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RESUMO

O Sistema de Classificação Biofarmacêutica (SCB) agrupa os fármacos de acordo com as suas caracterís ticas

de solubilidade e permeabilidade, e tem sido utilizado como ferramenta regulatória para embasar a

possibilidade de isenção dos estudos de bioequivalência in vivo (bioisenção), para certos fármacos veiculados

em formas farmacêuticas sólidas orais de liberação imediata (FFSOLI). A solubilidade, a permeabilidade e

dissolução são os principais fatores que controlam a absorção e logo a atividade terapêutica de um fármaco.

Neste estudo, foram realizadas avaliações biofarmacêuticas para o anti-hipertensivo losartana buscando

complementar informações, ainda ausentes, que possam contribuir para a definição de sua classe no SCB e

para uma segura decisão sobre a possibilidade ou não de bioisenção. Foi desenvolvido e validado o método

para a quantificação da losartana por CLAE nos meios que simulam o fluido gástrico simulado sem enzimas

(FGSSE, pH=1,2), tampão acetato (TA, pH=4,5) e suco entérico simulado sem enzimas (SESSE, pH=6,8). O

método foi linear, preciso, exato e seletivo na faixa de trabalho selecionada em todos os meios tamponados e

aplicado a estudos de solubilidade pelo método da agitação orbital em frasco (shake-flask) e por dissolução

intrínseca. No método da agitação orbital e frasco, a losartana apresentou baixa solubilidade no meio FGSSE

(pH=1,2) - razão D/S >250 mL - e no meio SESSE (pH=6,8) houve uma divergência em relação a sua

classificação de acordo com as condições utilizadas. Por outro lado, no estudo de dissolução intrínseca o

fármaco apresentou alta solubilidade no meio FGSSE (pH=1,2) - VDI=0,90 mg/min/cm2 - e no meio SESSE

(pH=6,8), VDI=10,04 mg/min/cm2. Não foi possível obter resultados conclusivos em relação à solubilidade

do fármaco no meio TA (pH=4,5). Os resultados obtidos pelos estudos de Química Quântica forneceram

informações moleculares e eletrônicas que auxiliaram no entendimento acerca da solvatação da losartana nas

diferentes faixas de pH. Também foram avaliados os perfis de dissolução da losartana a partir de comprimidos

revestidos disponíveis no mercado brasileiro nos meios tamponados e os excipientes destes produtos. Foi

verificado que eles não apresentaram rápida dissolução (85% em 30 minutos) em nenhum dos meios

tamponados avaliados. Além disso, não houve diferença estatística entre os perfis de dissolução dos produtos

avaliados. Entretanto, em relação a eficiência de dissolução, foi observada diferença estatística (P<0,05) do

Produto A (referência) e do Produto B (similar) em comparação ao Produto C (genérico) no meio TA (pH=4,5).

No meio SESSE (pH=6,8), também houve diferença estatística do Produto A em comparação com o Produto

C. Esse fato indicaria que o medicamento genérico analisado possuiria diferenças importantes na liberação e,

logo, na biodisponibilidade do fármaco que poderiam estar relacionadas com a presença de um excipiente. Em

relação a permeabilidade, os dados encontrados na literatura demonstraram a baixa permeabilidade da

losartana. Portanto, a losartana poderia ser um fármaco de classe IV (baixa solubilidade e baixa

permeabilidade) do SCB, o que inviabiliza a possibilidade de bioisenção pelas agências reguladoras.

Palavras chave: Sistema de Classificação Biofarmacêutica; Bioisenção; Losartana; Método da agitação orbital

em frasco; Dissolução intrínseca, Perfil de dissolução; Permeabilidade.



ABSTRACT

The Biopharmaceutics Classification System (BCS) groups drugs according to their solubility and permeability

characteristics, and it has been used as a regulatory tool to support the possibility of avoiding bioequivalence

studies in vivo (biowaiver) for some drugs conveyed in solid oral dosage forms of immediate release. The

solubility, permeability and dissolution are the main factors that control the absorption and consequently the

therapeutic activity of the drug. In this study, biopharmaceutics evaluations for the antihypertensive losartan

were realized looking for information, still absent, which could contribute for the definition of its class in the

BCS and for a safe decision about the possibility of a biowaiver, or not. The analytical method for HPLC for

the quantification of the losartan in the buffers - simulated gastric fluid without enzymes (pH=1,2), acetate

buffer (pH=4,5) and simulated intestinal fluid without enzymes (pH=6,8) - was developed and validated. The

method was linear, precise, accurate and selective in the selected concentration range in all the buffers. This

method was applied in the studies of solubility by shake-flask and intrinsic dissolution. The losartan presented

low solubility in the pH=1,2 -D/S ratio >250mL - and in the buffer pH=6,8 there was a divergence regarding

its classification according with the conditions used through shake-flask method. On the other hand, this drug

presented high solubility in the pH=1,2 -IDR=0,90 mg/min/cm2 -and in pH=6,8 -IDR=10,04 mg/min/cm2-

through intrinsic dissolution. It was not possible to find conclusive results regarding the solubility of the drug

in the pH=4,5. The results obtained by quantum chemical studies provided molecular and electronic data that

helped in understanding the losartan solvation in different pH ranges. The dissolution profiles in the buffers of

the losartan in coated tablets available in Brazil and the excipients of these products were also evaluated. It

was verified that they did not present rapid dissolution (85% in 30 minutes) in any of the evaluated buffers.

Moreover, there was no statistical difference between the dissolution profiles of the evaluated products.

