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“Há um tempo em que é preciso abandonar
as roupas usadas, que já tem a forma do
nosso corpo, e esquecer os nossos
caminhos, que nos levam sempre aos
mesmos lugares. É o tempo de travessia:
e, se não ousarmos fazê-la, teremos
ficado, para sempre, à margem de nós
mesmos.”
Fernando Pessoa.
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RESUMO
O ensaio de dissolução é uma ferramenta fundamental para verificar o desempenho
dos medicamentos in vitro, e, ao longo dos anos, tem mostrado ter também uma
grande relevância in vivo. O objetivo desse projeto foi desenvolver um método de
dissolução, para o produto Xarelto®, comprimidos de liberação imediata contendo
rivaroxabana na dose de 20 mg, que apresentasse relevância in vivo, por meio de
simulações em computador. No capítulo 1 é apresentada uma revisão bibliográfica
sobre o emprego do ensaio de dissolução na isenção dos estudos de
biodisponibilidade entre as principais agências reguladoras, sobre os principais
desafios para o desenvolvimento de um método de dissolução e sobre a importância
dos métodos de dissolução in silico. O capítulo 2 trata do desenvolvimento de método
de dissolução para comprimidos contendo rivaroxabana 20 mg, onde foram
delineadas diferentes condições de dissolução em aparato 2, variando a velocidade
de rotação e a concentração de tensoativo. No capítulo 3, é abordada a estratégia de
Modelagem Biofarmacêutica Baseada em Fisiologia (PBBM) para avaliação da
relevância clínica dos métodos de dissolução desenvolvidos, empregando simulações
em computador no programa GastroPlus®. Através desse trabalho, foi verificado, por
meio de estudos de bioequivalência virtual, que o método de dissolução empregando
aparato 2 a 60 rpm e 900 mL de solução tampão acetato pH 4,5 contendo 0,15% de
lauril sulfato de sódio, foi o mais relevante clinicamente. Esse método continha a
menor concentração de lauril sulfato de sódio e passava no estudo de bioequivalência
virtual, tanto no estado de jejum como alimentado. Foi possível ainda verificar a
capacidade discriminativa desse método por meio de simulações utilizando o
programa de computador DDDPlus™, em relação a alterações em atributos de
qualidade como tamanho de partícula do fármaco e tempo de desintegração dos
comprimidos. Foi estabelecido que a especificação de dois pontos Q = 65% em 15
minutos e Q = 80% em 60 minutos é capaz de discriminar lotes bioequivalentes de
lotes não bioequivalentes. A aplicação de PBBM pode ser utilizada para se obter um
método de dissolução clinicamente relevante e com adequada capacidade
discriminativa para comprimidos de liberação imediata contendo rivaroxabana 20 mg,
tanto em condições de jejum quanto alimentado.
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ABSTRACT
The dissolution test is a fundamental tool to verify drug products performance in vitro,
and, over the years, it has also been shown to have great relevance in vivo. The
objective of this project was to develop a dissolution method for immediate-release
tablets Xarelto® containing rivaroxaban at a dose of 20 mg, that would present
relevance in vivo, through computer simulations. Chapter 1 presents a bibliographic
review on the use of dissolution testing to support biowaiver among the main regulatory
agencies, on the main challenges for the development of a dissolution method and on
the importance of in silico dissolution methods. Chapter 2 deals with the development
of a dissolution method for tablets containing 20 mg rivaroxaban, where different
dissolution conditions were outlined: in apparatus 2, varying the speed of rotation and
the concentration of surfactant. In chapter 3, the Physiology-Based Biopharmaceutical
Modeling (PBBM) strategy is addressed to assess the clinical relevance of the
developed dissolution methods, using computer simulations in the GastroPlus®
program. Through this work, it was verified, via virtual bioequivalence studies, that the
dissolution method applied apparatus 2 at 60 rpm and 900 mL of acetate buffer solution
pH 4.5 containing 0.15% of sodium dodecyl sulfate, was the most clinically relevant.
This method contained the lowest concentration of sodium dodecyl sulfate and passed
the virtual bioequivalence study, both in the fasted and fed state. It was also possible
to verify the discriminatory power of this method through simulations using the
DDDPlus™ computer program, in related to changes in quality attributes such as drug
particle size and tablet disintegration time. It was established that the two-point
specification Q = 65% in 15 minutes and Q = 80% in 60 minutes is able to discriminate
bioequivalent batches from non-bioequivalent batches. The application of PBBM can
be used to obtain a clinically relevant dissolution method with adequate discriminative
capacity for immediate-release tablets containing rivaroxaban 20 mg, both under
fasted and fed conditions.
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CAPÍTULO 1
A IMPORTÂNCIA DOS MÉTODOS IN SILICO PARA A PREVISÃO DA
RELEVÂNCIA IN VIVO DOS MÉTODOS DE DISSOLUÇÃO
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RESUMO
Os métodos computacionais, conhecidos como métodos in silico, tem sido cada vez
mais utilizados na previsão da absorção de fármacos a partir de formas farmacêuticas.
Nesse sentido, o objetivo desse capítulo foi fazer uma revisão da literatura sobre a
importância de tais métodos computacionais na previsão da relevância in vivo dos
métodos de dissolução. Assim, foram discutidos nesse capítulo o ensaio de dissolução
e sua relação com o Sistema de Classificação Biofarmacêutica, os critérios de
bioisenção de acordo com as agências reguladoras Food and Drug Administration –
FDA, European Medicines Agency - EMA, Organização Mundial da Saúde - OMS e
Agência Nacional de Vigilância Sanitária - ANVISA. Foram abordados os fatores dos
métodos de dissolução in vitro que possam retratar a dissolução in vivo, contemplando
aqueles relacionados ao volume do meio de dissolução, a velocidade de agitação e
aparato utilizado, o pH, força iônica e capacidade tamponante do meio. Devido aos
avanços na tecnologia, os métodos in silico conseguem, atualmente, serem utilizados
com grande assertividade na previsão da relevância in vivo de um determinado
método de dissolução in vitro do fármaco a partir de uma forma farmacêutica.
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1. INTRODUÇÃO
O ensaio de dissolução possui grande importância, principalmente, no que se
refere à avaliação de formas farmacêuticas sólidas de uso oral. É utilizado pela
indústria farmacêutica durante o desenvolvimento de produtos, no controle de
qualidade, na avaliação do perfil de dissolução comparativo ao de um medicamento
referência e para acompanhamento de alterações que possam ocorrer durante estudo
de estabilidade do produto e para alterações pós-registro (ABEND et al., 2019;
DOKOUMETZIDIS, MACHERAS, 2006).
Nesse sentido, o desenvolvimento do ensaio de dissolução é uma etapa
importante, uma vez que por meio desse ensaio é possível avaliar a relação entre a
dissolução in vitro do medicamento, as propriedades físico-químicas do fármaco,
formulação, comportamento in vivo e as características biológicas que influenciam na
absorção oral (FAHMY, MARTINEZ, 2019). O organismo humano é bastante
complexo, sendo difícil obter uma condição de ensaio de dissolução in vitro próxima
das condições fisiológicas. No entanto, relacionar todas essas informações pode
auxiliar no desenvolvimento de um ensaio de dissolução compatível com as condições
fisiológicas, e, portanto, clinicamente mais relevante (SILVA et al., 2019).
Em geral, as agências regulatórias recomendam que seja justificado o poder
discriminativo do método de dissolução, por meio de alterações nos atributos de
qualidade da formulação e no processo de fabricação e que possam ter impacto in
vivo. Por outro lado, ainda não é exigida a comprovação in vivo, porém, como
mencionado anteriormente, devido à complexidade do trato gastrointestinal (TGI) e
dos processos de absorção, não há como confirmar se as alterações realizadas na
formulação teriam impacto in vivo, simplesmente pelo perfil de dissolução. Para tal
confirmação seriam necessários estudos de biodisponibilidade, os quais apresentam
custo elevado, acarretando maior tempo de desenvolvimento e consequentemente
atraso na disponibilidade do medicamento para a população. Além disso, não seria
ético colocar indivíduos sadios em exposição a um medicamento somente para
comprovar que o método de dissolução possui poder discriminativo.
Uma alternativa para comprovação da relevância in vivo dos métodos de
dissolução são as simulações computacionais (DUQUE et al., 2019). Os métodos in
silico fornecem informações que contribuem para um desenvolvimento racional da
17

formulação, reduzindo o número de experimentos e gastos desnecessários durante a
etapa de desenvolvimento do medicamento (DUQUE et al., 2018). Há uma variedade
de programas de computador comercialmente disponíveis tais como GNU octave,
MATLAB, R Statistical Enviroment (R Project), Berkeley madona, mLab (Now
MongoDB Atlas), GastroPlus®, Simcyp™, Phoenix, CLOE PK, PK-sim, MoBi, Stella,
Adapt e Nonmem™ (GHATE et al., 2019), que podem auxiliar na definição da
especificação para o ensaio de dissolução com relevância clínica.
Existem também outros programas de computador capazes de modelar e
simular o perfil de dissolução in vitro baseado na propriedades físico-químicas do
fármaco e dos excipientes escolhidos para a formulação, como por exemplo
DDDPlus™ e Simcyp (SIVA toolkit v3). O DDDPlus™, por exemplo, é uma ferramenta
muito útil para reduzir o número de testes de dissolução experimentalmente e auxiliar
na otimização da decisão de quais componentes serão incluídos na formulação
(DUQUE et al., 2018).
Nesse sentido, o objetivo desse capítulo é discutir a importância dos métodos
computacionais (in silico) para a previsão da relevância in vivo dos métodos de
dissolução.

2. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA
2.1. O

Ensaio

de

Dissolução

e

o

Sistema

de

Classificação

Biofarmacêutica
O Sistema de Classificação Biofarmacêutica (SCB) foi proposto por Amidon e
colaboradores (1995), marcando um avanço no desenvolvimento e na área regulatória
de medicamentos no mundo. Tal sistema consiste em classificar os fármacos de
acordo com sua solubilidade aquosa na faixa de pH fisiológico e, sua permeabilidade
intestinal. Dessa forma, para que um fármaco seja absorvido pela via oral deve ocorrer
sua liberação a partir da forma farmacêutica, dissolução nos fluidos do TGI e,
consequentemente, atravessar as membranas dos enterócitos. A partir desse ponto,
o fármaco passa pela veia porta, fígado e chega à circulação sistêmica, estando
disponível para exercer sua ação terapêutica. Grande parte desses eventos é limitada
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pela dissolução, solubilidade e permeabilidade do fármaco nas condições encontradas
no TGI (AMIDON et al.,1995; OLIVEIRA; MANZO, 2009).
O SCB divide os fármacos em quatro classes de acordo com suas
características de solubilidade e permeabilidade: classe I (alta solubilidade e alta
permeabilidade), classe II (baixa solubilidade e alta permeabilidade), classe III (alta
solubilidade e baixa permeabilidade) e classe IV (baixa solubilidade e baixa
permeabilidade). Tal classificação permite inferir que a etapa de dissolução do
fármaco é um pré-requisito para a absorção quando administrado por via oral
(AMIDON et al., 1995). Baseado no SCB, podem ser estabelecidos padrões de
dissolução para predizer a farmacocinética in vivo e, por exemplo, solicitar isenção de
estudos de bioequivalência (LIPKA, AMIDOM, 1999).
Um fármaco é considerado de alta solubilidade quando a sua maior dose
disponível no mercado é solúvel em 250 mL de solução aquosa dentro da faixa de pH
fisiológico de 1 a 6,8 a uma temperatura de 37 ± 0,5ºC. A agência regulatória
americana, Food and Drug Administration – FDA, permite a solicitação de bioisenção
para os fármacos classificados como SCB I e III que apresentem dissolução rápida ou
muito rápida em relação ao tempo de esvaziamento gástrico e os componentes da
formulação não afetem a absorção (FDA, 2017). No Brasil, a bioisenção é permitida
somente para fármacos presentes na instrução normativa-IN nº 10, de 29 de setembro
de 2016, nos termos do artigo 7º da RDC nº 37 de 2011, que dispõe sobre o Guia para
isenção e substituição de estudos de biodisponibilidade relativa e bioequivalência
(ANVISA, 2011). Atualmente essa legislação se encontra em consulta pública nº
1.044, de 8 de abril de 2021 para revisão.
Para formas farmacêuticas de liberação imediata, a dissolução é considerada
rápida se ocorrer dissolução média de no mínimo 85% da dose em até 30 minutos,
utilizando o aparato USP 1 (cesto) com rotação de 100 rpm ou aparato USP 2 (pá)
com rotação de 50 rpm. O perfil de dissolução do produto em estudo deve ser obtido
em no mínimo três meios de dissolução: ácido clorídrico 0,1N ou fluido gástrico
simulado sem enzimas pH 1,2, solução tampão acetato 0,05M pH 4,5 e solução
tampão fosfato 0,05M pH 6,8. A dissolução muito rápida é definida quando a média
da dissolução é no mínimo 85% em 15 minutos nas condições já descritas. De acordo
com a legislação para bioisenção do FDA, quando um medicamento genérico/similar
contendo fármaco Classe I ou III, apresentar a mesma velocidade de dissolução do
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medicamento inovador não é necessário realizar o estudo de bioequivalência (FDA,
2017).

2.2. Isenção de Biodisponibilidade e Bioequivalência
Entre as agências reguladoras do mundo existem algumas diferenças em
relação aos critérios para bioisenção. Davit e colaboradores (2016), descreveram
essas diferenças entre as agências do FDA, EMA e OMS. Dessa forma, será
apresentado a seguir, um resumo dos principais pontos de semelhança e divergências
entres as agências citadas incluindo a agência regulatória brasileira, ANVISA.

