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Resumo

bioequivalência entre os dois produtos farmacêuticos pode ser demonstrada por meio de estudos diferentes: farmacocinético, farmacodinâmico, 
clínicos comparativos ou ensaios in vitro in vitro do nitrato de isoconazol a partir de medicamentos 
referência e genéricos, aplicando dois diferentes modelos estatísticos para a análise dos resultados baseados nos fatores F1 e F2. Material e 

contendo solução 0,01M de fosfato de sódio (pH 7,4) como meio receptor (7 mL) e membrana sintética de acetato de celulose (com área de 
difusão de 1,77 cm2

respectivamente, obtidos entre as curvas de liberação de nitrato de isoconazol, foram aplicados como uma ferramenta de análise da equivalência 
farmacêutica de formas semissólidas. Resultados: Houve equivalência farmacêutica entre os medicamentos referência e genérico, considerando os 

liberação. Conclusão: O modelo matemático baseado nos fatores F1 e F2
 
pode ser uma ferramenta em potencial para avaliação das semelhanças 

entre medicamentos semissólidos.

Palavras-chave:
de medicamentos. Equivalência farmacêutica.

Abstract

between the two pharmaceutical products can be demonstrated by different studies: pharmacokinetics, pharmacodynamics, comparative clinical 
trials or in vitro assay. Objective: To compare the in vitro

pre-optimized conditions in a vertical diffusion cell containing 0.01M sodium phosphate solution (pH 7.4) as receptor medium (7mL) and synthetic 
cellulose acetate membrane (with diffusion area of 1.77 cm2

was collected and the amount of isoconazole nitrate was analyzed by validated High Performance Liquid Chromatography method. The isoconazole 

F2 respectively, obtained between the release curves of isoconazole nitrate from generic and reference products, were applied as a tool for analysis 
of the pharmaceutical equivalence of semisolid forms. Results: There was a pharmaceutical equivalence between reference and generic drugs, 

model based on factors F1 and F2 may be a potential tool to evaluate the similarities between semisolid drugs.

Keywords: Isoconazole nitrate. In vitro
equivalency.

Resumen

bioequivalencia entre las dos productos farmacêuticos puede ser demostrada en diversos estudios: farmacocinética, farmacodinámica, clínicos y 
encomparación in vitro in vitro de nitrato de isoconazol de medicamentos genéricos y de referencia, 

de liberación de isoconazol han sido determinados en condiciones de nitrato isoconazol previamente optimizados en la célula de difusión vertical 
que contiene solución de fosfato de sodio 0,01 M (pH 7,4) como medio receptor (7 ml) y membrana sintética (con 1,77 cm2 área de difusión). 

liberación usando la parte lineal de la curva. Las diferencias y semejanza de los valores, F1 y F2, respectivamente, obtenidos a partir de las curvas 
de liberación de nitrato isoconazol, se aplicaron como una herramienta de análisis de equivalência farmacéutica de formas semisólidas. Resultados: 
Se demostró la equivalência farmacéutica entre lós productos de referencia y genérico, teniendo en cuenta el número de lotes usados en estos 

y F2 puede ser una herramienta potencial para la evaluación de las semejanzas entre los produtos semisólidos.

Palabras clave: in vitro
de medicamentos. Equivalencia farmacéutica.
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INTRODUÇÃO

Medicamento referência é todo medicamento 

(marca) em suas embalagens. Medicamento genérico é 

igual ao medicamento referência, e exclusivamente se 

apresenta com o nome da substância ativa, porém não 

sendo permitida a utilização de nome comercial (marca). 

Desde 1999, todos os medicamentos genéricos precisaram 

de estudos de bioequivalência com o seu originador 

(referência). Já o medicamento similar contém o mesmo 

ou os mesmos princípios ativos, apresenta mesma 

concentração, forma farmacêutica, via de administração, 

posologia e indicação terapêutica, equivalente ao 

medicamento referência registrado na ANVISA. Pode diferir 

somente em características relativas ao tamanho e forma 

do produto, prazo de validade, embalagem, rotulagem, 

nome comercial (marca). Desde dezembro de 2014, todos 

os medicamentos similares precisaram comprovar, junto a 

bioequivalência, com o seu originador (referência)1. 

