesquisa. 

A Tabela 5.31 resume os resultados de permeabilidade aparente (Papp) 

obtidos no presente trabalho e os dados descritos na literatura para os fármacos e 

marcadores utilizados no estudo. Está destacado na Tabela 5.31 o modelo de 

estudo de permeabilidade empregado. 

Os resultados apresentados na Tabela 5.31 indicam semelhanças entre os 

resultados de Papp do metoprolol obtidos no trabalho, por meio de estudo in vitro 

com emprego de segmentos intestinais de rato, e aqueles obtidos por modelos de 

perfusão in situ e in vivo, uma vez que estes modelos se aproximam mais das 

condições in vivo (BALIMANE et al., 2000; GRIFFIN; O'DRISCOLL, 2008).  
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Entretanto, os valores de Papp descritos para o modelo que emprega 

Caco-2 diferem daqueles observados com o emprego dos modelos de perfusão in 

situ e perfusão in vivo. 

 

Tabela 5.31 - Resultados de permeabilidade aparente obtidos no presente 

trabalho e os dados descritos na literatura para os fármacos e marcadores 

utilizados 

 

Dados obtidos no 

presente trabalho 

Papp 

(x10-4) 

cm/s 

 

Dados obtidos da literatura 

Papp 

(x10-4) 

cm/s 

 

Substâncias Franz Cells 

Ussing 

Chamber 

 

Caco-2 

 

Perfusão 

in situ 

 

Perfusão in 

vivo 

 

Fluoresceína 0,11 ±0,05 ----- 0,0022(5) ------ ----- 

Metoprolol 1,51 ±0,10 
0,24 (6) 

0,35 (7) 
0,3370(4) 1,52 (8) 

1,34 (9) 

1,50 (7) 

Lamivudina 1,05 ±0,20 ------ 0,0105(1) ------ ------ 

Zidovudina 1,07 ±0,11 -------- 

0,6140(1) 

0,2160(2) 

0,2160(3) 

 

----- ----- 

(1) SOUZA et al., 2009; (2) AUNGST, 1999; (3) YU; SYNKO 1997; (4) UCHIDA et 

al., 2009; (5) FLATEM et al., 2006; (6) WATANABE et al., 2004; (7) LENNERNÄS 

et al., 1997; (8) MASAOKA et al., 2006; (9) LENNERNÄS, 2007 

 

A análise estatística dos valores obtidos nos ensaios (item 4.2.5.3.2) 

permitiu identificar diferenças entre as médias de permeabilidade de fluoresceína 

e metoprolol. A análise estatística dos resultados também indicou que as Papp da 

zidovudina e da lamivudina são significativamente diferentes dos valores de Papp 

dos marcadores. Porém, este dado estatístico não permite concluir a respeito da 

classificação biofarmacêutica em relação à permeabilidade, uma vez que existem 
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diferentes mecanismos responsáveis pelo transporte dos fármacos através das 

membranas, como, por exemplo, o metoprolol por mecanismo transcelular 

passivo, a fluoresceína pelo mecanismo paracelular, a lamivudina e a zidovudina 

pelo mecanismo de absorção transcelular passivo, sendo estes fármacos 

antirretrovirais são fracos substratos da P-gp (SOUZA, 2005). Assim, diferenças 

em relação aos valores de Papp podem significar diferentes mecanismos 

envolvidos no transporte destes fármacos e marcadores. Portanto, não é 

descartada a possibilidade da lamivudina e da zidovudina serem consideradas 

como fármacos de alta permeabilidade. A Tabela 5.32 apresenta os resultados de 

p e F obtidos pela comparação e análise estatística dos resultados (item 

4.2.5.3.2). 

Diante do exposto, pode-se concluir que, nas condições experimentais 

adotadas no presente trabalho, tanto a zidovudina quanto a lamivudina 

apresentam valores de Papp mais próximos daqueles observados para o 

marcador de alta permeabilidade (metoprolol). Porém, estudos com outros 

marcadores poderiam permitir conclusões mais objetivas em relação à 

classificação destes fármacos. 