2.2.1. Critérios de Bioisenção do Food and Drug Administration - FDA
O FDA considera como candidato à bioisenção as formas farmacêuticas de
liberação imediata contendo fármacos pertencentes às classes I e III do SCB, com
exceção dos produtos que são absorvidos na cavidade oral, como por exemplo, os
comprimidos sublinguais e fármacos com estreita faixa terapêutica. Além disso, a
formulação não deve conter excipientes que possam afetar a velocidade e a extensão
da absorção tais como tensoativos, manitol e sorbitol. Em relação aos medicamentos
que contenham fármacos pertencentes à classe III do SCB, os excipientes utilizados
devem ser qualitativamente e quantitativamente semelhantes ao medicamento
inovador (DAVIT et al.,2016).
O método recomendado pelo FDA para avaliação da solubilidade de acordo
com o SCB é o método do equilíbrio termodinâmico (shake-flask method).
Empregando esse método, a solubilidade do fármaco em função do pH deve ser
determinada na faixa de pH fisiológico (1,0 – 6,8) em soluções aquosas. As
características de ionização do fármaco são importantes para se determinar o número
de condições de pH nas quais a solubilidade será avaliada. Para isso deve-se incluir
pH = pKa; pH = pka +1; pH = pka -1 na faixa de pH 1,0 e 6,8 (FDA, 2017).
Em relação à permeabilidade, é considerado de alta permeabilidade o fármaco
cuja fração absorvida, quando administrado por via oral, for ≥ 85% através dos estudos
de balanço de massa ou biodisponibilidade absoluta, também são aceitos métodos
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alternativos tais como perfusão intestinal in situ ou in vivo e métodos in vitro utilizando
tecidos de intestino e células epiteliais de monocamada (FDA, 2017).
A velocidade de liberação do fármaco no ensaio de dissolução para os
fármacos de classe I do SCB deve ser ≥ 85% em 30 minutos, para os fármacos SCB
classe III deve ser ≥ 85% em 15 minutos nas condições já discutidas anteriormente.
Não é especificado o número de lotes que devem ser avaliados, para associações de
dose fixa ambos os fármacos devem atender aos critérios de aceitação (DAVIT et al.,
2016).

2.2.2. Critérios de Bioisenção da European Medicines Agency – EMA e ICH
Guideline M9 On Biopharmaceutics Classification System Based
Biowaivers
De forma adicional ao FDA, o EMA além de não aceitar a isenção dos produtos
que absorvem na cavidade oral, como os comprimidos sublinguais e fármacos com
estreita faixa terapêutica, também não podem ser isentas as formulações
orosdispersíveis. Assim como recomendado pelo FDA, a formulação não deve conter
excipientes que possam afetar a velocidade e a extensão da absorção do fármaco,
como por exemplo, tensoativos, manitol e sorbitol, porém para as duas classes de
fármacos (I e III), os excipientes utilizados devem ser qualitativamente e
quantitativamente semelhantes ao medicamento inovador (EMA, 2020).
A determinação da solubilidade deve ser realizada dentro da faixa de pH 1,0 –
6,8, preferencialmente utilizando as soluções tampão pH 1,2, pH 4,5, pH 6,8 e pKa se
estiver dentro da faixa de 1,0 a 6,8. Para o fármaco ser considerado de alta
permeabilidade a fração absorvida ≥ 85% e os dados devem ser provenientes de
estudos farmacocinéticos utilizando biodisponibilidade absoluta ou balanço de massa,
também é aceito métodos in vitro utilizando células de Caco-2 (EMA, 2020; DAVIT et
al.,2016).
Em relação ao perfil de dissolução comparativo, os critérios de aceitação são
os mesmos descritos pelo FDA, com uma diferença para os fármacos classe I do SCB.
Para esses fármacos, em alguns casos, quando houver diferença na velocidade de
dissolução, ou seja, um produto apresentar velocidade de dissolução rápida e o outro
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muito rápido é possível utilizar o cálculo do fator f2 para comprovar a semelhança,
desde que haja pontos suficientes para calcular (EMA, 2020).

2.2.3. Critérios de Bioisenção da Organização Mundial da Saúde – OMS
A OMS considera aceitável a isenção de estudo de bioequivalência para formas
farmacêuticas orosdispersíveis contendo fármacos que não são absorvidos na
cavidade oral. Os excipientes utilizados em formulações contendo fármacos
pertencentes à classe I do SCB, devem ser semelhantes quantitativamente e
qualitativamente ao medicamento inovador. A solubilidade do fármaco deve ser
determinada na faixa do pH fisiológico (1,2 a 6,8).
Em relação à origem dos dados de permeabilidade, a OMS não especifica, mas
segue os mesmos critérios do EMA. A OMS também aceita dados in vivo de perfusão
intestinal realizada em humanos. Os critérios de velocidade de dissolução são os
mesmos aceitos pelas demais agências reguladoras, devendo ser realizadas nos três
meios em pH fisiológico (1,2; 4,5 e 6,8) em 900 mL ou menos de meio de dissolução
(DAVIT et al., 2016).
Além dos fármacos SCB classe I e III, ainda é possível solicitar bioisenção para
alguns fármacos pertencentes a classe II do SCB que apresentem alta solubilidade
em 250 mL no pH 6,8. É o caso de alguns ácidos fracos, que devem apresentar
dissolução rápida em pH 6,8 e perfil de dissolução semelhante ao produto inovador
em pH 1,2, pH 4,5 e pH 6,8 (WHO, 2006).

2.2.4. Critérios de Bioisenção da Agência nacional de Vigilância Sanitária
- ANVISA
Atualmente, a ANVISA aceita a bioisenção para os fármacos que constam na
lista da Instrução Normativa (IN) nº 10 de 29 de setembro de 2016 vinculada à
Resolução da Diretoria Colegiada - RDC Nº 37, de 3 de agosto de 2011 seção III. O
requerente deve apresentar estudo de solubilidade pelo método do equilíbrio na faixa
de pH de 1,2 a 6,8 e comprovação de dissolução rápida para os fármacos listados na
IN nº 10/2016, devendo seguir os critérios mencionados anteriormente, utilizando
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volume de 900 mL de meio de dissolução, e apresentar também informações sobre
os excipientes e sua função na formulação (ANVISA, 2011).
Em 2021, a ANVISA autorizou a abertura da Consulta Pública nº 1.044, para
revisão da legislação RDC 37/2011. Como a agência é membro participante do ICH,
os critérios de bioisenção devem seguir aos mesmos critérios descritos no guia ICH
M9.
Baseado nas condições para bioisenção solicitadas pelas agências
regulatórias, previamente descritas, é possível concluir que as condições de estudo e
documentação são semelhantes entre as agências. O FDA possui diferenças em
relação aos critérios para comprovação de alta solubilidade, alta permeabilidade,
dissolução rápida e utilização de volume de meio de dissolução em comparação ao
EMA, OMS e ANVISA (Tabela 1).
Com a finalidade de atender aos critérios estabelecidos por todas as agências
reguladoras é importante que a empresa fabricante do medicamento tenha uma
postura mais conservadora na preparação do dossiê de registro.
Atualmente não existe uma regulamentação para utilização de métodos in silico
para dar suporte aos dados de dissolução, sabendo que os excipientes podem afetar
ou não a biodisponibilidade. Os recursos computacionais poderiam auxiliar como
dados comprobatórios para a bioisenção e definição da faixa de especificação do
ensaio de dissolução.
Tabela 1 - Critérios de bioisenção de acordo com as principais agências reguladoras.
Critérios para
bioisenção
SCB

FDA

EMA

I e III

I e III

OMS
I, III e alguns SCB II
(Ácido Fraco)

ANVISA
Lista IN 10/2016

Idem FDA e EMA, mas
Exceções

Sublinguais e Faixa

Idem FDA e

terapêutica estreita

orosdispersíveis

é aceito

Fármacos com

orosdispersíveis sem

absorção na cavidade

absorção na Cavidade

oral

Oral
Solubilidade em
pH fisiológico
Permeabilidade

Shake Flask
pH = pka; pH = pka +1;
pH + pka -1
≥ 85%

Shake Flask

Shake Flask

Shake Flask

pH 1,2; pH 4,5; pH 6,8

pH 1,2; pH 4,5; pH 6,8

pH 1,2; pH 4,5; pH 6,8

≥ 85%

≥ 85%

≥ 85%
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Classe I: ≥85% 30 min
Velocidade de

Classe I: ≥85% 30 min

Classe I: ≥85% 30 min

Classe III: ≥85% 15 min

Classe I ≥85% 30 min

dissolução

Classe III: ≥85% 15 min

Classe III: ≥85% 15 min

Classe II ≥85% 30 min

Classe III ≥85% 15 min

pH 6,8
Meios de

HCl 0,1N (pH 1,2); pH

HCl 0,1N (pH 1,2); pH

HCl 0,1N (pH 1,2); pH

HCl 0,1N (pH 1,2); pH

dissolução

4,5; pH 6,8

4,5; pH 6,8

4,5; pH 6,8

4,5; pH 6,8

Aparato e

Cesto – 100 rpm

Cesto – 100 rpm

Cesto – 100 rpm

Cesto – 100 rpm

rotação

Pá – 50 rpm

Pá – 50 rpm

Pá – 50 rpm

Pá – 50 rpm

Volume

500 mL

Máximo 900 mL

Máximo 900 mL

Máximo 900 mL

3. FATORES QUE PODEM INTERFERIR NA DISSOLUÇÃO IN VITRO
Diversos fatores interferem na dissolução de um medicamento, podendo estar
relacionados com as propriedades do fármaco como solubilidade, tamanho de
partícula, polimorfismo, formação de sais (ácido, bases e ésteres) e presença de
impurezas. Há também fatores relacionados com a formulação, como os excipientes,
a própria forma farmacêutica e o sistema de liberação (MARCOLONGO, 2003).
No ensaio de dissolução in vitro, diversos fatores relacionados ao teste podem
ter influência no resultado, tais como volume do meio de dissolução, velocidade de
agitação, aparato utilizado, pH do meio de dissolução, uso de âncoras (sinkers), força
iônica do meio, efeito do íon-comum e sua capacidade tamponante, concentração e
tipo de tensoativo quando este é utilizado, além do filtro e método de quantificação
(MARCOLONGO, 2003).

3.1. Fatores relacionados ao volume do meio de dissolução
Os volumes tradicionalmente utilizados nos testes de dissolução são 500 mL
ou 900 mL, outros volumes como 1000 mL, 2000 mL e 4000 mL podem ser utilizados.
O volume de meio é baseado na solubilidade para assegurar a condição de não
saturação (sink condition), ou seja, um volume de meio de dissolução três vezes maior
que a quantidade necessária para solubilizar a maior dose comercial do produto em
estudo. A condição de não saturação é requerida, porém não é obrigatória (USP,
2019).
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O volume do meio de dissolução deve se manter constante durante todo o
ensaio. Na dissolução de produtos de liberação prolongada pode haver perda de meio
por evaporação, tornando-se importante monitorar o volume no início e no final, para
realizar as devidas correções de volume no cálculo ou quando necessário optar por
utilizar equipamentos como cilindros recíprocos - Bio-Dis (USP aparato 3) ou flow
through cell (USP aparato 4). Outra situação de perda é quando o número de coletas
da amostra na cuba acaba reduzindo a quantidade do volume do meio de dissolução.
Uma forma de resolver esse problema é realizar a reposição do meio durante as
coletas. O meio de dissolução reposto deve estar na mesma temperatura, ou seja,
37°C ± 0,5ºC. Essas situações podem prejudicar a dissolução, principalmente para
fármacos de baixa solubilidade, pois a saturação do meio pode afetar a velocidade de
dissolução (HANSON; GRAY, 2004).

3.2. Fatores relacionados com a velocidade de rotação e aparato
A velocidade de rotação do aparato utilizado no ensaio de dissolução produz
um fluxo padronizado, e uma interação sólido-líquido variável entre a forma
farmacêutica e o meio de dissolução. A variação na velocidade de rotação geralmente
produz um efeito linear na velocidade de liberação do fármaco. Isso pode ocorrer para
os aparatos pá ou cesto e depende da característica da forma farmacêutica. A
dissolução de sistemas de liberação prolongada, normalmente não segue esse
racional, por exemplo, para os ensaios conduzidos em aparato 3 ou 4, essa regra não
se aplica, pois possuem diferentes hidrodinâmicas (HANSON; GRAY, 2004).
As velocidades de rotação geralmente utilizadas são 50 rpm a 100 rpm para
cestos e 50 a 75 rpm para pá (USP, 2019), porém velocidades de rotação
intermediárias podem ser mais adequadas para obtenção de métodos discriminativos.
Para o aparato 3, a faixa de imersões (dips) pode variar de 5 a 40 imersões por minuto
(PEZZINI, et al., 2015) e para o aparato 4, os fluxos mais utilizados são 4, 8 e 16
mL/min (HANSON; GRAY, 2004).
A escolha do aparato deve ser baseada nas características da formulação. Com
o intuito de minimizar os artefatos de dissolução, apesar do aparato 3 ter como
principal aplicação, a dissolução de formas farmacêuticas de liberação modificada, é
possível utilizá-lo para formas de liberação imediata. Neste caso, a finalidade seria a
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de evitar a formação de cone (coning) e obter um perfil de dissolução semelhante ao
encontrado no aparato 1, evitando assim aumentar a velocidade de rotação e diminuir
o poder discriminativo do método (ESPÍNDOLA et al., 2018).

3.3. Fatores relacionados ao pH, força iônica, efeito do íon-comum e
capacidade tamponante do meio de dissolução
Meios de dissolução que não possuem capacidade tamponante podem
apresentar variação na velocidade de dissolução. A água destilada, por exemplo, não
possui capacidade tamponante e o pH pode variar entre diferentes laboratórios, por
isso sua utilização acaba sendo desencorajada (NOORY et al., 1999).
Além do fármaco, os excipientes também devem ser levados em consideração
na escolha do pH, pois muitos polímeros têm a dissolução afetada pelo pH conforme
apresentado na Tabela 2 (FERREIRA, 2006).
Tabela 2 - Valores de pH de maior solubilidade de alguns polímeros (FERREIRA, 2006).
Polímero
Copolímero do ácido metacrílico e metilmetacrilato (1:1)
Ftalato de acetato de celulose

pH
5,0 – 7,0
6,2

Eudragit L100

Acima de 6,0

Eudragit S100

Acima de 7,0

Ftalato de hidroxipropilmetilcelulose
Acetoftalato de celulose (CAP)

4,5 – 5,5
Acima de 6,0

A força iônica da solução tampão utilizada como meio de dissolução deve ser
avaliada, uma vez que o mesmo pode interferir na liberação do fármaco a partir de
alguns sistemas de liberação modificada. A Figura 1 traz a representação hipotética
de perfis de dissolução de uma formulação em solução tampão fosfato de potássio
0,05 M pH 6,8 e em solução tampão fosfato de sódio tribásico 0,1M pH 6,8, ou seja,
meios de dissolução com diferentes capacidades tamponantes e diferenças na força
iônica.
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Figura 1 – Representação de perfis de dissolução hipotéticos em meios de dissolução com
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diferentes capacidades tamponantes e diferenças na força iônica
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Fonte: autoria própria, 2021

Neste caso (Figura 1), o aumento da concentração do sal introduziu contraíons, que pode ter reduzido a solubilidade do complexo, ou seja, o tampão utilizado
no meio

de dissolução pode influenciar

na solubilidade do fármaco

e,

consequentemente, na velocidade de dissolução. Outro exemplo hipotético de
dissolução em uma solução tampão fosfato de potássio 0,05 M pH 6,8 e uma solução
tampão fosfato de potássio 0,1M pH 6,8, é apresentado na Figura 2. Neste caso, a
solução tampão com concentração menor de sal resultou em uma baixa solubilidade
e com o aumento da força iônica, o fármaco passou a interagir com o sal, resultando
em aumento da solubilidade (CHACRA et al, 2017).