A política nacional de saúde brasileira disponibiliza 

o programa de medicamentos genéricos baseado em 

diferentes Resoluções1-3. Medicamentos de referência 

são aqueles comercializados no mercado nacional, 

compostos por pelo menos um princípio ativo, objeto de 

patente ainda que extinta, registrados no órgão federal 

pelo órgão federal competente, por ocasião de registro4. 

Por outro lado, os medicamentos genéricos são aqueles 

similares ao medicamento de referência, que pretendem 

ser intercambiáveis e que geralmente são produzidos 

após expiração ou renúncia patentária do medicamento 

referência.

Para ser registrado como medicamento genérico, 

o medicamento deve cumprir em sua totalidade os 

o princípio ativo e forma farmacêutica2 em ensaios 

realizados simultaneamente ao medicamento referência. 

A intercambialidade dos medicamentos genéricos com os 

da equivalência farmacêutica e, quando pertinente, pela 

bioequivalência3-5. No Brasil, guia de orientação para 

ensaios de equivalência farmacêutica estão estabelecidos 

pela Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) 

com critérios e metodologias de ensaio previstas para 

formas farmacêuticas sólidas3-4. Todavia, até os dias atuais, 

prática dos ensaios de formas farmacêuticas semissólidas 

contendo nitrato de isoconazol, existindo assim um grande 

medicamentos genéricos e o de referência. 

O nitrato de isoconazol é um antimicótico de 

quanto contra leveduras, fungos leveduriformes e 

mofos

do eritrasma e bactérias Gram positivas. O nitrato de 

isoconazol age interferindo na ação do ergosterol, uma 

substância essencial para manter a membrana celular 

dos fungos, que dessa maneira acabam sendo eliminados 

do organismo do indivíduo. As indicações do nitrato de 

balanite, vaginite micótica,vulvovaginite micótica . 

O propósito deste trabalho foi realizar ensaios 

de qualidade em medicamentos semissólidos contendo 

nitrato de isoconazol, disponíveis no mercado farmacêutico 

brasileiro, utilizando o método de célula de difusão vertical, 

para estabelecer parâmetros e critérios de análises seguros 

fármaco através da utilização do modelo matemático 

de diferenças e semelhanças (F1 e F2), e assim poder 

contribuir com futuros protocolos farmacopeicos e 

OBJETIVO

in vitro do nitrato 

de isoconazol a partir de medicamentos referência e 

genéricos, aplicando dois diferentes modelos estatísticos 

para a análise dos resultados baseados nos fatores F1 e 

F2.

MATERIAL E MÉTODO

Os medicamentos genéricos e referências 

utilizados neste estudo, contendo nitrato de isoconazol, 

20 gramas de creme contendo 10mg de nitrato de 

isoconazol, foram obtidos comercialmente em quantidades 
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ensaios (medicamento genérico de nitrato de isoconazol, 

lote L12020588, e medicamento referência Icaden®, 

lote 1401, fabricado por Newprod S.A.I.C. e importado 

por Schering do Brasil, Química e Farmacêutica Ltda).  

Os solventes orgânicos de acetonitrila, metanol e etanol 

foram adquiridos por J.T.Baker® (Avantor Performance 

Materials), todos de grau HPLC. Padrão de nitrato de 

isoconazol (99%), fosfato de sódio e acetato de amônia 

foram obtidos por Sigma Aldrich Co. (St. Louis, MO, EUA). 

sistemas Milli-Q.

Determinação do nitrato de isoconazol por 

(CLAE) utilizando cromatógrafo (Shimadzu) operando 

(Lichrospher RP 18) com diferentes lotes (L.497017 e 

L.497117), mantida a 40ºC. A fase móvel foi composta 

por solução de acetato de amônia (0,01M) e acetonitrila, 

na proporção de 75 e 25%, respectivamente, e utilizada 

20 µL. O desenvolvimento da metodologia analítica para 

o nitrato de isoconazol foi realizado seguindo critérios 

de desenvolvimento estabelecidos por Lioyd Snyderet et 

al.7. A validação da metodologia analítica foi realizada 

conforme norma estabelecida nas diretrizes da ANVISA8. 