 

Tabela 5.32 - Valores de F e p resultantes da comparação estatística dos 

resultados da Papp para os fármacos (lamivudina e zidovudina) e marcadores 

(fluoresceína e metoprolol) do estudo 

Substâncias Fluoresceína Metoprolol Lamivudina Zidovudina 

 p F p F p F p F 

Fluoresceína ------- -------- 0,000 1012,48 0,000 138,54 0,000 445,58 

Metoprolol 0,000 1012,48 ------- -------- 0,001   23,73 0,001   50,41 

Lamivudina 0,000   138,54 0,001   23,73 -------- ------- 0,990    0,00 

Zidovudina 0,000   445,58 0,001   50,41 0,990    0,00 -------- -------- 
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6. CONCLUSÃO  
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As conclusões do presente trabalho foram: 

 

I. Os resultados de solubilidade dos fármacos lamivudina e zidovudina, 

determinada através do método de equilíbrio pela técnica de shake-flask 

sob diferentes condições de pH, permitem concluir que ambos podem ser 

classificados como fármacos de alta solubilidade. 

II. Os resultados da avaliação da dissolução intrínseca dos fármacos em 

questão mostraram concordância com aqueles obtidos a partir dos estudos 

de solubilidade. Tanto a lamivudina quanto a zidovudina apresentaram TDI 

superior a 0,1 mg/min/cm², identificando-as como altamente solúveis com 

elevada dissolução nos meios empregados. 

III. Os resultados de permeabilidade aparente, nas condições experimentais 

adotadas no estudo, sugerem que os fármacos zidovudina e lamivudina 

apresentam alta permeabilidade. 

IV. O método descrito no presente trabalho tem potencial para ser utilizado na 

avaliação e na classificação dos fármacos em relação à permeabilidade. 

V. Os resultados de solubilidade e de permeabilidade obtidos, nas condições 

experimentais adotadas no estudo, sugerem que a lamivudina e a 

zidovudina pertencem à Classe 1 do SCB. 
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7. ASPECTOS LEGAIS DE BIOÉTICA  
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O presente trabalho foi submetido à Comissão de Ética em 

Experimentação Animal da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP, em 

função do uso do intestino de ratos nos experimentos, obtendo resposta favorável 

ao desenvolvimento do estudo. 
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Informações para os Membros de Bancas Julgadoras de 

Mestrado/Doutorado 

 

 

1. O candidato fará uma apresentação oral do seu trabalho, com duração 

máxima de trinta minutos. 

 

2. Os membros da banca farão a arguição oral. Cada examinador disporá, no 

máximo, de trinta minutos para arguir o candidato, exclusivamente sobre o tema 

do trabalho apresentado, e o candidato disporá de trinta minutos para sua 

resposta. 

 

2.1 Com a devida anuência das partes (examinador e candidato), é facultada 

a arguição na forma de diálogo em até sessenta minutos por examinador. 

 

2.2 Tempo máximo total de arguição: 3 horas para o mestrado e 5 horas 

para o doutorado. 

 

3. Não serão permitidas correções na dissertação/tese. Assim, havendo 

extrema necessidade, poderá ser incluída uma errata. 

 

4. A sessão de defesa será aberta ao público. 

 

5. Terminada a arguição por todos os membros da banca, a mesma se 

reunirá reservadamente e expressará na ata (relatório de defesa) a aprovação ou 

reprovação do candidato, baseando-se no trabalho escrito e na arguição. 

 

5.1 Será considerado aprovado o aluno que obtiver aprovação por 

unanimidade ou pela maioria da banca. 
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5.2 Caso algum membro da banca reprove o candidato, a Comissão 

Julgadora deverá emitir um parecer a ser escrito em campo exclusivamente 

indicado na ata. 

 

6. Dúvidas poderão ser esclarecidas junto à Secretaria de Pós-Graduação: 

pgfarma@usp.br, (11) 3091 3621. 

 

São Paulo, 11 de dezembro de 2009. 

 

 

 

Profa. Dra. Bernadette D. G. M. Franco 

Presidente da CPG/FCF/USP 
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a b s t r a c t 

  

The solubility and dissolution rate of drugs are of major importance in preformulation 

studies of pharmaceutical dosage forms. The solubility behaviour of zidovudine and 

lamivudine in individual solvents under the range of pH 1.2–7.5 solvents was studied by 

equilibrium method and  the intrinsic dissolution rate (IDR) was determined for both drugs. 