However, there was statistic difference (P<0,05) when comparing Product A (reference) and Product B

(similar) to Product C (generic) in the buffer pH=4,5 according to the dissolution efficiency. In the buffer

pH=6,8, there was also statist difference when comparing Product A to Product C. This fact could indicate that

the generic drug evaluated could have important differences in the liberation and, consequently, in the

bioavailability of the drug which could be related to the presence of an excipient. The data available in the

literature showed that losartan has low permeability regarding its permeability. Therefore, losartan could be a

class IV drug (low solubility and low permeability) of the BCS, which prevents the possibility of biowaiver

by regulatory agencies.

Key-words: Biopharmaceutics Classification System; Biowaiver; Losartan; Shake-flask method; Intrinsic

dissolution; Dissolution profile; Permeability.



LISTA DE SIGLAS E ABREVIATURAS

Å Ångström

a Coeficiente angular

ASC0-t Área sobre a curva do tempo zero até o tempo da última coleta

ANVISA Agência Nacional de Vigilância Sanitária

b Coeficiente linear

CLAE Cromatografia líquida de alta eficiência

Cmáx Concentração plasmática máxima

DCNT Doenças crônicas não transmissíveis

DPR Desvio padrão relativo

DPa Desvio padrão do intercepto da curva analítica

EMA European Medicines Agency

eV Elétron volt

FDA Food and Drug Administration

FFSOLI Forma farmacêutica sólida oral de liberação imediata

FGSSE Fluído gástrico simulado sem enzimas

g Gramas

HAS Hipertensão Arterial Sistêmica

HCl Ácido clorídrico

IC Inclinação da curva analítica

ICH The International Conference of Harmonization

LD Limite de detecção

LQ Limite de quantificação

Log P Coeficiente de partição octanol/água

mg Miligramas



mL Mililitros

MMQO Método dos mínimos quadrados ordinários

NaOH Hidróxido de sódio

pH Potencial hidrogeniônico

R Coeficiente de correlação

R2 Coeficiente de determinação

RE Resolução

RDC Resolução da Diretoria Colegiada

rpm Rotação por minuto

SCB Sistema de classificação biofarmacêutica

SE Solução estoque

SESSE Suco entérico simulado sem enzimas

SQR Substância química de referência

TA Tampão acetato

Tmáx Tempo em que ocorre a concentração plasmática máxima

T Fator de cauda

tr Tempo de retenção

USP United States Pharmacopeia

UV Ultravioleta

VDI Velocidade de dissolução intrínseca

v/v Volume por volume

WHO World Health Organization

µg Microgramas
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1 INTRODUÇÃO

A implementação da lei de medicamentos genéricos no Brasil trouxe melhorias para a

qualidade de vida da população. Houve redução dos custos sem o comprometimento da segurança e

eficácia desses produtos. A intercambialidade entre o medicamento genérico e o de referência deve-

se ao estudo de bioequivalência que consiste na comparação entre as suas biodisponibilidades

(BRASIL,1999a).

O medicamento de referência é, geralmente, o inovador cuja biodisponibilidade foi

determinada, durante o desenvolvimento do produto, e que teve sua eficácia e segurança comprovadas

por meio de ensaios clínicos, antes da obtenção do registro para a comercialização. Os medicamentos

genéricos são cópias produzidas depois da expiração ou renúncia da proteção patentária ou de outros

direitos de exclusividade pelo laboratório produtor do medicamento referência. No mercado brasileiro

também são encontrados os medicamentos registrados como similares (BRASIL, 1999a). Em relação

a renovação ou registro inicial dos medicamentos similares foram publicadas em 2003 duas

Resoluções da Diretoria Colegiada da ANVISA (RDC 133 e RDC 134) que tornaram obrigatória a

realização de testes para avaliação da equivalência farmacêutica e biodisponibilidade relativa,

respectivamente, anteriormente não exigidos. Mais recentemente, os similares que passaram pelos

estudos de biodisponibilidade relativa, também foram considerados intercambiáveis com os de

referência pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) e denominados medicamentos

equivalentes (BRASIL, 2003a; BRASIL, 2003b; BRASIL, 2014a; BRASIL, 2014b).

Amidon e colaboradores em 1995 propuseram uma forma de classificar os fármacos de acordo

com suas características de solubilidade e permeabilidade, ao que denominaram Sistema de

Classificação Biofarmacêutica (SCB). As propriedades de solubilidade e permeabilidade combinadas

com as características de dissolução do medicamento são consideradas fatores determinantes para

estimar ou orientar a biodisponibilidade de fármacos veiculados em formas farmacêuticas sólidas

orais de liberação imediata (FFSOLI) (AMIDON et al., 1995).

O SCB atualmente é utilizado pelas agências Americana (Food and Drug Administration -

FDA, Europeia (European Medicines Agency -EMA) e pela Organização Mundial da Saúde (World

Health Organization WHO) como critério de avaliação da possibilidade de substituição de estudos

de bioequivalência in vivo de determinados fármacos por testes in vitro, caracterizando a chamada

bioisenção (FDA 2000, WHO, 2006; EMA, 2010; BRASIL, 2011a). A ANVISA também passou a

utilizá-lo com este objetivo por meio da Resolução 37 de agosto de 2011, em que publicou um guia

de bioisenção para fármacos de alta solubilidade e alta permeabilidade (classe I) (BRASIL, 2011a).

Além disso, foi também publicada uma instrução normativa, com uma lista dinâmica de fármacos
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que podem ser candidatos à bioisenção utilizando o SCB como critério (BRASIL, 2011b;

BRASIL, 2013a).

