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RESUMO 

 

O ácido fólico é indicado principalmente para o tratamento de anemia megaloblástica e 
durante a gravidez na prevenção da malformação do tubo neural. Seu uso também pode ser 
eficaz em diminuir o risco para doenças cardiovasculares, câncer de cólon, doenças 
neurológicas, como a demência e a doença de Alzheimer, além de hipertensão. Devido a esta 
importante aplicabilidade, ele consta nas edições mais recentes da Relação Nacional de 
Medicamentos Essenciais e da Lista de Medicamentos Essenciais da Organização Mundial de 
Saúde. Assim, foi realizada uma análise de risco sobre a bioisenção de formas farmacêuticas 
sólidas de uso oral contendo ácido fólico, segundo o Sistema de Classificação 
Biofarmacêutica. Para tal, foi realizada a análise dos excipientes de alguns produtos 
comerciais e de dados de permeabilidade obtidos da literatura. Os resultados de solubilidade 
em equilíbrio do fármaco e dissolução de comprimidos em meios biorelevantes (fluido 
gástrico simulado sem enzimas pH 1,2, tampão acetato pH 4,5 e tampão fosfato pH 6,8) foram 
obtidos experimentalmente. Inicialmente foi efetuada uma análise crítica dos adjuvantes 
farmacotécnicos utilizados nos comprimidos contendo ácido fólico comercializados no Brasil, 
sendo que dentre dez produtos avaliados, apenas um possui manitol, que é um excipiente que 
reconhecidamente altera as características do trato gastrintestinal e pode afetar a absorção. 
Para quantificar o ácido fólico nos estudos de solubilidade e dissolução, foi desenvolvido um 
método por Cromatografia a Líquido de Alta Eficiência, que empregou coluna cromatográfica 
C18, fase móvel composta de mistura de fosfato de potássio monobásico 25mM e acetonitrila 
(93:7, v/v), em eluição isocrática e leitura a 283nm. O método mostrou ser preciso, exato, e 
com adequada linearidade, na faixa de concentração de 0,3µg/mL a 10,0µg/mL nos três meios 
utilizados, e também de 10,0µg/mL a 200,0µg/mL nos tampões acetato pH 4,5 e fosfato pH 
6,8. O teste de solubilidade foi realizado por 72 horas a 50rpm. Para o teste de dissolução, 
foram utilizadas as seguintes condições: aparato II, a 50rpm e 900mL de cada meio. Ambos 
foram realizados a temperatura de 37ºC. Tanto a solubilidade do ácido fólico como sua 
liberação a partir dos comprimidos foram dependentes do PH, sendo os resultados mais 
elevados em pH 6,8. Para a dose de 1mg, o ácido fólico apresentou a razão dose/solubilidade 
inferior a 250mL, que é correspondente a alta solubilidade. Entretanto, para a dose de 5mg, 
empregada apenas no Brasil, esta relação foi superior a 250mL, que é correspondente a baixa 
solubilidade. Estudos demonstraram que este fármaco apresenta biodisponibilidade de 100% 
e, portanto, é altamente permeável. Assim, dependendo da dose de 1mg ou 5mg, o ácido 
fólico pode ser considerado como classe I ou classe II, respectivamente. Os perfis de 
dissolução dos comprimidos foram comparados por meio da Eficiência de Dissolução (%), 
utilizando-se o teste-t e análise de variância. Apesar dos perfis obtidos para os produtos em 
pH 1,2 terem sido similares (P>0,05), os perfis obtidos nos meios com pH 4,5 e 6,8 não 
apresentaram similaridade (P<0,05). Avaliando-se os mesmos produtos nos três meios, os 
perfis de dissolução obtidos também não apresentaram similaridade (P<0,05). Nenhum dos 
produtos apresentou rápida dissolução nos meios com pH 1,2 e 4,5 e, por isto, os produtos 
farmacêuticos contendo ácido fólico aqui estudados não poderiam ser bioisentos. Neste 
contexto e, embora no Brasil, os produtos contendo ácido fólico sejam medicamentos 
específicos e não possam ser registrados como similares ou genéricos, os resultados deste 
trabalho sugerem que novos medicamentos contendo os mesmos excipientes das formulações 
estudadas também não poderiam ser bioisentos. 
 
Palavras-chave: ácido fólico, solubilidade, dissolução, permeabilidade, CLAE, SCB, 
bioisenção. 
 



ABSTRACT 

 

Folic acid is primarily indicated for treatment of megaloblastic anemia and prevention of 
neural tube defects during pregnancy. Its use can also be effective in decreasing the risk for 
cardiovascular disease, colon cancer, neurological diseases such as dementia and Alzheimer's 
disease, and hypertension. Due to this important applicability, it appears in the latest edition 
of the National List of Essential Drugs and World Health Organization Model Lists of 
Essential Medicines. There will be a analyse of risk about biowaiver decision of solid dosage 
forms for oral use containing folic acid, according to the Biopharmaceutics Classification 
System. For this, the excipients of some commercial products and the permeability data 
obtained from the literature were evaluated. The results of folic acid solubility and tablets 
dissolution, in media as simulated gastric fluid without enzymes pH 1.2, pH 4.5 acetate buffer 
and pH 6.8 phosphate buffer, were obtained experimentally. Initially a critical analysis of 
pharmaceutical adjuvants used in tablets containing folic acid marketed in Brazil, was made. 
In 10 products evaluated, only one has mannitol in his formulation. It is an excipient which 
causes an alteration in the known characteristics of the gastrointestinal tract and may affect 
the absorption. In order to quantify folic acid at the solubility and dissolution studies, a High 
Pressure Liquid Chromatography method was developed, using a C18 chromatographic 
column, mobile phase consisting of monobasic potassium phosphate 25mM and acetonitrile 
(93: 7, v/v) mixture, in isocratic conditions and reading at 283 nm. The method was specific, 
precise and accurate, presented an acceptable linearity which was obtained in the 
concentration range of 0.3µg/mL to 10.0µg/mL in the three media, as well as 10.0µg/mL to 
200.0µg/mL in buffers pH 4.5 and pH 6.8. The solubility test was carried out for 72 hours at 
50rpm. For the dissolution test were used the following conditions: apparatus II at 50rpm and 
900mL of each media of interest. Both were carried out at a temperature of 37ºC. The 
solubility of folic acid and its release from the tablets were pH dependent and the results were 
higher at pH 6.8. For the 1mg dose, folic acid showed the ratio dose/solubility less than 
250mL, which corresponds to high solubility. However, at the dose of 5 mg, used only in 
Brazil, this ratio was higher than 250 mL, which corresponds to low solubility. Studies have 
shown that this drug shows 100% bioavailability and therefore is highly permeable. Thus, 
depending on the dose of 1 mg or 5 mg, folic acid may be regarded as a class I or class II, 
respectively. The dissolution profiles of the tablets were compared through the dissolution 
efficiency (%), using t-test and analysis of variance. Although the profiles for the products 
obtained at pH 1.2 were similar (P> 0.05), the profiles obtained in media with pH 4.5 and 6.8 
were dissimilar (P<0.05). Evaluating the same product in the three media, the dissolution 
profiles obtained did not show similarity (P<0.05). None of the products had presented rapid 
dissolution in media with pH 1.2 and 4.5 and, therefore, the folic acid products studied could 
not be regard biowaiver. In this context, and although, in Brazil, products containing folic 
acid are classified as a specific drug and can not be registered as similar or generic, the 
present results suggest that new drugs containing the same excipients of the formulations 
studied also could not be biowaiver. 
 
Keywords: folic acid. Solubility. Dissolution. Permeability. HPLC. BCS. Biowaiver. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O Sistema de Classificação Biofarmacêutica (SCB) é um esquema científico que 

divide os fármacos em quatro grupos, de acordo com suas propriedades de solubilidade e 

permeabilidade. Quando estas são combinadas com as características de dissolução do 

medicamento têm-se os três fatores mais importantes que governam a velocidade e a extensão 

de absorção de fármacos veiculados em formas farmacêuticas sólidas orais de liberação 

imediata: dissolução, solubilidade e permeabilidade intestinal (AMIDON et al., 1995). 

Com base na solubilidade e permeabilidade dos fármacos, e características de 

dissolução desses a partir da forma farmacêutica, o SCB promove uma possibilidade de 

isenção dos testes ou estudos de bioequivalência (BE) in vivo, para certos fármacos 

veiculados em formas farmacêuticas de liberação imediata (WORLD HEALTH 

ORGANIZATION, 2006b). A aceitação para fins regulatórios dos ensaios in vitro como uma 

medida confiável para substituir um estudo de BE in vivo é comumente conhecida como 

bioisenção (STORPIRTIS et al., 2009). 

As agências regulatórias americana e brasileira utilizam o SCB como um meio para 

permitir a bioisenção de medicamentos sob a forma farmacêutica sólida de liberação imediata 

contendo fármacos de classe I (FOOD AND DRUG ADMINISTRATION, 2000; BRASIL, 

2011a). Já a agência regulatória européia propõe a utilização do SCB para bioisentar 

medicamentos das classes I e III e a Organização Mundial de Saúde (OMS) propõe essa 

possibilidade para os fármacos das classes I, II e III (EUROPEAN MEDICINES AGENCY, 

2008; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2006c). 

Desde 1977, a OMS elabora periodicamente uma lista de medicamentos essenciais, 

necessários para os cuidados básicos da saúde. Dentre os medicamentos incluídos na 16ª 

edição dessa lista (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2010), publicada em março de 

2010, foi realizada uma seleção, que resultou na criação de outra lista, em que apenas os 

medicamentos na forma farmacêutica sólida, possíveis candidatos à bioisenção, foram 

incluídos (ANEXO A). Esse trabalho foi realizado por um grupo de pesquisadores, que 

pertencem à Federação Farmacêutica Internacional (FIP). Esse grupo tem por objetivo realizar 

estudos biofarmacêuticos ou compilar informações científicas que possibilitem a redação de 

monografias, para os referidos fármacos, que subsidiem uma possível indicação para a 

bioisenção. Informações sobre o trabalho desenvolvido e as monografias publicadas estão 
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disponíveis na página da FIP1 e, ao serem avaliadas as monografias já publicadas, é possível 

identificar a presença de indicações para a isenção dos estudos de BE baseada no SCB. 

Assim, no intuito de contribuir com esse importante trabalho, uma busca cruzada da lista FIP 

e Relação Nacional de Medicamentos Essenciais (RENAME) (BRASIL, 2009) foi realizada 

para identificar fármacos amplamente utilizados no país, potenciais para a redação de 

monografia que pudesse subsidiar uma discussão sobre bioisenção. Destacaram-se a 

didanosina e o ácido fólico. Em decorrência da existência de grupos de estudo para a 

didanosina, o ácido fólico foi eleito para ser avaliado neste trabalho, tendo em vista sua 

importante aplicabilidade terapêutica. 

Ao se considerar o ácido fólico, ou qualquer outro fármaco, como candidato à 

bioisenção, é imperativo levar em conta não apenas as propriedades físicas, químicas e de 

absorção, mas executar uma análise de risco-benefício do uso de cada produto (WORLD 

HEALTH ORGANIZATION, 2006c). 

Em todos os casos deve ser também demonstrado que os excipientes incluídos na nova 

formulação estejam bem estabelecidos para uso em produtos contendo aquele fármaco. Estes 

adjuvantes farmacotécnicos não devem ocasionar diferenças entre o produto de referência e o 

produto teste, no que diz respeito a afetar o processo de absorção, ou causar interações que 

possam alterar sua farmacocinética (WORLD HEALTH ORGANIZATION, 2006c). 

No Brasil, a resolução sobre bioisenção, RE n° 897, de 29 de maio de 2003, foi 

recentemente revista, incluindo a partir da RDC n° 37, de 03 de agosto de 2011, a utilização 

do Sistema de Classificação Biofarmacêutica como critério para possibilitar a bioisenção. 

Associada a nova legislação, foi publicada uma Instrução Normativa (IN n04, de 3 de agosto 

de 2011), que possui uma lista de fármacos candidatos a bioisenção. Esta poderá ser ampliada 

à medida que forem realizados estudos para os fármacos presentes na Rename. Portanto, 

existe uma demanda por trabalhos que forneçam informações sobre solubilidade, dissolução e 

permeabilidade que subsidiem a inclusão de fármacos nessa lista. Face ao exposto, neste 

trabalho foi realizada uma análise de risco sobre a bioisenção de medicamentos contendo 

ácido fólico, a partir de sua avaliação biofarmacêutica (BRASIL, 2003d; BRASIL 2011a; 

BRASIL, 2011a). 

 

                                                        
1 http://www.fip.org/bcs. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo geral 

 

Avaliar as características biofarmacêuticas do fármaco ácido fólico, visando subsidiar 

a sua indicação, ou não, como candidato a bioisenção. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

a) Identificar os medicamentos, na forma farmacêutica comprimido, contendo apenas 

ácido fólico como fármaco, disponíveis no mercado brasileiro, e analisar as 

quantidades usuais dos excipientes presentes em cada formulação; 

b) desenvolver método analítico para quantificação do ácido fólico nos estudos de 

solubilidade e dissolução, realizados nos meios biorelevantes fluido gástrico 

simulado sem adição de enzimas pH2 1,2, tampão acetato pH 4,5 e tampão fosfato 

pH 6,8; 

c) avaliar a solubilidade do ácido fólico nos meios biorelevantes fluido gástrico 

simulado sem adição de enzimas pH 1,2, tampão acetato pH 4,5 e tampão fosfato pH 

6,8; 

d) realizar estudo de dissolução nos meios biorelevantes fluido gástrico simulado sem 

adição de enzimas pH 1,2, tampão acetato pH 4,5 e tampão fosfato pH 6,8de dois 

produtos, apresentados na forma farmacêutica comprimido, disponíveis no comércio 

local, que contenham apenas o ácido fólico como fármaco; 

e) analisar informações disponíveis na literatura sobre a permeabilidade intestinal do 

ácido fólico; 

f) analisar o risco potencial de bioisenção de novos produtos contendo ácido fólico. 

 

 

                                                        
2 pH = potencial hidrogeniônico. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

3.1 Equivalência farmacêutica e bioequivalência/biodisponibilidade relativa 

 

A equivalência farmacêutica entre dois medicamentos relaciona-se à comprovação de 

que ambos contêm o mesmo fármaco (idêntica base, sal ou éster da mesma molécula 

terapeuticamente ativa), em igual dosagem e forma farmacêutica, e que pode ser avaliado por 

meio de testes in vitro (STORPIRTIS et al., 2004). 

A legislação mais recente, que dispõe sobre os requisitos para o teste de equivalência 

farmacêutica, é a Resolução RDC nº 31, de 11 de agosto de 2010. Segundo esta, os estudos 

devem ser realizados entre o Medicamento Teste e o Medicamento Referência, com lotes 

dentro do prazo de validade. Para serem considerados equivalentes farmacêuticos, os 

Medicamentos Teste e de Referência devem cumprir, em sua totalidade, com os requisitos 

constantes na sua monografia individual presente preferencialmente na Farmacopéia 

Brasileira, ou em outros compêndios oficiais, normas ou regulamentos específicos aprovados 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), quando aplicáveis. Estes testes 

devem ser complementados com os ensaios descritos nos métodos gerais da Farmacopéia 

Brasileira e de outros compêndios oficiais para a forma farmacêutica em estudo (BRASIL, 

2010c). 

A bioequivalência/biodisponibilidade relativa de medicamentos consiste no estudo 

comparativo de produtos que contêm o mesmo fármaco, administrado pela mesma via. Dois 

produtos são considerados bioequivalentes quando, ao serem administrados ao mesmo 

indivíduo, nas mesmas condições experimentais e na mesma dose molar, não apresentarem 

diferenças significativas em relação à quantidade de fármaco absorvida e à velocidade do 

processo de absorção (STORPIRTI; CONSIGLIERI, 1995). 

Para medicamentos administrados por via oral, o estudo de 

bioequivalência/biodisponibilidade relativa é realizado para confirmar que um produto teste 

tem a mesma qualidade que o produto de referência em termos de absorção, apresentando a 

mesma eficácia, segurança e qualidade (YAMASHITA; TACHIKI, 2008). 

A legislação brasileira estabelece que, para um medicamento ser registrado como 

genérico, é necessário que se comprove sua equivalência farmacêutica e bioequivalência em 

relação ao medicamento de referência indicado pela Anvisa (BRASIL, 2003c). Já para 

inserção de novos medicamentos similares ou renovação do registro dos produtos já 
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comercializados no Brasil, é exigida a comprovação de equivalência farmacêutica e 

semelhante biodisponibilidade relativa (BRASIL, 2003b). 

Como para o registro dos medicamentos similares, até o ano de 2003, não era exigido 

comprovação de equivalência terapêutica, a adequação dos medicamentos similares no Brasil 

deverá ocorrer, segundo a RDC nº134, de 29 de maio de 2003, até 2014, razão pela qual a 

Anvisa adotou o termo biodisponibilidade relativa para os mesmos, como forma de 

diferenciá-los dos genéricos intercambiáveis, para os quais o termo bioequivalência está 

consagrado e internacionalmente aceito (ARAÚJO et al., 2010; BRASIL, 2003b). 

Assim, o teste de equivalência farmacêutica implica na execução de testes físicos, 

físico-químicos, microbiológicos e biológicos comparativos entre o candidato a 

genérico/similar e seu respectivo medicamento de referência. Por outro lado, o teste de 

bioequivalência/biodisponibilidade relativa é realizado in vivo, com voluntários humanos 

adultos sadios, comparando-se as biodisponibilidades do candidato a genérico/similar e seu 

medicamento de referência, o que implica em relevantes aspectos éticos e econômicos 

(STORPIRTIS et al., 2004). 

 

3.2 Sistema de Classificação Biofarmacêutica 

 

O Sistema de Classificação Biofarmacêutica (SCB) é um esquema científico, proposto 

por Amidon e colaboradores, em 1995, que permitiu agrupar os fármacos com base nos 

parâmetros de solubilidade e permeabilidade, em quatro classes, descritas a seguir (AMIDON 

et al., 1995): 

a) SCB classe I: “alta” solubilidade – “alta” permeabilidade; 

b) SCB classe II: “baixa solubilidade – “alta” permeabilidade; 

c) SCB classe III: “alta” solubilidade – “baixa” permeabilidade; 

d) SCB classe IV: “baixa” solubilidade – “baixa” permeabilidade. 

Um fármaco é considerado altamente solúvel quando a dose mais alta, administrada a 

partir de uma formulação de liberação imediata, é solúvel em 250mL ou menos de meio 

aquoso, por uma extensão de pH de 1,2-6,8 a 37 ± 1ºC. Um fármaco é considerado altamente 

permeável quando a extensão da sua absorção em humanos é igual ou maior que 85% baseado 

na determinação de equilíbrio de massa ou em comparação com uma dose intravenosa 

(EUROPEAN MEDICINES AGENCY, 2008; WORLD HEALTH ORGANIZATION, 

2006c; BRASIL, 2011b). 
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As características dos fármacos classificados de acordo com estes critérios são as 

seguintes (AMIDON et al., 1995): 

a) Classe I - considera-se que o fármaco é bem absorvido e que o fator limitante para a 

absorção é a dissolução ou o esvaziamento gástrico, caso a dissolução seja muito 

rápida. A velocidade de absorção de formas farmacêuticas sólidas de liberação 

imediata que se dissolvem muito rápido é controlada pelo esvaziamento gástrico e 

não é esperada nenhuma correlação com a velocidade de dissolução; 

b) Classe II - a dissolução in vivo é a etapa limitante no processo de absorção. Uma 

vez que o conteúdo e a membrana luminal mudam ao longo do trato gastrintestinal 

(TGI), o perfil de dissolução irá determinar a concentração do fármaco ao longo do 

TGI e a absorção ocorrerá em um tempo mais longo, quando comparado com o 

fármaco da classe I. Espera-se que os fármacos desta classe tenham absorção 

variável devido aos fatores associados à formulação e às condições in vivo que 

possam afetar a dissolução; 

c) Classe III - a permeabilidade é o fator que controla a absorção. Nesses casos, o 

perfil de dissolução será bem definido tornando possível a simplificação das 

especificações de dissolução para formas farmacêuticas sólidas de liberação 

imediata, onde a passagem do fármaco para o intestino é controlada pela velocidade 

de esvaziamento gástrico. Tanto a velocidade quanto à extensão da absorção podem 

ser altamente variáveis para esta classe de fármacos, mas se a dissolução for muito 

rápida, por exemplo, 85% em 15 minutos, essas variações serão devido ao trânsito 

intestinal, permeabilidade da membrana e conteúdo luminal, e não aos fatores 

relacionados à formulação; 

d) Classe IV - estes fármacos apresentam problemas significativos para a 

administração oral e possuem alta variabilidade na velocidade e extensão de 

absorção. 