Both drugs are clearly more soluble in the selected range of pH. The drugs fulfill the BCS 

criteria to be classified as class I compounds (high solubility/high permeability).  The 

solubility improvement allows the drugs to be potential biowaiver candidates from the 

scientific point of view and may be a good way to develop more dose-efficient 

formulations. Furthermore, a very fast intrinsic dissolution was obtained. The IDR was 

determined by measuring the dissolution of a non-disintegrating disk of drug. 

Keyword: Biopharmaceutical; Biopharmacy; Solubility; Antiretrovirals. 
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1.      Introduction 

 

Biopharmaceutics Classification System (BCS) is a scientific framework for 

classifying drugs based upon their aqueous solubilities related to dose at three relevant pHs 

and intestinal permeability (1). According to the BCS, drugs are classified as follows: class 

I (high solubility–high permeability), class II (low solubility-highly permeability) class III 

(highly solubility-low permeability) and class IV (low solubility-low permeability). In 

addition, immediate release oral dosage forms are categorized according to their rates of 

dissolution. Therefore, when combined with the dissolution of a drug, the BCS takes into 

account three major factors that govern the rate and extent of drug absorption from 

immediate release solid oral dosage forms: dissolution rate, solubility and permeability 

(5)(6)(7). 

In the last years, the BCS has been applied not only to immediate release solid dosage 

forms, but also to extended release ones, and it is considered an useful tool in drug 

development (13) (17) (9). 

According to SCB, a drug has high solubility when the highest dose available in the 

pharmaceutical product sold in the country is soluble in 250 mL of aqueous solution in a 

pH range of 1.0-7.5 at temperature of 37 ° C. The volume of 250 mL is derived of 

protocols for bioequivalence studies recommending the administration of medication with 

a glass containing 250 mL of water (7)(3)(4). 

The guide published by the FDA in 2000 provides the waive for bioavailability and 

bioequivalence studies in vivo for immediate release dosage forms. The solubility studies 

must be conducted under physiological pH between 1.0 and 7.5, while for the EMEA, the 

pH range should be between 1.0 and 6.8, with test temperature of 37.0 ° C ± 1 ° C (7)(8).  

To achieve the solubility studies, the methods most recommended are: equilibrium 

method (shake-flask) and potentiometric methods (their employment must be justified). In 

the equilibrium method, the evaluation of solubility is achieved with the addition of a 

quantity of drug in a solvent pre-defined, until it reaches the saturation of the medium, 

followed by stirring this mixture for a prolonged period until the attainment of equilibrium 

(7)(8). 

Singh and colleagues determined the solubility equilibrium of zidovudine in water and 

in phosphate buffer pH 6.8, employing the technique of shake-flask under stirring for 48 

hours at temperatures of 37 ° C and 25 ° C. The results indicated that zidovudine had a 

solubility of 30.6 ± 0.3 mg.mL-1 at 37 ° C and 19.5 ± 0.2 mg.mL-1 at 25 ° C in distilled 
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water. In phosphate buffer at pH 6.8, the solubility was 24.4 ± 0.4 mg.mL-1 at 37 ° C and 

20.3 ± 0.3 mg.mL-1 at 25 ° C (20). 

The intrinsic dissolution rate (IDR) has been used to characterize solid drugs for many 

years (2) (4). This property has been studied in order to elucidate the relationship between 

the dissolution rate and the crystalline form and also to study the effects of surfactants and 

pH on the solubilization of poorly soluble drugs (10) (15).  

IDR is generally defined as the dissolution rate of a drug under constant surface area, 

stirring speed, pH and ionic strength of the dissolution medium. The effective intrinsic 

dissolution rate may be better described as the rate of mass transfered from the solid 

surface to the liquid phase. The apparatus for intrinsic dissolution testing was originally 

developed by John Wood which enables the calculation of the dissolution rate per square 

centimeter (11). 

It has been suggested to use IDR instead of solubility in drug classification. Therefore, 

IDR may correlate better with in vivo dissolution rate than solubility, although, for drugs 

having either extremely high or low dose, discrepancies may exist between the solubility 

and the IDR methods (4). This can be explained by the fact that the intrinsic dissolution 

does not take into account the effect of administred dose. Drug solubility is one of the main 

factors which affect the passage of a drug from the site of administration into the 

bloodstream. It is widely known that insufficient drug solubility can lead to poor oral 

absorption (16). Aiming to improve the biopharmaceutical-related properties, the present 

work evaluated the solubility behavior and the BCS classification of zidovudine and 

lamivudine. Moreover, an ideal formulation to be considered in the subsequent in vivo 

studies is reported. 