% Dissolvida

Figura 2 – Comparação da força iônica do tampão fosfato de potássio no meio de dissolução
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Outro fator que deve ser avaliado durante o desenvolvimento de um método de
dissolução, é a influência dos fármacos contendo sal cloridrato ou sais de sódio, pois
em meios que contenham uma grande quantidade de íons da mesma natureza, pode
ocorrer uma redução da velocidade de dissolução influenciada pelo efeito do íoncomum (LI et al., 2005).
Os meios de dissolução têm a função de mimetizar as condições fisiológicas in
vivo no estudo in vitro, sendo assim, a faixa de pH utilizada para simular tais condições
in vivo é de 1,0 a 7,5 (USP, 2019). No entanto, é de conhecimento que os fármacos
podem ter comportamentos de dissolução diferentes ao longo de sua passagem pelo
TGI. Como forma de mimetizar os fluidos do TGI diversos estudos com meios
biorelevantes auxiliam na avaliação da formulação, pois além do pH, possuem em sua
composição taurocolato de sódio e lecitina em diferentes proporções simulando os
fluidos das diferentes regiões do TGI (KLEIN, 2010).
Com o objetivo de desenvolver um método de dissolução robusto e
clinicamente relevante é necessário avaliar todos os parâmetros citados acima, de
forma a considerá-los durante o desenvolvimento. Atualmente existem novas
abordagens de desenvolvimento como, por exemplo, Quality by Design (QbD), onde
são definidos os atributos alvo de qualidade do produto e Quality Target Product
Profile (QTPP), parâmetro que está diretamente conectado com o desempenho in vivo
do medicamento (FLANAGAN, MANN, 2019).

4. O USO DE MÉTODOS IN SILICO
Apesar do ensaio de dissolução possuir comprovadamente ao longo dos anos
sua relevância in vivo, ainda assim são necessários estudos em animais e seres
humanos para avaliação da farmacocinética, bioequivalência e para comprovação do
poder discriminativo do método de dissolução. Uma alternativa para simular a
absorção de fármacos e, consequentemente, reduzir o número de estudos em animais
e em voluntários sadios ou pacientes são os métodos in silico, onde por meio do uso
de um sistema computacional é possível predizer a dissolução de um fármaco a partir
da forma farmacêutica e a absorção desse fármaco no indivíduo ou em uma
determinada população específica (MITRA et al., 2014).
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Os métodos in silico fornecem informações que contribuem para um
desenvolvimento racional da formulação, reduzindo o número de experimentos e
gastos desnecessários durante a etapa de desenvolvimento do medicamento.
Programas de computador como o DDDPlus™ e GastroPlus® são algumas das
ferramentas que podem auxiliar na definição da especificação para o ensaio de
dissolução com relevância clínica e na correlação in vivo-in vitro (CIVIV), além de
estimar o comportamento in vivo do fármaco a partir das informações que são
adicionadas ao programa de computador (SIMULATIONS PLUS, 2019).
O DDDPlus™ é um programa de computador que simula a desintegração e a
dissolução de fármacos e excipientes sob várias condições experimentais, ou seja, o
programa possui modelos matemáticos que são capazes de prever como as
mudanças realizadas na formulação afetam a velocidade de dissolução. É possível
inserir no programa, dados como as propriedades físico-químicas dos insumos e
características da formulação, como por exemplo, dose, forma farmacêutica, sistema
de liberação, tamanho de partícula do fármaco e dos excipientes, definir parâmetros
de dissolução e realizar a simulação (ALMUKAINZI et al., 2015).
Um estudo realizado com os fármacos montelucaste sódico e gliburida
(glibenciclamida), demonstrou que as simulações da dissolução in silico apresentaram
adequada correlação com os experimentos in vitro e ainda foi possível determinar as
melhores condições de dissolução para realização da correlação in vitro-in vivo
(ALMUKAINZI et al., 2015).
Os estudos in silico podem ser associados a um delineamento experimental
(DOE)

para

otimização

da

formulação

de

uma

forma

farmacêutica

e,

consequentemente, redução de horas de trabalho e gastos de reagentes no
laboratório. Um estudo de diferentes formulações matriciais hidrofílicas contendo
doxazosina, demonstrou que o perfil de dissolução observado experimentalmente e o
preditivo apresentaram boa correlação (DUQUE et al., 2018).
Por meio do uso do programa de computador GastroPlus® é possível predizer
a concentração plasmática e, consequente, ter uma compreensão melhor do destino
do fármaco no TGI. Pode-se também verificar se as variações inerentes ao processo
de fabricação que são observadas através do ensaio de dissolução in vitro podem ter
impacto in vivo, auxiliando na definição de especificações mais robustas (ZHANG et
al., 2011).
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Em um estudo com diferentes formas farmacêuticas contendo o fármaco
carbamazepina, foi avaliado por meio de modelagem e simulação farmacocinética, o
impacto dos diferentes tamanhos de partícula do fármaco na absorção quando
administrado em jejum ou em estado alimentado. Foi ainda realizada simulação de
estudo de bioequivalência e determinado o perfil farmacocinético das diferentes
formas farmacêuticas, tendo apresentado uma boa correlação (R2 > 0,95) entre o
preditivo e o observado. Dessa forma, com a utilização de um sistema computacional
pode-se reduzir o tempo de desenvolvimento, gastos desnecessários com estudos de
bioequivalência e ainda é possível determinar a CIVIV (ZHANG et al., 2011).
Há vários fatores que influenciam a absorção dos fármacos a partir de uma
forma farmacêutica de uso oral, tais como a presença de alimentos, o tempo de
esvaziamento gástrico, transportadores, enzimas, patologias e a grande diversidade
étnica. Apesar do ensaio de dissolução ser um modelo in vitro utilizado para predizer
a absorção mais utilizado pela indústria farmacêutica (GHATE et al.,2019), não há
como contemplar as variáveis citadas, em um perfil de dissolução. Por esse motivo, o
método in silico é uma ferramenta que pode auxiliar na determinação de uma
especificação que possua relevância clínica (PEPIN et al., 2016).
Durante anos a modelagem foi utilizada durante a etapa inicial de
desenvolvimento, mas não sendo submetido às agências reguladoras. No entanto,
após as recentes publicações do FDA e da agência europeia, com o intuito de orientar
o setor regulado na elaboração do dossiê de registro contendo simulação e
modelagem baseado em fisiologia (PBPK), como por exemplo os guias Physiologically
based pharmacokinetic analyses - format and content guidance for industry (FDA,
2018), The use of physiologically based pharmacokinetic analyses - biopharmaceutics
applications for oral drug product development, manufacturing changes, and controls
guidance for industry – draft guidance (FDA, 2020), Guideline on the reporting of
physiologically based pharmacokinetic (PBPK) modelling and simulation (EMA, 2019),
é possível elaborar uma documentação robusta com todos os parâmetros necessários
para criação e validação do modelo PBPK.
Dessa forma, torna-se possível monitorar o produto durante todo seu ciclo de
vida, estabelecer correlação in vivo-in vitro, definir especificações de dissolução, além
de avaliar quais são os impactos in vivo em alterações pós-registro, pois os modelos
PBPK podem ser construídos através de dados farmacocinéticos pré-existentes (top
30

down) ou antes mesmo de se obter os dados de concentração versus tempo (bottom
up), diferentemente dos modelos farmacocinéticos empíricos (BRANCO, 2013).
Nos chamados modelos empíricos as taxas de absorção são comandadas pela
constante de absorção (Ka) e a constante de eliminação (Ke) que representa a
eliminação do medicamento do organismo, considerando o indivíduo como um
compartimento único. Nos modelos tipo PBPK, todos os tecidos e órgãos são divididos
em compartimentos, mas estão interligados pela corrente sanguínea. Nesse tipo de
modelo são considerados todos os processos que estão envolvidos na absorção e
eliminação do medicamento (LIN; WONG, 2017).
Pepin e colaboradores (2016) realizaram um estudo com o produto ZURAMPIC
(lesinurad) comprimido para justificar a dissolução e determinar a especificação do
tamanho de partícula baseado na modelagem PBPK. Os resultados de dissolução
gerados foram adicionados ao programa de computador utilizado para estimar a
dissolução no TGI. A capacidade de predição foi confirmada pela demonstração da
similaridade entre a concentração plasmática máxima (Cmax) preditivo e o observado
no estudo clínico. Os autores também verificaram que as formulações que tinham
liberação de mais que 80% em 30 minutos seriam bioequivalentes ao biolote.
São muitos os benefícios do uso dos métodos in silico, assim como justificar a
bioisenção de fármacos classe I, III e alguns fármacos classe II, do Sistema de
Classificação Biofarmacêutica, além de ser possível demonstrar que a dissolução
rápida ou muito rápida pode não ser garantia de bioequivalência (DUQUE et al., 2019).

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Atualmente o ensaio de dissolução é o modelo mais utilizado pelas agências
reguladoras ao redor do mundo para controle de qualidade e predição da
biodisponibilidade. O desenvolvimento do método de dissolução pode ser desafiador,
pois diversos fatores influenciam a sua resposta. O processo de absorção de um
fármaco no organismo é complexo, sendo assim, os métodos in silico são ferramentas
que podem auxiliar no desenvolvimento de um método de dissolução in vitro que seja
mais relevante in vivo, uma vez que permitem predizer a biodisponibilidade do
fármaco. Além disso, esses métodos podem auxiliar no desenvolvimento da forma
farmacêutica, reduzindo o tempo no desenvolvimento do produto, número de
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voluntários,

pacientes

ou

animais

que

serão

submetidos

ao

estudo

de

biodisponibilidade e redução de gastos para acompanhar o ciclo de vida do produto.
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CAPÍTULO 2
DESENVOLVIMENTO DE MÉTODO DE DISSOLUÇÃO PARA
AVALIAÇÃO DE COMPRIMIDOS DE RIVAROXABANA
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RESUMO
A definição das condições de dissolução e as especificações são importantes para o
desenvolvimento de um método de dissolução clinicamente relevante. Conhecer as
propriedades físico-químicas do fármaco é o primeiro passo para o desenvolvimento
de métodos de dissolução. Nesse sentido, o objetivo desse capítulo foi desenvolver
um método de dissolução para comprimidos de rivaroxabana 20 mg empregando
delineamento estatístico para, posteriormente ser empregado em simulações em
computador. Foi determinada a solubilidade da rivaroxabana pelo método do equilíbrio
em solução de HCl 0,1 M (pH 1,2); solução tampão acetato pH 4,5 e solução tampão
fosfato pH 6,8 e, nas mesmas soluções acrescidas de lauril sulfato de sódio (LSS) nas
concentrações de 0,1%, 0,2% e 0,4% e de polissorbato 80 nas mesmas
concentrações. Comprimidos do medicamento Xarelto® 20 mg foram submetidos a
ensaios de qualidade. Foram delineados 12 ensaios de dissolução em solução tampão
acetato pH 4,5, empregando aparato 2, variando a velocidade de rotação e o
percentual de LSS. Os perfis de dissolução foram obtidos experimentalmente. De
acordo com os resultados de solubilidade foi possível inferir que a rivaroxabana não
possui solubilidade dependente do pH. Por outro lado, a presença e concentração de
tensoativos influenciou na sua solubilidade, apresentando maiores valores na
presença do tensoativo aniônico LSS e em sua maior concentração 0,4%. Esse
comportamento devido a presença do LSS também foi verificado nos ensaios de
dissolução.
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1. INTRODUÇÃO
A rivaroxabana (RVR) é um fármaco indicado para a prevenção de
tromboembolismo venoso (TEV), em pacientes submetidos a cirurgia ortopédica,
sendo encontrado nas apresentações de 2,5 mg, 5 mg, 10 mg, 15 mg e 20 mg. Possui
biodisponibilidade oral quase completa entre 80 e 100% na apresentação de 10 mg,
porém sua absorção é reduzida com o aumento da dose no estado de jejum. A dose
de 20 mg deve ser administrada com alimentos, pois o fármaco possui solubilidade
dose dependente, além de apresentar farmacocinética linear no estado alimentado.
Aproximadamente 2/3 da rivaroxabana sofre metabolização hepática mediada pelo
citocromo P450 (CY3A4, CYP2J2), sendo 1/3 eliminado pelos rins em sua forma
inalterada (CHEONG et al., 2019). Sua eliminação envolve sistemas de
transportadores do tipo glicoproteína P (P-gp) e OAT3, possui baixa solubilidade e pH
não dependente sendo classificado como classe II do SCB (STAMPFUSS et al.,
2013).
A RVR (Figura 3) apresenta-se sob a forma de um pó branco a quase branco,
praticamente insolúvel em água com valor de pKa = 10,87 (SHAIK; LUKACOVA;
FRACZKIEWICZ, 2018), é uma molécula com caráter básico, log P (coeficiente de
partição n-octanol/água) = 1,5, peso molecular de 435,89 g/mL e possui três
polimorfos, sendo a forma I termodinamicamente mais estável e a utilizada na
formulação comercial (EMA, 2008).
Figura 3 – Estrutura Molecular Rivaroxabana

Apesar de possuir métodos de dissolução recomendados pela FDA (FDA,
2011), é utilizada na composição do meio de dissolução, quantidade diferente de
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tensoativo para as doses de 10 mg e 20 mg. Além disso, não há um método de
dissolução em farmacopeia ou outros compêndios oficiais reconhecidos pela Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Devido aos diversos fatores envolvidos na
absorção da rivaroxabana, e o fármaco pertencer à classe II do SCB e, em virtude da
importância da relevância in vivo dos métodos de dissolução, justifica-se a aplicação
de tais tecnologias computacionais para o desenvolvimento e avaliação da relevância
in vivo de métodos de dissolução de comprimidos de liberação imediata contendo
rivaroxabana na dose de 20 mg.
O objetivo desse capítulo foi desenvolver um método de dissolução para
comprimidos de rivaroxabana 20 mg empregando delineamento estatístico para,
posteriormente ser empregado em simulações em computador.