Foram determinados os parâmetros de linearidade, 

metodologia analítica8. 

Foram analisadas amostras que poderiam permitir 

interferência nas análises de nitrato de isoconazol, como 

por exemplo, solvente de extração, fase móvel e solução 

0,01M de tampão fosfato de sódio (pH 7,4) que foram 

utilizados nos ensaios de liberação in vitro como meio 

receptor. Cada amostra interferente foi testada utilizando 

no método analítico para nitrato de isoconazol. Os 

resultados foram comparados com aqueles obtidos com 

de isoconazol. 

Linearidade e curva de calibração

Foi preparada uma curva de calibração para nitrato 

de isoconazol contendo seis concentrações diferentes, 

através de diluições seriadas em fase móvel (acetato 

acetonitrila. Para obtenção da solução estoque foi pesado 

0,05g do padrão de nitrato de isoconazol e solubilizado em 

balão volumétrico de 50 mililitros com acetonitrila. A partir 

desta solução, as sucessivas diluições em fase móvel foram 

analisadas em triplicatas e os resultados foram calculados 

por método estatístico de regressão linear dos mínimos 

angular e interceptor de reta.

Precisão e exatidão

A precisão e a exatidão do método analítico para 

através da técnica de repetibilidade em um mesmo 

dia, denominada intraensaio, e em três dias diferentes, 

denominada interensaio. A repetibilidade do método 

de isoconazol. Foram realizadas três determinações por 

concentração. Os resultados de precisão foram expressos 

menores ou iguais a 15% segundo a fórmula: 

Os resultados da exatidão foram expressos 

pela relação entre a concentração média determinada 

experimentalmente e a concentração teórica 

correspondente, de acordo com a fórmula a seguir, e 

deverão situar-se entre 80 e 120%. 

teórica) X 100
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Limite inferior de detecção (LID) e limite inferior 

O limite de detecção foi estabelecido através da 

análise de soluções de nitrato de isoconazol conhecidas e 

decrescentes até o menor nível detectável sendo de duas 

a três vezes superior ao ruído da linha de base. O limite 

de solução padrão de nitrato de isoconazol contendo 

com precisão e linearidade.

Robustez

A robustez da metodologia analítica foi avaliada 

através da comparação nas áreas do pico de nitrato de 

isoconazol da solução padrão analisadas antes e depois 

analistas no preparo e desenvolvimento da análise.

Determinação do nitrato de isoconazol nas 

formulações semissólidas

Quantidades de nitrato de isoconazol presentes 

nos medicamentos genéricos e referências foram 

medicamentos e seu doseamento por CLAE. Para isso foi 

realizado o processo de extração líquida das amostras 

em solventes orgânicos. Exatos 0,1 mg do medicamento 

genérico e referência foram individualmente pesados e 

solubilizados em 25 mL de solução composta por acetato 

de amônio: acetonitrila (75:25;v,v). Em seguida, a mistura 

foi agitada em agitador vertical de tubos por 1 minuto 

e deixada em banho de ultrassom durante 20 minutos. 

calculados com base na equação da reta da curva analítica 

Desenvolvimento e otimização do ensaio de 

liberação in vitro

O ensaio de liberação in vitro do nitrato de 

isoconazol foi desenvolvido utilizando célula de difusão 

vertical tipo Franz (VDC) contendo área de permeação 

de 1,77 cm2 e volume de 7 mL e foi otimizado com 

relação a solubilidade do fármaco no meio receptor para 

garantia da sink condition, uso de diferentes membranas 

sintéticas (acetato de celulose, celulose de éster e 

9.