 

 

2. Materials and methods 

 

2.1. Buffers 

 

 Buffer solutions were obtained from different mixture compositions of 

Hydrochloric acid (PA), potassium dihydrogen phosphate (PA) and 1N sodium hydroxide, 

as follows:  pH 1.2 (HCl), pH 4.5(KH2PO4),  pH 6.8 (KH2PO4/NaOH), pH 7,5 

(KH2PO4/NaOH) and purified water (Milli-Q) according to USPXXX and Pharmacopeia 

Portuguesa 8. 
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2.2. Solubility studies 

 

Drug solubilities were determined in triplicates by equilibrating excess amount of 

drugs in buffer solutions of pH 1.2, 4.5, 6.8, 7.5 and purified water. The samples were kept 

in thermostated water bath at 37º C and shaken at a rate of 150 rpm for 72 h. After 

filtration and dilution, samples were measured with an UV–Vis spectrophotometer (Vankel 

50 uv-vis) at the maximum absorbance wavelength for each sample tested. The solubilities 

were calculated using calibration curves determined for each drug. 

 

2.3. Procedure for Intrinsic Dissolution Rate (IDR) measurements 

 

An amount of 200 mg of zidovudine was compressed at an average compression 

force of 2000 psi for 2 min to make non-disintegrating disk using die and punch with 6 mm 

of diameter. For lamivudine, an amount of 300 mg was compressed at an average 

compression force of 3000 psi for 3 min. The surface area of both tablets was 0.2826 cm
2
. 

Dissolution studies were conducted using the apparatus of Wood  using 900 mL of buffers 

previously described in item 2.1, at a temperature of 37º C ± 0.5ºC as with rotation of 50 

rpm. Samples were withdrawn and filtered at 2,4, 6, 8, 10, 12,14,16, 18, 20, 25, 30, 35, 40, 

45, 50, 55, 60, 70 and 80 min. For a few highly soluble drugs, it was necessary to withdraw 

a known aliquot of the medium and make a volumetric dilution before determining 

absorbances. 

Absorbances were determined in triplicate using a UV–Vis spectrophotometer at 

the maximum absorbance wavelength for each sample tested (Table 1). The amount 

dissolved per surface unit of the disk was plotted against time for each dissolution vessel. 

The slope of the linear regression (R
2
≥0,99, P<0,005) was considered to be the IDR, it is 

easily calculated by 

 

j = V dc    1 

      dt      A 

where j is the disk intrinsic dissolution rate, V isthe volume of the dissolution medium, c is 

the concentration, A is the area of the drug disk, and t is the time. (4) 

 

Results and discussion 
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3.1. Solubility and BCS classification 

 

Solubility of zidovudine and lamivudine was determined considering the BCS 

framework outlined in current guideline recommendations. The FDA defines “highly 

soluble” over the pH range 1–7.5 (7), whereas the EMEA (8) and the WHO Guidelines 

(18) limit the requirements to the pH range 1.2–6.8. The current BCS (Biopharmaceutics 

Classification System) guidance defines an API as „„highly soluble” when the highest dose 

recommended is soluble in 250 mL or less of aqueous media over the pH range of 1.2–7.5 

(7) In order to set a reliable condition for BCS classification of compounds and since small 

intestine is the major site for drug absorption, this work has considered the range of pH 

from 1.2 to 7.4 for the solubility studies (Table 1). 

The WHO recommended dose for lamivudine is 150mg and for zidovudine is 

300mg. However, Lamivudine and Zidovudine are clearly classified as hight solubility 

drugs at pH 1.2, 4.5, 6.8, 7.5 and water, since they do satisfy the criteria of dose:solubility 

ratio < 250 ml (18) (Table 1). 

 

3.2. Dissolution studies 

 

In the fig. 1 and fig.2 it can be found a typical plot of concentration versus time for 

lamivudine and zidovudine, respectively, at pH 1.2, 4.5, 6.8, 7.5 and water. The 

insignificant discrepancies between three runs using three disks in three dissolution vessels 

indicate an excellent reproducibility (RSD less than 10%). Linearity was also excellent, 

which can be demonstrated by a correlation coefficient higher than 0.99 for all buffer 

tested. 

