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~ o de antimicroaç o
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~ o total de antimicrobiagra
m para alguns fa
 rmacos mais relevantes no
nos, e tambe
hospital.
~ o entre os 3 anos, observouResultados: Feito a comparaç a
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^ncia terape
^utica. A eﬁca
 cia clínica e a segurança dos proale
 ricos sa
~ o garantidas com base nos princípios
dutos gene
^ ncia. No entanto, pode
cientíﬁcos dos estudos de bioequivale
haver diferenças quando utilizados em um ambiente clínico.
rios de bioequivale
^ncia depende da
A validade dos atuais crite
^ncia de uma relaç a
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