Assim, o propósito do SCB é fornecer uma ferramenta regulatória para substituir 

determinados estudos de bioequivalência por testes de dissolução in vitro, o que certamente 

irá reduzir a exposição de voluntários sadios, custos e tempo necessários para os processos de 

desenvolvimento de produtos farmacêuticos (LENNERNÄS; ABRAHAMSSON, 2005; KU, 

2008). Especialmente 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 qualidade entre os produtos farmacêuticos (BENET et 

al., 2008). 
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3.3 Bioisenção 

 

A bioisenção é definida como a não exigência de um estudo de biodisponibilidade 

relativa ou de bioequivalência in vivo para o registro de um medicamento pela autoridade 

sanitária, quando um ensaio in vitro adequado pode substituí-lo (ARAÚJO et al., 2010). 

A legislação vigente sobre bioisenção, a RDC n° 37, de 3 de agosto de 2011, indica a 

possibilidade de dispensar dos estudos de bioequivalência, medicamentos genéricos ou 

similares em razão da forma farmacêutica e para as menores dosagens de medicamentos. 

Além desses casos, considera também a bioisenção baseada no SCB (BRASIL, 2011b). 

A principal razão para a bioisenção baseada no SCB é que, em algumas situações, 

testes in vitro são tão bons quanto testes in vivo para determinar a bioequivalência de Formas 

Farmacêuticas Sólidas Orais de Liberação Imediata (FFSOLI) e, por vezes, são melhores em 

termos de avaliação direta do desempenho do produto. Além disso, a bioisenção elimina a 

exposição desnecessária de indivíduos saudáveis a fármacos, reduz a carga de avaliação de 

petições para registro de alterações após estudos de bioequivalência e proporciona alívio 

econômico, mantendo o alto padrão de saúde pública para a equivalência terapêutica (COOK 

et al., 2010). 

Estima-se que 66 a 76 milhões de dólares podem ser economizados a cada ano em 

custos de estudos clínicos se a todos os compostos da classe I forem concedidas anuência aos 

pedidos de bioisenção. Se isto for ampliado aos compostos classe III, uma economia adicional 

de 62 a 71 milhões de dólares pode ser realizada (COOK et al., 2010). 

A primeira legislação mundial sobre bioisenção, que ainda se encontra em vigor, 

baseada no SCB, foi publicada pela agência regulatória americana, Food and Drug 

Administration (FDA), em agosto de 2000. Essa isenção teria como base o fundamento de 

que, se duas formulações apresentarem o mesmo perfil de dissolução in vivo, sob as mesmas 

condições do lúmen intestinal, elas apresentarão o mesmo perfil de concentração em função 

do tempo na superfície da membrana intestinal, o que resultará na mesma velocidade e 

extensão de absorção (FDA, 2000). 

Os guias publicados pela FDA e pelo Ministério da Saúde preconizam a isenção de 

estudos de biodisponibilidade relativa/bioequivalência nos casos de fármacos altamente 

solúveis e altamente permeáveis (classe I) contidos em FFSOLI, desde que esta apresente 

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

permeabilidade e dissolução estejam de acordo com a metodologia proposta no guia (FDA, 

2000; BRASIL, 2011b). 
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A Agência Européia de Medicamentos, European Medicines Agency (EMA), em 

2001, elaborou seu próprio guia sobre bioisenção (EMEA, 2001), que foi atualizado em 2008. 

De acordo com esse guia (EMA, 2008), as bioisenções com base no SCB são aplicáveis, 

assim como recomendado pela FDA, para fármacos que apresentem alta solubilidade, 

absorção completa (classe I) e dissolução in vitro rápida (85% em 30 minutos), sendo que os 

excipientes não apresentem impacto sobre a biodisponibilidade. Além destes, considera 

também a bioisenção baseada no SCB para fármacos classe III, ou seja, que apresentem alta 

solubilidade e absorção limitada, que possuam características de dissolução in vitro muito 

rápida (85% em 15 minutos) e que possuam excipientes qualitativamente idênticos e 

quantitativamente similares (EMA, 2008). 

Em 2006, a World Health Organization (WHO) publicou o documento denominado 

'WHO Technical Report Series nº 937', que possui um anexo que trata do tema das 

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

Essential Medicines immediate-release, solid oral dosage forms', Annex 8). Esse documento 

recomenda critérios de bioisenção baseados no SCB. No entanto, seus requerimentos são 

menos rigorosos que os estabelecidos pelos guias da Anvisa, FDA e EMA, já que visa 

estabelecer critérios menos conservadores, principalmente para fármacos que fazem parte da 

Lista de Medicamentos Essenciais da OMS (WHO, 2006c). 

A Tabela 1 apresenta os principais requisitos exigidos para obtenção da bioisenção 

baseada no SCB, de acordo com as agências regulatórias Anvisa, FDA, EMA e OMS. 

O guia da FDA que emprega o SCB geralmente é considerado conservador no que diz 

respeito à amplitude na faixa de pH para a quantificação da solubilidade e dos limites de 

permeabilidade em adição ao critério de dissolução. Consequentemente, a possibilidade de 

modificar estes limites e critérios para permitir a isenção de estudos de bioequivalência ou 

“bioisenções” para mais medicamentos tem recebido crescente atenção (Blume; Schug, 1999). 

Segundo o guia da FDA, os limites para a classificação da solubilidade requerem que a 

maior dose de um fármaco seja solúvel em 250mL ou menos de meio aquoso com pH entre 

1,0-7,5. A extensão de pH de 1,0-7,5 para os estudos de solubilidade é uma exigência. Sob 

condições de jejum, a extensão de pH no trato gastrintestinal varia de 1,4-2,1 no estômago, 

4,9-6,4 no duodeno, 4,4-,6,6 no jejuno, e 6,5-7,4 no íleo. Além disso, geralmente leva 85 

minutos para o fármaco alcançar o íleo. Assim, se o medicamento cumprir o critério de rápida 

dissolução, nesse período esta estará provavelmente completa. Então, parece racional redefinir 

a extensão dos limites de pH para a solubilidade descrita pelo SCB de 1,0-7,5 para 1,2-6,8 em 
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consonância com as especificações para dissolução, que são tampões pH 1,2, 4,5 e 6,8 (YU et 

al., 2002). 

 

Tabela 1 - Principais requisitos exigidos para obtenção da bioisenção baseada no SCB, de 
acordo com as agências regulatórias Anvisa, FDA, EMA e OMS 

Agência regulatória Requisitos 
Anvisa FDA EMA OMS 

Passíveis de Bioisenção Classe I Classe I Classe I e III Classe I, II e III 

Alta solubilidade 

 
Maior dose solúvel 
em volume ≤250 
mL, pH 1,2-6,8, 

37⁰C. 
 

 
Maior dose solúvel 
em volume ≤250 

mL, pH 1-7,5, 
37⁰C. 

 

 
Maior dose 
solúvel em 

volume ≤250 mL, 
pH 1-6,8, 37⁰C. 

 

 
Maior dose 
solúvel em 

volume ≤250 mL, 
pH 1,2-6,8, 37⁰C. 

 

Alta permeabilidade 
 

Absorção ≥85% 
 

 
Absorção ≥ 90 % 

 

 
Absorção ≥85% 

 

 
Absorção ≥85% 

 

Meios de dissolução 
 

Tampões pH 1,2, 4,5 e 6,8; 37⁰C. 
 

Volume de meio 
 

900 mL 
 

 
900 mL 

 

 
500 mL 

 

 
900 mL 

 

Aparato e agitação 

 
Pá: 50 rpm/cesto: 

100 rpm. 
 

 
Pá: 50 rpm/cesto: 

100 rpm. 
 

 
Pá: 50 rpm/cesto: 

100 rpm. 
 

 
Pá: 75 rpm/cesto: 

100 rpm. 
 

Perfil de dissolução Dissolução rápida Dissolução rápida 

Classe I: 
dissolução rápida 

Classe III: 
dissolução muito 

rápida 

 
Classe I: 

dissolução rápida 
Classe II: 

dissolução rápida 
em pH 6,8 
Classe III: 

dissolução muito 
rápida 

 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

Também de acordo com esse guia da FDA, um fármaco é classificado como altamente 

permeável quando a fração da dose absorvida é igual ou maior que 90%. Esse critério pode 

ser considerado conservador porque a fração da dose absorvida experimentalmente 

determinada é relatada como menor que 90% para muitos fármacos que são geralmente 

considerados completamente ou bem absorvidos. Isso sugere que um limite de classificação 

de 85% pode ser apropriado na definição de alta permeabilidade, embora esse tema deva ser 

justificado e debatido (YU et al., 2002). 
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3.3.1 Aplicações da bioisenção baseada no SCB 

 

Desde 1977, a OMS elabora periodicamente uma lista contendo medicamentos 

considerados essenciais para o serviço básico de saúde. Dois estudos, um realizado por Kasim 

et al., em 2003, e outro realizado por Lindenberg et al., em 2004, classificaram 

provisoriamente os fármacos presentes nessa lista. 

Segundo Kasim et al. (2003), que avaliaram 123 fármacos contidos em FFSOLI 

presentes na Lista de Medicamentos Essenciais da OMS, 67% dos medicamentos foram 

considerados altamente solúveis. Quanto à permeabilidade, dados baseados em LogP3 

possibilitaram que 43,1% dos fármacos fossem considerados altamente permeáveis. A 

porcentagem de fármacos que foram classificados, baseando-se em LogP, como classes I, II, 

III e IV foram 23,6%, 17,1%, 31,7% e 10,6%, respectivamente. O restante, 17,1% dos 

fármacos, não puderam ser classificados devido a inabilidade em calcular valores de LogP. 

Esses resultados sugerem que a bioequivalência de 55% dos fármacos classificados como de 

alta solubilidade (classes I e III), contidos nos medicamentos presentes na Lista de 

Medicamentos Essenciais da OMS, pode ser atestada baseando-se nos resultados de um teste 

de dissolução in vitro (KASIM et al., 2003). 

Em outro estudo, Lindenberg, Kopp e Dressman (2004) também classificaram os 

fármacos oralmente administrados presentes na lista de medicamentos essenciais da OMS, de 

acordo com o SCB. Para tal foram avaliados 130 medicamentos, sendo que 61 puderam ser 

classificados com certeza. Dentre estes, 21 (34%) pertencem a classe I, dez (17%) a classe II, 

24 (39%) a classe III e seis (10%) a classe IV. Adicionalmente, 28 fármacos puderam ser 

provisoriamente classificados, enquanto que, para 41 fármacos, havia dados insuficientes ou 

conflitantes, impedindo a classificação específica. Assim, levando-se em conta os fármacos 

que foram certamente e provisoriamente classificados, somou-se um total de 89 fármacos, 

sendo 32 (36%) como classe I, 15 (17%) como classe II, 34 (38%) como classe III e oito (9%) 

como classe IV. 

Segundo os dois estudos anteriormente citados, o ácido fólico poderia ser classificado 

como classe III (KASIM et al., 2003), ou estar no limiar da classificação entre as classes II e 

IV (LINDENBERG; KOPP; DRESSMAN, 2004), ou ainda, segundo a OMS, ser pertencente 

à classe I ou III do SCB (WHO, 2006c). 

                                                        
3 LogP é o coeficiente de partição de uma determinada espécie química, que é definido como sendo a razão entre 

as concentrações que se estabelecem nas condições de equilíbrio de uma substância química, quando dissolvida 
em sistema constituído por uma fase orgânica e uma fase aquosa (Tavares, 2004). 
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Em 2006, Takagi et al. classificaram provisoriamente os medicamentos orais de 

liberação imediata presentes nas listas dos 200 medicamentos mais vendidos dos Estados 

Unidos, Espanha, Grã-Bretanha e Japão, baseando-se no SCB. As FFSOLI constituíam mais 

de 50% das quatro listas e possuíam a extensão de 102 a 113 medicamentos. No que se refere 

à solubilidade, mais de 50% dos medicamentos de cada lista (55-59%) foram classificados 

como altamente solúveis. Quanto à permeabilidade baseada em LogP, um total de 56-60% dos 

medicamentos das quatro listas foram considerados altamente permeáveis. Na Figura 1, a 

seguir, está apresentada a classificação dos fármacos contidos em medicamentos orais de 

liberação imediata empregando o SCB e presentes nas quatro listas avaliadas neste trabalho, 

baseando-se em LogP. 

 

Figura 1 - Classificação, segundo o SCB, dos medicamentos orais de liberação imediata 
presentes nas listas de medicamentos mais utilizados nos Estados Unidos (US), 
Grã-Bretanha (GB), Espanha (ES) e Japão (JP), baseando-se em LogP 

 

 

Fonte: adaptado de Takagi et al., 2006, p. 640. 
 

Em resumo, mais de 55% dos medicamentos foram classificados como altamente 

solúveis (classes I e III), nas quatro listas, sugerindo que a bioequivalência in vivo pode ser 

assegurada por um teste de custo mais baixo e mais fácil de implementar: o teste de 

dissolução in vitro, utilizando meios biorelevantes, de acordo com a legislação (TAKAGI et 

al., 2006; BRASIL, 2011b). 

Enquanto medidas de solubilidade são relativamente fáceis de serem realizadas e 

usualmente existe uma larga concordância quanto à classificação dos fármacos em relação à 
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alta ou baixa solubilidade, a permeabilidade intestinal não é uma medida rotineira. Os 

métodos e práticas laboratoriais que poderiam permitir uma garantia de bioisenção in vivo 

pelo FDA apresentam metodologia para execução geralmente mais complexa (DAHAN; 

MILLER; AMIDON, 2009). 

Assim, a razão para a obtenção de informações inconclusivas para o SCB 

normalmente se deve ao fato dos dados de permeabilidade em humanos não estarem 

disponíveis na literatura tão facilmente como os de solubilidade (LINDENBERG; KOPP; 

DRESSMAN, 2004). 

Uma nova abordagem sobre bioisenção, iniciada em 2004, foi adotada pela Federação 

Farmacêutica Internacional. Esta tem publicado no 'Journal of Pharmaceutical Sciences' uma 

série de monografias, objetivando analisar todos os dados relevantes disponíveis em fontes 

literárias para um dado fármaco e avaliar o risco associado à bioisenção. Para essa proposta, 

risco é definido como a probabilidade de uma incorreta decisão de bioisenção, assim como as 

suas consequências em termos de saúde pública e riscos individuais aos pacientes. Com base 

nessas considerações é feita uma recomendação sobre a possibilidade ou não de bioisenção. 

As monografias não possuem status regulatório formal, mas representam a melhor opinião 

científica disponível atualmente. Aproximadamente 26 fármacos foram avaliados nessas 

monografias e a isenção da bioequivalência in vivo foi cientificamente justificada e 

recomendada para a maioria deles. Essas monografias fazem parte de um projeto contínuo, e 

os detalhes e o progresso desse projeto estão disponíveis no site da FIP4 (DAHAN; MILLER; 

AMIDON, 2009). 

Quanto ao FDA, uma de suas principais iniciativas, em relação à bioisenção baseada 

no SCB, foi ter formado um Comitê Técnico para revisão das solicitações de bioisenção em 

março de 2004. Este se reuniu seis vezes ao ano em 2004, 2005 e 2006 e avaliou 25 

solicitações de bioisenção, sendo 11 para moléculas novas e 14 para genéricos. Das 11 

solicitações analisadas para moléculas novas, sete delas foram para fármacos da classe I, e 

que foram bioisentos. Das 14 solicitações de bioisenção para medicamentos genéricos, nove 

fármacos pertenciam a classe I. Destes, quatro foram bioisentos (POLLI et al., 2008; 

MEHTA, 2007). 

A EMA também já analisou solicitações de bioisenção baseadas no SCB. Como 

exemplos de fármacos que foram considerados bioisentos baseando-se nesse sistema, podem-

se citar, na Suécia, fenoximetilpenicilina, prednisolona, ácido transexamico, acetaminofeno, 

                                                        
4 www.fip.org/bcs. 
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codeína e ibuprofeno (GRAFFNER, 2006). Na Alemanha, tem-se como exemplo o cloridrato 

de sotalol (ALT et al., 2004). 

Do ponto de vista industrial, as informações providas pela classificação segundo o 

SCB dos principais fármacos do mercado global visam auxiliar aos produtores de 

medicamentos, tanto de novos quanto de candidatos a genéricos, a evitar experimentos 

desnecessários utilizando voluntários humanos, além de reduzir os custos e o tempo do 

desenvolvimento de produtos (DAHAN; MILLER; AMIDON, 2009). 

Apesar de agências como a FDA realizarem esforços significativos para promover o 

uso da bioisenção baseada no SCB, o tempo decorrente entre a apresentação de um 

requerimento de bioisenção e o recebimento de uma aprovação formal necessita ser rápido o 

suficiente (por exemplo, dentro de semanas ao invés de meses), para que ocorra adesão pelas 

indústrias farmacêuticas. A não concessão de bioisenção pode levar a um significante atraso 

no programa de desenvolvimento de novo produto farmacêutico. Consequentemente, o risco 

associado ao recebimento de uma resposta de negativa frequentemente parece ser maior do 

que os benefícios de economia de recursos (COOK et al., 2008). 

Ainda, outra barreira para o requerimento de bioisenção é a grande 

compartimentalização de algumas companhias, o que pode ocasionar dúvidas quanto à 

alocação de recursos financeiros e a atribuição de responsabilidades quanto ao sucesso ou não 

da solicitação de bioisenção (COOK et al., 2008). 

O SCB deve ser seletivamente utilizado, considerando cuidadosamente os riscos 

regulatórios versus os benefícios para o desenvolvimento de cada projeto. Em particular, para 

compostos que não possuem clareza quanto aos dados de permeabilidade existentes na 

literatura, o risco potencial de uma rejeição pelo FDA de um estudo de permeabilidade 

submetido ou um potencial atraso devido a questões que possam surgir durante a revisão dos 

dados, devem ser pesados contra o tempo e os custos requeridos para realizar um estudo de 

bioequivalência (COOK et al., 2008). 

A demonstração de bioequivalência é a maior preocupação para a aprovação e uso de 

produtos genéricos e a possibilidade de uma bioisenção para estudos de bioequivalência in 

vivo precisa ser abordada com cautela e supervisão cuidadosa, a fim de garantir a eficácia e 

segurança desses medicamentos (RAMIREZ et al., 2010). 

Na prática, uma universalização dos benefícios da bioisenção baseada no SCB não é 

esperada, devido a existência de diferenças inter-regulatórias. Por exemplo, enquanto os 

Estados Unidos (FDA, 2000), a União Européia (EMA, 2008), o Brasil (BRASIL, 2011b) e a 

OMS (WHO, 2006c) permitem a bioisenção baseada na dissolução e na classificação pelo 
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SCB, o Japão não permite. Consequentemente, a ausência de harmonia entre as agências 

regulatórias, no que diz respeito aos critérios necessários para obter uma bioisenção baseada 

no SCB, leva as companhias farmacêuticas globais a optar pela demonstração da 

bioequivalência utilizando uma metodologia que irá permitir aceitação por maior número de 

países. Em geral, existe uma relutância histórica pelas companhias farmacêuticas para 

prosseguir com a bioisenção baseada no SCB devido a incerteza percebida de sucesso em suas 

petições à agências regulatórias (COOK et al., 2010). 

 

3.4 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). Ela é 

um fator determinante para a liberação do fármaco a partir da forma farmacêutica e também 

para sua absorção e, portanto, tem um papel essencial na biodisponibilidade, pois, para que o 

fármaco possa ser absorvido, ele deve estar na forma de solução aquosa no sítio de absorção, 

independentemente se o mecanismo de absorção seja por difusão passiva ou transporte ativo 

(PANCHAGNULA; THOMAS, 2000). 

Na literatura, existem dois termos para a solubilidade: solubilidade cinética, que é a 

concentração do composto no momento em que ocorre a primeira precipitação induzida na 

solução; e solubilidade de equilíbrio, que é a concentração de um composto em uma solução 

saturada quando a solução e o sólido estão em equilíbrio, sendo adicionado um excesso de 

sólido. O termo solubilidade intrínseca refere-se à solubilidade de equilíbrio das formas ácidas 

ou básicas livres de um composto ionizável, em um pH onde estão completamente não 

ionizados (BAKA et al., 2008). 

A solubilidade aquosa é dependente das características moleculares dos fármacos e 

também é função de sua habilidade em formar pontes de hidrogênio com a molécula de água. 

Geralmente, esta é diretamente proporcional ao número de pontes de hidrogênio que podem 

ser formadas com a água (MARTINEZ; AMIDON, 2002). 