Solubilidade do fármaco no meio receptor para 

garantia da sinkcondition

A solubilidade do nitrato de isoconazol nos 

diferentes meios receptores estudados neste trabalho 

sink condition. Desta forma, quantidades de 0,01g do 

padrão de nitrato de isoconazol foram adicionadas em 

3 mL de solução tampão fosfato de sódio (0,01M) com 

pH 7,4 acrescida ou não de 10% de etanol, e deixada 

em agitação constante a 300 rpm por um período de 8 

fármaco nos meios.

Preparo das membranas sintéticas

Diferentes membranas sintéticas foram 

utilizadas nos ensaios de liberação para avaliar possíveis 

interferências da membrana na liberação do nitrato 

de isoconazol, as quais poderiam ser determinantes 

na taxa de liberação. As membranas utilizadas foram 

celulose. As membranas de acetato de celulose foram 

regeneradas antes do uso através da técnica de hidratação 

em água fervente. Estas membranas foram submersas em 

frascos contendo água destilada fervida e deixadas por 

30 minutos, este procedimento foi repetido três vezes em 

frascos diferentes. Em seguida, tais membranas foram 

abertas pela lateral, com auxílio de tesoura, e utilizadas 

nos ensaios de liberação. As membranas de PTFE e éster 

de celulose foram submersas em frasco contendo água 

destilada em temperatura ambiente e deixadas por 20 

minutos antes do uso.

Seleção do meio receptor

O ensaio de seleção do meio receptor avaliou 

liberação do nitrato de isoconazol. Soluções tampão 

fosfato de sódio (0,01M) em pH 7,4 contendo ou não 10% 

semissólidas usando modelo matemático de diferença (F1) e semelhança (F2)
2016 jul.-dez.; 10(2):138-147
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liberação foi realizado usando quantidades em excesso do 

medicamento referência creme (300 mg) e mantendo a 

agitação em 300 rpm em temperatura constante de 32ºC. 

seguida, quantidades de nitrato de isoconazol liberadas 

receptor

Em nossos ensaios também foi avaliada a 

na taxa de liberação do fármaco. O ensaio de liberação 

foi realizado com membrana de acetato de celulose, 

quantidades em excesso do medicamento referência 

creme (300 mg), solução tampão fosfato de sódio (0,01M) 

em pH 7,4 como meio receptor mantido a 32º C durante 

solução receptora foi coletado e a quantidade de nitrato de 

Design experimental

O equipamento de difusão vertical contendo 

obedecer ao design sugerido para ensaios comparativos 

entre medicamentos teste e referência10. No primeiro 

dia de ensaio a célula de difusão 1 foi usada para o 

medicamento referência, a célula de difusão 2 para o 

medicamento teste e assim sucessivamente. No segundo 

dia de experimento o design foi invertido começando com 

o medicamento teste na célula 110.

Aplicação do ensaio de liberação in vitro

nos medicamentos genérico e referência foi realizado 

baseando-se nos estudos de desenvolvimento e validação 

do ensaio in vitro de liberação e os resultados obtidos 

foram apresentados como massa de nitrato de isoconazol 

(µg) liberada por área de exposição (cm2)11. Solução 

tampão de fosfato de sódio (0,01M) em pH 7,4 acrescida 

de 10% de etanol foi utilizada como meio receptor em 

volume de 7mL por célula de difusão e mantido a 32ºC 

o experimento. Os ensaios de liberação do nitrato de 

isoconazol com medicamento genérico e referência foram 

realizados simultaneamente, durante dois dias, obtendo 

um número total de 12 amostras por medicamento. Em 

1 mL de meio receptor foi coletado da célula de difusão e 

um recém preparado meio receptor foi reposto no mesmo 

volume. O princípio ativo presente nas amostras coletadas 

foi determinado por CLAE. 