Os fármacos anti-hipertensivos bloqueadores dos receptores AT1 da angiotensina II são uma

alternativa terapêutica para o tratamento da hipertensão arterial sistêmica (HAS), uma doença crônica

não transmissível (DCNT), possuindo alta prevalência e baixas taxas de controle e um custo social

extremamente elevado. A losartana é um dos medicamentos representantes dessa classe

(JOHNSTON, 1995; SBH, 2010) A HAS é uma condição clínica multifatorial caracterizada por níveis

elevados e sustentados de pressão arterial (PA) e associa-se frequentemente a alterações funcionais

e/ou estruturais dos órgãos-alvo (coração, encéfalo, rins e vasos sanguíneos) e a alterações

metabólicas, com consequente aumento do risco de eventos cardiovasculares fatais e não-fatais

(SBH, 2010; ZHAO et al, 2013).

A losartana é um anti-hipertensivo muito utilizado, de baixo custo e está incluso na Relação

Nacional dos Medicamentos Essenciais (RENAME). Entretanto, existe divergência na literatura em

relação ao parâmetro solubilidade, sendo classificada como classe III (alta solubilidade/baixa

permeabilidade) e IV (baixa solubilidade e permeabilidade) do SCB (RAMIREZ et al., 2010;

CRISTOFOLETTI, 2013; BERGSTRÖM et al., 2014). A baixa permeabilidade da losartana pode ter

relação com o transporte de efluxo (SOLDNER et al., 2003; YOUNG et al., 2006; DAHAN;

MILLER; AMIDON, 2009). Fármacos de baixa solubilidade e baixa permeabilidade podem possuir

significativos problemas de biodisponibilidade oral (MARTINEZ; AMIDON, 2002).

Neste contexto, a realização de estudos biofarmacêuticos para a losartana são importantes para

uma correta classificação em relação ao SCB e consequentemente para avaliar a possibilidade de uma

decisão segura sobre a indicação ou não, de bioisenção.
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2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo geral

Avaliar a solubilidade do anti-hipertensivo losartana, visando obter informações

biofarmacêuticas que possam subsidiar a discussão sobre a possibilidade de bioisenção de

medicamentos contendo este fármaco.

2.2 Objetivos específicos

Desenvolver e validar o método de quantificação do fármaco losartana nos meios

fluido gástrico simulado sem enzimas - FGSSE (pH=1,2), tampão acetato - TA (pH=4,5) e suco

entérico simulado sem enzimas - SESSE (pH=6,8).

Realizar estudos de solubilidade em equilíbrio do fármaco losartana nos meios

FGSSE (pH=1,2), TA (pH=4,5) e SESSE (pH=6,8) utilizando o método da agitação orbital em frasco

(skake-flask).

Realizar estudos de dissolução intrínseca para a losartana nos meios FGSSE (pH=1,2),

TA (pH=4,5) e SESSE (pH=6,8).

Avaliar o comportamento eletrônico da losartana nas formas catiônica, aniônica e

neutra utilizando métodos de Química Quântica.

Avaliar os excipientes utilizados nos comprimidos de losartana disponíveis no

mercado brasileiro.

Avaliar o perfil de dissolução da losartana a partir de comprimidos revestidos

disponíveis no mercado brasileiro nos meios FGSSE (pH=1,2), TA (pH=4,5) e SESSE (pH=6,8).

Concluir sobre a classificação biofarmacêutica da losartana pelo SCB e a possibilidade

ou não de uma segura bioisenção.
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3 REVISÃO DA LITERATURA

3.1 A evolução da política de medicamentos no Brasil

Nos últimos quinze anos a política de medicamentos no Brasil passou por importantes

transformações devido principalmente aos seguintes acontecimentos: publicação da Portaria

n° 3916/1998 sobre a Política Nacional de Medicamentos (PNM) com o objetivo de garantir à

população o acesso aos medicamentos considerados essenciais e a promoção do uso racional dos

mesmos; a criação em 1999 da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) pela Lei nº.

9.782, que foi um marco regulatório no setor de vigilância sanitária para o desenvolvimento da

regulação no Brasil, e além disso, a promulgação nesse mesmo ano da Lei 9787 que criou a categoria

dos Medicamentos Genéricos. Esta lei foi regulamentada pela ANVISA, por meio da Resolução RDC

n°391/99 que estabeleceu o regulamento técnico para o registro desses medicamentos com base nas

normas adotadas por outros países como Estados Unidos, Canadá e pela Comunidade Europeia. Nessa

resolução, foram apresentados dentre outros, os guias para realização dos estudos de estabilidade,

para protocolo e relatório técnico de estudo de biodisponibilidade ou de bioequivalência, e para

validação dos métodos analíticos, além da primeira lista de medicamentos de referência

(BRASIL, 1998; BRASIL, 1999a; BRASIL, 1999b; BRASIL, 1999c).

Também ocorreram neste período várias alterações para o registro e renovação do registro de

medicamentos no país. Para os medicamentos similares foram publicadas em 2003 novas normas que

tornaram obrigatória a realização de testes de equivalência farmacêutica (in vitro) e

biodisponibilidade relativa (in vivo), garantindo, assim, uma homogeneidade dos critérios técnicos

utilizados para a regulação dos medicamentos não inovadores (BRASIL, 2003a; BRASIL, 2003b).