2. MATERIAL E MÉTODOS
2.1. Material
O fármaco utilizado foi a rivaroxabana lote 032-180311U – potência 99,7%,
gentilmente cedido por Apsen Farmacêutica. Foram também utilizados os reagentes
acetonitrila grau CLAE (JT Baker, Pennsylvania, EUA), ácido clorídrico (HCl) P.A. 37%
(JT Baker, Pennsylvania, EUA) ácido acético glacial (JT Baker, Pennsylvania, EUA),
acetato de sódio (JT Baker, Pennsylvania, EUA), hidróxido de sódio P.A. (JT Baker,
Pennsylvania, EUA), lauril sulfato de sódio (Merck, Darmstadt, Alemanha) ,
polisorbato 80 - Tween 80 (JT Baker, Pennsylvania, EUA) , fosfato de potássio
monobásico anidro (JT Baker, Pennsylvania, EUA) e fosfato de sódio monobásico
anidro (JT Baker, Pennsylvania, EUA), com grau analítico de pureza e água purificada.

2.2. Determinação da solubilidade e razão dose/solubilidade
A solubilidade da rivaroxabana foi determinada experimentalmente em três
soluções dentro da faixa de pH fisiológico (solução de HCl 0,1 M; solução tampão
acetato 0,05M pH 4,5 e solução tampão fosfato 0,05M pH 6,8) e, nas mesmas
soluções acrescidas do tensoativo aniônico lauril sulfato de sódio (LSS) nas
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concentrações de 0,1%, 0,2% e 0,4% e do tensoativo não iônico polissorbato 80
(Tween 80) nas concentrações de 0,1%, 0,2% e 0,4%.
Em frascos de vidro de 10 mL com tampa de rosca, contendo 10 mL de cada
solução, foram adicionadas cerca de 20 a 100 mg do fármaco, até que a saturação do
meio fosse evidenciada pela presença de material insolúvel, em triplicata. As soluções
foram mantidas sob rotação de 150 rpm, à 37 ± 0,5 °C em incubadora com plataforma
de agitação orbital Tecnal modelo T420 (São Paulo, Brasil) por 72 horas a fim de
determinar a solubilidade das amostras em equilíbrio (BAKA et al., 2007). Alíquotas
foram coletadas no tempo pré-estabelecido e submetidas a centrifugação. Após a
centrifugação, foi realizada diluição de 1 mL do sobrenadante para balão volumétrico
de 10 mL com 50% de água purificada e acetonitrila. A leitura das absorbâncias foi
realizada em espectrofotômetro UV Cary 60 (Agilent, Califórnia, EUA), utilizando uma
curva analítica para cada pH, no comprimento de onda de 248 nm, com cubeta de
quartzo de 10,0 mm de caminho óptico (ÇELEBIER et al., 2014).
Uma solução estoque de rivaroxabana foi preparada pesando 18 mg de
rivaroxabana para um balão volumétrico de 100,0 mL e diluídos para obtenção de uma
curva analítica com as concentrações de 0,5; 5,4; 9,0; 14,4; 18,0; 27,0 e 36 µg/mL
com uma mistura de acetonitrila e água purificada 50/50 para determinar a
solubilidade da rivaroxabana em soluções no ensaio de solubilidade sem a adição de
tensoativo.
Uma solução estoque de rivaroxabana foi preparada pesando 21,04 mg de
rivaroxabana para um balão volumétrico de 100,0 mL e diluídos para obtenção de uma
curva analítica com as concentrações de 6,8; 8,9; 12,4; 17,0; 21,0 e 26,0 µg/mL com
uma mistura de acetonitrila e água purificada 50/50 para determinar a solubilidade da
rivaroxabana em soluções com a adição de tensoativo.
A razão dose/solubilidade foi calculada dividindo-se a maior dose (20 mg) pelo
valor de solubilidade obtido em cada solução analisada.
Os resultados de solubilidade foram submetidos a avaliação estatística por
meio de análise de variância (ANOVA one-way) e Teste de Tukey, empregando o
suplemento do Microsoft Excel Action Stat Pro (Estatcamp, São Carlos, SP).
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2.3. Avaliação do medicamento referência
Amostras do medicamento referência Xarelto® 20 mg comprimidos (Bayer.,
Campinas, Brasil) foram avaliadas quanto aos ensaios de peso médio, teor,
desintegração e dissolução, conforme descrito abaixo.

2.3.1. Peso médio
Foram pesados, individualmente, vinte comprimidos de Xarelto® 20 mg em
balança analítica Sartorius modelo Secura (Sartorius, Gottingen, Alemanha) para
determinação do peso médio. Esse teste se aplica a formas farmacêuticas sólidas de
dose unitária, conforme descrito na Farmacopeia Brasileira 6°edição (BRASIL, 2019).
Foram calculados a média e desvio padrão relativo, mínimo e máximo.

2.3.2. Determinação do teor
Dez comprimidos foram pulverizados em gral com auxílio de um pistilo, tendo
sido pesados 88,9 mg; 90,1 mg e 89,0 mg do pó, e transferidos para balões
volumétricos de 100 mL. A cada balão volumétrico foram adicionados 50 mL de
acetonitrila e água purificada na proporção (50:50), sendo submetidos a agitação
manual para homogeneização da solução e levada ao banho de ultrassom por 15
minutos até a completa solubilização. Em seguida, o volume da solução foi
completado com acetonitrila e água na proporção (50:50). A solução foi filtrada
empregando filtro de seringa com membrana de 0,45 µm de diâmetro de poro. A
quantificação do fármaco foi realizada empregando o mesmo método descrito no item
2.2.

2.3.3. Ensaio de dissolução
Não há monografia descrita em Farmacopeias ou outros Compêndios Oficiais
para ensaio de dissolução dos comprimidos contendo rivaroxabana 20 mg. Dessa
forma, comprimidos do medicamento referência Xarelto® 20 mg foram submetidos ao
ensaio de dissolução empregando o aparato 2 (pá) a 75 rpm, 900 mL de solução
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tampão acetato pH 4,5 contendo 0,4% de lauril sulfato de sódio a temperatura de 37
± 0,5°C, método recomendado pelo FDA (2011), em triplicata, utilizando o
equipamento de dissolução Hanson Vision Elite 8 (Teledyne Hanson, FL, EUA). Foram
realizadas amostragens de 5 mL em intervalos de tempo de 5, 10, 15, 20, 30, 45 e 60
minutos. A quantificação do fármaco foi realizada empregando o mesmo método
descrito no item 2.2.

2.3.4. Desintegração
Seis comprimidos do medicamento Xarelto® 20 mg foram colocados em um
equipamento de desintegração Erweka modelo ZT 322 (Erweka, Langen, Alemanha)
para determinação do tempo de desintegração. Esse teste se aplica a comprimidos
revestidos com filme, conforme descrito na Farmacopeia Brasileira 6°edição (BRASIL,
2019). Foi utilizada água mantida a (37 ± 1) ºC, como líquido de imersão. Foram
registrados o início e fim da desintegração de cada unidade individual e calculado a
média. O limite de tempo estabelecido como critério geral para desintegração de
comprimidos revestidos com filme é de 30 minutos.

2.4. Desenvolvimento do método de dissolução
A escolha da solução tampão foi realizada após a avaliação do perfil de
dissolução sem a utilização de tensoativo, em seguida foi construído um delineamento
experimental (DOE) por meio de um planejamento de composto central inscrito (CCI)
com 2 fatores, empregando o programa de computador Design Expert® versão 13.0
(TIBCO Software Inc., CA, EUA). Os fatores avaliados foram a velocidade de rotação
e concentração de tensoativo entre 0,1% e 0,4% divididos em 2 blocos, cúbicos
(coordenadas -1 e +1) e axiais (-α e +α) com ponto central (Pc) em cada bloco,
totalizando 12 experimentos conforme apresentado na Tabela 3.
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Tabela 3 – Planejamento de composto central dos ensaios de dissolução para comprimidos
do medicamento Xarelto® 20 mg
Experimentos

Aparato

Teste 1
Teste 2
Teste 3
Teste 4
Teste 5
Teste 6
Teste 7
Teste 8
Teste 9
Teste 10
Teste 11
Teste 12

2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2
2

Velocidade de
rotação
50
100
75
75
75
75
60
60
90
90
75
75

Tensoativo (%)
0,25
0,25
0,10
0,40
0,25
0,25
0,15
0,35
0,35
0,15
0,25
0,25

A utilização do modelo composto central inscrito (CCI) possui como vantagem
ser construída sequencialmente conforme a necessidade, ou seja, se forem obtidas
respostas satisfatórias somente com a parte cúbica do planejamento, os ensaios
podem ser encerrados e, caso ainda se tenha dúvida sobre a curvatura da superfície
de resposta, pode-se usar os ensaios no ponto central para avaliar a significância do
modelo e completar o planejamento com os pontos axiais. No ensaio de dissolução a
rotação mínima e máxima do aparato pá são respectivamente 50 e 100 rpm, dessa
forma os pontos axiais não devem ultrapassar os limites de rotação (NETO;
SCARMINIO; BRUNS, 2001).
Todos os experimentos foram conduzidos utilizando um volume de 900 mL de
meio de dissolução a 37°C ± 0,5ºC, por 60 minutos, empregando o equipamento de
dissolução Hanson Elite 8 (Teledyne Hanson, FL, EUA) com coletas de alíquotas de
5 mL nos tempos de 5, 10, 15, 20, 30, 45 e 60 minutos, sem reposição de meio. A
quantidade de fármaco dissolvido foi determinada por meio de espectrofotometria UV
conforme descrito no item 2.2.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
3.1. Determinação da solubilidade e da razão dose/solubilidade
Nas Tabelas 4 e 5 são apresentadas, respectivamente, as equações resultantes
das curvas analíticas para quantificação da solubilidade nas soluções HCl 0,1 M;
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solução tampão pH 4,5; solução tampão pH 6,8 e nas soluções contendo tensoativo
LSS e Tween 80.
Tabela 4 – Dados das curvas analíticas utilizadas na quantificação do fármaco no ensaio de
solubilidade – faixa de trabalho de 0,5 – 36,0 µg/mL
Soluções e faixa de trabalho

Equações e coeficiente de determinação (R2)

Solução HCl 0,1 M

y = 53,491x – 0,006 e R2 = 0,999

Solução tampão pH 4,5

y = 53,328x – 0,0046 e R2 = 0,999

Solução tampão pH 6,8

y = 52,963x – 0,001 e R2 = 0,999

y = absorbância e x = concentração em µg/mL

Tabela 5 – Dados da curva analítica utilizada na quantificação do fármaco no ensaio de
solubilidade com tensoativos – faixa de trabalho de 0,7 – 26,0 µg/mL
Solução e faixa de trabalho

Equação e coeficiente de determinação (R2)

Solução (50:50) ACN:ÁGUA

y = 51,668x – 0,0006 e R2 = 0,999

y = absorbância; x = concentração em µg/mL; ACN = acetonitrila

De acordo a varredura espectrofotométrica, não há interferência dos
tensoativos no comprimento de onda de 248 nm, demonstrando que os diferentes
meios utilizados não impactam no comportamento espectrométrico do fármaco (Figura
4). Dessa forma, não foi necessário realizar uma curva para cada pH, uma vez que
todas as amostras foram submetidas a diluição empregando o mesmo diluente do
padrão para quantificação do fármaco no ensaio de solubilidade.
Figura 4 – Varredura espectrofotométrica da RVR e diluente
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Na Tabela 6 são apresentados os resultados de solubilidade da rivaroxabana
nas diferentes soluções analisadas e o cálculo da razão dose/solubilidade.
Tabela 6 – Resultados da solubilidade de rivaroxabana e razão dose/solubilidade
Solução
HCl 0,1 M
HCl 0,1 M + 0,1%LSS
HCl 0,1 M + 0,2%LSS
HCl 0,1 M + 0,4%LSS
HCl 0,1 M + 0,1%Tween 80
HCl 0,1 M + 0,2%Tween 80
HCl 0,1 M + 0,4%Tween 80
Sol. tampão pH 4,5
Sol. tampão pH 4,5 + 0,1%LSS
Sol. tampão pH 4,5 + 0,2%LSS
Sol. tampão pH 4,5 + 0,4%LSS
Sol. tampão pH 4,5 + 0,1%Tween 80
Sol. tampão pH 4,5 + 0,2%Tween 80
Sol. tampão pH 4,5 + 0,4%Tween 80
Sol. tampão pH 6,8
Sol. tampão pH 6,8 + 0,1%LSS
Sol. tampão pH 6,8 + 0,2%LSS
Sol. tampão pH 6,8 + 0,4%LSS
Sol. tampão pH 6,8 + 0,1%Tween 80
Sol. tampão pH 6,8 + 0,2%Tween 80
Sol. tampão pH 6,8 + 0,4%Tween 80
*Dose = 20mg

Solubilidade
(mg/mL)

CV (%)

0,006
0,046
0,089
0,107
0,031
0,049
0,080
0,006
0,046
0,088
0,101
0,034
0,049
0,080
0,006
0,045
0,089
0,103
0,025
0,052
0,093

3,7
2,8
2,1
4,5
1,9
0,8
0,1
1,2
5,0
2,0
3,1
0,1
2,8
0,1
1,3
4,9
4,1
1,4
2,0
4,6
0,6

Razão*
Dose/solubilidade
(mL)
3333
437
226
186
645
409
250
3333
432
226
197
597
408
250
3333
444
224
194
792
384
216