Os resultados obtidos foram comparados 

estatisticamente por teste T, não paramétrico, admitindo 

genéricos e referências foram avaliadas a partir do modelo 

matemático de diferença e semelhança, fatores F1 e F2, 

respectivamente, o qual considera como semelhantes 

resultados entre 0 e 50% para F1 e de 50 a 100% para 

F212. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

liberação in vitro

de isoconazol apresentou-se simétrico com tempo de 

retenção de aproximadamente 5 minutos (Figura 1). A 

linearidade da curva analítica que está representada na 

linear de 0,998 em acordância com os critérios de aceitação 

do método8. Nenhuma concentração da curva analítica 

semissólidas usando modelo matemático de diferença (F1) e semelhança (F2)
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Figura 1 -

Tabela 1 

A precisão e exatidão intra e interensaio 

exatidão acima de 93% (Tabela 1). O limite inferior de 

com a curva analítica de estudo (r=0,99). O limite de 

de nitrato de isoconazol aproximadamente três vezes 

maior que o ruído da linha de base.

O método analítico se mostrou robusto quando 

realizado por um segundo analista e utilizando coluna 

linearidade com r = 0,9989 e 0,999 para analista um e 

dois, respectivamente. Resultados semelhantes foram 

apresentados por Mohamed et al.13 para análise do 

nitrato de isoconazol por CLAE. Os autores obtiveram uma 

em 230nm. O tempo de retenção do fármaco também foi 

de aproximadamente cinco minutos, no entanto, a única 

a qual foi bem mais apolar, sendo composta por uma 

mistura de metanol e acetonitrila na proporção de 20:80, 

(v, v) e, em nosso trabalho, foi utilizada uma mistura de 

acetato de amônio (0,01M) e acetonitrila na proporção de 

amostras de medicamentos referência e genérico também 

com o padrão analítico, no mesmo tempo de retenção.

Determinação do nitrato de isoconazol nas 

formulações semissólidas

A dosagem de nitrato de isoconazol presente nos 

medicamentos referência e genéricos está apresentada na 

Tabela 2. Valores mais próximos a 100% da quantidade 

declarada de nitrato de isoconazol foram encontrados 

quando utilizada fase móvel (uma mistura de acetato de 

amônio (0,01M) e acetonitrila na proporção de 75:25, v, 

obtidos no doseamento de nitrato de isoconazolutilizando 

fase móvel foram menores que 3% para medicamento 

que solventes de extração mais polares favorecem a 

recuperação do nitrato de isoconazol a partir de formas 

semissólidas, assim como promovem a reprodutibilidade 

de análises com fator de erro menor que 10%, quando 

comparados com solventes orgânicos mais apolares, como 

o metanol, etanol e acetonitrila.

semissólidas usando modelo matemático de diferença (F1) e semelhança (F2)
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Tabela 2 - Doseamento do nitrato de isoconazol contido nos medicamen-
tos referência e genérico através da técnica de extração líquida utilizando 
diferentes solventes orgânicos

Figura 2 - Resultados da otimização do ensaio de liberação in vitro em diferentes fases receptoras (A), diferentes membranas sintéticas (B) e diferentes 
velocidades de agitação da fase receptora (C)

Desenvolvimento e validação do ensaio de liberação 

in vitro

A seleção de um meio receptor apropriado 

é um fator crítico para o sucesso do experimento de 

liberação de fármacos14. A composição do meio receptor 

deve demonstrar ser capaz de manter a sink condition

ou ainda meio hidroalcoólico para fármacos lipofílicos9. 

Os resultados dos ensaios de validação e otimização in 

vitro da liberação do nitrato de isoconazol demonstraram 

maiores taxas de liberação do fármaco quando utilizada 

solução hidroalcoólica como fase receptora (Figura 2-A). 

Estes resultados estão relacionados com maior solubilidade 

do nitrato de isoconazol em meios hidroalcoólicos, uma 

solução tampão fosfato de sódio (0,01M) em pH 7,4 

contendo 10% de etanol foi trinta vezes maior que em 

solução tampão sem etanol, apresentando valores de 

mL, respectivamente, sugerindo que o otimizado ensaio 

de liberação para nitrato de isoconazol utilizando meio 

receptor hidroalcoólico foi realizado em sink condition.

A sink condition é uma condição que garante a 

não saturação do meio receptor ao fármaco que está sendo 

do fármaco dissolvida no meio receptor em quantidades 

tempo total do experimento, nestas condições diz-se que 

o sistema está operando em sink condition15.