Em 2014, após o prazo de adequação do mercado a estas novas regras para os medicamentos

similares, a ANVISA publicou em 16 de janeiro uma Consulta Pública, para o envio de comentários

e sugestões ao texto, com uma proposta de medidas a serem adotadas para a intercambialidade dos

medicamentos similares com os de referência (Brasil, 2014a) e em outubro foi promulgada a

Resolução RDC Nº 58 com os procedimentos a serem adotados junto à ANVISA pelos titulares de

registro de medicamentos para esta intercambialidade. Ainda nesta Resolução Nº 58/2014 ficou

determinada a disponibilização no sítio eletrônico da Agência da relação dos medicamentos similares

indicando os medicamentos de referência com os quais são intercambiáveis. Esta lista já está

disponível e será atualizada mensalmente à medida que novos similares forem registrados e

renovados. Os medicamentos intercambiáveis apresentarão na bula a informação a respeito da
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MEDICAMENTO SIMILAR EQUIVALENTE

AO MEDICAMENTO DE REFERÊNCIA (BRASIL, 2014a; BRASIL, 2014b).

Os medicamentos similares foram introduzidos no mercado brasileiro em 1976 com a

publicação da Lei 6360, que concedeu às indústrias farmacêuticas a autorização para o registro por

similaridade a outros medicamentos, atendendo as normas estabelecidas na referida lei. Nessa época,

esses conceitos de equivalência farmacêutica e bioequivalência ainda não eram discutidos no país e

para o registro do similar era necessário apenas comprovar a semelhança com o medicamento

referência, em relação ao fármaco, concentração, forma farmacêutica, via de administração, posologia

e indicação terapêutica (BRASIL, 1976).

Produtos denominados equivalentes farmacêuticos são aqueles que possuem o mesmo

fármaco (idêntica base, sal ou éster da mesma molécula terapeuticamente ativa), em igual dosagem e

forma farmacêutica (BRASIL, 2010a). Os ensaios de equivalência farmacêutica consistem em

comparar testes físicos, físico-químicos e, quando aplicáveis, microbiológicos e biológicos entre o

candidato a genérico/similar e seu respectivo medicamento de referência. Os principais testes

realizados para avaliação da equivalência farmacêutica são: identificação, teor, uniformidade de

conteúdo, friabilidade, dureza, desintegração, dissolução e umidade. Estes testes devem seguir as

metodologias descritas na monografia individual do produto presente na Farmacopeia Brasileira ou

em outros compêndios oficiais e devem ser realizados em centros pertencentes à Rede Brasileira de

Laboratórios Analíticos em Saúde (REBLAS) (BRASIL, 2010a; VIEIRA, 2011). Diferenças nos

resultados dos ensaios de equivalência farmacêutica podem significar diferenças na

biodisponibilidade, comprometendo a bioequivalência entre os dois produtos (PIANETTI; CÉSAR;

NOGUEIRA, 2009).

Os termos bioequivalência e biodisponibilidade relativa são semelhantes, entretanto, na

legislação brasileira o termo bioequivalência é empregado quando o objetivo do estudo clínico é o

registro de um medicamento genérico e biodisponibilidade relativa quando se refere ao medicamento

similar (BRASIL, 2006). Ambos consistem na comparação da biodisponibilidade do medicamento

candidato a genérico/similar com a biodisponibilidade do medicamento indicado pela agência

reguladora como de referência (SHARGEL; 2005). Os estudos de

biodisponibilidade relativa/bioequivalência são realizados em três etapas: clínica, analítica e

estatística, e devem ser planejados e apresentados conforme o Guia para Elaboração de Protocolo de

Estudo de Biodisponibilidade Relativa/Bioequivalência e o Guia para Elaboração de Relatório

Técnico de Estudo de Biodisponibilidade Relativa/Bioequivalência. A etapa clínica consiste na

seleção de sujeitos, administração do medicamento e coletas de amostras de sangue ou urina. Na

analítica é realizada a quantificação do fármaco nas amostras biológicas para determinação dos
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parâmetros farmacocinéticos a partir das curvas de concentração plasmática do fármaco versus tempo,

e, na etapa estatística, são realizadas análises comparativas destes parâmetros, gerando resultados

matemáticos que permitam verificar se há ou não similaridade suficiente entre as biodisponibilidades,

e consequentemente, absorção e eficácia dos produtos comparados (BRASIL, 2006).

A intercambialidade entre os medicamentos é então assegurada pelos testes de equivalência

farmacêutica e de bioequivalência/biodisponibilidade relativa aliados ao cumprimento das Boas

Práticas de Fabricação e Controle de Qualidade (BRASIL, 2006, BRASIL, 2010a). Os medicamentos

intercambiáveis são considerados equivalentes terapêuticos pois possuem a mesma eficácia clínica e

o mesmo potencial de gerar efeitos adversos (STORPIRTIS; GAI, 2009).

3.2 Biofarmácia

O controle de qualidade de um medicamento deve considerar os aspectos técnicos essenciais

como pureza e teor, e também, se a quantidade e velocidade do fármaco liberado é adequada para o

objetivo terapêutico (GONÇALVES; STORPIRTIS, 2011).

A Biofarmácia ou Biofarmacotécnica pode ser definida como a ciência que estuda a influência

das propriedades físico-químicas do fármaco, da forma farmacêutica e da via de administração sobre

a velocidade e a extensão da absorção sistêmica do fármaco. Portanto, envolve a avaliação de fatores

que influenciam na estabilidade do fármaco na forma farmacêutica, na liberação do fármaco a partir

da forma farmacêutica, na velocidade de dissolução/liberação do fármaco no local da absorção e na

absorção sistêmica do fármaco (SHARGEL; 2005).