Assim, as diferenças entre valores existentes de solubilidade encontrados na literatura 

podem ser devido ao efeito do tamanho da partícula, à cristalinidade e outras características 

moleculares da amostra ou grandes diferenças nas condições experimentais aplicadas (BAKA 

et al., 2008). 

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 
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liberação imediata em 250mL, ou menos, de soluções tampão na extensão de pH 1,0-7,5, a 

temperatura de 37ºC. O volume de 250mL é estimado com base no desenho de um estudo de 

bioequivalência, no qual o medicamento é administrado com 250mL de água (FDA, 2000). A 

OMS (WHO, 2006c) e o guia da Anvisa (BRASIL, 2011b) consideram que a faixa de pH em 

que deve-se comprovar a alta solubilidade deve ser de 1,2-6,8. A EMA considera a faixa de 

pH de 1,0-6,8 (EMA, 2008). 

As soluções tampão descritas na Farmacopéia Americana (UNITED STATES 

PHARMACOPEIA, 2008) são consideradas apropriadas para uso em determinações de 

solubilidade. O método de saturação em frascos agitados (shake-flask) a 37ºC é o mais 

indicado. Entretanto, outros métodos, como de titulação ácido ou base e dissolução intrínseca, 

podem ser usados mediante uma justificativa de que tais métodos possam prever a 

solubilidade de equilíbrio da substância teste (FDA, 2000). 

A dependência da solubilidade com a temperatura é bem conhecida e as medidas 

devem ser feitas a uma temperatura constante e controlada. A maioria dos fármacos possui um 

processo de dissolução endotérmico, então, a solubilidade aumenta com a elevação da 

temperatura (BAKA et al., 2008). 

Na construção do perfil pH-solubilidade em equilíbrio, a solubilidade deve ser 

determinada em diferentes valores de pH. Assim, o pH da solução deve ser verificado após a 

adição do fármaco ao tampão e, se alterado, o restabelecimento do pH original é requerido. 

Entretanto, é particularmente crítico que o pH ao final do período de incubação seja 

confirmado. Em quase todos os casos, o pH é modificado pela dissolução da substância 

(VÖLGYI et al., 2010). 

 

3.5 Dissolução 

 

A dissolução pode ser definida, num sentido restrito, como o processo pelo qual uma 

substância sólida entra no solvente para formar uma solução. No entanto, no sentido amplo da 

palavra, é mais do que a simples medida da velocidade de solubilidade, podendo ser mais 

corretamente descrita como um ensaio físico para prever a liberação da substância para uma 

determinada área, numa determinada quantidade e tempo (MANADAS et al., 2002). 

O estudo de dissolução para FFSOLI pode ser de três tipos (FDA, 1997): 

a) teste de dissolução de um único ponto, que é utilizado como teste de rotina no 

controle de qualidade para fármacos de alta solubilidade e produtos farmacêuticos 

que se dissolvem rapidamente; 
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b) teste de dissolução de dois pontos, que é empregado para caracterização de um 

produto farmacêutico ou como teste de rotina de controle de qualidade de alguns 

medicamentos, geralmente, para produtos que se dissolvem lentamente ou fármacos 

de baixa solubilidade aquosa; 

c) perfil de dissolução, realizado principalmente durante o desenvolvimento 

farmacotécnico de uma formulação, para verificar a manutenção da qualidade após a 

realização de alterações pós-aprovação, isenção de estudos de bioequivalência para 

dosagens menores de um mesmo produto, e para estabelecer semelhanças entre 

produtos teste e referência. 

O perfil de dissolução consiste no resultado gráfico da porcentagem de fármaco 

dissolvido em função do tempo e foi desenvolvido com o objetivo de prever e simular o 

comportamento in vivo dos fármacos (DRESSMAN et al., 1998). 

Os três atributos ideais dos testes de dissolução in vitro são (POLLI et al., 2008): 

a) sensibilidade a mudanças no produto tal que os testes de dissolução in vitro 

garantam a sua alta qualidade e desempenho esperado; 

b) previsibilidade do desempenho do fármaco in vivo tal que estudos utilizando 

voluntários humanos possam ser reduzidos e o desenvolvimento de produtos 

acelerado; 

c) reconhecimento de sua adequação por agências regulatórias. Também foi notado 

que pode haver diferenças ou igualdade entre as metodologias de dissolução 

denominadas biorelevantes e as empregadas na rotina do controle de qualidade. 

As características inerentes ao próprio fármaco (por exemplo, tamanho e porosidade 

da partícula, dispersibilidade e solubilidade no meio de dissolução), bem como a natureza dos 

excipientes que compõem a formulação e as técnicas de fabricação empregadas na produção 

da forma farmacêutica, afetam a dissolução do fármaco e, consequentemente, sua 

biodisponibilidade e bioequivalência (RODRIGUES et al., 2006). Tal fato ressalta a 

importância de se avaliar o desempenho das formas farmacêuticas sólidas através da 

realização de testes in vitro que permitam visualizar a sua capacidade de liberar o fármaco 

veiculado em função do tempo (PORTA; YAMAMICHI; STORPIRTIS, 2002; RODRIGUES 

et al., 2006). 
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3.6 Permeabilidade 

 

A permeabilidade é um processo dinâmico e complexo que envolve a permeação do 

fármaco através das membranas biológicas. A chegada do fármaco à corrente sanguínea é 

denominada absorção. Os mecanismos de transporte englobam a difusão passiva, através dos 

enterócitos (transcelular) e através das junções entre os enterócitos (paracelular) e os 

mecanismos ativos (por meio de transportadores) (BALIMANE et al., 2000). 

A absorção intestinal de um fármaco a partir de um medicamento é amplamente 

governada pelas características de dissolução, solubilidade e permeabilidade, além da 

estabilidade quando exposto à parede intestinal e seu conteúdo. Entretanto, existem inúmeros 

casos em que a quantidade de fármaco que alcança a circulação porta-hepática é inconsistente 

com as expectativas baseadas nessas propriedades. Frequentemente, características de 

biodisponibilidade inesperadas (tanto maiores quanto menores) podem ser atribuídas ao 

envolvimento de proteínas transportadoras de membrana (MARTINEZ; AMIDON, 2002). 

As proteínas de transporte atuam tanto nos processos de influxo quanto de efluxo, 

através de uma série de tecidos, incluindo intestino, rim, fígado e sistema nervoso central 

(MARTINEZ; AMIDON, 2002). 

Na membrana intestinal é possível encontrar diversas classes de transportadores 

envolvidos nos mecanismos de absorção, tais como: transportadores ABC (formados por 

grupos MDR e MRP); os transportadores peptídicos (PEPT); os MCT (transportadores de 

ácido monocarboxílico); os OATP (transportadores de ânions orgânicos); os OAT, OCT e 

OCTN (transportadores de íons orgânicos) (KATSURA; INUI, 2003). 

Além da variabilidade devido aos transportadores de membrana, são também 

esperadas diferenças na velocidade e extensão da absorção de fármacos, decorrentes de 

particularidades no trânsito gastrintestinal e no conteúdo/capacidade do lúmen em função do 

tempo, bem como da diferenciação entre populações (AMIDON et al., 1995). 

A permeabilidade do fármaco também é dependente da porção do intestino 

considerada (duodeno, jejuno, íleo e cólon) devido às diferenças morfológicas e celulares da 

mucosa nas diferentes regiões (AMIDON et al., 1995). 

O guia sobre bioisenção da FDA permite o uso de estudos farmacocinéticos humanos 

(biodisponibilidade absoluta, estudo de balanço de massa) e métodos de permeabilidade 

intestinal (perfusão intestinal humana, perfusão intestinal animal, tecido intestinal extirpado 

humano ou animal, cultura de células epiteliais) como métodos para determinar a 

classificação de permeabilidade. Como os estudos in vivo, como perfusão intestinal humana 
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ou biodisponibilidade absoluta, são frequentemente difíceis e com elevado custo para serem 

realizados, o guia apresenta uma alternativa para extrapolar a velocidade e extensão de 

absorção de um fármaco usando correlações in vivo - in vitro (THIEL-DEMBY et al., 2008). 

Os guias sobre bioisenção baseados no SCB não determinam um único método de 

permeabilidade, nem apresentam detalhes experimentais para guiar um laboratório no 

estabelecimento de um ensaio de permeabilidade in vitro para a classificação pelo SCB. Essa 

falta de detalhes visa possibilitar uma flexibilidade e promover a implementação dos estudos 

de permeabilidade por meio dos laboratórios, com métodos bem estabelecidos. Assim, a 

seleção e a justificativa da linhagem de células, concentração do fármaco, pH ou os tempos 

contemplados nos experimentos são deixados a cargo dos laboratórios. Dentre as linhagens de 

células mais comumente usadas para testes de permeabilidade in vitro destacam-se as células 

de adenocarcinoma de cólon humano (Caco-2) e as células Madin-Darbin de rim canino 

(Madin-Darbey Canine Kidney - MDCK) (SOUZA et al., 2007). A permeabilidade em ambas 

as linhagens de células é bem documentada por correlacionar com a absorção intestinal 

humana, sendo provável que essas sejam escolhas comuns para a classificação de 

permeabilidade no SCB (THIEL-DEMBY et al., 2008). 

As células Caco-2 são cultivadas formando monocamadas de células sobre um filtro 

suporte. Este é colocado em placas com poços separando o compartimento doador de fármaco 

(lado apical) do aceptor (lado basolateral). A permeabilidade é avaliada pela medida do 

aparecimento do fármaco no compartimento aceptor, usando método adequado para 

quantificação do analito. A preparação das células da monocamada requer um período de 

cultura de três semanas (KU, 2008). 

MDCK é um modelo de células de rim canino (Madin-Darby) que, quando cultivadas 

em membranas semipermeáveis, se diferenciam em epiteliais colunares, com junções 

semelhantes às células Caco-2. As células MDCK são inseridas em cultura de membranas de 

alta densidade e incubadas por três dias, representando tempo significativamente inferior ao 

necessário para o crescimento de células Caco-2 (SOUZA et al., 2007). 

Idealmente, a classificação da permeabilidade deveria ser baseada em dados 

experimentais de permeabilidade jejunal humana, estudos bem definidos de balanço de 

massas e/ou comparação com uma dose intravenosa de referência. Entretanto, como esses 

dados estão disponíveis apenas para um pequeno número de fármacos, a classificação de 

permeabilidade provisória tem sido baseada na correlação do coeficiente de partição estimado 

n-octanol/água, usando tanto LogP quanto CLogP da forma não carregada da molécula do 

fármaco (DAHAN; MILLER; AMIDON, 2009). 
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Visando a indicação de um padrão de referência para o limite entre as classes de baixa 

e alta permeabilidade, foi citado o metoprolol. Este apresenta absorção no trato gastrintestinal 

de 95% em relação à quantidade administrada. Assim, fármacos que exibiram um valor do 

coeficiente de partição n-octanol/água maior do que o do metoprolol (LogP = 1,72) foram 

categorizados como altamente permeáveis (DAHAN; MILLER; AMIDON, 2009). 

Classificação inadequada quanto à permeabilidade de fármacos obtida por meio de 

correlações advindas de resultados de lipofilicidade são esperadas para fármacos cuja 

absorção intestinal é mediada por transportador. Isso ocorre tanto nas direções absortiva 

quanto de efluxo, ocasionando valores de permeabilidade subestimados ou superestimados, 

respectivamente (DAHAN; MILLER; AMIDON, 2009). 

O guia atual da FDA sugere que fármacos que exibem efluxo ativo devem ser 

excluídos das considerações de bioisenção (THIEL-DEMBY et al., 2008). Essa restrição 

ocorre, pois a baixa permeabilidade observada para alguns fármacos em humanos pode ser 

causada pelo efluxo destes, via transportadores de membrana, como a glicoproteína-P. Como 

os transportadores de efluxo são ausentes nos modelos in vitro, ou seu grau de expressão é 

baixo, comparativamente ao que ocorre em humanos, pode existir uma maior probabilidade 

de classificação incorreta da permeabilidade para um fármaco sujeito ao efluxo, quando 

comparado a um fármaco transportado passivamente (FDA, 2000). 

 

3.7 Ácido Fólico 

 

3.7.1 Características físico-químicas 

 

O ácido fólico é um pó cristalino, amarelo-alaranjado, inodoro (UNITED STATES 

PHAARMACOPEIA, 2008). Três subunidades podem ser reconhecidas em sua estrutura: 6-

metilpterina; ácido 4-aminobenzóico e ácido glutâmico (THOMAS et al., 2002). O termo 

genérico 'folato' se refere a uma classe de compostos que possuem uma estrutura química e 

uma atividade nutricional similar àquela do ácido fólico. Na natureza, essa vitamina existe 

primariamente reduzida, sob a forma de pteroilglutamatos substituídos em um carbono, 

diferindo no substituinte e número de resíduos de glutamil ligados ao grupo pteroil (FIG. 2).  

O grupamento carbônico presente como substituinte nas posições cinco ou dez pode se 

apresentar como cinco unidades diferentes: metil, formil, formimino, metileno e metenil. A 

maioria dos folatos de ocorrência natural possui uma cadeia lateral de cinco a sete resíduos de 

glutamato (FORSSÉN et al., 2000). 
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Figura 2 - Estrutura do ácido fólico e dos folatos naturais dos alimentos 

 

a) estrutura do ácido fólico (ácido pteroil-L-glutâmico)      b) estrutura dos folatos naturais dos alimentos 
Fonte: adaptado de Forssén et al., 2000, p. 101S. 

 

Quanto à solubilidade, o ácido fólico é classificado como muito pouco solúvel em 

água (KASIM et al., 2003), ou como levemente solúvel em água fria e, aproximadamente, 1% 

solúvel em água fervente (MERCK SHARP & DOHME, 1989). Sua solubilidade aquosa foi 

reportada como sendo de 0,0016mg/mL a 25ºC (MERCK SHARP & DOHME, 1989). 

Segundo Wu et al. (2010), que estudaram a solubilidade aquosa do ácido fólico em valores de 

pH entre zero e sete, nas temperaturas (T) de 25,15º C, 30,15ºC e 40,15ºC, foi observado que 

esta aumenta com a elevação da temperatura e uma solubilidade maior do que aquela obtida 

em condições fracamente ácidas ocorre em meio alcalino e fortemente ácido. Os valores de 

solubilidade encontrados estão demonstrados na Tabela 2. 

 

Tabela 2 - Solubilidade do ácido fólico em água, em diferentes temperaturas, obtida de dados 
da literatura 

T = 25,15ºC T = 30,15ºC T = 40,15ºC 
pH mg/mL pH mg/mL pH mg/mL 

0,39 0,0837 0,39 0,0919 0,43 0,1704 
0,82 0,0151 0,82 0,0195 0,85 0,0402 
1,30 0,0043 1,26 0,0057 1,27 0,0118 
1,78 0,0014 1,76 0,0021 1,77 0,0049 
2,19 0,0008 2,20 0,0011 2,19 0,0025 
2,64 0,0005 2,69 0,0007 3,04 0,0018 
4,03 0,0010 4,03 0,0015 3,99 0,0034 
4,51 0,0028 4,50 0,0037 4,38 0,0074 
4,70 0,0046 4,67 0,0048 4,51 0,0102 
5,09 0,0133 5,03 0,0136 4,76 0,0210 
5,59 0,0940 5,51 0,0977 5,25 0,1115 
6,03 0,5611 5,87 0,5392 5,68 0,5847 

Fonte: adaptado de Wu et al., 2010, p. 3959. 
 

Younis (2003) conduziu experimentos de solubilidade do ácido fólico a 37ºC, 

utilizando soluções tampão com valores de pH 1, 3, 4, 7 e 10. Na Tabela 3 estão 

demonstrados os dados de solubilidade encontrados, sendo estes os mais relevantes para o 
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Sistema de Classificação Biofarmacêutica, pois foram obtidos em condições próximas àquelas 

exigidas pelas legislações sobre bioisenção. 

A comparação desses resultados indica uma visível diferença nas condições básicas e 

fortemente ácidas. A justificativa para esse fato foi que, no estudo realizado por Younis em 

2003, tampões ativos foram usados, sendo que no estudo realizado por Wu et al. em 2010, o 

meio utilizado foi água, sendo o pH ajustado com hidróxido de sódio ou ácido clorídrico (WU 

et al., 2010). 

 

Tabela 3 - Solubilidade a 37ºC do ácido fólico, em meios tamponados, obtida de dados da 
literatura 

pH Meio Solubilidade (mg/mL) 
1 25 mL de KCl 0,2M + 67 mL de HCl 0,2M 0,029 
3 50 mL de biftalato de potássio 0,1M  + 22,3 mL de HCl 0,1M 0,840 
4 50 mL de biftalato de potássio 0,1M  + 0,1 mL de HCl 0,1M 1,050 
7 50 mL de KH2PO4 0,1 M + 29,1 mL de NaOH 0,1M 5,330 

10 50 mL de bórax 0,025M + 18,3 mL de NaOH 0,1M 19,47 
Fonte: adaptado de Younis, 2003, p. 34, 66. 

 

No que se refere ao seu coeficiente de partição, Kasim et al. (2003) calcularam por 

diferentes métodos in silico e reportaram valores de -0,52 (logP) e -2,31 (ClogP) (KASIM et 

al., 2003). As constantes de dissociação encontradas para o ácido fólico em água, a 25ºC, 

estão demonstradas na Tabela 4. 

 

Tabela 4 - Constantes de dissociação pki do ácido fólico em água a 25ºC 
pK1 pK2 pK3 pK4 pK5 pK6 
-1,5a 0,2±0,1a 2,35±0,1a 3,46±0,02b 4,56±0,03b 8,38±0,03c 

Fonte: Poe, 1977, p. 3725a; Wu, 2010, p. 3960b; Poe, 1973, p. 7027c. 
 

É importante destacar também que o ácido fólico, à temperatura ambiente, se 

apresenta sob a forma cristalina. Em temperaturas elevadas, superiores a 200ºC, ocorrem 

degradação e surgimento de formas amorfas (VORA et al., 2002, 2004). Além disso, é uma 

substância fotossensível, sendo clivado em ácido p-aminobenzoil-L-glutâmico e 6-formil 

pterina quando submetido à radiação ultravioleta. Em exposição mais prolongada pode 

ocorrer degradação de 6-formil pterina formando ácido 6-pterino carboxílico (OFF et al., 

2005). 
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3.7.2 Indicações terapêuticas 

 

O ácido fólico é indicado para o tratamento de anemia macrocítica não acompanhada 

de doença neurológica. Entretanto, tem recebido considerável atenção devido a sua função na 

prevenção de doenças. A indicação terapêutica mais difundida consiste em sua utilização no 

período periconcepcional, pois reduz o risco de defeitos do tubo neural nos fetos, como a 

anencefalia e a espinha bífida (SWAIM, 1997). Também tem sido sugerido que o ácido fólico 

pode ser efetivo em reduzir certos riscos de doenças cardiovasculares e doenças psiquiátricas, 

mais notavelmente a demência (REYNOLDS, 2002). Além disso, existem muitas associações 

entre os níveis de folato e a prevenção de determinados cânceres: estudos sugeriram que a 

diminuição dos níveis de folato é associada a um aumento no risco de câncer de cólon 

(WEIR; SCOTT, 1998); quando em níveis adequados, o ácido fólico exibe uma redução 

altamente significativa na ocorrência e diminuição do risco para diferentes tipos de câncer do 

trato gastrintestinal (ZHU et al., 2003); elevados níveis de folato no plasma e possivelmente 

de vitamina B6 podem reduzir o risco de desenvolvimento de câncer de mama (ZHANG et 

al., 2003). 

É importante ressaltar que a administração profilática de ácido fólico só deverá ser 

iniciada se houver indicações bem definidas, sendo necessária suplementação dietética 

quando a necessidade não puder ser suprida por uma dieta 'normal'. Além disso, a terapia deve 

ser sempre a mais específica possível, devendo ser evitadas as preparações multivitamínicas. 

Deve-se também ter em mente o perigo potencial de tratar incorretamente um paciente 

portador de deficiência de vitamina B12 com ácido fólico, pois a terapia com folato não 

impede nem alivia os defeitos neurológicos resultantes da deficiência de vitamina B12, que 

podem progredir e tornar-se irreversíveis (KAUSHANSKY; KIPPS, 2007). 

Recentemente, foi descoberta uma importante aplicação para o ácido fólico no 

combate ao câncer. Vários quimioterápicos, atualmente em fase de ensaios clínicos, estão 

sendo conjugados ao ácido fólico no intuito de direcionar o fármaco para as células tumorais. 