Os resultados demonstraram que a solubilidade de rivaroxabana não é
dependente do pH e a utilização de tensoativo auxiliou na solubilização e na
molhabilidade, reduzindo a tensão superficial nos solventes analisados. A escolha do
LSS e polissorbato 80 foram definidos por serem os tensoativos mais utilizados nos
métodos de dissolução preconizados pela Farmacopeia Americana e, comumente
utilizados nos laboratórios. O processo de solubilização depende da concentração
micelar crítica (CMC), ou seja, quanto maior a quantidade de tensoativo, maior é a
solubilização, a relação peso/volume é a abordagem mais utilizada na literatura
(SILVA et al., 2002).
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Os resultados de solubilidade apresentados na Tabela 6 foram submetidos a
análise de variância de fator único (ANOVA one-way) seguida do teste de Tukey, de
forma a avaliar as diferenças de solubilidade da rivaroxabana nas soluções testadas.
Foi encontrada diferença significativa (p = 4,59 x 10-49) entre os resultados de
solubilidade submetidos à análise de variância, considerando p < 0,05.
Na Tabela 7 podem ser observados os resultados de solubilidade agrupados
de acordo com as suas semelhanças e diferenças, obtido por meio do Teste de Tukey.
Tabela 7 – Resultados do teste Tukey para solubilidade da rivaroxabana
Grupos
Soluções

Solubilidade (mg/mL)

a

b

c

d

e

f

g

h

i

HCl 0,1 M + 0,4%LSS

0,107403

***

Tampão pH 6,8 + 0,4%LSS

0,103062

***

Tampão pH 4,5 + 0,4%LSS

0,10144

Tampão pH 6,8 + 0,4%Tween 80

0,09259

***

Tampão pH 6,8 + 0,2%LSS

0,089273

***

HCl 0,1 M + 0,2%LSS

0,08867

***

Tampão pH 4,5 + 0,2%LSS

0,088496

***

HCl 0,1 M + 0,4%Tween 80

0,080018

***

Tampão pH 4,5 + 0,4%Tween 80

0,079993

***

Tampão pH 6,8 + 0,2%Tween 80

0,052118

***

Tampão pH 4,5 + 0,2%Tween 80

0,049012

***

***

HCl 0,1 M + 0,2%Tween 80

0,048894

***

***

Tampão pH 4,5 + 0,1%LSS

0,046248

***

***

HCl 0,1 M + 0,1%LSS

0,045764

***

Tampão pH 6,8 + 0,1%LSS

0,045043

***

Tampão pH 4,5 + 0,1%Tween 80

0,033522

***

HCl 0,1 M + 0,1%Tween 80

0,031031

***

Tampão pH 6,8 + 0,1%Tween 80

0,025255

Tampão pH 6,8

0,006394

***

Tampão pH 4,5

0,006126

***

HCl 0,1 M

0,006107

***

***
***

***

***
***

De acordo com os dados da Tabela 7, a solubilidade da rivaroxabana foi
significativamente menor nas soluções sem tensoativos (HCl 0,1 M; solução tampão
pH 4,5 e solução tampão pH 6,8), não havendo, inclusive, diferença de solubilidade
em função do pH, confirmando sua solubilidade independente de pH. Por outro lado,
os tensoativos, utilizados em diferentes concentrações, levaram a maiores valores de
solubilidade da rivaroxabana.
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Em geral, maiores valores de solubilidade foram observados nas soluções
contendo a maior concentração (0,4%) do tensoativo aniônico LSS. Valores
percentuais iguais de tensoativos diferentes podem não refletir as mesmas
concentrações molares e, consequentemente, resultados de solubilização diferentes
(SILVA et al, 2002). Isso foi observado entre LSS que possui peso molecular de 288,38
g/moL e polissorbato 80 com peso molecular 1310,0 g/moL. Neste sentido, a
rivaroxabana demonstrou ser mais solúvel em LSS.

3.2.

Determinação do peso médio, teor, tempo de desintegração e perfil

de dissolução
O peso médio dos comprimidos do medicamento referência Xarelto® 20 mg foi
de 88,90 mg, mínimo = 85,80 mg, máximo = 90,17 mg com desvio padrão relativo =
1,46%. De acordo com os critérios de avaliação de determinação de peso médio para
formas farmacêuticas sólidas em dose unitária, para comprimidos revestidos com
mais que 80 mg e menos que 250 mg descrito na Farmacopeia Brasileira, os limites
de variação não podem ser superiores ± 7,5%, duas unidades podem estar fora do
limite citado, em relação ao peso médio, e nenhuma unidade poderá estar acima ou
abaixo do dobro do limite especificado (BRASIL, 2019). Os resultados obtidos
encontram-se em conformidade com os critérios da Farmacopeia Brasileira.
O peso médio foi utilizado para calcular o teor de rivaroxabana na formulação,
tendo sido obtido o teor de 98,5% de rivaroxabana analisado em triplicada, foi
verificado a ausência de interferência na quantificação da amostra com a utilização de
um placebo previamente manipulado com os excipientes descrito na Bula do
medicamento (BAYER, 2021).
O tempo médio de desintegração obtido foi de 7 minutos, sendo o tempo
mínimo de 5 minutos e máximo 9 minutos.
Os comprimidos do medicamento referência Xarelto® 20 mg foram submetidos
ao ensaio de dissolução empregando o método recomendado pelo FDA para a dose
de 20 mg, sendo o perfil de dissolução obtido apresentado na Figura 5.
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Figura 5 – Perfil de dissolução dos comprimidos do medicamento Xarelto® 20 mg obtido em
900 mL de solução tampão pH 4,5 + 0,4% de LSS, empregando pá a 75rpm
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De acordo com o perfil de dissolução apresentado na Figura 5, empregando o
método recomendado pelo FDA, a rivaroxabana apresentou uma dissolução muito
rápida, o que não é característico de fármacos de baixa solubilidade. Nesse sentido,
a utilização de métodos in silico, pode auxiliar na comprovação da relevância in vivo
do método de dissolução proposto.
Para definir o meio de dissolução que será utilizado no delineamento
experimental, foram conduzidos ensaios de dissolução sem tensoativo conforme
apresentado na Tabela 8 e Figura 6. A rivaroxabana não possui solubilidade e,
consequentemente, dissolução dependente do pH. Por outro lado, de acordo com os
resultados de dissolução, esta pode ter sido influenciada pela presença dos
excipientes da formulação em solução tampão acetato pH 4,5, demonstrando uma
maior liberação do ativo. Dessa forma, o meio de dissolução solução tampão acetato
pH 4,5 requer menores concentrações de tensoativo.
Com o objetivo de compreender o comportamento do fármaco, no ensaio de
dissolução, frente a diferentes concentrações de tensoativo e velocidades de rotação,
o programa de computador Design expert™ versão 13 (TIBCO Software Inc., CA,
USA), foi empregado para obter o delineamento experimental apresentado na Tabela
3. Os perfis de dissolução obtidos a partir desse delineamento, foram utilizados, no
capítulo 3 desta dissertação, para avaliar a influência dos fatores e seus níveis na
dissolução do fármaco e o impacto dessas variáveis na biodisponibilidade da
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rivaroxabana com o uso do programa de computador GastroPlus® (Simulations Plus
Inc., Lancaster, CA, EUA).
Tabela 8 – Resultados de porcentagem dissolvida de rivaroxabana a partir do medicamento
Xarelto® 20 mg, sem a utilização de tensoativo
Tempo (min) / % Dissolvida
Meios de dissolução

Teste

5

10

15

20

30

45

60

HCl 0,1N

Teste preliminar 1

23

31

35

39

47

45

48

Tampão pH 4,5

Teste preliminar 2

38

50

61

61

59

64

57

Tampão pH 6,8

Teste preliminar 3

25

34

41

38

44

43

46

Figura 6 – Perfis de dissolução dos comprimidos de rivaroxabana (Xarelto® 20 mg) sem
utilização de tensoativo
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Na Tabela 9 são apresentados os resultados de porcentagem dissolvida de
rivaroxabana no delineamento experimental e nas Figuras 7 e 8 estão representados
os perfis de dissolução da parte fatorial e axial, respectivamente.
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Tabela 9 – Resultados de porcentagem dissolvida de rivaroxabana no delineamento
experimental composto central inscrito (CCI)
Meios de dissolução / rotação /
aparato II

Tempo minutos / % dissolvida
Testes

5

10

15

20

30

45

60

Tp pH 4,5 + 0,25% LSS - 50rpm

1

5

26

48

66

79

88

93

Tp pH 4,5 + 0,25% LSS - 100rpm

2

45

62

86

95

99

101

102

Tp pH 4,5 + 0,10% LSS - 75rpm

3

33

39

43

47

49

53

54

Tp pH 4,5 + 0,40% LSS - 75rpm

4

67

91

95

96

97

97

98

Tp pH 4,5 + 0,25% LSS - 75rpm

5

49

80

88

92

94

94

94

Tp pH 4,5 + 0,25% LSS - 75rpm

6

49

84

92

93

94

94

94

Tp pH 4,5 + 0,15% LSS - 60rpm

7

35

58

68

73

76

82

84

Tp pH 4,5 + 0,35% LSS - 60rpm

8

40

79

91

95

99

100

100

Tp pH 4,5 + 0,35% LSS - 90rpm

9

58

92

99

100

100

100

100

Tp pH 4,5 + 0,15% LSS - 90rpm

10

45

64

72

76

79

85

85

Tp pH 4,5 + 0,25% LSS - 75rpm

11

53

83

90

93

94

95

95

Tp pH 4,5 + 0,25% LSS - 75rpm

12

43

82

94

95

96

96

96

Figura 7– Perfis de dissolução dos comprimidos de rivaroxabana (Xarelto® 20 mg) de acordo
com o delineamento experimental composto central inscrito (CCI) - Fatorial
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Figura 8– Perfis de dissolução dos comprimidos de rivaroxabana (Xarelto® 20 mg) de acordo
com o delineamento experimental composto central inscrito (CCI) - Axial
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Através da avaliação do gráfico de superfície de resposta (Figura 9), podemos
inferir que a quantidade de tensoativo tem maior influência na dissolução do que a
rotação, ou seja, se mantivermos a rotação constante com um incremento de 0,1% de
tensoativo ao meio de dissolução, a liberação de rivaroxabana aumenta
aproximadamente 45%. No entanto, se mantivermos a concentração de tensoativo
constante e aumentarmos a rotação, a quantidade de rivaroxabana liberada ao meio
de dissolução aumenta cerca 5%.
Figura 9– Superfície de resposta
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4. CONCLUSÃO
De acordo com os dados de solubilidade foi possível inferir que a rivaroxabana
não possui solubilidade dependente do pH. Por outro lado, a presença e concentração
de tensoativos influencia na sua solubilidade, apresentando maiores valores na
presença do tensoativo aniônico LSS e em sua maior concentração 0,4%. Esse
comportamento foi também verificado nos ensaios de dissolução realizados.
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CAPÍTULO 3
AVALIAÇÃO DA RELEVÂNCIA CLÍNICA DO ENSAIO DE
DISSOLUÇÃO PARA COMPRIMIDOS DE RIVAROXABANA 20 MG
POR MEIO DE MODELAGEM BIOFARMACÊUTICA BASEADA EM
FISIOLOGIA (PBBM)
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RESUMO
Nesse capítulo, o objetivo foi utilizar a estratégia de Modelagem Biofarmacêutica
Baseada em Fisiologia (PBBM), para estabelecer as condições de dissolução e
especificação com relevância in vivo para comprimidos de liberação imediata
contendo 20mg de rivaroxabana. Para isso, foi construído um modelo farmacocinético
baseado em fisiologia (PBPK) utilizando dados de concentração plasmática de
administração oral a humanos nos estados de jejum e alimentado descritos na
literatura, empregando o programa de computador GastroPlus®. O modelo foi
verificado com outros dados da literatura e aplicado aos perfis de dissolução
experimentais descritos no Capítulo 2. Foram conduzidos estudos de bioequivalência
virtual com cada perfil de dissolução em condição de jejum e alimentado para escolher
o método de dissolução mais relevante clinicamente. O método escolhido foi
submetido a análise de sua capacidade discriminativa utilizando simulações no
programa de computador DDDPlus™. Foi possível construir um modelo PBPK cujos
parâmetros farmacocinéticos obtidos estavam de acordo com os critérios de aceitação
de erro preditivo e critério de sucesso. Os estudos de bioequivalência virtual
demonstraram que a condição de dissolução aparato 2 a 60 rpm e 900 mL de solução
tampão acetato pH 4,5 utilizando 0,15% de lauril sulfato de sódio apresentou poder
discriminativo satisfatório, tanto em estado de jejum como alimentado. Por meio das
simulações de variações desse perfil em função do tamanho de partícula do fármaco
e do tempo de desintegração dos comprimidos, no DDDPlus™ e bioequivalência
virtual dos mesmos no GastroPlus®, foi possível definir a especificação de Q = 65%
em 15 minutos e Q = 80% em 60 minutos. Foi demonstrado que esse método de
dissolução é capaz de discriminar lotes bioequivalentes de lotes não bioequivalentes
de comprimidos de liberação imediata contendo rivaroxabana 20 mg.
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1. INTRODUÇÃO
A utilização de modelagem e simulação baseados na fisiologia para auxiliar no
desenvolvimento de produtos está em crescimento nos últimos anos, principalmente
após as publicações dos guias Physiologically Based Pharmacokinetic Analyses format and content (FDA, 2018), The Use of Physiologically Based Pharmacokinetic
Analyses - Biopharmaceutics Applications for Oral Drug Product Development,
Manufacturing Changes, and Controls Guidance for Industry (FDA, 2020) e Guideline
on the Reporting of Physiologically Based Pharmacokinetic (PBPK) Modeling and
Simulation (EMA, 2019). Esses guias trazem diretrizes e recomendações para
implementação de modelos farmacocinéticos baseados em fisiologia, do inglês
Physiologically Based Pharmacokinetic (PBPK) e submissão regulatória. Dessa forma,
muitas empresas estão buscando utilizar esse tipo de abordagem para otimizar,
reduzir o custo do desenvolvimento e definir um “espaço seguro”, do inglês, safe space
clinicamente relevante, permitindo uma profunda compreensão entre os atributos
críticos de qualidade e o desempenho clínico.
Para construção de modelos in silico PBPK, além das propriedades físicoquímicas do fármaco, do tamanho de partícula, informações sobre a formulação e
dados de dissolução, é necessário conhecer todos os fatores envolvidos no processo
de absorção, distribuição, metabolismo e eliminação do composto em estudo, além
das informações como idade, gênero, massa corpórea e efeito dos alimentos. Todas
essas informações podem ser provenientes de estudos in vitro, in vivo, in silico ou da
literatura (GHATE et al., 2019).
Os modelos PBPK são modelos matemáticos que compreendem a anatomia e
fisiologia do corpo humano tais como tamanho e volume do órgão, fluxo sanguíneo,
localização dos transportadores e a interação com o fármaco conforme suas
propriedades físico-químicas, forma farmacêutica e sistema de liberação. Dessa
forma, os efeitos que ocorrem em cada órgão irão influenciar os demais
sucessivamente (ZHANG et al., 2011). Assim, é imprescindível que essas informações
sejam confiáveis e o desempenho do modelo preditivo possa ser verificado por meio
da comparação com os dados observados in vivo utilizando análise estatística
adequada e com critérios de aceitação previamente estabelecidos.
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A rivaroxabana é um fármaco utilizado para prevenção e tratamento da
formação de coágulos nos vasos sanguíneos, seja prevenindo a sua formação na veia
após cirurgia ortopédica ou no tratamento da trombose venosa profunda (TVP),
embolia pulmonar (EP), síndrome coronariana aguda e na prevenção de acidente
vascular cerebral (AVC) (BAYER, 2021), inibindo o Fator Xa livre, ligado ao coágulo e
no complexo da pro-trombinase (MUECK et al., 2013).
Nas doses de 2,5 mg a 10 mg, a rivaroxabana apresenta farmacocinética linear
no estado em jejum, sendo que nas doses de 15 e 20 mg apresenta redução na
biodisponibilidade, mas não proporcional,