Membranas sintéticas de acetato de celulose 

membrana de éster de celulose foram avaliados neste 

trabalho. Um dos passos mais críticos no desenvolvimento 

de um método de liberação de substâncias in vitro é a 

seleção da membrana sintética, que deve proporcionar 

um ambiente inerte para a formulação a ser estudada . 

As membranas estudadas em nosso no trabalho são 

amplamente sugeridas em ensaios de liberação in vitro por 

atenderem as exigências de não reagir com a formulação 

nem com o meio receptor. Até os dias atuais não existe um 

padrão de membrana sintética para cada tipo de fármaco 

da membrana sintética na taxa de liberação de fármacos 

deve ser estudada caso a caso10,17. Discreto aumento nas 

taxas de liberação do nitrato de isoconazol foi observado 

quando utilizada a membrana de celulose regenerada a 

partir de 4 horas após a aplicação do medicamento (Figura 

2-B). 

A membrana de acetato de celulose assim 

como as PTFE e éster de celulose são membranas de 

características hidrofílicas apresentando espessura e 

porosidades semelhantes entre si, na faixa de 13 mm e 

45 µm, respectivamente. Taxas de liberação do nitrato 

de isoconazol a partir de formas farmacêuticas são 

compatíveis com membranas hidrofílicas10. 

liberação de semelhante antimicótico, nitrato de 

através de membranas sintéticas hidrofílicas de acetato 

de celulose e polissulfonas. Os autores constataram 

semissólidas usando modelo matemático de diferença (F1) e semelhança (F2)
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Figura 3 - Massa do nitrato de isoconazol na solução receptora de células de Franz equipadas com membrana de acetato de celulose (A) e equação matemá-
tica dos fatores de diferença e semelhança proposto por Moore e Flanner (B), onde: n = número de tempos de coleta; Rt = valor de porcentagem dissolvida 
no tempo t, obtido com o Medicamento de Referência e Tt = valor de porcentagem dissolvida do Medicamento Genérico no tempo t.

entre as duas membranas ensaiadas18,19

liberação do nitrato de isoconazol (Figura 2-C) sugerindo 

homogeneização total do meio receptor. Considerando 

que a taxa de dissolução de um fármaco está diretamente 

relacionada com a velocidade de agitação do meio receptor 

durante o experimento in vitro20, velocidades de agitação 

muito baixas podem favorecer a formação de um anel 

de saturação de fármaco formado abaixo da membrana 

sintética e diminuírem, com isso, a taxa de liberação de 

fármacos ao longo do estudo20.

Ensaios in vitro de liberação 

Os resultados e liberação foram expressos em 

2) em função do tempo de coleta. 

porção linear da curva (steady state) e apresentados como 

a média de 12 réplicas. A demonstração dos resultados na 

forma de porcentagem de nitrato de isoconazol liberado 

por cm2 por tempo de coleta foi também utilizada para 

possibilitar os cálculos comparativos dos fatores de 

diferença (F1) e de semelhança (F2), calculados pela 

equação demonstrada na Figura 3.

comparados estatisticamente por teste T de Student 

95%. O uso da célula de difusão vertical para avaliação 

do desempenho de produtos tópicos foi sugerido pelo 

Pharmacopeia Fórum dos Estados Unidos em 200911. No 

mesmo ano, a ANVISA passou a exigir os estudos in vitro 

de liberação de fármacos em célula de difusão vertical para 

a comparação de produtos semissólidos antes e depois de 

alterações pós registro21. Atualmente, o sistema de teste 

de liberação empregando a célula de difusão vertical e 

membranas sintéticas é normalmente aplicado a produtos 

a partir da forma farmacêutica que estão inseridos22. O uso 

desta técnica para análise de equivalência farmacêutica 

entre medicamentos genéricos e de referências são pouco 

. Neste trabalho, 

isoconazol a partir de formas semissólidas foi avaliada pelo 

modelo matemático independente simples, utilizando os 

fatores de diferença e semelhança (Figura 3-B). O fator 

avaliados a cada tempo de coleta e corresponde a uma 

fator F
2
 corresponde a uma medida de semelhança entre 

12. Para 

apresentar valores de F1 entre 0 a 15% e valores de F2 

entre 50 a 100%. 