Isso ocorre porque o ácido fólico é um ligante que possui alta afinidade pelos receptores de 

folato, que são responsáveis pela sua absorção, via endocitose, mediada pelo receptor. Estes 

receptores, frequentemente, possuem elevada expressão em células epiteliais malignas, 

incluindo o ovário, cérebro, rim, mama, cólon e pulmão (PINHASSI et al., 2010). Assim, 

medicamentos conjugados com o ácido fólico proporcionam uma maior atividade citotóxica 

em células com elevada expressão de receptores de folato, em comparação com seus 

homólogos que não o expressam. Isto traria progressos significativos na luta contra o câncer, 
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proporcionado maior especificidade ao tratamento e redução dos efeitos colaterais (PARK et 

al., 2010). 

Devido a sua grande importância, a Organização Mundial de Saúde (OMS) e a 

Organização Pan-americana da Saúde (OPAS) recomendam a adição de ácido fólico aos 

alimentos, principalmente como forma de diminuir a incidência de defeitos congênitos. Nos 

Estados Unidos, esta fortificação é obrigatória desde 1998. Em adição, devido aos benefícios 

alcançados, cerca de 30 países também adotaram este procedimento, incluindo Canadá, Chile, 

Costa Rica, República Dominicana e México (WHO, 2006a). No Brasil, também é obrigatória 

a adição de ácido fólico em alguns alimentos (BRASIL, 2002). 

 

3.7.3 Mecanismo de ação 

 

O ácido fólico deve ser metabolizado para que possa agir no organismo. Seus 

derivados diidrofolato (FH2) e tetraidrofolato (FH4) atuam como transportadores e doadores 

de grupo metil (transferem um carbono) em diversas vias metabólicas importantes. Por 

exemplo, o FH4 é essencial para a síntese de DNA por seu papel como co-fator na síntese de 

purinas e pirimidinas. Também é necessário em reações envolvidas no metabolismo de 

aminoácidos (RANG et al., 2007). 

O tetraidrofolato é especialmente importante na conversão de monofosfato de 

desoxiuridilato em monofosfato de desoxitimidilato. Esta é uma reação limitante da 

velocidade da síntese de DNA em mamíferos e é catalisada pela timidilato sintetase, com o 

FH4 atuando como doador de metil (RANG et al., 2007). Além disso, o metiltetraidrofolato 

atua como doador de metila na conversão da homocisteína em metionina, que utiliza a 

vitamina B12 como co-fator (KAUSHANSKY; KIPPS, 2007). 

 

3.7.4 Efeitos adversos 

 

O ácido fólico oral não é habitualmente tóxico. Entretanto, em grandes quantidades 

pode anular o efeito antiepiléptico do fenobarbital, da fenitoína e da primidona, bem como 

aumentar a frequência de convulsões em crianças suscetíveis (KAUSHANSKY; KIPPS, 

2007). Estudos têm demonstrado também que a alta ingestão de ácido fólico pode retardar o 

diagnóstico de deficiência de vitamina B12 e levar ao aparecimento e progressão de um 

potencial dano neurológico irreversível (SMITH; KIM; REFSUM, 2008; MORRIS et al., 

2007). 
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Em adição, existem na literatura ao menos cinco situações em que o uso de ácido 

fólico, associado à fortificação ou suplementação, pode gerar riscos à saúde, conforme citado 

a seguir. 

A primeira delas sugere que a elevada ingestão de ácido fólico está associada com a 

redução da toxicidade das células natural killer em mulheres na pós-menopausa (TROEN et 

al., 2006). 

Em mulheres grávidas, que possuem deficiência de vitamina B12 e elevados níveis de 

folatos, pode-se ter um aumento no risco da incidência de diabetes tipo 2 em seus filhos 

(YAJNIK et al., 2008). 

A suplementação de ácido fólico também está associada à redução da eficácia de 

fármacos antifolato usados contra a malária e psoríase (CARTER et al., 2005; ENGLISH; 

SNOW, 2006; SALIM et al., 2006). Além disso, também demonstrou facilitar a progressão de 

células pré-neoplásicas ao câncer em animais (KIM, 2008). 

 

3.7.5 Farmacocinética 

 

3.7.5.1 Absorção 

 

O ácido fólico é absorvido principalmente na porção proximal do jejuno, sendo esta 

marcadamente influenciada pelo pH, com um máximo ocorrendo em pH 6,3 (FORSSÉN et 

al., 2000). Esta molécula, que é altamente hidrofílica, utiliza um sistema de transporte 

geneticamente distinto e funcionalmente diverso para entrar nas células. Este sistema é 

constituído por carreador de folato reduzido (RFC), transportador de folato acoplado a prótons 

(PCFT) e receptores de folato (FR). Cada um possui uma função única na mediação do 

transporte de folato através do epitélio intestinal para os tecidos. Devido à natureza hidrofílica 

da molécula de folato, negativamente carregada devido aos dois grupos carboxil na porção 

glutamato, que estão completamente ionizados em pH fisiológico, existe uma difusão passiva 

mínima através da membrana das células. Assim, estes transportadores, que são altamente 

específicos, são requeridos para mediar à absorção intestinal de folato e o seu transporte para 

os tecidos (ZHAO et al., 2009). 
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3.7.5.2 Distribuição 

 

Após a absorção intestinal, os folatos entram no sistema porta-hepático. Aqueles que 

chegam até o fígado possuem três destinos potenciais, podendo ser (ZHAO et al., 2009): 

a) convertidos a sua forma de estocagem de poliglutamatos; 

b) secretados na bile, via transportador MRP2 presente na membrana canalicular 

hepática, de onde eles voltam para o duodeno e jejuno e são posteriormente 

reabsorvidos, completando, assim, o ciclo da circulação entero-hepática; 

c) os monoglutamatos de folato, formados pela hidrólise das formas de poliglutamatos 

de folatos estocadas nos hepatócitos, ou distribuídos diretamente da veia porta-

hepática, podem entrar na veia hepática, alcançando a circulação sistêmica para que 

possam satisfazer às exigências das reações de transferência de um carbono nos 

tecidos periféricos. 

Durante a distribuição, o folato pode ou não estar ligado a proteínas plasmáticas, que 

possuem maior afinidade por análogos não-metilados. O papel dessas proteínas de ligação na 

homeostasia do folato não está esclarecido por completo. É possível detectar um aumento da 

capacidade de ligação proteica na deficiência de folato em certos estados patológicos, como 

uremia, câncer e alcoolismo; todavia, o modo pelo qual esta ligação afeta o transporte e 

suprimento para os tecidos, requer maior investigação (KAUSHANSKY; KIPPS, 2007). 

 

3.7.5.3 Metabolismo e excreção 

 

Os folatos estão presentes na dieta na forma de poliglutamatos reduzidos, que são 

convertidos em monoglutamatos antes da absorção e são transportados no sangue como tais 

(RANG et al., 2007). Nos tecidos, eles são convertidos novamente em poliglutamatos, que 

são consideravelmente mais ativos do que os monoglutamatos. O metiltetraidrofolato (metil-

FH4) é a forma na qual o folato geralmente é transportado no sangue e entra nas células. Ele é 

funcionalmente inativo até ser desmetilado em uma reação dependente de vitamina B12. 

Dentro das células, o ácido fólico é reduzido e recebe um grupo formil antes de ser convertido 

à forma ativa de poliglutamato (RANG et al., 2007), forma pela qual o folato é armazenado 

nas células (KAUSHANSKY; KIPPS, 2007). 

Os folatos são excretados na urina e nas fezes e também são destruídos por 

catabolismo, de modo que os níveis séricos declinam dentro de poucos dias quando a ingestão 

da vitamina encontra-se diminuída (MASTERS, 2006). 
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3.8 Regulamentação sobre vitaminas 

 

Medicamentos à base de vitaminas e/ou minerais e/ou aminoácidos, isolados ou 

associados entre si, com pelo menos um dos componentes acima dos limites nutricionais 

estabelecidos pela RDC nº 269, de 22 de setembro de 2005 (revogou Portaria nº 33, de 13 de 

janeiro de 1998), são considerados medicamentos específicos. Estes medicamentos não 

podem ser registrados como similares ou genéricos, e os procedimentos de registro devem 

seguir o Regulamento Técnico descrito na Resolução RDC nº 132, de 29 de maio de 2003 

(BRASIL, 1998a, 2003a, 2005). 

Os limites nutricionais estabelecidos para vitaminas, minerais e proteínas são 

conhecidos por Ingestão Diária Recomendada (IDR), que consiste na quantidade desses 

nutrientes que deve ser consumida diariamente para atender às necessidades nutricionais da 

maior parte dos indivíduos e grupos de pessoas de uma população sadia. Na Tabela 5 estão 

descritos os valores de IDR adotados para diferentes grupos populacionais para o ácido fólico 

(BRASIL, 2005). 

 

Tabela 5 - Ingestão diária recomendada (IDR) da vitamina ácido fólico para adultos, lactentes, 
crianças, gestantes e lactantes (µg) 

Lactentes Crianças Adultos 
0-6 meses 7-11 meses 1-3 anos 4-6 anos 7-10 anos 

Gestantes Lactantes 

240 48 48 95 118 177 355 295 
Fonte: Brasil, 2005. 

 

As vitaminas e minerais, isolados ou associados, são regulamentados pela Portaria 

SVS/MS nº 40, publicada em 16 de janeiro de 1998, cujo objetivo é estabelecer normas para 

Níveis de Dosagens Diárias de Vitaminas e Minerais em Medicamentos. Essa Portaria 

considera que medicamentos à base de vitamina isolada são aqueles cujos esquemas 

posológicos diários situam-se acima dos 100% da IDR. Dentre esses, consideram-se como de 

'Venda Com Exigência de Prescrição Médica', quando os níveis diários indicados dos 

componentes ativos situem-se acima dos limites considerados seguros por este regulamento, 

ou sempre que estiverem contidos em formulações para uso injetável. Para o ácido fólico, o 

nível máximo de segurança para as doses diárias indicadas em medicamentos é de 1mg para 

adultos e de 10µg/kg de peso corporal até o limite de 100µg para lactentes (BRASIL, 1998b). 

Além disso, a Portaria determina também que, para melhor informar o consumidor, 

deve constar na embalagem dos medicamentos nacionais ou importados, a formulação 

qualitativa e quantitativa por unidade farmacotécnica e o teor percentual do(s) componente(s) 
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na dose/posologia diária máxima preconizada, expresso claramente em índices percentuais, 

relativos à IDR (BRASIL, 1998b). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Materiais 

 

 

O Quadro 1 apresenta os materiais utilizados para a consecução da pesquisa. 

 

Quadro 1 - Materiais utilizados 
Item Descrição 

Substância Química Caracterizada 
(SQC) 

Ácido fólico Vetec (98%) 
Lote: 0905415 
Data de fabricação: 08/2009 
Data de validade: 08/2013 

Medicamentos 

a) Afopic® - Produto A 
Fabricante: Laboratório Teuto Brasileiro S/A.  
Apresentação: embalagem com 20 comprimidos 
Lote: 0184282 
Data de fabricação: 03/2011 
Data de validade: 03/2013 

 
b) Folin® - Produto B 

Fabricante: Geyer Medicamentos S.A. 
Apresentação: embalagem com 100 comprimidos revestidos 
Lote: 11.018.01 
Data de fabricação: 01/2011 
Data de validade: 01/2013 

Solventes e reagentes 

Ácido fólico matéria-prima (FUNED) 
Metanol grau HPLC J. T. Baker, México 
Acetonitrila grau HPLC J. T. Baker, México 
Cloreto de sódio Sulfal química limitada, Brasil 
Ácido clorídrico ISOFAR, Brasil 
Acetato de sódio triidratado Vetec, Brasil 
Ácido acético glacial Impex, Brasil 
Fosfato de potássio monobásico Vetec, Brasil 
Hidróxido de sódio Vetec, Brasil 
Hidróxido de amônio Synth, Brasil 
Perclorato de sódio Sigma-Aldrich 
Hidróxido de potássio Vetec, Brasil 

Equipamentos 

Cromatógrafo a líquido de alta eficiência Waters Alliance e2695, 
com detector ultravioleta 
Coluna C18 Macherey-Nagel (150 x 4,6mm; 3um) 
Pré-coluna C18 Macherey-Nagel (8 x 4 mm; 5µm) 
Balança analítica Shimadzu AUX 220 
Lavadora ultra-sônica UNIQUE 
pHmetro HANNA 
Bomba de vácuo Marconi MA057/2 
Incubadora Shaker SPLabor SP-222-CF-135 
Dissolutor Nova Ética 299 
Durômetro 298/DGP 
Friabilômetro Ética modelo 3001 
Desintegrador Ética modelo 0120 

Fonte: elaborado pela autora. 
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4.2 Métodos 
 

4.2.1 Identificação dos medicamentos, na forma farmacêutica comprimido, contendo apenas 

ácido fólico como princípio ativo disponíveis no mercado brasileiro e análise das 

quantidades permitidas dos excipientes presentes em cada formulação 

 

Foi realizada uma pesquisa identificando os medicamentos que possuem apenas ácido 

fólico como substância ativa, sob a forma farmacêutica comprimido, com e sem revestimento, 

presentes no mercado nacional. A formulação desses medicamentos foi analisada, listando 

seus excipientes, as quantidades mínimas e máximas permitidas presentes por unidade de 

dosagem em produtos sólidos orais, assim como as possíveis interações desses adjuvantes 

com o fármaco, que possam vir a alterar sua biodisponibilidade. O estabelecimento da faixa 

permitida de utilização dos excipientes foi realizado de acordo com a agência regulatória 

americana, que disponibiliza esses dados em site oficial (FDA, 2010). 

 

4.2.2 Desenvolvimento de método analítico para quantificação do ácido fólico nos estudos de 

solubilidade e dissolução, realizados nos meios biorelevantes fluido gástrico simulado 

sem adição de enzimas pH 1,2, tampões acetato pH 4,5 e fosfato pH 6,8 

 

Para a proposição de um método de análise visando à quantificação do ácido fólico 

nos estudos de dissolução de comprimidos e solubilidade em equilíbrio do fármaco nos meios 

biorelevantes de interesse, foi realizada uma busca nas bases de dados bibliográficos PubMed5 

e SciFinder6, utilizando as palavras-chave: ácido fólico, HPLC e doseamento, a partir da qual 

foram obtidas 14 condições analíticas referências (BRASIL, 2010b; UNITED STATES 

PHARMACOPEIA, 2008; AMIDŽIĆ et al., 2005; BREITHAUPT, 2001; CHEN; WOLF, 

2007; DOHERTY; BEECHER, 2003; EKINCI; KADAKAL, 2005; HÖLLER et al., 2003; LI; 

CHEN, 2001; MARIA et al., 2008; OSSEYI et al., 2001; PAWLOSKY; FLANAGAN, 2001; 

PÓO-PRIETO et al., 2006; RYCHLIK, 2003). Como as técnicas descritas para doseamento 

de ácido fólico em comprimidos na Farmacopeia Brasileira 5a edição (BRASIL, 2010b) e na 

Farmacopeia Americana (UNITED STATES PHARMACOPEIA, 2008) eram viáveis de 

serem realizadas, estas foram selecionadas para otimização e validação. 

 

                                                        
5 http://www.ncbi.nlm.nih.gov 
6 https://scifinder.cas.org 
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4.2.2.1 Validação de método cromatográfico desenvolvido para a quantificação de ácido 

fólico 

 

O método analítico desenvolvido para a determinação da concentração do fármaco 

ácido fólico nos ensaios de solubilidade e dissolução foi validado avaliando os seguintes 

parâmetros preconizados pela Resolução RE nº 899, de 29 de maio de 2003: especificidade, 

linearidade, precisão e exatidão (BRASIL, 2003e). 

A validação foi realizada nos meios fluido gástrico simulado sem adição de enzimas 

pH 1,2; tampões acetato pH 4,5 e fosfato pH 6,8. As correções de pH foram realizadas com 

soluções de ácido clorídrico 1mol/L e hidróxido de sódio 1mol/L. O modo de preparo de cada 

um dos meios está descrito na Tabela 6. 

 

Tabela 6 - Modo de preparo dos meios tamponados utilizados na validação do método 
analítico e empregados nos estudos de solubilidade e dissolução 

Meio Modo de preparo 

Fluido Gástrico Simulado sem 
adição de enzimas pH 1,2 

Foram dissolvidos 2,0 g de cloreto de sódio em 7,0 mL de ácido 
clorídrico, transferindo-se para balão volumétrico de 1L e 
completando-se o volume com água ultrapurificada. 

Tampão Acetato pH 4,5 
Foram adicionados 2,99 g de acetato de sódio triidratado e 14,0 mL de 
ácido acético 2N em um balão volumétrico de 1L, completando-se o 
volume com água ultrapurificada. 

Tampão Fosfato pH 6,8 

Foram adicionados 250 mL de uma solução de fosfato de potássio 
monobásico 0,2M e 112 mL de uma solução de hidróxido de sódio 
0,2M em um balão volumétrico de 1L, completando-se o volume com 
água ultrapurificada. 

Fonte: United States Pharmacopeia, 2008, p. 3168. 
 

4.2.2.1.1 Especificidade 

 

A especificidade foi determinada pela comparação dos resultados obtidos após 

aplicação do método à quantificação do ácido fólico isoladamente e a amostras dos produtos 

de degradação e dos excipientes empregados nos produtos avaliados. Esse parâmetro visa 

atestar que o resultado do teste não é afetado por tais materiais. 

Assim, para avaliar a interferência da presença dos excipientes, foram preparadas duas 

soluções para cada meio de interesse: uma contendo apenas o fármaco, na concentração de 

10µg/mL e outra solução, contendo apenas a mistura física dos excipientes, nas concentrações 

mais utilizadas em formas farmacêuticas sólidas orais de liberação imediata. O resultado 

dessas amostras foi comparado. 



 46 

Para avaliar a interferência dos produtos de degradação fez-se uma solução na 

concentração de 10µg/mL de ácido fólico, em cada um dos meios, que foi exposta à luz e 

temperatura ambiente por dois dias. O resultado do teste da amostra contendo produtos de 

degradação foi comparado com o resultado da análise da amostra íntegra. 

 

4.2.2.1.2 Linearidade 

 

Para avaliar a linearidade foram propostas duas faixas de concentração para as 

amostras veiculadas em tampões fosfato pH 6,8 e acetato pH 4,5. Estas consistem de 

0,3µg/mL a 10,0µg/mL e de 10,0µg/mL a 200,0µg/mL. Para o meio fluido gástrico simulado 

sem adição de enzimas pH 1,2, apenas uma faixa de concentração foi utilizada, de 0,3µg/mL a 

10,0µg/mL. 

Para o preparo das curvas de calibração partiu-se de duas soluções estoque, sendo 

estas denominadas SE 1 e SE 2, que possuíam as concentrações de 500µg/mL e 20µg/mL, 

respectivamente, sendo a SE 1 obtida através da dissolução do ácido fólico em hidróxido de 

amônio 10%, com posterior diluição em fase móvel, e a SE 2 obtida através da diluição da SE 

1 em fase móvel. 

Com relação às concentrações utilizadas nas curvas de calibração, estas foram de 

0,3µg/mL, 0,5µg/mL, 1,0µg/mL, 5,0µg/mL e 10,0µg/mL, para a faixa de concentração de 

0,3µg/mL a 10,0µg/mL, e de 10,0µg/mL, 25,0µg/mL, 50,0µg/mL, 100,0µg/mL e 

200,0µg/mL, para a faixa de concentração de 10,0µg/mL a 200,0µg/mL. 

A determinação das áreas correspondentes a cada concentração foi realizada em 

cromatógrafo a líquido de alta eficiência, no comprimento de onda de 283nm, em triplicata. 

As equações das retas foram obtidas por regressão linear, através do método dos mínimos 

quadrados. 

 

4.2.2.1.3 Precisão 

 

A precisão foi avaliada em dois níveis: repetibilidade e precisão intermediária. 

A repetibilidade do método foi verificada por nove determinações, contemplando cada 

um dos intervalos lineares do método, ou seja, três concentrações, baixa, média e alta, com 

três réplicas cada, nas faixas de concentração utilizadas. 



 47 

A precisão intermediária foi verificada do mesmo modo que a repetibilidade, sendo 

que a concordância entre os resultados foi avaliada no mesmo laboratório, mas em três dias 

diferentes. 

Assim, para o intervalo linear de 0,3µg/mL a 10,0µg/mL, a repetibilidade foi avaliada 

através das concentrações 0,3µg/mL, 1,0µg/mL e 5,0µg/mL. Para o intervalo linear de 

10,0µg/mL a 200,0µg/mL, a repetibilidade foi avaliada através das concentrações 10,0µg/mL, 

50,0µg/mL e 100,0µg/mL. Para avaliar a precisão intermediária, essas mesmas concentrações 

foram avaliadas em três dias diferentes. 