The determined intrinsic dissolution rates are shown in Table 2. The presence of a 

sink condition in the dissolution medium during the experiment is upheld by comparison of 

the final concentration of drugs and their solubility in dissolution medium. According to 

work by Parvin et al in 2009 states that, compounds with high solubility could be 

successfully demonstrated by an IDR greater than 3 mg/cm
2
/min, while compounds with 

low solubility showed an IDR less than 1 mg/cm
2
/min.(14) According to work by Amidon 

et al in 2004, suggests that drugs with IDR greater than 0.1 mg/cm
2
/min could be classified 

as high solubility (3).  

Table 2 shows the IDR results obtained for the two compounds tested. It can be 

stated that there is a good qualitative correlation between the solubility classification and 
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IDR values. IDR along with permeability is a rate phenomenon instead of an equilibrium 

phenomenon. Moreover, it might be expected to correlate more closely with in vivo drug 

dissolution dynamics than solubility. It should be pointed out that dose is taken into 

consideration in solubility classification while intrinsic dissolution does not consider this 

effect. Thus, when the dose is either extremely high or extremely low (for exemple 1.0 

g/ml and his dose is 0.25 mg or the other hand, 4.0 mg/ml and his dose is 1000 mg) a 

discrepancy between the current solubility classification and the IDR may occur. Further, 

when the dose is extremely high, the in vivo absorption may be solubility limited (19).  

 
 

4. Conclusions 

The BCS was developed based on two principal properties: intrinsic dissolution rate 

and rat/human intestinal permeability of passively absorbed drugs.  In this study we could 

confirm the data on the solubility and intrinsic dissolution rate of lamivudine and 

zidovudine, included in the BCS as class I, according to the theory expounded by Amidon 

and colleagues in 2004. Both drugs demonstrated high solubility values, which could be 

successfully confirmed by the intrinsic dissolution rate results. Therefore, more scientific 

research and discussion is necessary to complement the biofarmaceutics classification of 

these drugs with intestinal permeability studies in rat or human, to support the regulatory 

purposes on biowaives. 
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Table 1 

Solubility at 37 ◦C and dose:solubility ratio of Lamivudine and Zidovudine. 

            

Compound 
 

pH 
 

Wavelength  

          (nm) 

Solubility  

(mg/ml) 

Dose 

(mg) 
 

Dose:solubility  

ratio* 

Lamivudine 1,2 281 212,6309 150 0,705448 

 4,5 275 155,9524 150 0,961832 

 6,8 271 179,0323 150 0,837838 

 7,5 273 190,6973 150 0,844934 

 water 272 177,5287 150 0,786587 

Zidovudine 1,2 268 18,65109 300 16,08485 

 4,5 269 23,25479 300 12,90056 

 6,8 267 24,42843 300 12,28077 

 7,5 267 20,10008 300 14,92531 

  water 267 25,38801 300 11,8166 

      

* Dose:solubility ratio ≤ 250, indicates high solubility related to dose (7) (18) . 

 

 

http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_937_eng.pdf#page=403
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Fig.1. Concentration–time profile for the drug lamivudine at pH 1.2, 4.5, 6.8, 7,5 and water 

(n = 3). 

 

 

 

 
Fig.2. Concentration–time profile for the drug zidovudine at pH 1.2, 4.5, 6.8, 7,5 and water 

(n = 3). 
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Table 2.- Experimental wavelength, intrinsic dissolution rate (IDR) 

    

Compound pH Wavelength (nm) IDR  (mg/min/cm
2
) 

Lamivudine 1,2 281 9,8279 

 4,5 275 6,3829 

 6,8 271 5,1345 

 7,5 273 4,8588 

 water 272 6,9423 

Zidovudine 1,2 268 0,7389 

 4,5 269 0,9002 

 6,8 267 0,7218 

 7,5 267 0,6628 

  water 267 0,9515 
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ERRATA 

 

 

Página Tabela Onde se lê Leia-se 

73 5.13 145,39 104,39 

92 5.30 0,11; 1,51; 1,05; 1,07 0,4; 7,5; 4,8; 5,6 

95 5.31 0,11; 1,51; 1,05; 1,07 0,4; 7,5; 4,8; 5,6 

 