Estudos biofarmacêuticos utilizam métodos in vivo e in vitro para atender a seus objetivos. Os

métodos in vivo são estudos complexos que envolvem sujeitos e visam determinar parâmetros

farmacocinéticos, dentre eles, a área sobre a curva de concentração plasmática do fármaco versus o

tempo (ASC0-t), a concentração plasmática máxima atingida após a administração da dose (Cmáx), e o

tempo para atingir a concentração máxima (Tmáx). Estes parâmetros determinam a biodisponibilidade

do fármaco ( ). Por sua vez, os dados de dissolução

encontrados por estudos in vitro são importantes na previsão da biodisponibilidade e podem ser

utilizados na correlação com os parâmetros farmacocinéticos in vivo (correlação in vitro - in vivo)

(UPPOR, 2000; POLLI, 2008; CAMPOS, 2011).

3.3 O sistema de classificação biofarmacêutica e as bioisenções

A via de administração oral é considerada a mais tradicional, econômica e conveniente via de

administração de fármacos ( ). Entretanto, a
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biodisponibilidade a partir desta via é influenciada por vários fatores, dentre eles: a motilidade

gastrointestinal, presença de alimentos, pH gastrointestinal, fluxo sanguíneo na superfície absortiva,

degradação primária por enzimas da flora/ mucosa intestinal ou do fígado e mecanismo de transporte

através das membranas (MARTINEZ; AMIDON, 2002). Para as formas farmacêuticas sólidas orais

de liberação imediata (FFSOLI) a absorção é controlada principalmente pela solubilidade, dissolução

e permeabilidade (capacidade de atravessar as membranas) (AMIDON et al., 1995).

Assim, a avaliação dos perfis de dissolução e de solubilidade em diversas extensões de pH e

das características de permeabilidade dos fármacos podem fornecer importantes informações sobre o

processo de absorção oral. Seguindo esse conceito, Amidon e colaboradores (1995) criaram o Sistema

de Classificação Biofarmacêutica (SCB) cujo objetivo é estimar o desempenho farmacocinético de

um medicamento in vivo a partir de dados de permeabilidade e de solubilidade/dissolução (AMIDON

et al., 1995). O SCB agrupa os fármacos em quatro classes:

Classe I: fármacos de alta solubilidade e alta permeabilidade. Considera-se que

o fármaco é bem absorvido pelo trato gastrointestinal e que o fator limitante para a absorção

é a dissolução e o esvaziamento gástrico.

Classe II: fármacos de baixa solubilidade e alta permeabilidade. A dissolução

in vivo é o fator determinante da absorção.

Classe III: fármacos de alta solubilidade e baixa permeabilidade. A

permeabilidade é o fator limitante para a absorção desses fármacos.

Classe IV: fármacos de baixa solubilidade e baixa permeabilidade. Os fármacos

dessa classe possuem problemas significativos para liberação oral efetiva.

O SCB tem um significativo impacto no desenvolvimento de novos fármacos e atualmente é

utilizado como ferramenta regulatória para a substituição de estudos de bioequivalência por testes de

dissolução in vitro (bioisenções) (FDA, 2000; WHO, 2006; EMA, 2010; BRASIL, 2011a).

Os estudos de bioequivalência ainda são considerados testes padrões para os medicamentos

inovadores e genéricos. Entretanto, são estudos clínicos dispendiosos, demorados e necessitam de

sujeitos para a realização dos experimentos (AMIDON et al., 2011). Neste contexto, as justificativas

para a utilização dos estudos in vitro são: redução dos custos dos experimentos e consequentemente

dos preços dos medicamentos para os pacientes, e benefícios em termos de considerações éticas por



22

não envolver a exposição de indivíduos saudáveis. Além disso, os ensaios in vitro avaliam mais

diretamente a absorção e o desempenho das formas farmacêuticas que os estudos de bioequivalência

in vivo, visto que o processo de absorção é composto pela liberação do fármaco a partir da forma

farmacêutica (dissolução) e pela permeação através das membranas biológicas (POLLI, 2008).

A agência reguladora Americana, Food and Drug Administration (FDA) foi a primeira a

propor um guia: of In Vivo Bioavailability and Bioequivalence Studies for Immediate-

Release Solid Oral Dosage Forms Based on a Biopharmaceutics Classification para

bioisenções de medicamentos fabricados em formas farmacêuticas sólidas orais de liberação imediata

(FFSOLI) baseadas no SCB. Esse guia trata de medicamentos novos, genéricos, alterações pós

registro e possui como objetivo a redução dos trabalhos requeridos para validar mudanças na

formulação ou nos processos de produção após aprovação do produto, e a diminuição de custos e a

exposição de sujeitos nos ensaios clínicos (FDA, 2000). Entretanto, a FDA recomenda as bioisenções

apenas para os fármacos altamente solúveis e altamente permeáveis (classe I) contidos em FFSOLI

que possuam rápida dissolução, ou seja, mais que 85% em 30 minutos, e que a solubilidade,

permeabilidade e dissolução sejam comprovadas pela metodologia recomendada pelo guia. Além

disso, o fármaco não deve possuir índice terapêutico estreito e os excipientes não devem interferir na

biodisponibilidade (FDA, 2000).

A Agência Europeia de Medicamentos, European Medicines Agency (EMA), publicou em

2001 o guia

descreve as situações onde é possível requerer a bioisenção, e suas atualizações em 2008 e 2010

incluíram propostas de bioisenções baseadas no SCB. A EMA recomenda bioisenções para os

fármacos da classe I e também para os fármacos da classe III que apresentem dissolução in vitro

muito rápida (85% em 15 minutos) e que possuam excipientes que não apresentem impacto sobre a

biodisponibilidade, sendo qualitativamente os mesmos e quantitativamente similares (EMA, 2001;

EMA, 2008; EMA, 2010).