Os resultados foram expressos pelo desvio padrão relativo (DPR), conforme a seguinte 

equação: 

 

100x
CMD
DPCMD 

         (1) 

Onde: DP = desvio padrão; CMD = concentração média determinada. 

O valor máximo aceitável para o desvio padrão relativo é de 5%. 

 

4.2.2.1.4 Exatidão 

 

A exatidão do método foi determinada após o estabelecimento da linearidade e da 

especificidade do mesmo, sendo verificada por nove determinações, contemplando cada um 

dos intervalos lineares do procedimento, ou seja, três concentrações, baixa, média e alta, com 

três réplicas cada, em cada uma das faixas lineares obtidas. 

Assim, para o intervalo linear existente entre as concentrações de 0,3µg/mL a 

10,0µg/mL, a exatidão foi avaliada através das concentrações 0,3µg/mL, 1,0µg/mL e 

5,0µg/mL. Para o intervalo linear existente entre as concentrações de 10,0µg/mL a 

200,0µg/mL, a exatidão foi avaliada através das concentrações 10,0µg/mL, 50,0µg/mL e 

100,0µg/mL. 

A avaliação da exatidão foi determinada pela relação entre a concentração média 

experimental e a concentração teórica correspondente, conforme a equação a seguir: 

 

100x
CT

CMEExatidão          (2) 

Onde: CME = concentração média experimental; CT = Concentração teórica. 
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O intervalo aceitável para a exatidão do método é de 95%-105%. 

 

4.2.3 Avaliação da solubilidade do ácido fólico nos meios biorelevantes fluido gástrico 

simulado sem adição de enzimas pH 1,2, tampões acetato pH 4,5 e  fosfato pH 6,8  

 

O perfil de solubilidade do fármaco ácido foi determinado a 37±1ºC, empregando o 

métod do frasco agitado (shake-flask), utilizando como meios fluido gástrico simulado sem 

adição sem adição de enzimas pH 1,2, tampões acetato pH 4,5 e fosfato pH 6,8, em triplicata 

para cada meio, de acordo com a Resolução RDC nº 37, de 3 de agosto de 2011, e com os 

guias da União Européia e da OMS (BRASIL 2011b; EMA, 2008; WHO, 2006c). 

A amostra sólida foi adicionada a erlenmeyers com tampa e protegidos da luz 

contendo, cada um, 50mL do meio tampão de interesse, até a obtenção de um sistema 

heterogêneo (amostra sólida e líquida). Na Tabela 7 estão descritas as quantidades do fármaco 

adicionadas a cada um dos meios. 

Os frascos foram adaptados ao equipamento, sendo mantidas a agitação de 50rpm e a 

temperatura de 37ºC, por 72 horas. Coletas intermediárias foram realizadas em 0, 4, 8, 24, 32 

e 50 horas. As alíquotas coletadas (2mL) foram imediatamente filtradas com auxílio de 

unidades filtrantes Millex® com poro de 0,45µm, e o meio reposto. As amostras retiradas dos 

meios com pH 1,2 e pH 6,8 foram diluídas para emprego do método cromatográfico 

desenvolvido, como descrito na Tabela 8. Para as amostras contidas em tampão acetato pH 

4,5 não foi necessário realizar diluição. 

 

Tabela 7 - Massa de fármaco adicionada a um volume de 50mL de cada meio para realização 
do teste de solubilidade 

Meio Massa de fármaco adicionada (mg) 
Fluido gástrico simulado sem adição de enzimas pH 1,2 10 

Tampão acetato pH 4,5 10 
Tampão fosfato pH 6,8 500 

Fonte: elaborada pela autora. 
 

Tabela 8 – Dados de diluição das amostras obtidas durante o estudo de solubilidade para 
emprego do método cromatográfico desenvolvido 

Meio Volume de 
amostra (mL) 

Volume de 
meio (mL) 

Volume de fase 
móvel (mL) 

Fluido gástrico simulado sem adição de enzimas pH 1,2 1 3 1 
Tampão fosfato pH 6,8 0,1 3 1 
Fonte: elaborada pela autora. 
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Após a diluição, as amostras foram homogeneizadas, filtradas novamente (unidades 

filtrantes Millex® com poro de 0,45µm), transferidas para vials âmbar e analisadas em 

cromatógrafo com detector ultravioleta, no comprimento de onda de 283nm, utilizando a 

metodologia desenvolvida neste trabalho. As concentrações das amostras foram calculadas 

por meio de interpolação dos valores das áreas dos picos obtidos nas retas de calibração 

correspondentes. 

Para a determinação da solubilidade conforme o SCB deve-se considerar a maior dose 

oral administrada (expressa em mg) e a solubilidade obtida experimentalmente (expressa em 

mg/mL). Consideram-se fármacos de alta solubilidade aqueles que apresentarem o valor da 

razão dose oral administrada/solubilidade menor que 250mL (FDA, 2000). 

 

4.2.4 Caracterização física e físico-química dos produtos A e B 

 

Foram realizados os testes de determinação de peso, friabilidade, dureza, 

desintegração, dissolução e uniformidade de conteúdo dos produtos analisados, de acordo 

com a Farmacopeia Brasileira, quinta edição (BRASIL, 2010a). O doseamento foi realizado 

de acordo com o método desenvolvido neste estudo. 

 

4.2.4.1 Determinação de peso 

 

A determinação da uniformidade de peso e do peso médio dos produtos A e B foram 

realizadas conforme preconizado pela Farmacopeia Brasileira (BRASIL, 2010a). 

Pesaram-se individualmente 20 unidades de cada produto e foram determinados o peso 

médio e a variação em relação a este. Para comprimidos não revestidos ou revestidos com 

filme, que possuam peso médio superior a 80mg e inferior a 250mg, o limite de variação 

aceitável é de ±7,5%. O produto avaliado cumpre as especificações quando não mais que duas 

unidades estão fora dos limites especificados, porém, nenhuma unidade poderá estar acima ou 

abaixo do dobro da porcentagem indicada. 

 

4.2.4.2 Dureza 

 

Determinou-se a dureza de dez unidades de amostra de cada produto, conforme 

preconizado pela Farmacopéia Brasileira, quinta edição (BRASIL, 2010a). Os comprimidos 

foram submetidos à ação de aparelho de mola espiral, sendo medida a força aplicada 
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diametralmente necessária para esmagá-lo. Os comprimidos foram testados, individualmente, 

obedecendo sempre à mesma orientação. Como critério de aceitação, nenhuma unidade 

deveria apresentar dureza inferior a 30N. 

 

4.2.4.3 Friabilidade 

 

A avaliação da friabilidade foi realizada apenas para o produto A, já que este teste se 

aplica unicamente a comprimidos não revestidos (BRASIL, 2010a). Inicialmente, 20 

comprimidos foram pesados, com exatidão, e introduzidos no aparelho, onde foram 

submetidos à velocidade de 25rpm, durante quatro minutos. Decorrido o prazo, qualquer 

resíduo de pó da superfície dos comprimidos foi removido e os comprimidos foram pesados 

novamente. A diferença entre o peso inicial e o final dos comprimidos representou a 

friabilidade em função da porcentagem de pó perdido. Como critério de aceitação nenhum 

comprimido pode apresentar-se, ao final do teste, quebrado, lascado, rachado ou partido. São 

considerados aceitáveis os comprimidos com perda igual ou inferior a 1,5% do seu peso. 

 

4.2.4.4 Desintegração 

 

A avaliação da desintegração foi realizada com seis unidades de amostra de cada 

produto, conforme preconizado pela Farmacopeia Brasileira (BRASIL, 2010a). Colocou-se 

um comprimido em cada um dos seis tubos da cesta, onde foi adicionado um disco a cada 

tubo e acionado o aparelho, utilizando água mantida a 37 ±1ºC como líquido de imersão. Ao 

final de 30 minutos, o movimento da cesta foi cessado e observou-se o material em cada um 

dos tubos. Ao final do teste, todos os comprimidos deveriam estar completamente 

desintegrados. Se os comprimidos não se desintegrarem devido à aderência aos discos, o teste 

deverá ser repetido com seis outros comprimidos, omitindo os discos. 

 

4.2.4.5 Uniformidade de doses unitárias 

 

O teste de uniformidade de doses unitárias foi realizado de acordo com a Farmacopeia 

Brasileira 5ª edição (BRASIL, 2010a). Entretanto, para quantificar o fármaco, foi utilizado o 

método desenvolvido neste trabalho, sendo a diluição final realizada em tampão fosfato pH 

6,8. Foram analisadas, individualmente, dez unidades. Ao final, foi calculado o Valor de 

Aceitação (VA) segundo a seguinte equação: 
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ksXMVA           (3) 

Onde: M= X , se 98,5%≤ X ≤101,5%; M=98,5%, se X <98,5%; M=101,5%, se X >101,5%; X : 
média dos conteúdos individuais (x1, x2, ..., xn), expressos como porcentagem da quantidade 
declarada; x1, x2, ..., xn:  são os conteúdos individuais das unidades testadas, expressos como 
porcentagem da quantidade declarada; n: número de unidades testadas; k: constante de 
aceitabilidade. Se n=10, então k = 2,4; s: desvio padrão da amostra. 

 

O produto cumpre o teste de uniformidade de doses unitárias se o Valor de Aceitação 

calculado para as dez primeiras unidades testadas não é superior a 15. 

 

4.2.4.6 Teste de dissolução 

 

O teste de dissolução foi realizado de acordo com a Farmacopeia Brasileira, quinta 

edição (BRASIL, 2010a, 2010b). Entretanto, para quantificar o fármaco, foi utilizado o 

método desenvolvido neste trabalho, sendo a diluição final realizada em tampão acetato pH 

4,5. As condições empregadas no teste foram: 

a) meio de dissolução - água, 500mL; 

b) aparelhagem - pás, 50rpm; 

c) tempo - 45 minutos; 

d) procedimento - após o teste, retirou-se uma alíquota do meio de dissolução, que foi 

imediatamente filtrada e diluída por fator quatro em meio tampão acetato pH 4,5. 

Por fim, procedeu-se conforme descrito em doseamento (item 4.2.4.7); 

e) tolerância - não menos do que 75% (Q) da quantidade declarada de C19H19N7O6 se 

dissolvem em 45 minutos. 

 

4.2.4.7 Doseamento 

 

O doseamento do fármaco foi realizado, em triplicata, no meio tampão fosfato pH 6,8, 

utilizando-se o método cromatográfico desenvolvido neste trabalho, que apresenta as 

seguintes condições: 

a) detecção - ultravioleta a 283 nm; 

b) coluna - 150mm de comprimento e 4,6mm de diâmetro interno, empacotada com 

sílica quimicamente ligada a grupo octilsilano (3μm), mantida à temperatura 

ambiente; 

c) fluxo - 1mL/minuto; 
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d) fase móvel - mistura de fosfato de potássio monobásico 25mM e acetonitrila (93:7). 

O pH da mistura foi ajustado para 6,0 com hidróxido de sódio 5M; 

e) solução amostra - foram pesados e pulverizados cinco comprimidos. Transferiu-se 

quantidade de pó equivalente a 5mg de ácido fólico para balão volumétrico de 

100mL. Em seguida, foi adicionado 1mL de hidróxido amônio a 10% (v/v) e 

completou-se o volume com fase móvel. Essa solução foi homogeneizada e filtrada. 

Da amostra filtrada, pipetaram-se 500µL, que foram transferidos para balão 

volumétrico de 25mL, cujo volume foi completado com o meio tampão de interesse; 

f) curva analítica - descrita em linearidade (item 4.2.2.1.2). Apenas a primeira faixa de 

concentração deve ser utilizada. 

As concentrações das amostras foram calculadas por meio de interpolação dos valores 

das áreas dos picos obtidos na curva de calibração. Segundo a Farmacopéia Brasileira, quinta 

edição, os comprimidos devem conter no mínimo, 90,0% e, no máximo, 110,0% da 

quantidade declarada de C19H19N7O6 (BRASIL, 2010b). 

 

4.2.5 Estudo de dissolução empregando os meios biorelevantes fluido gástrico simulado sem 

adição de enzimas pH 1,2 e tampões acetato pH 4,5 e fosfato pH 6,8, de dois produtos, 

apresentados na forma farmacêutica comprimido, disponíveis no comércio local, 

contendo apenas o ácido fólico como fármaco 

 

Foram avaliadas duas especialidades farmacêuticas do comércio nacional, sendo uma 

delas sob a forma de comprimido (produto A) e, a outra, sob a forma de comprimido revestido 

(produto B), contendo teor declarado de 5mg de ácido fólico, provenientes de laboratórios 

farmacêuticos distintos. 

O estudo do perfil de dissolução foi realizado de acordo com as seguintes condições 

descritas na Resolução RDC nº 37, de 3 de agosto de 2011, e no guia da FDA: aparato pá sob 

velocidade de agitação de 50rpm e volume de 900mL dos meios de dissolução fluido gástrico 

simulado sem adição de enzimas pH 1,2, tampão acetato pH 4,5 e tampão fosfato pH 6,8, a 

temperatura de 37±1ºC (BRASIL, 2011b; FDA, 2000). Foram utilizadas seis unidades 

farmacotécnicas de cada produto em cada um dos meios, cujo modo de preparo está descrito 

na Tabela 6. Durante os experimentos foram retiradas alíquotas de 5mL, com reposição de 

meio após cada um dos tempos de coleta, descritos na Tabela 9. 
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Tabela 9 - Tempos de coleta utilizados para traçar o perfil de dissolução dos medicamentos 
em cada um dos meios de dissolução 

Meio Tempos de coleta (minutos) 
Fluido Gástrico Simulado pH 1,2 1, 5, 10, 15, 30, 45, 55, 65, 75, 95 e 105 

Tampão acetato pH 4,5 1, 5, 10, 15, 30, 45, 55, 65, 75, 95 e 105 
Tampão fosfato pH 6,8 1, 3, 5, 10, 15 e 30 

Fonte: elaborada pela autora. 
 

As amostras passaram por unidades filtrantes Millex® com poro de 0,45µm, e foram 

transferidas para frascos âmbar para serem analisadas por cromatografia com detecção 

ultravioleta, no comprimento de onda de 283nm, de acordo com o método desenvolvido neste 

trabalho, descrito em doseamento (item 4.2.4.7). As concentrações das amostras foram 

calculadas por meio de interpolação dos valores das áreas dos picos obtidos nas curvas de 

calibração correspondentes. Os perfis de dissolução foram traçados e analisados por meio da 

eficiência de dissolução (ED), que foi calculada a partir dos valores obtidos de área sob a 

curva (ASC) do perfil de dissolução do ácido fólico no intervalo de tempo (t) (ASC0-t), 

compreendido entre 0 e t minutos, e a área total do retângulo (ASCTR) definido pela ordenada 

(% de dissolução) e pela abscissa (tempo igual a t minutos). A ED foi expressa em 

porcentagem e pode ser definida pela equação a seguir (SERRA; STORPIRTIS, 2007): 

 

100)0( x
ASC

ASC
ED

TR

T          (4) 

 

Os tempos utilizados para o cálculo da ED foram distintos para cada um dos meios, 

sendo de 105, 45 e dez minutos para os meios com pH 1,2, 4,5 e 6,8, respectivamente. Os 

resultados obtidos para os produtos A e B foram comparados por análise de variância 

(ANOVA) (comparação dos perfis de dissolução de um mesmo produto nos três meios) e pelo 

teste t de Student (comparação dos perfis de dissolução entre os produtos A e B em cada um 

dos meios), através do programa GraphPad Prism versão 5.01. Valores de P<0,05 foram 

considerados estatisticamente significativos. 

 

4.2.6 Avaliação dos constituintes da formulação dos produtos A e B 
 

Procedeu-se a análise detalhada da formulação dos medicamentos utilizados no estudo 

do perfil de dissolução, descrevendo as funções dos excipientes presentes, as quantidades 

mais comuns utilizadas em FFSOLI de acordo com o Handbook of Pharmaceutical 
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Excipients, sexta edição (ROWE, 2009), assim como foi avaliado um possível impacto desses 

adjuvantes na dissolução do medicamento e, consequentemente, na biodisponibilidade. 

 

4.2.7 Análise das informações disponíveis na literatura sobre a permeabilidade intestinal do 

ácido fólico 

 

Realizou-se uma busca nas bases de dados bibliográficos PubMed7 e SciFinder8, 

utilizando as palavras-chave: ácido fólico, permeabilidade, Caco-2, logP e biodisponibilidade, 

no período de outubro de 2010 a setembro de 2011. As informações obtidas sobre estudos de 

permeabilidade in vitro, in silico e biodisponibilidade do ácido fólico foram analisadas e 

compiladas. 

 

                                                        
7 http://www.ncbi.nlm.nih.gov 
8 https://scifinder.cas.org 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Identificação dos medicamentos, na forma farmacêutica comprimido, contendo 

apenas ácido fólico como fármaco, disponíveis no mercado brasileiro e análise das 

quantidades permitidas dos excipientes presentes em cada formulação 

 

Foram identificados dez produtos, na forma farmacêutica comprimido, contendo 

apenas o ácido fólico como fármaco, disponíveis no mercado nacional. Os excipientes 

utilizados na formulação desses comprimidos estão descritos na Tabela 10, cuja terceira 

coluna contém as quantidades mínimas e máximas, de acordo com a FDA (2010), dos 

excipientes listados, presentes por unidade de dosagem nos medicamentos com autorização 

para comercialização no Brasil. Comparações in vivo de diferentes formulações não foram 

reportadas. 

Como regra geral, excipientes em quantidades bem estabelecidas e usuais devem ser 

empregados e as possíveis interações que afetam a biodisponibilidade dos fármacos e/ou 

características de solubilidade devem ser consideradas e discutidas. A descrição dos 

excipientes é necessária, juntamente com uma justificativa se a quantidade de cada excipiente 

está dentro da faixa considerada usual. Os chamados excipientes ativos, como, por exemplo, 

sorbitol, manitol, lauril sulfato de sódio ou outros tensoativos, devem ser identificados, bem 

como seu possível impacto em relação a: motilidade gastrintestinal, suscetibilidade de 

interação com o fármaco, permeabilidade do fármaco e interação com transportadores de 

membrana. Nesses casos em que excipientes críticos são relevantes, a mesma quantidade deve 

ser usada tanto no produto de referência como no produto genérico (EMA, 2008). 

Assim, se os produtos genéricos em consideração contiverem excipientes que foram 

usados em quantidades similares em outras formulações que contêm o mesmo fármaco, pode 

ser concluído que esses excipientes não terão consequências inesperadas para a 

biodisponibilidade dos produtos. Se, entretanto, as formulações contiverem excipientes 

diferentes, ou quantidade muito distinta da usual, pode-se optar por não considerar tais 

medicamentos como bioisentos (WHO, 2006c). 

No Brasil, o ácido fólico é considerado um medicamento específico e não pode ser 

registrado como genérico ou similar. Por esse motivo, também não existe um produto de 

referência para comparação. Entretanto, quando um produto teste é formulado apenas com os 

excipientes mostrados na Tabela 10, presentes em quantidades que não excedam a quantidade 
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usual em comprimidos de liberação imediata, estes são improváveis de alterar a fração de 

ácido fólico absorvida. 