cerca de 66% são absorvidos,

demonstrando que a absorção da rivaroxabana é dose dependente e incompleta, o
que se deve a diminuição da sua solubilidade (KUBITZA, 2006). No estado alimentado
a biodisponibilidade é maior que 80% e apresenta farmacocinética linear para todas
as dosagens, sendo assim, é recomendado que as doses de 15 e 20 mg sejam
administradas com alimentos (STAMPFUSS et al., 2013).
A rivaroxabana é classificada como um fármaco de alta permeabilidade. É
metabolizada no fígado pela CYP3A4 e CYP2J2 por processo oxidativo, sofrendo
ainda captação pelo transportador de influxo, OAT3, nos rins em conjunto com a
glicoproteína P-gp (SHAIK et al., 2018; TSURUYA et al., 2017). Por se tratar de um
fármaco pertencente à classe II do Sistema de Classificação Biofarmacêutica, a
dissolução é a etapa limitante para a absorção, ou seja, a dissolução do fármaco no
organismo irá determinar a sua biodisponibilidade, dessa forma, é essencial ter um
método de dissolução in vitro apropriado para prever o desempenho in vivo.
O objetivo desse capítulo foi avaliar a relevância clínica das condições de
ensaios de dissolução para comprimidos de rivaroxabana 20 mg, por meio do
desenvolvimento e aplicação de um modelo farmacocinético PBPK, utilizando dados
de dissolução in vitro e in silico, numa estratégia de modelagem biofarmacêutica
baseada em fisiologia – do inglês Physiologically Based Biopharmaceutics Modeling
(PBBM).

2. MÉTODOS
2.1. Desenvolvimento do modelo farmacocinético PBPK
58

Na Figura 10 é apresentado o fluxograma com as etapas de desenvolvimento
do modelo farmacocinético PBPK.
Figura 10– Fluxograma representativo das etapas de desenvolvimento do modelo PBPK

Fonte: autoria própria, 2021
A construção do modelo PBPK da rivaroxabana foi realizada empregando o
programa de computador GastroPlus® versão 9.8 (Simulations Plus Inc., Lancaster,
CA, EUA). Para isso, foram inseridos inicialmente no programa, os parâmetros físicoquímicos e biofarmacêuticos, obtidos por meio de predições empregando o módulo
ADMET Predictor® do GastroPlus®, ou da literatura, e os dados experimentais
detalhados na Tabela 10. As predições envolvendo o ADMET Predictor®, foram
realizadas por meio da análise de um arquivo de computador com extensão .mol,
contendo a estrutura química da rivaroxabana, obtida da base de dados ChemSpider
(CHEMSPIDER, 2021).
Tabela 10 – Parâmetros inseridos no GastroPlus® para o desenvolvimento do modelo PBPK
Parâmetros
Peso Molecular
Log P
Solubilidade

Valores
Referências
435,89 g/mL
ADMET Predictor®
1,5
SHAIK et al., 2018
0,06 mg/mL em pH 1,2; pH
Experimental
4,5 e pH 6,8
Solubilidade FaSSIF
0,02 mg/mL
WILLMANN et al., 2013
Solubilidade FeSSIF
0,08 mg/mL
WILLMANN et al., 2013
pKa
10,87
ADMET Predictor®
Raio da partícula
7,79 µm
Experimental
Fup
5,1 %
SHAIK et al., 2018
Razão sangue e plasma
0.716
GRILLO et al. 2012
Permeabilidade efetiva
3,02 x 10-4 cm/s
CHEONG et al., 2019
Transportador de influxo OAT3
Vmax = 4,62 x 10-7 mgs/s
Dados otimizados
nos rins
Km = 0,479 mg/L
Transportador de efluxo P-gp
Vmax = 2,13 x 10-5 mg/s
Dados otimizados
nos rins
Km = 10,03 mg/L
Fup: fração não ligada a proteína plasmática;Km: Constante de Michaelis-Menten; Vmax: Velocidade
máxima da taxa metabólica
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Os dados in vivo de concentração plasmática após a administração oral de
comprimidos do medicamento Xarelto® 20 mg, nas condições de jejum e alimentado,
utilizados na construção do modelo PBPK, foram extraídos do trabalho de Kubitza et
al. (2006) (Tabela 11) utilizando o software Web Plot Digitizer (ROHATGI, 2020).
Kubitza et al. (2006) descrevem que as médias das concentrações plasmáticas das
condições em jejum e após alimentação contendo alto teor de gordura, foram obtidas
de dez homens caucasianos saudáveis, com idade entre 18 e 45 anos e índice de
massa corporal (IMC) de 18 a 32 Kg/m2.
Tabela 11 – Dados farmacocinéticos da dose de 20mg no estado em jejum e alimentado
(KUBITZA et al., 2006)
Jejum
Tempo (h)

Concentração
(ng/mL)

Alimentado
Concentração
Tempo (h)
(ng/mL)

0.0

0

0.0

0

0,5

16,7

0,5

1,9

0,7

44,3

0,7

10,8

1,0

69,0

1,0

24,5

1,3

90,6

1,3

36,3

1,6

100,5

1,6

56,9

2,0

119,2

2,0

109,0

2,5

130,0

2,5

198,5

3,0

131,9

3,0

229,9

4,0

126,8

4,0

244,6

6,0

79,2

6,0

163,8

8,0

61,2

8,0

109,5

12,0

41,9

12,0

58,0

15,0

25,8

15,0

31,2

24.0

9,9

24.0

8,9

Dessa forma, foi desenvolvido um modelo PBPK considerando a fisiologia de
homens saudáveis de 33 anos, 80,8 kg de peso corporal e 24,4 kg/m 2 de IMC, de
forma a contemplar as características descritas por Kubitza et al. (2006). Os
coeficientes de partição entre cada tecido e plasma sanguíneo (Kp) e as frações do
fármaco não ligadas aos tecidos (Fut) foram calculadas empregando o método de
Poulin, disponível no módulo PBPKPlus™ do GastroPlus®. Tal método foi considerado
tanto para tecidos cuja entrada do fármaco é limitada por perfusão sanguínea quanto
para aqueles cuja entrada é limitada pela permeabilidade. O clearance renal foi
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calculado por meio do produto entre a filtração glomerular e a fração do fármaco não
ligada às proteínas plasmáticas. O clearance hepático foi obtido por meio de predição
empregando o módulo ADMET Predictor® do GastroPlus®.
Para simular a condição de jejum, foram realizadas otimizações dos valores de
ASF (Absorption Scale Factors), no modelo ACAT™ (Modelo Compartimental
Avançado de Absorção e Trânsito), que são fatores utilizados pelo GastroPlus ® para
considerar as mudanças de permeabilidade ao longo do trato gastrointestinal. Essas
otimizações foram feitas baseando-se na curva plasmática da administração do
medicamento Xarelto® 20 mg, descrita por Kubitza et al. (2006) e relatada na Tabela
11.
De forma a simular a condição de estado alimentado, foi utilizada a fisiologia
padrão para humanos no modelo ACAT™, considerando o modelo de alta caloria (900
Kcal) e alto teor de gordura (55%), sem alterar os valores de ASF.
Para cada estado, jejum e alimentado, foram realizadas simulações sem perfis
de dissolução, selecionando a forma farmacêutica comprimidos de liberação imediata
(IR: Tablet), sendo considerado o tempo de simulação de 24 horas. Os parâmetros
farmacocinéticos obtidos Cmax (concentração máxima), Tmax (tempo para atingir a
concentração máxima), ASC0-inf (área sob a curva do tempo zero até infinito) e ASC0-t
(área sob a curva do tempo zero a t = 24 h), foram comparados com os parâmetros
observados (KUBITZA et al., 2006), nos respectivos estados jejum e alimentado. Tais
parâmetros foram comparados por meio do erro preditivo (%EP), descrito na Equação
1 (FDA, 1997).
Equação 1:

%𝐸𝑃 = 𝑃𝑟𝑒𝑑𝑖𝑡𝑜 − 𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜/𝑂𝑏𝑠𝑒𝑟𝑣𝑎𝑑𝑜 𝑥 100

2.1.1. Verificação do modelo PBPK
Para a verificação do modelo PBPK construído foram utilizados os parâmetros
farmacocinéticos Cmax e ASC0-t da administração oral de comprimidos de Xarelto® 20
mg em indivíduos no estado em jejum e alimentado descritos por Kubiza et al (2005a;
2005b) e Stampfuss et al (2013) com a finalidade de validar a estratégia de
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modelagem e simulação (M&S). Tais parâmetros foram obtidos por meio de
simulações sem perfis de dissolução, selecionando a forma farmacêutica IR: Tablet.
De forma a avaliar o uso do modelo frente a perfis de dissolução, uma segunda
verificação foi conduzida, utilizando o perfil de dissolução experimental do Xarelto® 20
mg comprimidos com o método recomendado pelo FDA (aparato 2 a 75 rpm e 900 mL
de solução tampão acetato pH 4,5 contendo 0,4% de lauril sulfato de sódio - LSS).
Para isso, o perfil foi inserido no programa, tendo sido aplicada a função de Weilbull e
selecionada a forma farmacêutica CRU: Dispersed, de forma que o programa
utilizasse os dados de dissolução. Simulações foram realizadas tanto na condição de
jejum como alimentado.
Os critérios de aceitação foram estabelecidos aplicando o método de critério de
sucesso descrito por Abduljalil et al (2014), que consiste na utilização do tamanho da
amostra e na variação intraindivíduo dos dados observados para definir uma faixa com
99% de intervalo de confiança (IC) em que a razão da média geométrica de Cmax e
ASC0-t do modelo predito não deve exceder os limites superiores e inferiores do
intervalo definido, conforme apresentado nas Equações 2 e 3.

Equação 2:

𝐶𝑉%

𝛼 = √𝑙𝑛 (( 100 )2 + 1)

Equação 3: 𝐿𝑖𝑚𝑖𝑡𝑒 𝑖𝑛𝑓𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 𝑒 𝑠𝑢𝑝𝑒𝑟𝑖𝑜𝑟 = 𝑒𝑥𝑝 [𝑙𝑛 𝑙𝑛 (𝑥) ± 4,26

𝛼
√𝑁

]

Onde alfa é o desvio padrão dos dados naturais em escala logarítmica
calculado a partir dos valores de coeficiente de variação (CV%) dos dados observados
(Equação 2), N é o tamanho da população descrito no estudo clínico, 𝑋 é a média
geométrica dos parâmetros farmacocinéticos observados (Equação 3).
Outra abordagem foi utilizar os parâmetros farmacocinéticos preditos e
compará-los com os dados observados para calcular o erro preditivo (%EP),
previamente descrito. O modelo predito é considerado aceitável se o %EP não for
superior a ± 15% da média absoluta.
Os resultados obtidos foram considerados aceitáveis se atendessem aos
critérios estabelecidos de uma das duas abordagens propostas.
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2.1.2. Aplicação do modelo PBPK
Após a verificação do modelo farmacocinético foram adicionados ao software
GastroPlus® os perfis de dissolução nas condições apresentadas na Tabela 12. Tais
perfis foram utilizados para simulação das curvas de concentração plasmática, de
forma a avaliar o impacto de cada perfil de dissolução na absorção da rivaroxabana,
tanto na condição de jejum como alimentado. No modelo construído a opção de forma
farmacêutica CRU: Dispersed foi selecionada, dessa forma é possível utilizar o perfil
de dissolução, por meio da aplicação da função de Weibull, para comparar o
comportamento dos diferentes perfis de dissolução.
O modelo de Weibull permite estabelecer o formato da curva dissolução,
podendo ser definida como parabólica se “b” < 1, exponencial se, “b” = 1, e sigmoide
se “b” > 1, indicando o grau de inclinação da curva e como a difusão das partículas
ocorrem na solução em cada perfil de dissolução, podendo ser mais lenta ou mais
acentuada, onde “A” refere-se a escala de tempo no processo de dissolução ou o
tempo necessário para dissolver 63,2% do fármaco (MARQUES, 2011; COSTA,
LOBO, 2000).
Tabela 12 – Delineamento dos estudos de bioequivalência virtual (VBE)
Número do