A Organização Mundial da Saúde, World Health Organization (WHO) publicou em 2006 o

WHO Technical Report Series nº 937 tema das

Proposal to waive in vivo bioequivalence requirements for WHO Model List of

Essential Medicines immediate- ). O guia elaborado pela

OMS possui critérios menos rigorosos que os estabelecidos pela FDA e EMA. Neste guia, os

fármacos da classe II também podem ser candidatos a bioisenção desde que possuam em pH 6,8, uma

razão Dose/ 250 mL e que o produto farmacêutico apresente dissolução rápida

(WHO, 2006).
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No Brasil, a ANVISA por meio da Resolução n° 37, de agosto de 2011 publicou um guia para

pedidos de isenção e substituição de estudos de bioequivalência para fármacos de alta solubilidade e

alta permeabilidade (classe I), também utilizando o SCB como critério de bioisenção

(BRASIL, 2011a). Adicionalmente, publicou uma instrução normativa com a lista de 12 fármacos

candidatos à bioisenção baseada no SCB (BRASIL, 2011b). Em 2013, esta lista foi atualizada com a

inserção de mais 2 fármacos (BRASIL, 2013a).

A solubilidade pelo SCB não é definida como nas farmacopeias em relação a proporções fixas

entre o soluto e o solvente. Para o SCB a solubilidade se refere a maior dose do fármaco aceita para

sua formulação oral (OLIVEIRA; MANZO, 2009) e deve ser comprovada experimentalmente pelo

método da agitação orbital em frasco (shake-flask) (FDA, 2000; WHO, 2006; EMA, 2010; BRASIL,

2011a). Outros métodos como o de titulação ácido-base, podem ser utilizados para determinação da

solubilidade desde que seja comprovada a capacidade do método de predizer a solubilidade em

equilíbrio da substância em estudo) (FDA, 2000; WHO, 2006; EMA, 2010).

Para avaliação da permeabilidade o método de escolha são os estudos farmacocinéticos em

humanos. Entretanto, também são utilizados os estudos de perfusão intestinal in vivo ou in situ em

animais e os estudos in vitro utilizando membranas artificiais ou monocamadas de culturas de células

(CaCo-2, MDCK) (FDA, 2000; DAHAN; MILLER; AMIDON, 2009; CRISTOFOLETTI, 2013).

O limite de classificação para a permeabilidade ainda não é padronizado pelas agências

reguladoras. A FDA classifica um fármaco como de alta permeabilidade se a fração da dose absorvida

é igual ou superior a 90% da dose administrada (FDA, 2000). Esse critério é considerado conservador

por outras agências que utilizam a fração de absorção maior ou igual a 85% para os fármacos

altamente permeáveis (EMA, 2010; WHO, 2006; BRASIL, 2011a).

Os principais critérios para a obtenção de bioisenções pelas principais agências reguladoras

estão descritas na Tabela 1.
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Tabela 1 - Principais parâmetros para obtenção de bioisenções baseadas no SCB, de acordo com a FDA, EMA, WHO
e ANVISA. Adaptado de: BELLAVINHA (2012), MONTEIRO (2014).

3.4 Losartana

A losartana potássica foi o primeiro representante ativo por via oral da classe dos derivados

imidazólicos, fármacos também conhecidos como antagonistas dos receptores (tipo AT1) da

angiotensina II. Foi aprovada pela FDA em 1995 e é essencialmente utilizada para o tratamento da

hipertensão arterial, proporcionando redução da morbidade e mortalidade cardiovascular (TRIGGLE,

1995).

A dose usual para adultos, varia de 25 a 100 mg ao dia. A losartana é bem tolerada quando

comparada com outros anti-hipertensivos e não apresenta ações adversas consequentes do seu

antagonismo, como a tosse que caracteriza os efeitos colaterais dos inibidores da ECA, e também não

induz efeitos de abstinência após a suspensão da terapêutica (BARREIRO; FRAGA, 2008).

A combinação da losartana com diuréticos como a hidroclorotiazida pode ser utilizada em

pacientes que apresentam uma resposta inadequada à monoterapia (GAVRAS; SALERNO, 1996).

Agências Reguladoras
Critérios para

bioisenções
FDA EMA WHO ANVISA

Classes do SCB
candidatas

I I e III I, II, III I

Solubilidade

Maior dose solúvel
em volume

-
7,5 / 37 C

Maior dose solúvel
em volume

-
6,8 / 37 C

Maior dose solúvel
em volume

-
6,8 / 37 C

Maior dose solúvel
em volume

-
6,8 / 37 C

Permeabilidade

Dissolução Dissolução rápida

Dissolução rápida
(classe I)

Dissolução muito
rápida (classe III)

Dissolução rápida
(classe I)

Dissolução rápida
em pH 6,8 (classe II)

Dissolução muito
rápida (classe III)

Dissolução rápida
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3.4.1 Propriedades físico-químicas

A losartana potássica ou sal de potássio de 2-butil-4-cloro-1- -(2H-tetrazol-5-il) -

bifenil] -4-il] metil] -1H-imidazol-5-metanol, possui massa molecular de 461 g/mol e fórmula

química C22H22ClKN6O (BRASIL, 2010c). A fórmula estrutural da losartana potássica está

representada na Figura 1.

Figura 1- Fórmula estrutural da losartana potássica.