 

Tabela 10 – Excipientesa presentes em Formas Farmacêuticas Sólidas Orais de Liberação 
Imediata de Ácido Fólico com Autorização de Comercialização (AC) no Brasil, 
e as quantidades mínimas e máximas dos excipientes presentes por unidade de 
dosagem em produtos sólidos orais com AC nos Estados Unidos (EU)b 

Excipientea 
Medicamento contendo estes 

excipientes com AC concedida pelo 
Brasil 

Faixa Presente nas 
FFSO com AC nos 

EU (mg)b 

Acetona 2 ND 
Açúcar 1 12-900 

Amido de milho 3,4 0,44-1135 
Avicel 1 ND 

Carbonato de cálcio 10 8.6–350 
Celactose 6,10 ND 

Celulose microcristalina 5,7,8,10 4,6-1385 
Copolímero ácido metacrílico 2,6 5,8-22,3 

Croscarmelose sódica 5,8,10 2,0-180 
Dióxido de silício 7,8,10 0,65-99 
Dióxido de titânio 2,6-8 0,12-1387 

Estearato de magnésio 1-10 0,15-401 
Gelatina 3,4 1-756 

Gluconato amido sódico 2,6,7,10 2-876 
Hidroxipropilcelulose 8 1-132 

Lactose 1-4,8 23-1020 
Lactose monoidratada 7 35,2-587 

Ludipress 9 ND 
Manitol 10 33–454 

Metacrilato dimetilamino etila copolímero 7 ND 
Polietilenoglicol 2,6 ND 

Polietilenoglicol 6000 7 0,2-450 
Polissorbato 2,6 ND 

Polivinilpirrolidona 1 0,17-75 
Simeticona 2,6 0,0004-5,7 

Talco 2,6,10 0,26-220 
Trietilcitrato 2,6 3,6-8,9 

Trissilicato de magnésio 7 20-77 
a Corantes não foram incluídos 
b Banco de dados dos excipientes (FDA, 2010) 
(1) Materfolic – comprimidos de 5mg 
(2) Folacin – comprimidos revestidos de 5mg 
(3) Acifólico – comprimidos de 5mg 
(4) Folital – comprimidos de 5mg 
(5) Afopic – comprimidos de 5mg 
(6) Endofolin – Comprimidos revestidos de 2 ou 5mg 
(7) Folin – comprimidos revestidos de 5mg 
(8) Neo Fólico – comprimidos de 5mg 
(9) Folicil – comprimidos de 5mg 
(10) FUNED Ácido Fólico – comprimidos de 5mg 
ND: não disponível 
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5.2 Desenvolvimento de método analítico para quantificação do ácido fólico nos estudos 

de solubilidade e dissolução, realizados nos meios biorelevantes fluido gástrico 

simulado sem adição de enzimas pH 1,2, tampões acetato pH 4,5 e fosfato pH 6,8 

 

Como na maioria das técnicas descritas na literatura é empregada a Cromatografia a 

Líquido de Alta Eficiência, partiu-se desta para desenvolvimento de método adequado 

visando à quantificação do ácido fólico em estudos de dissolução de comprimidos e 

solubilidade em equilíbrio do fármaco, realizados nos meios biorelevantes fluido gástrico 

simulado sem adição de enzimas pH 1,2, tampões acetato pH 4,5 e fosfato pH 6,8. As 

condições selecionadas para compor o novo método objetivaram apresentar baixo custo, com 

a geração da menor quantidade possível de resíduos para o meio ambiente, que pudesse ser 

realizada empregando procedimentos simples, em um curto tempo de análise. 

Inicialmente, foram testados os métodos para quantificação de ácido fólico em 

comprimidos, descritos nas Farmacopéias Brasileira (BRASIL, 2010b) e Americana 

(UNITED STATES PHARMACOPEIA, 2008), sendo adaptada apenas a coluna 

cromatográfica. Estes foram escolhidos, pois atendiam aos três primeiros objetivos descritos 

acima. Os resultados obtidos estão demonstrados nas Figuras 3 e 4 abaixo. 

 

Figura 3 - Cromatograma do ácido fólico 10µg/mL obtido utilizando-se a técnica descrita na 
Farmacopéia Brasileira, quinta edição 
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Fonte: Brasil, 2010b, p. 28. 

 

Como pode ser observado na Figura 3, o tempo de retenção para o ácido fólico foi 

próximo a cinco minutos, quando utilizada a técnica descrita na Farmacopéia Brasileira. Além 

disso, obteve-se boa sensibilidade do método ao analito. Estes foram os fatores determinantes 

para a escolha das condições que seriam utilizadas como base para proposição de uma nova 

metodologia, pois, como pode ser observado no cromatograma da Figura 4, o tempo de 

retenção para o ácido fólico, quando se utilizou o método descrito na Farmacopéia 
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Americana, foi de aproximadamente 20 minutos, sendo que a intensidade do sinal 

cromatográfico foi menor. 

 

Figura 4 - Cromatograma do ácido fólico 10µg/mL obtido utilizando-se a técnica descrita na 
Farmacopéia Americana 

AU

0,00

0,05

0,10

Minutes
0,00 5,00 10,00 15,00 20,00 25,00

 
Fonte: United States Pharmacopeia, 2008, p. 966. 

 

Assim, partiu-se do método descrito na Farmacopéia Brasileira para propor uma nova 

técnica. No que se refere às condições cromatográficas, a fase móvel empregada foi mistura 

de fosfato de potássio monobásico 25mM e acetonitrila (93:7, v/v) (pH 6,0), em eluição 

isocrática. No método proposto, foi realizada a diluição do tampão fosfato de 50mM, indicado 

no método farmacopeico, para 25mM, visando um menor desgaste da coluna cromatográfica, 

além da preservação do cromatógrafo. 

Quanto à coluna cromatográfica, sugeriu-se o uso de uma C18, já que essa foi também 

a escolha na maioria das fontes consultadas, com a utilização de uma pré-coluna, visando 

alongar a vida útil da coluna cromatográfica. O volume de injeção foi de 50µL, objetivando 

obter sinal cromatográfico com intensidade adequada à integração e cálculo das áreas, mesmo 

em soluções muito diluídas do fármaco. Quanto às demais condições, foi utilizada 

temperatura de 25ºC, com detecção UV a 283nm e fluxo de 1mL/min, de acordo com a 

monografia do ácido fólico contida na Farmacopéia Brasileira, quinta edição (BRASIL, 

2010b). 

Na Tabela 11 estão resumidas as condições cromatográficas que foram estabelecidas 

no método proposto e aquelas que estão indicadas na monografia do medicamento. 

Com o estabelecimento das condições cromatográficas, foram propostos três preparos 

de solução padrão e solução amostra distintos para a quantificação do ácido fólico, em que 

variava apenas o meio final em que o fármaco era diluído. 

 

 



 59 

Tabela 11 - Condições cromatográficas estabelecidas no método proposto e a descrita na 
monografia do ácido fólico comprimidos, presente na Farmacopeia Brasileira 

Condições cromatográficas Método proposto Método farmacopéico 

Fase móvel KH2PO4 25mM:acetonitrila (93:7, v/v), 
pH 6,0 

KH2PO4 50mM:acetonitrila (93:7, v/v), 
pH 6,0 

Coluna C18 (150 x 4,6mm; 3µm) C8 (250 x 4,6mm; 5µm) 
Detecção UV a 283nm UV a 283nm 

Temperatura 25ºC 25ºC 
Fluxo 1 mL/min 1 mL/min 

Volume de injeção 50µL 10µL 
Fonte: Brasil, 2010b, p. 28. 

 

Esse procedimento foi realizado devido à necessidade de quantificar o fármaco nos 

meios fluido gástrico simulado sem adição de enzimas pH 1,2, tampões acetato pH 4,5 e 

fosfato pH 6,8, como exigido pelas legislações sobre bioisenção, já que o fármaco deveria ser 

quantificado após a realização dos testes de solubilidade em equilíbrio e estudo de perfil de 

dissolução nesses três meios. Na Figura 5 estão representados os cromatogramas obtidos do 

ácido fólico a 10µg/mL em cada um dos meios. O método proposto está descrito em 

doseamento no item 4.2.4.7. 

 

Figura 5 - Cromatogramas do ácido fólico 10µg/mL obtidos em (a) fluido gástrico simulado 
sem adição de enzimas pH 1,2; (b) tampão acetato pH 4,5; (c) tampão fosfato pH 
6,8. 
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a) fluido gástrico simulado sem adição de enzimas pH 1,2 
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b) tampão acetato pH 4,5 
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AU
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c) tampão fosfato pH 6,8 

Fonte: elaborado pela autora. 
 

5.2.1 Validação do método cromatográfico desenvolvido para a quantificação de ácido fólico 

 

Visando atender aos requisitos da validação, a seguir estão apresentados os resultados 

relativos aos seguintes parâmetros (BRASIL, 2003e): especificidade, linearidade, precisão e 

exatidão. 

 

5.2.1.1 Especificidade 

 

Nas Figuras 6 e 7 estão apresentados, respectivamente, os cromatogramas da mistura 

física dos excipientes utilizados na formulação dos medicamentos estudados, e os 

cromatogramas dos produtos de degradação do mesmo, após 48 horas de exposição à luz e 

temperatura ambiente, obtidos em cada um dos meios de interesse.   

 

Figura 6 - Cromatogramas da mistura física dos excipientes utilizados na formulação dos 
produtos estudados nos meios (a) fluido gástrico simulado sem adição de enzimas 
pH 1,2; (b) tampão acetato pH 4,5; (c) tampão fosfato pH 6,8 
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a) fluido gástrico simulado sem adição de enzimas pH 1,2 
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b) tampão acetato pH 4,5 
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AU
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c) tampão fosfato pH 6,8 

Fonte: elaborado pela autora. 
 

Figura 7 - Cromatogramas dos produtos de degradação do ácido fólico, obtidos após dois dias 
de exposição à luz e temperatura ambiente, nos meios (a) fluido gástrico simulado 
sem adição de enzimas pH 1,2; (b) tampão acetato pH 4,5; (c) tampão fosfato pH 
6,8 
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a) fluido gástrico simulado sem adição de enzimas pH 1,2 
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b) tampão acetado pH 4,5 
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c) tampão fosfato pH 6,8 

Fonte: elaborado pela autora. 
 

Observando-se os cromatogramas referentes aos excipientes, pode-se dizer que os 

mesmos não são detectados sob as condições em que o teste foi realizado. Quanto aos 
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produtos de degradação, estes foram detectados, entretanto, em tempos de retenção distintos 

em relação àquele do ácido fólico. Assim, pode-se concluir que, nem os excipientes, nem os 

produtos de degradação, interferem na metodologia utilizada para quantificação do ácido 

fólico. O método desenvolvido apresenta, portanto, adequada especificidade. 

 

5.2.1.2 Linearidade 

 

Na Figura 8, estão representadas as curvas analíticas obtidas com a análise 

cromatográfica da solução de ácido fólico nos meios tampão com valores de pH 1,2, 4,5 e 6,8. 

Cada ponto representa a média de três determinações. Pode ser observado que o método 

cromatográfico, em todas as condições adotadas no estudo, mostrou-se linear, uma vez que os 

valores de coeficiente de determinação (R2) foram superiores a 0,99. 

Para atender ao objetivo de quantificar o ácido fólico após dois testes distintos, o 

método desenvolvido deveria apresentar linearidade em ampla faixa de concentração. 

Inicialmente foi proposta a utilização de uma faixa de concentração de 0,3 a 200,0µg/mL. 

Entretanto, no meio fluido gástrico simulado sem adição de enzimas com pH 1,2, ocorreu 

precipitação do fármaco quando amostras em concentrações acima de 10µg/mL entravam em 

contato com a fase móvel. 

 

Figura 8 - Curvas médias de calibração (n=3) obtidas, a partir da análise do ácido fólico em 
fluido gástrico simulado sem adição de enzimas pH 1,2 (a), em tampão acetato pH 
4,5 nas faixas de concentração de 0,3µg/mL a 10,0µg/mL (b) e de 10,0µg/mL a 
200,0µg/mL (c), e em tampão fosfato pH 6,8 nas faixas de concentração de 
0,3µg/mL a 10,0µg/mL (d) e de 10,0µg/mL a 200,0µg/mL (e), por meio de 
método cromatográfico com detecção UV, no comprimento de onda de 283nm 

 

         
a) fluido gástrico simulado sem adição de enzimas         b) tampão acetato pH 4,5 nas faixas de concentração  
    pH 1,2                 de 0,3µg/mL a 10,0µg/mL 
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c) tampão acetato pH 4,5 nas faixas de concentração   d) tampão fosfato pH 6,8 nas faixas de concetração 
   de 10,0µg/mL a 200,0µg/mL        de 0,3µg/mL a 10,0µg/mL 
 

 
e) em tampão fosfato pH 6,8 nas faixas de concentração de 10,0µg/mL a 200,0µg/mL 

Fonte: elaborado pela autora. 
 

Assim, foi obtida somente uma faixa linear para este meio, de 0,3µg/mL a 10,0µg/mL, 

que foi aplicada aos estudos de solubilidade e dissolução. Já para os tampões acetato pH 4,5 e 

fosfato pH 6,8, o método não apresentou adequada exatidão utilizando uma única faixa de 

concentração, de 0,3µg/mL a 200,0µg/mL. Assim, empregou-se a faixa de concentração de 

0,3µg/mL a 10,0µg/mL, para quantificar o fármaco no estudo do perfil de dissolução, e a faixa 

de 10,0µg/mL a 200,0µg/mL, para o estudo da solubilidade. 

 

5.2.1.3 Precisão 

 

A precisão do método analítico, em cada um dos meios, foi expressa como desvio 

padrão relativo (DPR). Os dados obtidos estão apresentados nas Tabelas 12 e 13. 
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5.2.1.3.1 Repetibilidade 

 

Os resultados encontrados nessa análise indicaram concordância com o limite de 5% 

preconizado na RE nº 899/03 (BRASIL, 2003e), o que permite afirmar que o método, nas 

condições adotadas, apresenta repetibilidade. Os dados obtidos, em cada um dos meios, estão 

apresentados na Tabela 12. A concentração média experimental representa o valor médio 

entre três determinações. 

 

Tabela 12 - Valores de concentração teórica (CT), concentração média experimental (CME) e 
desvio padrão relativo (DPR), referentes à determinação da repetibilidade do 
método para a quantificação do ácido fólico nos meios fluido gástrico simulado 
sem adição de enzimas pH 1,2 e tampões acetato pH 4,5 e fosfato pH 6,8 

Meio CT (µg/mL) CME (µg/mL) DPR (%) 
0,30 0,31 1,34 
1,00 0,98 1,75 Fluido gástrico simulado sem adição de enzimas pH 1,2 5,00 

 
4,88 

 
1,53 

 
0,30 0,29 4,92 
1,00 1,01 3,15 Dados referentes ao 1º intervalo 5,00 

 
4,89 

 
0,15 

 
10,00 9,77 1,43 
50,00 49,11 0,56 

Tampão acetato pH 4,5 

Dados referentes ao 2º intervalo 100,00 
 

97,97 
 

0,42 
 

0,30 0,29 2,84 
1,00 0,98 1,89 Dados referentes ao 1º intervalo 5,00 

 
4,90 

 
0,86 

 
10,00 10,25 2,05 
50,00 48,63 0,77 

Tampão fosfato pH 6,8 

Dados referentes ao 2º intervalo 
100,00 97,60 1,59 

Fonte: elaborada pela autora. 
 

5.2.1.3.2 Precisão intermediária 

 

Os resultados referentes à precisão intermediária, para cada um dos meios, estão 

apresentados na Tabela 13. Esses resultados foram verificados em triplicata, em três dias 

diferentes. Assim, as concentrações médias experimentais foram obtidas a partir de nove 

determinações. 

Os resultados compilados, em cada um dos meios, indicaram concordância com o 

limite de 5% preconizado pela RE nº 899/03 (BRASIL, 2003e), o que permite afirmar que o 

método, nas condições adotadas, apresenta precisão intermediária. 
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Tabela 13 - Valores de concentração teórica (CT), concentração média experimental (CME) e 
desvio padrão relativo (DPR), referentes à determinação da precisão intermediária 
do método para a quantificação do ácido fólico nos meios fluido gástrico simulado 
sem adição de enzimas pH 1,2 e tampões acetato pH 4,5 e fosfato pH 6,8 

Meio CT (µg/mL) CME (µg/mL) DPR (%) 
0,30 0,31 1,81 
1,00 0,97 1,79 Fluido gástrico simulado sem adição de enzimas pH 1,2 5,00 

 
4,89 

 
0,96 

 
0,30 0,30 3,82 
1,00 0,98 3,20 Dados referentes ao 1º intervalo 5,00 

 
4,91 

 
0,36 

 
10,00 9,72 2,28 
50,00 49,20 0,66 

Tampão acetato pH 4,5 

Dados referentes ao 2º intervalo 
100,00 

 
97,97 

 
0,49 

 
0,30 0,29 3,48 
0,50 0,97 2,13 Dados referentes ao 1º intervalo 1,00 

 
4,91 

 
0,82 

 
10,00 10,14 2,10 
50,00 48,94 0,70 

Tampão fosfato pH 6,8 

Dados referentes ao 2º intervalo 
100,00 97,36 0,96 

Fonte: elaborada pela autora. 
 

5.2.1.4 Exatidão 

 

Os resultados encontrados na análise indicaram concordância com a faixa limite de 

95,0% a 105,0%, o que permite afirmar que o método, nas condições adotadas, apresenta 

exatidão. Os dados obtidos, em cada um dos meios, estão apresentados na Tabela 14. A 

concentração média experimental representa o valor médio entre três determinações. 

 

Tabela 14 - Valores de concentração teórica (CT), concentração média experimental (CME) e 
exatidão, expressa em porcentagem, referentes à exatidão do método para a 
quantificação do ácido fólico em fluido gástrico simulado sem adição de enzimas 
pH 1,2 e tampões acetato pH 4,5 e fosfato pH 6,8 

Meio CT (µg/mL) CME (µg/mL) Exatidão (%) 
0,30 0,31 102,43 
1,00 0,98 98,37 Fluido gástrico simulado sem adição de enzimas pH 1,2 5,00 

 
4,88 

 
97,65 

 
0,30 0,29 97,64 
1,00 1,01 100,98 Dados referentes ao 1º intervalo 5,00 

 
4,89 

 
97,81 

 
10,00 9,77 97,72 
50,00 49,11 98,22 

Tampão acetato pH 4,5 

Dados referentes ao 2º intervalo 
100,00 

 
97,97 

 
97,97 

 
    Continua 
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    Continuação 
Meio CT (µg/mL) CME (µg/mL) Exatidão (%) 

0,30 0,29 95,43 
1,00 0,98 98,28 Dados referentes ao 1º intervalo 
5,00 

 
4,90 

 
98,09 

 
10,00 10,25 102,45 
50,00 48,63 97,27 

Tampão fosfato pH 6,8 

Dados referentes ao 2º intervalo 
100,00 97,60 97,60 

Fonte: elaborada pela autora. 
 

5.3 Avaliação da solubilidade do ácido fólico nos meios biorelevantes fluido gástrico 

simulado sem adição de enzimas pH 1,2 e tampões acetato pH 4,5 e fosfato pH 6,8 

 

A fim de atender aos requisitos das agências regulatórias para obtenção de bioisenção 

com base no SCB, apenas dados encontrados em meios tamponados na extensão de pH 1,2-

6,8, sendo o pH dos tampões utilizados possuindo os valores de 1,2, 4,5 e 6,8, serão 

analisados. Assim, o presente estudo foi realizado em tais meios, para avaliar a classificação 

da solubilidade do ácido fólico (BRASIL, 2011b; EMA, 2008). Os resultados obtidos estão 

descritos nas Tabelas 15, 16 e 17, a partir dos quais foi gerado o perfil de solubilidade do 

ácido fólico em cada um dos meios (FIG. 9). 

 

Tabela 15 - Valores de concentração (mg/mL) obtidos, em triplicata, para o fármaco ácido 
fólico, em diferentes tempos (t) de coleta em horas (h), no meio fluido gástrico 
simulado sem adição de enzimas pH 1,2 

Concentração (mg/mL)  Replicata 
t=0h t=4h t=8h t=24h t=32h t=50h t=72h 

01 0,0045 0,0053 0,0061 0,0073 0,0081 0,0086 0,0085 
02 0,0043 0,0051 0,0058 0,0072 0,0078 0,0088 0,0088 
03 0,0043 0,0051 0,0060 0,0073 0,0079 0,0090 0,0089 

Média 0,0043 0,0051 0,0060 0,0073 0,0079 0,0088 0,0087 
DPR (%) 2,5847 1,8556 2,1854 0,9787 1,8304 2,2656 2,4386 
Fonte: elaborada pela autora. 
 

Tabela 16 - Valores de concentração (mg/mL) obtidos, em triplicata, para o fármaco ácido 
fólico, em diferentes tempos (t) de coleta em horas (h), no meio tampão acetato 
pH 4,5 

Concentração (mg/mL) Replicata 
t=0h t=4h t=8h t=24h t=32h t=50h t=72h 

01 0,0105 0,0176 0,0182 0,0192 0,0192 0,0154 0,0119 
02 0,0108 0,0183 0,0180 0,0188 0,0188 0,0166 0,0115 
03 0,0104 0,0183 0,0192 0,0191 0,0204 0,0158 0,0125 

Média 0,0105 0,0181 0,0184 0,0190 0,0195 0,0159 0,0120 
DPR (%) 1,8551 2,3704 3,4846 1,0340 4,0946 3,7686 4,3043 

Fonte: elaborada pela autora. 
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Tabela 17 - Valores de concentração (mg/mL) obtidos, em triplicata, para o fármaco ácido 
fólico, em diferentes tempos (t) de coleta em horas (h), no meio tampão fosfato 
pH 6,8 

Concentração (mg/mL) Replicata 
t=0h t=4h t=8h t=24h t=32h t=50h t=72h 

01 3,2816 3,9910 4,1015 4,2377 4,3039 4,2191 4,2196 
02 3,4618 4,1877 4,3418 4,4240 4,4506 4,3901 4,4160 
03 3,4354 4,3330 4,3820 4,3648 4,5163 4,6479 4,5870 

Média 3,3929 4,1706 4,2751 4,3421 4,4236 4,4190 4,4075 
DPR (%) 2,8691 4,1153 3,5479 2,1924 2,4585 4,8851 4,1703 

Fonte: elaborada pela autora. 
 