Teste

Teste

Forma de
administração

1

Tampão pH 4,5 + 0,25% LSS 900 mL / Pá / 75 rpm

Jejum

2

Tampão pH 4,5 + 0,10% LSS 900 mL / Pá / 75 rpm

Jejum

3

Tampão pH 4,5 + 0,25% LSS 900 mL / Pá / 50 rpm

Jejum

4

Tampão pH 4,5 + 0,25% LSS 900 mL / Pá / 100 rpm

Jejum

5

Tampão pH 4,5 + 0,15% LSS 900 mL / Pá / 60 rpm

Jejum

6

Tampão pH 4,5 + 0,25% LSS 900 mL / Pá / 75 rpm

Alimentado

7

Tampão pH 4,5 + 0,10% LSS 900 mL / Pá / 75 rpm

Alimentado

8

Tampão pH 4,5 + 0,25% LSS 900 mL / Pá / 50 rpm

Alimentado

9

Tampão pH 4,5 + 0,25% LSS 900 mL / Pá / 100 rpm

Alimentado

10

Tampão pH 4,5 + 0,15% LSS 900 mL / Pá / 60 rpm

Alimentado

Tampão pH 4,5 + 0,4% LSS 900 mL / Pá / 75 rpm

Jejum/ alimentado

Teste de
dissolução
referência
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2.2. Estudo de bioequivalência virtual
O modulo de simulação populacional do GastroPlus® (Population Simulator) foi
utilizado para conduzir os estudos de bioequivalência virtual e definir quais as
condições de dissolução e especificação possuem relevância

in vivo. A

bioequivalência foi avaliada comparando a curva de concentração plasmática
simulada considerando os perfis de dissolução experimentais obtidos nas condições
descritas na Tabela 12, em relação à concentração plasmática utilizando o perfil de
dissolução obtido em solução tampão acetato pH 4,5 contendo 0,4% LSS, volume de
900 mL, aparato pá e velocidade de agitação de 75 rpm recomendado pelo FDA,
considerado como referência. Foram realizados estudos cruzados virtuais (virtual
crossover trials), randomizados a partir da distribuição de Log normal, considerando
25 indivíduos caucasianos saudáveis com peso corporal entre 65 e 95 Kg, e índice de
massa corporal de 19 a 29 kg/m2. Foi admitida uma variabilidade de 10% para os
parâmetros fisiológicos em cada uma das simulações de bioequivalência virtual
(BABISKIN; ZHANG, 2015).
Foram considerados bioequivalentes os testes que apresentaram valores
dentro do intervalo de confiança de 90% da razão das médias geométricas dos
parâmetros farmacocinéticos Cmax, e ASC0-t apresentados pelo software no intervalo
de 80% - 125% (FDA, 2001; BRASIL, 2006).
2.3. Avaliação da robustez do método de dissolução selecionado
De forma a avaliar a robustez do método de dissolução selecionado no estudo
de bioequivalência virtual frente a alterações de atributo críticos de qualidade, como
variação no tempo de desintegração e tamanho de partícula, o programa de
computador DDDPlus™ (Simulations Plus Inc., Lancaster, CA, EUA) foi utilizado.
Para isso, foram utilizados como dados de entrada no programa a solubilidade
experimental da rivaroxabana, pKa, o perfil de dissolução selecionado no estudo de
bioequivalência virtual, além dos valores de solubilidade do fármaco em diferentes
concentrações de solução tampão acetato pH 4,5 contendo lauril sulfato de sódio LSS (0,05 mg/mL, 0,09 mg/mL e 0,11 mg/mL em 0,1% LSS, 0,2% LSS e 0,4%LSS
respectivamente). Foi ainda utilizado como dado de entrada no programa, uma
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formulação estimada para o medicamento Xarelto® 20 mg comprimidos, contendo as
concentrações usuais dos excipientes utilizados. Foi calculado o fator de aumento de
solubilidade que o LSS provoca na dissolução, por meio da análise dos valores de
solubilidade nas diferentes concentrações de LSS, feita pelo programa.
Foram realizadas otimizações tendo-se como base o perfil de dissolução
experimental selecionado como de maior relevância in vivo, por meio do estudo de
bioequivalência virtual. Por meio dessas otimizações, foram obtidas as constantes de
calibração de todos os componentes das formulações, de forma a obter um perfil de
dissolução simulado próximo do perfil de dissolução experimental.
Em seguida, foi realizada uma análise de sensibilidade dos parâmetros (PSA),
para avaliar a influência do tamanho de partícula do fármaco, tempo de desintegração,
concentração de croscarmelose sódica, lactose e lauril sulfato de sódio na dissolução.
Foram ainda realizadas simulações (virtual trials simulations) variando a o tempo de
desintegração de 3,8 a 12,8 minutos e tamanho de partícula (raio) de 1,8 a 34,9 µm.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO
A construção do modelo PBPK de rivaroxabana foi realizada inicialmente sem
os dados de dissolução, pois a introdução dos dados de dissolução diretamente no
modelo PBPK muitas vezes não permite estimar a interação da variabilidade
fisiológica. Dessa forma, se o modelo PBPK for inicialmente verificado frente aos
dados clínicos observados e o perfil de dissolução for incorporado posteriormente,
contribuindo com o modelo, pode-se dizer que o método de dissolução é biopreditivo
(JAMEI et al., 2020).
Os parâmetros farmacocinéticos biodisponibilidade (F%), Cmax, ASC0-t,
clearance (CL), volume de distribuição (Vd), Tmax e meia-vida (T1/2) do estudo com
alimento e jejum foram calculados pelo software GastroPlus® (Tabela 13) e
comparados com os valores reportados em literatura (KUBITZA et al., 2006). A
simulação da administração de 20 mg da rivaroxabana em comprimidos, em estado
de jejum resultou em uma redução de 56%, 69% para Cmax e ASC0-t respectivamente,
em relação ao estado alimentado. Tais resultados demonstram que a administração
com alimento melhora a biodisponibilidade da rivaroxabana conforme reportado na
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literatura (GREENBLAT et al., 2018; KUBITZA et al., 2005; MUECK et al., 2011;
STAMPUFUSS et al., 2013).
Tabela 13 – Parâmetros farmacocinéticos de rivaroxabana nos estados de jejum e alimentado
Estado alimentado

Estado de jejum

Parâmetro
Farmacocinético

Predito

Observado

Predito

Observado

F%

88

80 – 100

62

66

CL (L/h)

13,3

10,0

13,3

10,0

Vd (L)

48,5

48.9

48,5

48.9

T1/2 (h)

2,5

4,1 – 14,0

2,5

4,9 – 9,1

Tmax (h)

3,4

1,3 - 6,0

3,1

0,8 – 4,0

Cmax (µg/mL)

0,236

0,244

0,137

0,132

ASC0-t (µg-h/mL)

1,7677

1,8201

1,2137

1,2549

O objetivo do modelo construído foi auxiliar na definição da especificação e
condições de dissolução e desse modo definir um método clinicamente relevante.
Sendo assim, a ausência das enzimas CYP3A4 e CYP2J2 no modelo não impactou
na avaliação dos dados, visto que o clearance sistêmico, que é dependente da
combinação do mecanismo hepático e renal, apresentou valores próximos ao
observado, assim como o volume de distribuição (Tabela 13). Dessa forma, a
simplificação do modelo PBPK proposto não comprometeu a capacidade de
reproduzir adequadamente os processos de absorção, metabolismo, distribuição e
eliminação.
A correlação entre a curva de concentração plasmática simulada e observada
(KUBITZA et al. 2006) no estado alimentado foi de R2 = 0,931 conforme apresentado
na Figura 11. Os valores de %EP foram menores que 15% e as razões de Cmax e
ASC0-t entre os dados observado e predito foram de 0,97 (0,71-1,41) e 0.97 (0,641,56), respectivamente (Tabela 14), atendendo aos critérios de aceitação previamente
descritos.
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Figura 11 – Curva plasmática observada (KUBITZA et al., 2006) e simulada de comprimidos
de rivaroxabana 20 mg em estado alimentado
R2 = 0,931

Observado
Simulado

Tabela 14 – Parâmetros farmacocinéticos do estudo observado (KUBITZA et al., 2006) e
simulado em estado alimentado e jejum após a administração do medicamento Xarelto® 20
mg
Estado alimentado (20 mg)
Parâmetros
PK

Observado
(n = 10)
Cmax
µg
/mL
0,244

CV%

26

Razão P/O
Critério de
Sucesso
%EP

Estado jejum (20 mg)
Observado
(n = 10)

Predito

Predito

ASC0-t

Cmax

ASC0-t

Cmax

ASC0-t

Cmax

ASC0-t

µg -h/mL

µg/mL

µg -h/mL

µg /mL

µg -h/mL

µg /mL

µg -h/mL

1,8201

0,236

1,7677

0,131

1,4427

0,137

1,2137

33

41

34
0,97

0,97

1,05

0,84

0,71 – 1,41

0,64 – 1,56

0,65 – 1,54

0,59 – 1,70

3,5

2,9

4,5

16

CV, coeficiente de variação (KUBITZA et al, 2006); Razão P/O = razão predito/observado

Conforme discutido anteriormente a biodisponibilidade da rivaroxabana é
reduzida no estado em jejum. Nesse sentido, a otimização dos fatores de absorção
(ASF), com a finalidade de ajustar a absorção preditiva em cada compartimento do
trato gastrointesintal (TGI), em comparação aos dados observados em jejum (Figura
12), levou a uma redução dos valores de ASF (Tabela 15). Essa redução dos valores
de ASF, permite inferir que esses fatores podem ser considerados como indicadores
importantes no comportamento do fármaco em relação as mudanças fisiológicas que
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ocorrem no estado jejum e alimentado, principalmente porque ainda existem diversos
fatores desconhecidos em relação a absorção na porção inferior do TGI (MITRA et al.,
2018). Nesse sentido, a otimização foi considerada satisfatória, pois o coeficiente de
determinação estimado foi de R2 = 0,974 (Figura 12) e, Cmax e ASC0-t apresentaram
resultados dentro do critério de aceitação (Tabela 14).
Figura 12 – Curva plasmática observada (KUBITZA et al., 2006) e simulada de comprimidos
de rivaroxabana 20 mg em estado jejum
R2 = 0,974

Observado
Simulado

Tabela 15 – Valores dos fatores de absorção (ASF) padrão do GastroPlus® e otimizados
Compartimentos no modelo
ACAT™
Estomago
Duodeno
Jejuno 1
Jejuno 2
Íleo 1
Íleo 2
Íleo 3
Ceco
Cólon

Valores ASF Padrão
0
2,643
2,658
2,629
2,592
2,568
2,505
0,622
1,206

Valores de ASF
Otimizados
0
1,836
1,836
1,836
1,836
1,836
1,836
0,023
0,241

A verificação do modelo PBPK por meio da comparação dos parâmetros
farmacocinéticos obtidos por meio das simulações, nos estados de jejum e
alimentado, com os dados reportados por Kubitza et al. (2005a; 2005b) e Stampfuss
et al. (2013), são apresentados nas Tabelas 16 e 17, respectivamente.
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Tabela 16 – Verificação do modelo PBPK a partir dos dados simulados de administração de
comprimidos de rivaroxabana 20 mg, em estado de jejum e alimentado, em comparação com
os dados observados (KUBITZA et al., 2005a; 2005b)
Estado alimentado (20 mg)
Parâmetro
s PK

CV%

Observado
(n = 7)

Estado jejum (20 mg)
Observado
(n = 7)

Predito

Predito

Cmax

ASC0-t

Cmax

ASC0-t

Cmax

ASC0-t

Cmax

ASC0-t

µg /mL

µg -h/mL

µg/mL

µg -h/mL

µg /mL

µg -h/mL

µg /mL

µg -h/mL

0,318

1,9030

0,236

1,7677

0,173

1,612

0,137

1,2137

19

21

36

36

Razão P/O
Critério de
Sucesso
%EP

0,74

0,93

0,79

0,75

0,74 – 1,35

0,67 – 1,49

0,57 – 1,74

0,57 – 1,76

26

7

21

25

CV, coeficiente de variação
Razão S/O = razão predito/observado
%EP = erro de predição

Tabela 17 – Verificação do modelo PBPK a partir dos dados simulados de administração de
comprimidos de rivaroxabana 20 mg, em estado de jejum e alimentado, em comparação com
os dados observados (STAMPFUSS et al., 2013)
Estado alimentado (20 mg)
Parâmetro
s PK

CV%
Razão P/O
Critério de
Sucesso
%EP

Observado
(n = 22)

Estado jejum (20 mg)
Observado
(n = 22)

Predito

Predito

Cmax

ASC0-t

Cmax

ASC0-t

Cmax

ASC0-t

Cmax

ASC0-t

µg /mL

µg -h/mL

µg/mL

µg -h/mL

µg /mL

µg -h/mL

µg /mL

µg -h/mL

0,281

2,048

0,236

1,7677

0,160

1,4477

0,137

1,2137

27

23

34

23

0,84

0,86

0,86

0,82

0,79 – 1,27

0,81 – 1,23

0,74 – 1,35

0,81 – 1,23

16

14

14

18

CV, coeficiente de variação (Stampfuss et al, 2013)
Razão S/O = razão predito/observado

Na verificação do modelo, por meio da comparação com os dados reportados
por Kubitza et al (2005a; 2005b), reportados na Tabela 16, foi possível observar que
os valores de %EP de Cmax, nos estados de jejum e alimentado, foram maiores que
15%. O mesmo ocorreu para o valor de ASC no estado em jejum. Por outro lado, os
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dados obtidos por simulação atenderam ao critério de sucesso (Tabela 16). Em
relação à comparação com os dados reportados por Stampfuss et al. (2013),
mostrados na Tabela 17, os valores de %EP foram mais baixos, mas próximos ainda
de 15%. No que se refere ao critério de sucesso, os parâmetros obtidos por meio das
simulações se encontram dentro das variações permitidas (Tabela 17).
O erro de predição (%EP) leva em consideração apenas a diferença absoluta
entre o valor predito e observado, sem considerar as incertezas dos dados
observados, tais como, condução do estudo clínico, quantidade de participantes no
estudo e variabilidade intra e inter-individuo. Por outro lado, o critério de sucesso
permite que essa variabilidade do estudo clínico esteja contemplada na definição do
critério de aceitação (ABDUJAIL et. Al, 2014). Nesse sentido, não há necessidade de
se obter um valor exato para prever a biodisponibilidade, mas determinar se a
variabilidade farmacocinética do fármaco in vivo e no modelo construído é adequado
ou inadequado, evitando que a aceitabilidade do modelo seja muito rigorosa ou muito
tolerante (HUANG et. Al., 2017).
Na verificação do modelo PBPK, por meio do uso do perfil de dissolução
experimental do Xarelto® 20 mg comprimidos, em solução tampão acetato pH 4,5
contendo 0,4% de LSS, os parâmetros farmacocinéticos obtidos são mostrados na
Tabela 18.
Tabela 18 - Verificação do modelo PBPK a partir dos dados do perfil de dissolução de
comprimidos do medicamento Xarelto® 20 mg, em estado de jejum e alimentado, em
comparação com os dados observados
Estado alimentado (20 mg)
Parâmetro
s PK

CV%
Razão P/O
Critério de
Sucesso

Observado
(n = 10)

Estado jejum (20 mg)
Observado
(n = 10)

Predito

Predito

Cmax

ASC0-t

Cmax

ASC0-t

Cmax

ASC0-t

Cmax

ASC0-t

µg /mL

µg -h/mL

µg/mL

µg -h/mL

µg /mL

µg -h/mL

µg /mL

µg -h/mL

0,244

1,8201

0,229

1,7137

0,131

1,4427

0,133

1,1771

26

34

33

41

0,94

0,94

1,02

0,82

0,71 – 1,41

0,64 – 1,56

0,65 – 1,54

0,59 – 1,70

Como pode ser verificado na Tabela 18, os dados simulados utilizando-se o
perfil de dissolução experimental se encontram dentro do critério de sucesso, sendo
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assim, o modelo PBPK, foi considerado adequado para ser aplicado a perfis de
dissolução.
Os resultados dos estudos de bioequivalência virtuais (Figuras 13 e 14),
conduzidos utilizando os perfis de dissolução obtidos em diferentes condições (Tabela
13), demonstraram que o método de dissolução com a condição aparato 2 a 60 rpm e
900 mL de solução tampão acetato pH 4,5 com 0,15% de LSS apresentou maior
relevância in vivo, uma vez que passa na bioequivalência in silico, com a menor
concentração de LSS.
Figura 13 – Estudos de bioequivalência virtuais no estado jejum para os perfis de dissolução
testes T1, T2, T3, T4 e T5
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Figura 14 – Estudos de bioequivalência virtuais no estado alimentado para os perfis de
dissolução testes T6, T7, T8, T9 e T10.