Quantidades de nitrato de isoconazol na solução 

2 em 8 horas após aplicação 

dos medicamentos foram observadas. Logo no primeiro 

tempo de coleta (1 hora após a aplicação do medicamento) 

2 e estes 

valores foram aumentados consecutivamente de forma 

linear, não sendo possível observar o período de lag time, 

ou seja, o tempo necessário para que o sistema entre em 

semissólidas usando modelo matemático de diferença (F1) e semelhança (F2)
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equilíbrio com a membrana24

(J) obtidos a partir da porção linear das curvas, estes 

apresentaram valores muito semelhantes entre si, de 

2 -1, assumindo-se que a velocidade 

de entrega do nitrato de isoconazol a partir da forma 

farmacêutica semissólida é semelhante até 8 horas após 

a aplicação dos medicamentos genéricos e de referência.

Tabela 3 - Resultado comparativo entre o medicamento genérico e referência

O conjunto dos resultados deste trabalho foi 

apresentado na Tabela 3 com o propósito de facilitar a 

utilizando não paramétrico teste T Student para um nível 

F1 e F2, foi aplicado. A utilização dos cálculos de F1 e 

F2
 

entre medicamentos e vem sendo utilizados amplamente 

para as formas farmacêuticas sólidas, estando presentes 

Europeia, Japonesa, entre outras24. Contudo, em pesquisas 

formas semissólidas . 

Trujillo et al.  aplicaram com sucesso os fatores F1 

na forma tópica utilizando diferentes tipos de membrana 

modelo matemático se aplica bem para diferentes formas 

farmacêuticas incluindo formas semissólidas . No Brasil, 

os ensaios de equivalência farmacêutica estabelecidos 

pela ANVISA sugerem o uso deste modelo matemático 

para as formas farmacêuticas sólidas3, existindo assim 

entre medicamentos semissólidos. Algumas tentativas em 

propor critérios para intercambialidade de medicamentos 

in vitro foram 

realizadas previamente por alguns autores , incluindo 

nosso grupo de pesquisa, investigando as possibilidades 

de se aplicar cálculos estatísticos modelo, independentes 

de medicamentos transdérmicos contendo nicotina e os 

resultados foram promissores22. Em nosso estudo, ao 

avaliarmos o conjunto dos resultados obtidos com os 

medicamentos contendo nitrato de isoconazol na forma 

semissólida, pode-se dizer que estes foram equivalentes, 

considerando os números de lotes utilizados nestes 

foi observada (p<0,05), e que o modelo matemático 

baseado nos fatores F1 e F2 pode ser uma ferramenta 

em potencial para avaliação das semelhanças entre 

medicamentos semissólidos. Contudo, ensaio in vitro de 

liberação por si só não é um substituto para a avaliação 

da biodisponibilidade ou bioequivalência de formulações 

dermatológicas23, uma vez que taxas in vitro de libertação 

de fármaco através de membrana sintética não garantem 

depositadas na pele para ação farmacológica19. Ensaios in 

vitro de penetração cutânea utilizando membrana biológica 

a semelhança ou diferença na quantidade de nitrato de 

isoconazol depositado no tecido alvo, após a aplicação do 

medicamento e garantir assim a intercambialidade entre 

eles.

CONCLUSÃO

otimização para os testes in vitro de liberação do nitrato de 

isoconazol a partir de formas semissólidas. Similaridades 

quantidades de fármacos liberado em 8 horas entre os 

medicamentos genéricos e referência utilizando diferentes 

semissólidas usando modelo matemático de diferença (F1) e semelhança (F2)
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modelos estatísticos. 

Estes estudos podem ser uma ferramenta 

entre medicamentos semissólidos. Entretanto, ensaios 

clínicos avaliando a dermatofarmacocinética do nitrato 

e garantir a intercambialidade entre eles.
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