Figura 9 - Perfis médios de solubilidade do ácido fólico obtidos nos meios fluido gástrico 
simulado sem adição de enzimas pH 1,2 (a), tampão acetato pH 4,5 (b) e tampão 
fosfato pH 6,8 (c) 

 

 
a) fluido gástrico simulado sem adição de enzimas pH 1,2 

 

 
b) tampão acetato pH 4,5 
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c) tampão fosfato pH 6,8 
Fonte: elaborado pela autora. 

 

A partir da análise destes dados, a determinação da solubilidade foi realizada pelo 

cálculo da média dos valores de concentração encontrados nos platôs de cada perfil. Com 

isso, a correspondente razão Dose/Solubilidade (D/S) para a maior dose administrada no 

Brasil, nos Estados Unidos, assim como para a maior dose recomendada pela OMS, foi 

estabelecida. Os resultados estão demonstrados na Tabela 18. 

 

Tabela 18 - Solubilidade a 370 C do ácido fólico obtida experimentalmente e a correspondente 
razão Dose/Solubilidade (D/S) para diferentes definições de dose 

D/Sa 
pH Solubildade (mg/mL) DPR 

1b (mg) 5c (mg) 
1,2 0,0088 0,79 113,98 569,91 
4,5 0,0187 3,25 53,34 266,71 
6,8 4,3397 2,32 0,23 1,15 

Fonte: elaborada pela autora. 
a Limite crítico: 250 mL 
bMaior dose das FFSOLI do mercado americano 
c Maior dose segundo a Lista de medicamentos essenciais da OMS e a maior dose das FFSOLI do mercado 

brasileiro 
 

Analisando-se os valores de solubilidade encontrados, percebe-se que esta aumenta 

com a elevação do pH de 1,2 para 6,8. Ao observar os perfis, é clara a presença de sinais de 

degradação do ácido fólico no meio tampão pH 4,5 após 32 horas. Nos meios com pH 1,2 e 

6,8 o fármaco se manteve estável por todo o tempo do experimento (72 horas). 

Avaliando a razão dose/solubilidade encontrada, quando a maior dose indicada nos 

Estados Unidos é considerada (1mg), o fármaco pode ser classificado como altamente solúvel 

de acordo com o SCB, já que os valores encontrados estão abaixo do limite crítico de 250mL. 
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Entretanto, quando se considera a maior dose indicada no Brasil e pela OMS, esse limite é 

excedido e o fármaco não pode ser considerado como altamente solúvel. 

A solubilidade em equilíbrio do ácido fólico também foi analisada em outros dois 

estudos. Younis (2003) relatou valores de solubilidade do ácido fólico em diversos meios 

tamponados com variados valores de pH, a temperatura de 37±1ºC, que divergiram em 

relação aos resultados encontrados neste estudo. Os resultados de solubilidade encontrados 

por este autor para o ácido fólico, em mg/mL, nos meios com pH 1, 4 e 7 foram 0,029, 1,050 

e 5,330, respectivamente. Wu et al., em 2010, determinaram a solubilidade aquosa desse 

fármaco em diferentes valores de pH e diferentes temperaturas, entretanto, o meio utilizado 

não era tamponado (o pH da água era ajustado com hidróxido de sódio ou ácido clorídrico). 

Os valores encontrados, em mg/mL, a temperatura de 40ºC nos meios com pH 1,27 e 4,76 

foram 0,0118 e 0,0210, respectivamente. Assim, apesar das condições utilizadas por Younis 

(2003) terem sido mais próximas em relação às deste estudo, os resultados encontrados foram 

muito divergentes. Já os valores encontrados por Wu et al. (2010), apesar das diferenças nas 

condições experimentais, foram mais próximos. 

 

5.4 Caracterização física e físico-química dos produtos A e B 

 

5.4.1 Determinação de peso 

 

Na Tabela 19 estão apresentados os resultados do peso referentes a 20 unidades, bem 

como os respectivos valores dos desvios percentuais em relação à média de cada produto (A e 

B) analisado neste estudo. 

 

Tabela 19 - Determinação de peso e peso médio realizados com 20 unidades de cada produto 
e desvios porcentuais em relação à média 

Produto A Produto B Unidade 
Peso (mg) Desvio (%) Peso (mg) Desvio (%) 

1 167,0 -0,66 136,50 1,05 
2 167,4 -0,42 134,30 -0,57 
3 167,6 -0,30 136,80 1,28 
4 168,7 0,35 136,40 0,98 
5 167,4 -0,42 133,40 -1,24 
6 166,3 -1,07 132,30 -2,05 
7 169,2 0,65 134,10 -0,72 
8 167,9 -0,12 137,80 2,02 
9 169,8 1,01 135,50 0,31 
10 167,6 -0,30 135,10 0,02 
11 167,5 -0,36 135,50 0,31 
12 167,7 -0,24 133,30 -1,31 

    Continua 
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    Continuação 
Produto A Produto B Unidade Peso (mg) Desvio (%) Peso (mg) Desvio (%) 

13 169,9 1,07 133,10 -1,46 
14 166,6 -0,90 133,10 -1,46 
15 170,2 1,25 138,60 2,61 
16 169,2 0,65 137,20 1,57 
17 166,0 -1,25 133,90 -0,87 
18 166,3 -1,07 133,50 -1,17 
19 170,0 1,13 128,30 -5,02 
20 169,8 1,01 142,80 5,72 

Média 168,1  135,08  
Fonte: elaborada pela autora. 
 

5.4.2 Teste de dureza 

 

Na tabela 20 estão apresentados os resultados referentes ao teste de dureza (n=10), 

bem como o valor do desvio padrão (DP) obtido, para os dois produtos analisados neste 

estudo. 

 

Tabela 20 - Resultado do teste de dureza (N) realizado com dez unidades de cada produto 
Dureza (N) Unidades 

Produto A Produto B 
1 31,00 63,00 
2 34,50 79,50 
3 34,50 56,50 
4 61,00 51,50 
5 59,50 67,50 
6 30,50 67,50 
7 37,00 54,00 
8 38,00 54,50 
9 33,00 63,00 

10 38,50 62,00 
Média 39,75 61,90 

DP 11,14 8,36 
Fonte: elaborada pela autora. 
 

5.4.3 Teste de friabilidade 

 

Os resultados referentes ao teste de friabilidade de 20 unidades do produto A estão 

apresentados na tabela 21. 

 

Tabela 21 - Resultado do teste de friabilidade em função da porcentagem de massa perdida do 
produto A (n=20, 25 rpm, t=4 minutos) 

Peso inicial dos 
comprimidos (g) 

Peso dos comprimidos 
após o teste (g) Perda durante o teste (g) Porcentagem de perda 

3,3620 3,3546 0,0074 0,22 
Fonte: elaborada pela autora. 
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5.4.4 Desintegração 

 

O teste de desintegração, realizado com seis unidades de cada produto (A e B), 

apresentou, para ambos, um tempo de desintegração inferior a 30 minutos. 

 

5.4.5 Uniformidade de doses unitárias/Uniformidade de conteúdo 

 

Para este teste foram utilizadas dez unidades de cada produto. As diluições foram 

realizadas em meio tampão fosfato pH 6,8. Os resultados estão apresentados na tabela 22. 

 

Tabela 22 - Resultado do teste de uniformidade de conteúdo do ácido fólico em dez unidades 
de cada produto 

Produto A Produto B Unidades 
Concentração (mg/comp) Teor (%) Concentração (mg/comp) Teor (%) 

1 6,57 131,37 5,17 103,40 
2 6,65 133,09 5,40 107,99 
3 6,71 134,13 5,44 108,82 
4 6,70 134,03 5,35 106,97 
5 6,64 132,76 5,47 109,39 
6 6,62 132,44 5,48 109,51 
7 6,59 131,88 5,29 105,86 
8 6,36 127,24 5,43 108,66 
9 6,44 128,80 5,42 108,37 

10 6,41 128,29 5,43 108,52 
Média (%) 6,57 131,40 5,39 107,75 

DP 0,12 2,45 0,09 1,88 
Valor de aceitação 35,78 10,76 

Fonte: elaborada pela autora. 
 

5.4.6 Teste de dissolução 

 

Para este teste foram utilizadas seis unidades de cada produto. As diluições foram 

realizadas em meio tampão acetato pH 4,5. Os resultados estão apresentados na Tabela 23. 

 

Tabela 23 - Resultado do teste de dissolução do ácido fólico em seis unidades de cada produto 
Produto A Produto B Unidades 

Concentração (µg/mL) % liberada Concentração (µg/mL) % liberada 
1 11,21 112,08 9,82 98,17 
2 10,72 107,24 9,39 93,94 
3 10,58 105,78 9,27 92,71 
4 10,55 105,52 10,11 101,12 
5 11,01 110,05 9,16 91,64 
6 10,41 104,09 9,62 96,25 

Fonte: elaborada pela autora. 
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5.4.7 Doseamento 

 

Os resultados do teste de determinação de teor de ácido fólico dos produtos A e B, 

realizados em triplicata, estão apresentados na tabela 24. As diluições foram realizadas em 

meio tampão fosfato pH 6,8. 

 

Tabela 24 - Resultados de teor de ácido fólico nos produtos A e B, obtidos por cromatografia 
a líquido de alta eficiência, com detecção no ultravioleta a 283nm 

Produto A Produto B Replicata 
Concentração (µg/mL) Teor (%) Concentração (µg/mL) Teor (%) 

1 1,30 130,30 1,07 107,14 
2 1,29 128,57 1,08 107,74 
3 1,28 128,39 1,08 107,95 

Média (%) 1,29 129,09 1,08 107,81 
DP 0,01 1,06 0,01 0,71 

DPR (%) 0,82 0,82 0,66 0,66 
Fonte: elaborada pela autora. 
 

5.5 Estudo de dissolução empregando os meios biorelevantes fluido gástrico simulado 

sem adição de enzimas pH 1,2, tampões acetato pH 4,5 e fosfato pH 6,8, de dois 

produtos, apresentados na forma farmacêutica comprimido, disponíveis no 

comércio local, contendo apenas o ácido fólico como fármaco 

 

Os resultados da Eficiência de Dissolução, expressa em porcentagem (ED%), foram 

utilizados para comparar os perfis de dissolução (TAB. 25). A Figura 10 apresenta os perfis 

de dissolução dos produtos A e B, obtidos nos três meios biorelevantes. Como pode ser 

observado, a dissolução dos comprimidos foi dependente do pH. Com o aumento deste no 

meio de dissolução de 1,2 para 6,8, a liberação de ácido fólico dos dois produtos aumentou. 

Esta observação está de acordo com os resultados do estudo de solubilidade. Pode ser 

observado também que estes perfis de dissolução não foram similares, o que foi confirmado 

estatisticamente por meio da aplicação da análise de variância para comparação dos resultados 

de ED% nos três meios, para o mesmo produto (P<0,05). Assim, pode ser afirmado que o 

meio de dissolução influenciou a liberação do fármaco. 

A Figura 11 apresenta os perfis médios de dissolução, em um mesmo meio, para os 

produtos A e B. Comparando os perfis obtidos para os dois produtos em cada um dos meios 

pode ser observado que, apesar destes terem sido similares em pH 1,2 (P>0,05), os perfis 

obtidos não foram semelhantes nos outros dois meios (pH 4,5 e pH 6,8) (P<0,05), o que foi 

confirmado estatisticamente através da comparação das ED% dos dois produtos em um 
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mesmo meio, baseando-se no teste t de Student. Assim, pode-se afirmar que a formulação dos 

medicamentos e os fatores tecnológicos influenciaram a liberação do fármaco. 

 

Figura 10 - Perfis médios de dissolução (n=6) obtidos nos meios fluido gástrico simulado sem 
adição de enzimas pH 1,2, tampão acetato pH 4,5 e tampão fosfato pH 6,8, para os 
produtos A (a) e B (b) 

 

 
a) meio fluido gástrico simulado sem adição de enzimas pH 1,2, tampão acetato pH 4,5 e tampão fosfato pH 6,8, 

para o produto A 
 

 

 

b) meio fluido gástrico simulado sem adição de enzimas pH 1,2, tampão acetato pH 4,5 e tampão fosfato pH 6,8, 
para o produto B 
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Figura 11 - Perfis médios de dissolução (n=6) dos produtos A e B obtidos nos meios fluido 
gástrico simulado sem adição de enzimas pH 1,2 (a), tampão acetato pH 4,5 (b) e 
tampão fosfato pH 6,8 (c) 

 

 
a) fluido gástrico simulado sem adição de enzimas pH 1,2 

 

 
b) tampão acetato pH 4,5 

 

 
c) tampão fosfato pH 6,8 

Fonte: elaborado pela autora. 
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Além disso, segundo os guias da FDA e da Anvisa (UNITED STATES 

PHARMACOPEIA, 2008; BRASIL, 2011b), um medicamento de liberação imediata é 

considerado de rápida dissolução quando não menos que 85% da quantidade de fármaco 

declarada se dissolve em 30 minutos, utilizando o aparato II a 50rpm (ou aparato I a 100rpm), 

em um volume de 900mL ou menos nos meios fluido gástrico simulado sem adição de 

enzimas pH 1,2, tampões acetato pH 4,5 e fosfato pH 6,8. Como nenhum dos produtos liberou 

mais que 85% da quantidade declarada da substância em 30 minutos nos meios com pH 1,2 e 

4,5, estes medicamentos não possuem rápida dissolução. 

 

Tabela 25 - Resultados de eficiência de dissolução (ED%) dos produtos A e B obtidos nos três 
meios avaliados 

Eficiência de Dissolução (%) 
Produto A Produto B 

pH 1.2a pH 4.5b pH 6.8c pH 1.2a pH 4.5b pH 6.8c 

75,43 76,40 85,27 72,57 75,78 71,91 
75,79 76,41 84,04 71,95 71,92 76,06 
72,26 74,28 84,62 74,09 71,90 79,46 
70,52 76,13 85,41 72,96 71,05 78,63 
71,47 77,27 81,32 73,66 70,85 78,72 
71,20 74,74 86,23 72,66 73,64 78,07 

Fonte: elaborada pela autora. 
a ASC(0-105)   bASC(0-45)    cASC(0-10) 
 

5.6 Avaliação dos constituintes da formulação dos produtos A e B 

 

Os excipientes utilizados na formulação do produto A são: estearato de magnésio, 

celulose microcristalina e croscarmelose sódica.  

O estearato de magnésio é utilizado como lubrificante (0,25 a 5% p/p). A adição de 

agentes lubrificantes é necessária para que o processo de compressão ocorra de modo 

satisfatório, já que eles reduzem a fricção entre as partículas, assegurando melhor transmissão 

da força de compressão através da massa do pó ou granulado, reduzindo as forças de reação 

que aparecem nas paredes da matriz. Esse adjuvante possui natureza hidrofóbica e, portanto, 

influencia de modo negativo na velocidade de dissolução, retardando-a. Por apresentar-se na 

forma de pó fino, de pequenas dimensões, recobre as demais partículas da preparação e 

dificulta a penetração da água e a molhabilidade dos pós. Assim, a velocidade de dissolução 

pode ser diminuída, bem como a biodisponibilidade do fármaco (VILLANOVA; SÁ, 2009; 

ROWE, 2009). 

A celulose microcristalina (20-90% p/p) possui boa capacidade diluente e aglutinante. 

Pode ser usada nos processos de compressão pelas vias úmida e direta. Como diluente, 
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desempenha papel essencial na liberação do fármaco e representa a maior proporção (%p/p) 

em massa da forma farmacêutica, uma vez que é empregada para dar volume e possibilitar a 

manipulação. Por ser praticamente insolúvel em água sofre intumescimento em presença desta 

e pode formar grumos no meio. Alguns autores consideram que a quantidade desse adjuvante 

em formulações de comprimidos não deve ser superior a 80% para que não ocorra diminuição 

da velocidade de dissolução de substâncias ativas de baixa solubilidade, uma vez que a 

celulose microcristalina pode formar uma camada gelificada e tornar a dissolução mais lenta, 

pois conduz a formação de uma barreira viscosa ao redor do fármaco, após exposição aos 

fluidos do trato gastrintestinal. A velocidade de difusão do ativo através dessa camada 

gelificada será mais lenta e, por consequência, sua dissolução também o será. Devido a sua 

propriedade aglutinante permite a formação de uma mistura que seja passível de ser 

compactada e/ou granulada, em decorrência do aumento da coesão entre os pós, além de 

assegurar que os grânulos e comprimidos apresentem a resistência mecânica desejada 

(VILLANOVA; SÁ, 2009; ROWE, 2009). 

A croscarmelose sódica é empregada como desintegrante (0,5 a 5% p/p). Pode ser 

usada para compressão direta ou em granulação pela via úmida. Os desintegrantes exercem 

ação contrária à dos aglutinantes: facilitam a desagregação dos comprimidos em partículas 

primárias, quando em contato com a água. A desagregação da massa sólida em partículas 

menores aumenta a superfície exposta ao meio, acelerando a dissolução (VILLANOVA; SÁ, 

2009; ROWE, 2009). 

Um resumo dos excipientes, função farmacotécnica e quantidades usuais dos 

adjuvantes presentes no produto A, de acordo com o livro Handbook of Pharmaceutical 

Excipientes (ROWE, 2009), está descrito na Tabela 26. 

 

Tabela 26 - Excipientes, função farmacotécnica e quantidade usual dos adjuvantes presentes 
no produto A 

Excipiente Função Quantidade (%p/p) 
Estearato de magnésio Lubrificante 0,25 a 5 

Celulose microcristalina Diluente e aglutinante 20-90 
Croscarmelose sódica Desintegrante 0,5 a 5 

Fonte: adaptado de Rowe; Shesquey; Quinn, 2009, p. 139-140, 206-207, 404-407. 
 

Os excipientes utilizados na formulação do produto B são: estearato de magnésio, 

celulose microcristalina, dióxido de silício, dióxido de titânio, gluconato amido sódico, 

lactose monoidratada, metacrilato dimetilamino etila copolímero, polietilenoglicol 6000, 

trissilicato de magnésio, lactose monoidratada aglomerada e amarelo de quinolina laca D&C 
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nº 10. O estearato de magnésio e a celulose microcristalina também estavam presentes no 

produto A e foram analisados acima. 

O dióxido de silício apresenta-se como partículas pequenas e com grande área 

superficial, o que lhe confere boa capacidade de escoamento. Como o fluxo apropriado dos 

pós é o fator que exerce maior impacto no preenchimento uniforme da unidade de dosagem, 

sua associação com diluentes de fluxo livre como a lactose e a celulose microcristalina, na 

proporção de 0,2 até 1%p/p, contribuem para a manutenção da uniformidade de conteúdo nas 

unidades posológicas. Outra aplicação vantajosa desse adjuvante é como agente absorvente, 

ou seja, estabilizante de conteúdos higroscópicos, uma vez que é um excipiente capaz de 

absorver água sem liquefazer-se. Também é utilizado como antiaderente (0,1 a 0,5%p/p), 

evitando a aderência dos grânulos à matriz ou aos punções, além de apresentar certa ação 

desintegrante (VILLANOVA; SÁ, 2009; ROWE, 2009). 

O dióxido de titânio é amplamente utilizado em formulações farmacêuticas orais como 

um pigmento branco e opacificador, podendo ser misturado a outros pigmentos. Possui 

propriedade de refratar a luz, fato que explica suas características funcionais, sendo a extensão 

da refração alterada em decorrência do tamanho da partícula do pó. Assim, esse adjuvante 

pode contribuir para a estabilidade de fármacos sensíveis à luz (ROWE, 2009). 

O gluconato amido sódico é empregado como desintegrante na quantidade de 2 a 8% 

p/p. Pode ser usado para compressão direta ou em granulação pela via úmida. Sua ação 

desintegrante decorre da captura de água e intumescimento. É um superdesintegrante. Essa 

denominação ocorre por apresentar elevado poder de desagregação, ou seja, em pequenas 

quantidades provoca desagregação extremamente rápida, aumentando em várias vezes a área 

superficial de contato com o líquido, contribuindo para ocasionar maior biodisponibilidade do 

ativo, quando comparado ao uso de desagregantes convencionais (VILLANOVA; SÁ, 2009; 

ROWE, 2009). 

A lactose monoidratada é utilizada como diluente. É um exemplo de excipiente 

farmacêutico bastante empregado em fórmulas sólidas. Sua grande vantagem é a dissolução 

rápida em água. Porém, a lactose monoidratada amorfa possui baixa estabilidade frente à 

umidade e fluxo de escoamento pobre, fatores que prejudicam a manipulação. Para contornar 

esses problemas, os fabricantes desenvolveram diferentes tipos de lactose, como, por 

exemplo, a aglomerada, que possui pequenas quantidades de lactose anidra (VILLANOVA; 

SÁ, 2009; ROWE, 2009). 