Os resultados dos estudos de bioequivalência virtuais apresentados nas
Figuras 13 e 14 são descritos de forma mais detalhada nas Tabelas 19 e 20.
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Tabela 19 – Resultados dos estudos de bioequivalência virtual estado jejum

TESTE

Tempo

Dissolução
(%)

Weilbull

TESTE 1

30 min
94
Max (%)
93,6
45 min
94
A (hs^b)
0,0538
60 min
94
b
1,2922
TESTE 2
30 min
49
Max (%)
59,5
45 min
53
A (hs^b)
0,4111
60 min
54
b
0,4484
TESTE 3
30 min
79
Max (%)
89,6
45 min
85
A (hs^b)
0,1059
60 min
85
b
1,841
TESTE 4
30 min
99
Max (%)
100
45 min
101
A (hs^b)
0,1117
60 min
102
b
1,1158
TESTE 5
30 min
76
Max (%)
82,5
45 min
82
A (hs^b)
0,1635
60 min
84
b
0,9438
Max = Dissolução máxima; A = time Scale; b = forma (shape)

Razão Geom.
(%) Cmax - IC
90%
101,9
89,7 - 115,9

Razão Geom. (%)
ASC0-t – IC 90%
100,9
85,3 - 119,4

71,1
63,8 – 79,1

72,5
62,2 – 84,4

98,9
90,9 - 107,7

97,6
88,8 - 107,2

100,7
92,9 – 109,1

100,9
89,1 – 114,2

105,7
97,8 - 114,1

102,0
93,1 - 111,4

Tabela 20 – Resultados dos estudos de bioequivalência virtual estado alimentado

TESTE
TESTE 6

Tempo

Dissolução (%)

Weilbull

30 min
94
Max (%)
93,6
45 min
94
A (hs^b)
0,0538
60 min
94
b
1,2922
TESTE 7
30 min
49
Max (%)
59,5
45 min
53
A (hs^b)
0,4111
60 min
54
b
0,4484
TESTE 8
30 min
79
Max (%)
89,6
45 min
85
A (hs^b)
0,1059
60 min
85
b
1,841
TESTE 9
30 min
99
Max (%)
100
45 min
101
A (hs^b)
0,1117
60 min
102
b
1,1158
TESTE 10 30 min
76
Max (%)
82,5
45 min
82
A (hs^b)
0,1635
60 min
84
b
0,9438
Max = Dissolução máxima; A = time Scale; b = forma (shape)

Razão Geom.
(%) Cmax - IC
90%
101,7
95,7 - 108,0

Razão Geom.
(%) ASC0-t – IC
90%
100,8
91,8 - 110,6

65,4
60,7 - 70,5

65,4
58,2 - 73,4

99,5
92,5 - 107,1

98,7
89,0 - 109,3

99,9
93,7 - 106,7

99,82
90,4 - 110,2

94,3
88,0 - 100,9

93
84,0 - 103,0
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A conclusão sobre a condição de dissolução empregando 0,15% de LSS e
velocidade de rotação de 60 rpm, como método de maior relevância in vivo, é melhor
evidenciada no estado alimentado em que se obteve a menor razão geométrica de
Cmax = 94,3% (88,0% - 100,9%) e ASC0-t = 93,0% (84,0% - 103,0%) conforme resumido
na Tabela 20. Por meio do uso dessa condição de dissolução (Testes 5 e 10), foi
possível obter uma liberação de rivaroxabana in vitro maior que 75% em 30 minutos,
o que resulta em produtos bioequivalentes in silico nas condições de jejum e
alimentado, empregando no método com a menor concentração de lauril sulfato de
sódio. O aumento da concentração do tensoativo utilizado no método de dissolução
(Testes 1, 3, 4, 6, 8 e 9) reduz o poder discriminativo do mesmo, pois todas essas
condições apresentaram resultados positivos de bioequivalência in silico e percentual
de fármaco dissolvido in vitro maior que 90% em 60 minutos. A utilização de
concentração de tensoativo menor que 0,10% (Testes 2 e 7) não é adequada, uma
vez que produziu resultados não bioequivalentes.
Para definição dos parâmetros críticos de qualidade que seriam alterados na
formulação, de forma a avaliar a robustez da condição de dissolução contendo 0,15%
LSS e 60 rpm de velocidade de rotação, foi realizada uma análise de sensibilidade
dos parâmetros (PSA), tais como tamanho de partícula, desintegração, concentração
de croscarmelose sódica, lactose e lauril sulfato de sódio da formulação para avaliar
quais propriedades poderiam influenciar na dissolução da rivaroxabana. Os resultados
são apresentados na Figura 15.
De acordo com o PSA (Figura 15), o tamanho de partícula, tempo de
desintegração e a concentração de lauril sulfato de sódio presente na formulação,
possuem maior influência na dissolução da rivaroxabana, sendo assim, optou-se por
não alterar a formulação e apenas variar o tempo de desintegração e tamanho de
partícula, pois são fatores que devem ser controlados durante o processo de
fabricação e no recebimento da matéria-prima respectivamente.
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Figura 15 – Análise de sensibilidade dos atributos críticos de qualidade

Para comprovação do poder discriminativo do método e definir uma
especificação clinicamente relevante, os atributos críticos de qualidade definidos
foram alterados utilizando o software DDDPlus™. Simulações foram conduzidas
considerando as variações descritas na tabela 21, tendo sido obtidos três perfis de
dissolução, um com liberação mais rápida (Máximo), um com liberação intermediária
(Médio) e outro com liberação mais lenta (Mínimo). Esses perfis são apresentados na
Figura 16.
Tabela 21 – Alterações dos atributos de qualidade na formulação do modelo simulado
Parâmetro

Limite Inferior

Média

Limite superior

Tempo de Desintegração (min)
Tamanho de partícula (raio médio µm)

3,8
1,8

7,0
7,79

12,8
34,9
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Figura 16 - Perfis de dissolução de rivaroxabana simulados (virtual trial simulations)
utilizando o DDDPlus™ a partir de alterações de tamanho de partícula e tempo de
desintegração
100
90

80

% dissolvida

70
60
50

Média

40

mín

30

Máx

20
10
0
0

10

20

30

40

50

60

70

Tempo (mín)

Conforme a simulação apresentada na Figura 16 há uma probabilidade das
alterações nos atributos de qualidade como tempo de desintegração e tamanho de
partícula da rivaroxabana afetarem a dissolução in vitro e consequentemente a
performance in vivo. Para a maioria dos fármacos de baixa solubilidade onde a
dissolução é o fator limitante para absorção, o monitoramento do tamanho de partícula
é fundamental para segurança e eficácia do medicamento.
Tais simulações indicam que o método de dissolução apresenta adequada
capacidade discriminativa, conseguindo distinguir entre perfis de dissolução a partir
de formulações com variações nos atributos de qualidade testados.
De forma a avaliar, se essas alterações, apresentadas nos perfis da Figura 16,
teriam algum impacto in vivo, foram conduzidos estudos de bioequivalência virtuais
empregando esses perfis. Os resultados são apresentados nas Tabelas 22 e 23, para
os estados de jejum e alimentado, respectivamente.
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Tabela 22 – Resultado do estudo de bioequivalência virtual estado jejum.

TESTE

Tempo

Dissolução
(%)

Mínimo

30 min
45 min
60 min
30 min
45 min
60 min
30 min
45 min
60 min

44
55
61
77
78
79
79
79
79

Médio

Máximo

Weilbull
Max (%)
A (hs^b)
b
Max (%)
A (hs^b)
b
Max (%)
A (hs^b)
b

65,0
0,3648
1,2797
78,1
0,0810
1,3927
78,8
0,0825
0,8361

Razão Geom.
(%) Cmax - IC
90%
76,5
67,3 – 87,0

Razão Geom. (%)
ASC0-t – IC 90%
76,8
64,4 – 91,7

90,8
80,1 – 102,3

89,7
79,0 – 101,9

96,1
88,0 – 104,0

95,2
84,1 – 107,8

Tabela 23 – Resultado do estudo de bioequivalência virtual estado alimentado

Perfil

Tempo

Dissolução
(%)

Mínimo

30 min
45 min
60 min
30 min
45 min
60 min
30 min
45 min
60 min

44
55
61
77
79
79
79
79
79

Médio

Máximo

Weilbull
Max (%)
A (hs^b)
b
Max (%)
A (hs^b)
b
Max (%)
A (hs^b)
b

65,0
0,3648
1,2797
78,1
0,0810
1,3927
78,8
0,0825

Razão Geom.
(%) Cmax - IC
90%
73,4
68,0 – 79,6

Razão Geom. (%)
ASC0-t – IC 90%
72,5
66,3 – 79,3

88,5
83,6 – 93,7

87,5
79,3 – 96,5

89,4
83,0 – 96,2

97,6
80,4 – 97,2

0,8361

Conforme apresentado nas Tabelas 22 e 23, os resultados de bioequivalência
virtual não foram satisfatórios para a dissolução mínima e média obtidos por meio das
simulações empregando o software DDDPLUS™. Por outro lado, utilizando o perfil
máximo, bioequivalência positiva foi obtida em ambas as condições, jejum e
alimentado, porém no estado alimento o resultado encontrado de Cmax e ASC0-t estão
próximos os limites inferiores do intervalo de confiança na razão geométrica (Cmax =
83,0% e ASC0-t = 80,4%).
Nesse sentido, pode-se inferir que valores de dissolução inferiores a 80% em
60 minutos podem resultar em produtos bioequivalentes ou até mesmo não
bioequivalentes. Sendo assim, com base nos resultados da dissolução experimental
(Figura 17 e Tabela 24) e os dados obtidos in silico, é possível definir uma
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especificação segura e capaz de reprovar lotes que não possuam desempenho
adequado in vivo.
Figura 17 – Perfis de dissolução simulados e experimental

Tabela 24– Resultados de porcentagem dissolvida de rivaroxabana provenientes dos perfis
de dissolução simulados e experimental
Tempo minutos / % dissolvida
Perfil

5

10

15

20

30

45

60

Mínimo

6

16

25

33

44

55

61

Médio

24

51

65

72

77

78

79

Máximo

62

74

77

78

79

79

79

Experimental

35

58

68

73

76

82

84

Baseado nos resultados de bioequivalência virtual, dissolução in silico e
experimental, foi possível estabelecer um “safe space” de dissolução e uma
especificação clinicamente relevante para comprimidos de liberação imediata
contendo 20 mg de rivaroxabana. Sugere-se então uma especificação utilizando dois
pontos, sendo o primeiro ponto não menos que 65% em 15 minutos e o segundo ponto
não menos que 80% em 60 minutos, permitindo garantir a qualidade e segurança
durante todo o ciclo de vida do produto e o potencial impacto in vivo das alterações
da formulação e processo produtivo.
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4. CONCLUSÃO
Os diferentes resultados de perfil de dissolução obtidos produziram diferentes
respostas in silico, demonstrando que a Modelagem Biofarmacêutica Baseada em
Fisiologia (PBBM) pode ser uma ferramenta muito eficaz para avaliar a relevância
clínica dos ensaios de dissolução e, consequentemente os potenciais riscos de
bioequivalência. Nesse sentido, os dados de dissolução são parâmetros de controle
em processo importantíssimos para estabelecer uma correlação entre os dados in
vitro e in vivo e assegura a qualidade do produto e segurança do paciente.
Foi possível, estimar, dentro as condições de dissolução analisadas, uma que
demonstrou ser a mais relevante clinicamente, empregando baixa concentração de
lauril sulfato de sódio. A determinação do “safe space” onde os medicamentos são
bioequivalentes a um medicamento referência permitiu avaliar a capacidade
discriminativa do método de dissolução escolhido em função de variações de tamanho
de partícula do fármaco e do tempo de desintegração do comprimido, por meio de
simulações em computador.
No cenário atual cerca de 20 empresas possuem o registro de rivaroxabana
como medicamento genérico/similar e outras empresas estão em busca do registro,
dessa forma, os modelos in sílico podem auxiliar essas empresas a reduzirem o tempo
e custo do desenvolvimento, além de fornecer informações relevantes sobre “safe
space” para suportar as alterações pós-registro, reduzindo gastos futuros e isenção
de estudos de biodisponibilidade.
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