Foram encontrados na literatura vários valores de pKa para a losartana, variando de 2,36, 3,15,

4,9 a 5,55 (MCCARTHY et al., 1997; WILLIAMS, et al., 1996; ). O fármaco

é caracterizado como um pó cristalino branco ou quase branco, muito solúvel em água e etanol e

praticamente insolúvel em acetato de etila, clorofórmio e cloreto de metileno (BRASIL, 2010c). A

sua solubilidade é pH-dependente (DELMARRE et al., 2007).

É relatado na literatura duas formas polimórficas para a losartana , a forma I, que apresenta

estabilidade em temperatura baixa e a forma II, que é estável em temperatura alta (RAGHAVAN

et al., 1993).

3.4.2 Propriedades farmacocinéticas e mecanismo de ação

A losartana após a administração por via oral é bem absorvida e sua biodisponibilidade não é

afetada pela presença de alimentos. Aproximadamente 33% da dose administrada é disponível
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sistemicamente, visto que o fármaco passa por uma biotransformação primária no fígado por enzimas

do citocromo P450. Cerca de 15% são convertidas ao metabólito ativo EXP-3174 e o restante em

metabólitos inativos. O metabólito ativo EXP-3174 também é um antagonista não competitivo de

receptores AT1 com potência 10- 40 vezes superior a losartana e possui uma cinética de dissociação

muito lenta com tempo de meia vida de 6-9 horas, o que representa a longa duração do efeito anti-

hipertensivo (até 24 h). A losartana possui meia vida de eliminação de 2 horas e é excretada na urina

e pelas fezes via bile como fármaco inalterado e metabólitos (JOHNSTON, 1995; GAVRAS;

SALERNO, 1996; MCINTYRE et al., 1997; DELMARRE, et al., 2007; BARREIRO;

FRAGA, 2008).

A losartana age como um antagonista potente e seletivo dos receptores do subtipo I da

angiotensina II, que é o principal hormônio efetor do sistema renina-angiotensina (SRA), potente

vasoconstritor, um octapeptídeo biotransformado a partir da angiotensina I pela enzima conversora

da angiotensina (ECA). A angiotensina II apresenta dois subtipos de receptores AT1 e AT2, sendo

que as atividades fisiológicas relacionadas ao desenvolvimento da hipertensão como vasoconstrição,

secreção de aldosterona, ativação simpática e reabsorção de sódio são atribuídas ao subtipo AT1.

Como a losartana bloqueia de modo seletivo os receptores AT1 da musculatura vascular lisa resulta

em resposta hipotensora altamente eficaz (BARREIRO; FRAGA, 2008; JOHNSTON, 1995;

RIBEIRO; FLORÊNCIO, 2000).

3.4.3 Classificação biofarmacêutica

A classificação da losartana quanto ao SCB é divergente, ela é classificada como fármaco de

classe III e IV (RAMIREZ et al., 2010; CRISTOFOLETTI, 2013; BERGSTRÖM et al., 2014).

A solubilidade da losartana é pH-dependente (DELMARRE et al., 2007). Delmarre e

colaboradores (2007) avaliaram a solubilidade da losartana em água, tampão fosfato de sódio (PBS)

e etanol. Os resultados encontrados nessa pesquisa são mostrados na Tabela 2.
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Tabela 2 - Solubilidade pH-dependente da losartana (Delmarre et al., 2007).

Solvente pH Solubilidade (mg/mL)

Água 5,5 > 243

Água +HCl 2,1 0,28

Água +NaOH 11,8 > 239

PBS 8,2 > 253

PBS 7,2 300

PBS 6,2 > 241

PBS 1,9 0,048

Etanol 130

Como pode ser observado na Tabela 2, a losartana é muito solúvel em água (BRASIL, 2010c)

e possui baixa solubilidade em condições ácidas e elevada em condições alcalinas. A equação de

Henderson-Hasselbach (Figura 2) corrobora com esses resultados. A partir dessa equação, pode-se

calcular a proporção das formas ionizadas e não ionizadas dos fármacos em diferentes valores de pH,

e então inferir sobre os principais locais de absorção dos mesmos (MARTINEZ; AMIDON, 2002;

MOYNIHAN; CREAN, 2009).

Figura 2 - Equação de Henderson-Hasselbach.

Onde: [A-]: forma ionizada; [HA]: forma não ionizada

Segundo essa equação, considerando 4,9 o valor de pKa da losartana, em pH 1,2 a porcentagem

de fármaco não ionizado, lipossolúvel, é de 99,98%. Esse resultado indica que a losartana,

considerada um ácido fraco, provavelmente seja melhor absorvida no estômago, pelo predomínio da

forma não ionizada em condições ácidas. (MARTINEZ; AMIDON, 2002; DEVANE et al., 2008;

CHEN et al., 2010). Como é conhecido, a forma não ionizada é capaz de difundir-se facilmente pela
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membrana celular ( ). Entretanto, deve-se ressaltar

que no processo de absorção, o fármaco também dever possuir uma solubilidade mínima no meio

para que ocorra sua dissolução a partir da forma farmacêutica (OLIVEIRA; MANZO, 2009).

Castan e colaboradores (2009) analisaram a variação da solubilidade da losartana em função

do pH gástrico a 37 °C e também concluíram que a solubilidade do fármaco é pH-dependente. Nesse

trabalho foi relacionado o perfil da concentração plasmática da losartana com o pH gástrico de cada

paciente (1,5 -5,5) (CASTAN et al., 2009). Os valores de solubilidade encontrados são mostrados na

Tabela 3.