O metacrilato dimetilamino etila copolímero é primariamente usado em formulações 

de comprimidos orais como agente formador de filme. Dependendo do tipo de polímero 
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usado, filmes com diferentes características de solubilidade podem ser produzidos (ROWE, 

2009). 

O polietilenoglicol 6000 é utilizado como plastificante e lubrificante hidrofílico (até 

5% p/p). Em comprimidos revestidos, os tipos sólidos de polietilenoglicóis podem ser usados 

sozinhos para formar o filme dos comprimidos ou como materiais hidrofílicos para conferir 

brilho. Também são amplamente empregados como plastificante em conjunto com um 

polímero formador de filme. A ação lubrificante não é tão boa quanto a do estearato de 

magnésio (VILLANOVA; SÁ, 2009; ROWE, 2009). 

O trissilicato de magnésio é usado em formulações farmacêuticas como lubrificante e 

antiaglutinante. É também usado terapeuticamente como um antiácido (ROWE, 2009). 

O amarelo de quinolina laca D&C nº 10 é um corante, utilizado para dar aparência 

diferenciada à forma farmacêutica. A cor é uma ferramenta útil para ajudar a identificar um 

produto nos estágios de produção e distribuição. Pacientes, especialmente aqueles que 

utilizam muitos produtos, frequentemente contam com a cor para reconhecer o medicamento 

prescrito. O uso de diferentes cores para diferentes doses de um mesmo fármaco também pode 

ajudar a eliminar erros. Medicamentos não atrativos podem ser mais aceitáveis para o 

paciente pelo uso da cor e esta também pode ser utilizada para fazer uma preparação mais 

uniforme quando um ingrediente da formulação possui uma aparência variável lote a lote. 

Alguns dos pigmentos ou corantes possuem um benefício adicional quando utilizados em 

comprimidos revestidos por promover opacidade, que pode contribuir para a estabilidade de 

fármacos sensíveis à luz (ROWE, 2009). 

Um resumo dos excipientes, função farmacotécnica e quantidades usuais dos 

adjuvantes presentes no produto B, de acordo com o Handbook of Pharmaceutical 

Excipientes (ROWE, 2009), é apresentado na Tabela 27. 

 

Tabela 27 - Excipientes, função farmacotécnica e quantidade usual dos adjuvantes presentes 
no produto B 

Excipiente Função Quantidade (%p/p) 
Estearato de magnésio Lubrificante 0,25-5 

Celulose microcristalina Diluente e aglutinante 20- 90 
Dióxido de silício Antiaderente 0,1-1 
Dióxido de titânio Pigmento branco e opacificador ND 

Gluconato amido sódico Desintegrante 2-8 
Lactose monoidratada Diluente ND 

Metacrilato dimetilamino copolímero Formador de filme ND 
Polietilenoglicol 6000 Plastificante e lubrificante Até 5 

Trissilicato de magnésio Lubrificante e antiácido ND 
Amarelo de quinolina laca D&C nº10 Corante ND 

Fonte: adaptado de Rowe; Shesquey; Quinn, 2009, p. 139-140, 185-188, 206-207, 364-369, 404-409, 517-521, 
635-636. 
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A necessidade de reavaliação de uma formulação fundamenta-se na relação existente 

entre atributos da preparação, como o tipo e a quantidade de excipientes utilizados, e a 

determinação da qualidade da mesma. Caso os resultados dos ensaios físicos e químicos, tais 

como, uniformidade de conteúdo e velocidade de dissolução do fármaco, não atendam às 

especificações, uma das soluções a ser considerada é a reavaliação da fórmula farmacêutica. 

Substituições no tipo e quantidade de adjuvantes utilizados podem ser necessárias para 

obtenção de um produto com qualidade dentro das especificações. A garantia da eficácia 

terapêutica do medicamento também requer avaliação farmacotécnica da fórmula, visando 

alcançar biodisponibilidade adequada do ativo. Atenção especial deve ser dada a escolha de 

cada excipiente a ser incluído em uma fórmula farmacêutica (VILLANOVA; SÁ, 2009). 

Portanto, além de avaliar as características do fármaco e o processo de obtenção da 

forma farmacêutica, o conhecimento prévio dos excipientes é fundamental na etapa de 

formulação, durante o desenvolvimento das formas orais sólidas. Fatores como as 

propriedades físicas e químicas, nomeadamente, a solubilidade, o tamanho, a forma cristalina 

ou amorfa das partículas, devem ser conhecidos. Ainda, as possíveis incompatibilidades 

descritas na literatura, bem como as quantidades usuais a serem empregadas nas formulações, 

devem ser previamente determinadas (VILLANOVA; SÁ, 2009). 

 

5.7 Análise das informações disponíveis na literatura sobre a permeabilidade intestinal 

do ácido fólico 

 

Sköld et al. (2006) relataram o coeficiente de partição em n-octanol/tampão aquoso 

pH 7,4 (log D) para o ácido fólico como sendo inferior a -2. Kasim et al. (2003) calcularam o 

coeficiente de partição para o ácido fólico por diferentes métodos in silico e reportaram 

valores de -0,52 para logP e -2,31 para ClogP . Portanto, após a análise desses dados in silico, 

o ácido fólico não pode ser considerado como de alta permeabilidade, já que exibe um valor 

do coeficiente de partição n-octanol/água que é inferior ao do metoprolol (Log P = 1,72), 

padrão de referência para o limite de alta permeabilidade, devido ao fato da absorção deste 

último no trato gastrintestinal ser de 95% em relação à quantidade administrada (DAHAN; 

MILLER; AMIDON, 2009). 

Verwei et al. (2005) investigaram o efeito das proteínas ligantes de folato na absorção 

de ácido fólico e 5-metiltetraidrofolato (5-metil-FH4) do lúmen intestinal. O transporte dessas 

substâncias através do enterócito foi estudado na presença ou ausência de proteínas de ligação 

de folato bovina (FBP), utilizando cultura de células de adenocarcinoma de cólon humano 
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(Caco-2). O transporte do lado apical para o basolateral foi maior para o ácido fólico 

(Papp=1,7x10-6cm/s) do que para 5-metil-FH4 (Papp=1,4x10-6cm/s), enquanto o transporte do 

lado basolateral para o apical mostrou-se semelhante para ambos os compostos, após 

experimentos realizados por duas horas e utilizando soluções a 1µM de ácido fólico ou 5-

metil-FH4 (pH 7). A permeabilidade aparente em monocamadas de células Caco-2 do ácido 

fólico e do 5-metil-FH4 foi superior a do manitol (Papp=0.5x10–6 cm/s), composto referência 

para baixa permeabilidade, mas menor que a da cafeína (Papp=34x10–6 cm/s), composto 

referência para alta permeabilidade. A adição de FBP ao meio levou a um decréscimo no 

transporte intestinal e acúmulo celular de ácido fólico e 5-metil-FH4. Esses resultados indicam 

que o efeito de FBP na absorção de folato foi dependente da extensão de ligação à mesma no 

lado luminal das células. Foi também demonstrado que o folato ligado a FBP não pode ser 

captado pelas células Caco-2, ou, pelo menos, que o transporte de folato ligado a esta é muito 

lento e não contribui significativamente para a absorção intestinal global. Comparado com os 

compostos de referência, o ácido fólico e o 5-metil-FH4 mostraram uma permeabilidade 

moderada através das células Caco-2, o que indica que a absorção de folato do lúmen do trato 

gastrintestinal é incompleta. 

Resultado contrário foi obtido por Sköld et al. (2006), que também utilizaram células 

Caco-2, obtendo um coeficiente de permeabilidade aparente (Papp) de 0,87 x 10-6 cm.s-1. Esse 

valor foi correlacionado a alta permeabilidade, já que está acima de 0,67 x 10-6 cm.s-1, valor 

de referência empregado no artigo. Também foi relatado neste estudo que a fração absorvida 

do ácido fólico é superior a 90%, sendo seu transporte realizado, principalmente, via 

carreador. 

A alta permeabilidade do fármaco também é ressaltada pela Academia Nacional de 

Ciências dos Estados Unidos. Os referidos trabalhos demonstram que o ácido fólico, quando 

consumido como um suplemento alimentar em jejum, apresenta biodisponibilidade de 

aproximadamente 100%. Em contraste, quando o seu consumo ocorre juntamente com 

alimentos, como é o caso dos grãos e cereais fortificados, sua absorção é reduzida para 

porcentagens menores, de aproximadamente 85%. Cabe ressaltar também que a absorção do 

folato natural que ocorre nos alimentos é ainda menor, sendo estimada uma 

biodisponibilidade de 50%. Consequentemente, a biodisponibilidade do ácido fólico é duas 

vezes maior (100/50) quando administrado em jejum e 1,7 vezes maior (85/50) quando 

administrado em alimentos fortificados comparativamente à obtida a partir dos alimentos 

naturais (NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES USA, 1998; CAUDILL, 2010; SUITOR; 

BAILEY, 2000). 
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5.8 Análise do risco potencial de bioisenção de novos produtos contendo ácido fólico 

 

A bioisenção para formulações sólidas de liberação imediata contendo o ácido fólico é 

justificada, desde que: 

a) o ácido fólico seja classificado em uma das classes passíveis de bioisenção (I ou 

III); 

b) o produto teste contenha apenas excipientes bem estabelecidos para a forma 

farmacêutica, via de administração e fármaco em questão, em quantidades 

compatíveis com a função que se pretende; 

c) em presença de manitol, como adjuvante, este precisa ser qualitativamente e 

quantitativamente idêntico ao contido no produto referência; 

d) os produtos obedeçam ao critério de dissolução, nos meios biorrelevantes com pH 

1,2, 4,5 e 6,8. 

De acordo com os requisitos para classificação de um fármaco como altamente solúvel 

contido nos atuais guias regulatórios, os resultados apresentados na Tabela 18 demonstram 

que, para a definição de D de 1mg, o quociente D/S está abaixo do seu limite crítico, e, 

consequentemente, o ácido fólico poderia ser considerado como altamente solúvel. Entretanto, 

para a definição de D de 5mg, o quociente está acima do limite nos meios com pH 1,2 e 4,5 e, 

portanto, este fármaco seria considerado como de baixa solubilidade. 

De acordo com o guia da Anvisa (BRASIL, 2011b), da União Européia (EMA, 2008) 

e o documento da OMS 'Proposta para isentar os requisitos de BE in vivo' (WHO, 2006c), um 

fármaco é altamente permeável quando este é absorvido por uma extensão de 85% ou mais. 

Ao analisar os dados encontrados na literatura (SKÖLD et al., 2006; VERWEI et al., 2005) 

observa-se experimentos in vitro empregando células Caco-2, que possibilitam a classificação 

do fármaco como de permeabilidade moderada a alta. A alta permeabilidade do fármaco 

também é ressaltada pela Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, onde os 

referidos trabalhos demonstram que o ácido fólico apresenta biodisponibilidade de 

aproximadamente 100% (NATIONAL ACADEMY OF SCIENCES USA, 1998). Assim, esse 

fármaco pode ser considerado altamente permeável. 

Portanto, quando se considera a dose de 1mg, o ácido fólico é classificado como 

altamente solúvel e altamente permeável (classe I) e poderia ser bioisento. Entretanto, quando 

é considerada a dose de 5mg, é classificado como possuindo baixa solubilidade e alta 

permeabilidade (classe II), o que inviabilizaria sua bioisenção, segundo critérios do FDA e 

Anvisa. 
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Nenhum estudo investigando a influência dos excipientes na biodisponibilidade do 

ácido fólico de formulações orais foi reportado. Entretanto, quando um produto teste é 

formulado apenas com os excipientes mostrados na Tabela 10, presentes em quantidades que 

não excedam a quantidade usual em comprimidos de liberação imediata, estes são 

improváveis de alterar a fração de ácido fólico absorvida, de forma significativa para que o 

resultado de um estudo de BE in vivo seja alterado. Entretanto, alguns excipientes, como o 

manitol, incluído nessa tabela, são conhecidos por possuir um potencial efeito na 

biodisponibilidade e, quando estão presentes no produto teste, o risco de bioinequivalência é 

maior (ADKIN et al., 1995; EMA, 2008). Visando minimizar esses riscos é desejável que o 

produto teste tenha composição qualitativamente idêntica e quantitativamente próxima ao 

medicamento de referência, principalmente em relação a esses excipientes. Em decorrência da 

classificação do ácido fólico como fármaco específico, não podendo ser registrado no Brasil 

como genérico ou similar, não existe um produto como referência para comparação, o que 

dificulta uma decisão sobre sua bioisenção baseada no SCB. 

O ácido fólico pode ser considerado como pertencente à classe I ou II do SCB, 

dependendo da dose considerada. A Anvisa e a FDA consideram como candidatos à 

bioisenção apenas produtos da classe I, que apresentem rápida dissolução do fármaco a partir 

da forma farmacêutica, nos meios de dissolução fluido gástrico simulado sem adição de 

enzimas pH 1,2, tampão acetato pH 4,5 e tampão fosfato pH 6,8. Porém, como nenhum dos 

produtos analisados apresentou rápida dissolução nos meios com pH 1,2 e 4,5, novos 

medicamentos de 1mg formulados com os excipientes dos produtos A e B não poderiam ser 

considerados como bioisentos. A OMS e a EMA também apresentam os fármacos classe I 

como candidatos à bioisenção, entretanto, as condições do teste de dissolução são distintas das 

que foram utilizadas neste estudo. 

Apenas a OMS apresenta a possibilidade de isenção dos testes de bioequivalência para 

fármacos da classe II. Para tal, estes devem ser ácidos fracos e que possuam a razão D/S de 

250 mL ou menos em pH 6,8. Além disso, o produto teste deve dissolver rapidamente em pH 

6,8 e apresentar similaridade ao produto de referência nos meios com pH 1,2 e 4,5. O ácido 

fólico possui razão D/S inferior ao limite crítico em pH 6,8 e os produtos analisados se 

dissolveram rapidamente nesse pH. Porém, para a OMS, a condição preconizada para o teste 

de dissolução compreende a utilização do aparato II a 75rpm (ou aparato I a 100rpm) e, neste 

trabalho, os testes foram realizados de acordo com a Anvisa e FDA (aparato II a 50rpm). 

Como a uma velocidade menor os medicamentos atenderam ao critério de dissolução, a 

75rpm este critério provavelmente também seria atendido. Entretanto, no Brasil, o ácido 
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fólico é classificado como medicamento específico e não possui produto de referência, o que 

torna inviável, neste caso, uma conclusão sobre o risco de bioisenção. Porém deve ser 

ressaltado que, ao se comparar os dois produtos analisados neste estudo, estes não 

apresentaram similaridade em pH 4,5, o que implicaria em uma decisão contrária à 

bioisenção. 
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6 CONCLUSÕES 

 

A avaliação dos produtos contendo ácido fólico disponíveis no comércio possibilitou 

encontrar dez produtos, sob a forma farmacêutica comprimido, comercializados no Brasil, 

contendo como fármaco apenas o ácido fólico. A avaliação de seus excipientes indica o 

emprego de adjuvantes comumente utilizados na fabricação de comprimidos. 

O método analítico desenvolvido mostrou-se específico, preciso, exato e linear, sendo, 

portanto, adequado para análise do ácido fólico nos testes de solubilidade e dissolução. Os 

resultados preliminares foram apresentados, sob a forma de pôster, no III Congresso de 

Ciências Farmacêuticas de Ouro Preto (CONCIFOP). O resumo submetido, intitulado 

“Desenvolvimento de metodologia cromatográfica visando avaliação biofarmacêutica do 

ácido fólico”, encontra-se em anexo (ANEXO B). 

Os resultados de solubilidade em equilíbrio do ácido fólico demonstraram que o 

fármaco possui solubilidade dependente do pH, sendo que os valores aumentam com a 

elevação do pH do meio de 1,2 para 6,8. Além disso, dependendo da dose considerada, este 

pode ser classificado como possuindo alta solubilidade (quando se considera a dose de 1mg) 

ou baixa solubilidade (quando se considera a dose de 5mg). 

Os perfis de dissolução para o mesmo medicamento nos três meios, assim como os 

perfis obtidos para os dois medicamentos utilizando um mesmo meio (pH 4,5 ou 6,8) não 

foram semelhantes. Somente os perfis obtidos para os produtos no meio com pH 1,2 

demonstraram semelhança. Cabe ressaltar também que nenhum dos produtos apresentou 

rápida dissolução nos meios com pH 1,2 e 4,5. 

Quanto aos dados encontrados na literatura sobre permeabilidade observam-se 

experimentos in vitro empregando células Caco-2 que possibilitam a classificação do fármaco 

como moderada a altamente permeável. A alta permeabilidade do fármaco também é 

ressaltada pela Academia Nacional de Ciências dos Estados Unidos, onde consta que o ácido 

fólico apresenta biodisponibilidade de aproximadamente 100% (NATIONAL ACADEMY 

OF SCIENCES USA, 1998). 

Diante dos resultados obtidos e aqui apresentados, uma bioisenção não seria 

recomendada para medicamentos sólidos orais de liberação imediata contendo ácido fólico e 

formulado com os excipientes dos produtos analisados neste estudo, pois esses não 

apresentaram a condição requerida de rápida dissolução nos meios fluido gástrico simulado 

sem adição de enzimas pH 1,2 e tampão acetato pH 4,5. 
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Nesse contexto e, embora, no Brasil, os produtos contendo ácido fólico sejam 

medicamentos específicos e não possam ser registrados como similares ou genéricos, os 

resultados deste trabalho sugerem que novos medicamentos contendo os mesmos excipientes 

das formulações estudadas não poderiam ser bioisentos. 
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ANEXO A - Parte da tabela que contem a lista de fármacos candidatos à bioisenção 
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ANEXO B - Resumo CONCIFOP 

 

DESENVOLVIMENTO DE METODOLOGIA CROMATOGRÁFICA VISANDO 
AVALIAÇÃO BIOFARMACÊUTICA DO ÁCIDO FÓLICO 

Bellavinha, K. R.1, Leite, J. C.2, Silva-Barcellos N. M.1, Souza, J.1  
1Cipharma, Escola de Farmácia, Universidade Federal de Ouro Preto, Ouro Preto, Minas 

Gerais, Brasil; 2 Departamento de Farmácia, Escola de Farmácia, Universidade Federal de 
Ouro Preto, Ouro Preto, Minas Gerais, Brasil. 

O ácido fólico (AF) é uma vitamina do complexo B utilizada no tratamento de anemia 
megaloblástica e na prevenção de malformações do tubo neural nos fetos. Apresenta-se como 
uma molécula de baixa solubilidade e estabilidade, sendo facilmente oxidado e decomposto 
na presença de luz, íons metálicos e em temperaturas elevadas. Em decorrência disso, o 
método analítico para sua quantificação deve ser capaz de diferenciar o AF de seu principal 
produto de degradação. O emprego de meios biorrelevantes em estudos biofarmacêuticos, 
como os sucos gástrico simulado (pH 1,2), pós-prandial (pH 4,5) e entérico simulado, além 
causarem interferência no método analítico, podem acelerar a degradação do analito. Assim, o 
presente trabalho objetivou desenvolver uma técnica por Cromatografia a Líquido de Alta 
Eficiência com detector ultravioleta (CLAE-UV) visando avaliação biofarmacêutica do AF. 
Técnicas previamente descritas empregam fase móvel complexa, contendo substâncias 
onerosas, como o hidróxido de tetrabutilamônio, além de longo tempo de análise, coluna 
cromatográfica longa e metilparabeno como padrão interno (PI), cuja detecção não se mostrou 
adequada. O método desenvolvido emprega coluna cromatográfica C18 com 15 cm de 
comprimento, fase móvel composta de tampão fosfato 25mM e acetonitrila (93:7 v:v), 
detecção a 283 nm e curto tempo de análise, 10 minutos, além de paracetamol como PI. Para 
avaliação da solubilidade próximo ao ponto de saturação é necessário método analítico com 
eficiência em ampla faixa de concentração, sendo a dificuldade de solubilização inicial da 
substância química de referência superada adicionando pequena quantidade de hidróxido de 
amônio a 10%, com posterior diluição em fase móvel. A especificidade do método foi 
avaliada em relação aos principais excipientes utilizados para formas farmacêuticas sólidas, 
sendo demonstrada linearidade na faixa de concentração de 0,1 a 200 µg/mL e adequação à 
finalidade proposta. Apoio financeiro: FAPEMIG/ UFOP/Cipharma. 

 