Tabela 3 - Solubilidade pH dependente da losartana (Adaptado de Castan et al.,2009).

pH Solubilidade (g/L) a 37 ° C

1,4 1

2 0,6

3 0,10

4,5 0,12

5 0,3

6,0 1,2

6,8 10

8,5 >550

Além disso, Guo e colaboradores (2008) demonstraram que a solubilidade da losartana em

diferentes solventes puros aumentou com a elevação da temperatura (GUO et al., 2008).

Em relação ao parâmetro permeabilidade, estudos demonstraram por meio do cálculo do

coeficiente de partição octanol/água, LogP, que a losartana é um fármaco falso positivo ao se utilizar

o metroprolol como referência, ou seja, de baixa permeabilidade (KASSIM et al., 2003; TAKAGI

et al., 2006).

Experimentos com membranas formadas a partir de células de adenocarcinoma de colón

humano (Caco2) mostraram que a permeabilidade da losartana é susceptível ao transporte de efluxo,

sendo o fármaco substrato para a glicoproteína (P-gp) e outros transportadores intestinais o que

justifica sua baixa permeabilidade (SOLDNER et al., 2003; YOUNG et al., 2006; DAHAN;

MILLER; AMIDON, 2009).
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Os valores de ClogP encontrados por programas computacionais como o Molinspiration e

Osiris caracterizam a losartana como fármaco de alta permeabilidade. Isso porque esses programas

não levam em consideração os fatores que podem interferir na capacidade do fármaco de atravessar

as membranas biológicas, como por exemplo o transporte de efluxo. Então, apesar das avaliações in

silico serem valiosas e interessantes, principalmente na fase de desenvolvimento de novas

formulações é preciso analisar cuidadosamente os resultados encontrados (DAHAN; MILLER;

AMIDON, 2009).

A losartana como fármaco de classe III (alta solubilidade e baixa permeabilidade) teria como

fator limitante para o processo de absorção a permeabilidade e poderia ser um candidato a bioisenção

(WHO, 2006; EMA, 2010). Entretanto, caso seja classificado como classe IV (baixa solubilidade e

baixa permeabilidade) o fármaco apresentaria problemas significativos para liberação oral efetiva

(MARTINEZ; AMIDON, 2002).

Neste contexto, a realização de estudos de solubilidade para a losartana, que contribuam para

a elucidação de sua classificação pelo SCB são de extrema importância uma vez que permitirão

avaliar a possibilidade de uma decisão segura sobre a indicação ou não, de bioisenção.
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6 CONCLUSÕES

Um método por CLAE-UV no modo isocrático foi desenvolvido e validado para quantificação

da losartana nos meios tamponados FGSSE (pH=1,2), TA (pH=4,5) e SESSE (pH=6,8). Os picos da

losartana em cada um dos meios tamponados apresentou fator de cauda igual a 1 e tempo de retenção

desejável para realização das análises em um curto tempo. O método validado apresenta linearidade,

precisão, exatidão e seletividade na faixa de concentração estabelecida. Em relação a robustez é

necessário controle rigoroso do fluxo e do volume de injeção.

Os estudos de solubilidade pelo método da agitação orbital em frasco demonstraram que a

losartana possui baixa solubilidade no meio FGSSE (pH=1,2). No meio SESSE (pH=6,8) houve

divergência no comportamento do fármaco: as condições utilizadas no primeiro experimento

mostraram a losartana como um fármaco de alta solubilidade, mas as condições do segundo indicaram

uma baixa solubilidade. Por outro lado, o estudo de dissolução intrínseca indicou que a losartana

possui alta solubilidade nos meios FGSSE (pH=1,2) e SESSE (pH=6,8). Para o meio TA (pH=4,5)

não foi possível obter resultados conclusivos utilizando as duas técnicas referidas para determinação

da solubilidade do fármaco.

Os diferentes modelos da losartana estudado, indicam que a forma neutra é eletronicamente,

diferente da aniônica e catiônica. Além disso, as discussões indicam que na faixa de pH<1,2 a

losartana está provavelmente na forma catiônica, na faixa de 1,2 <pH<4,5 a estrutura da losartana

está provavelmente na forma neutra e no pH>6,8 a losartana está na forma aniônica. Como as formas

carregadas são hidrofílicas em relação a neutra é esperado que em 1,2>pH>6,8 a losartana apresente

solubilidade. Neste sentido, a Química Quântica forneceu informações relevantes a respeito da

estrutura e das propriedades eletrônicas da losartana.

Os comprimidos revestidos de losartana avaliados apresentaram-se de acordo com as

especificações físico-químicas pertinentes a esta forma farmacêutica, exceto para o parâmetro teor do

medicamento similar. A comparação dos excipientes dos medicamentos avaliados mostrou a presença

no Produto C, medicamento genérico, a presença do tensoativo polissorbato 80, um componente

crítico de formulações que tende a facilitar a solubilidade.
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Os medicamentos contendo losartana 100 mg avaliados não apresentaram dissolução rápida

(85% dissolvido em 30 minutos) em nenhum dos meios tamponados. Não houve diferença estática

significativa entre os perfis de dissolução da losartana a partir dos três medicamentos, mas, houve

diferença estatística (P<0,05) na comparação da eficiência de dissolução do medicamento referência

e do similar em relação ao genérico no meio TA (pH=4,5) e também do medicamento referência em

comparação ao genérico no meio SESSE (pH=6,8).

Os experimentos realizados neste trabalho sugerem que a losartana pode ser classificada como

fármaco de classe IV (baixa solubilidade e permeabilidade), o que não a classifica como um possível

fármaco candidato a bioisenções utilizando o Sistema de Classificação Biofarmacêutica.
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