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RESUMO 

 

O naproxeno é um anti-inflamatório não-esteroidal amplamente utilizado na 

odontologia e na medicina para o controle dos sinais e sintomas da inflamação. 

Embora esse medicamento apresente uma absorção mais demorada quando 

associado ao esomeprazol, a combinação de ambos medicamentos tem sido 

estudada e demostrado bons resultados para o controle da dor aguda. Com o intuito 

de entender melhor a absorção, distribuição e metabolização desse medicamento e 

sua associação com o esomeprazol, foi proposto a análise farmacocinética do 

naproxeno e o metabólito 6-O-desmetilnaproxeno, em amostras de saliva através da 

cromatografia líquida acoplada ao espectrômetro de massas (LC MS/MS) e 

desenvolvido e validado um método rápido, seletivo e sensitivo para a determinação 

simultânea de ambos analitos neste fluido. Amostras sequenciais de saliva de 12 

pacientes foram analisadas antes e após a ingestão de um comprimido de naproxeno 

e um comprimido de naproxeno associado a esomeprazol. Foi utilizada uma 

metodologia de extração liquido-liquido (ELL) para a análise em LC MS/MS. O tempo 

total da análise foi de 5 minutos. A associação do naproxeno e o esomeprazol 

demorou mais para chegar na concentração máxima (Tmax 32,6 ± 62,1h para 

naproxeno e 86,1 ± 95,2h* para naproxeno com esomeprazol, p<0.05). Os valores de 

eliminação foram semelhantes para naproxeno e seu metabólito, em ambas 

apresentações Kel 0,1 ± 0,1 1/h e 0,1 ± 0,1 1/h (naproxeno) e Kel 1,8 ± 2,1 1/h e 0,7 ± 

0,7 1/h (naproxeno + esomeprazol). A associação do naproxeno e esomeprazol 

mostrou valores aumentados da área sob a curva (490,5 ± 771,7* h*ng/mL associado 

a esomeprazol e 105,7 ± 185,7 h*ng/mL naproxeno isolado, p<0.05) na concentração 

da droga em relação ao naproxeno isolado. Também foram observados valores 

reduzidos na depuração total quando naproxeno está associado ao esomeprazol (4,9 

± 4,8* µg/h com esomeprazol e 15,4 ± 9,1 µg/h com naproxeno isolado, p<0.05). O 

naproxeno e o 6-O-desmetilnaproxeno em amostras de saliva puderam ser 

quantificados através do LC-MS/MS e essa metodologia mostrou ser uma alternativa 

rápida, sensitiva, exata e seletiva para cada droga e permitiu a análise dos parâmetros 

farmacocinéticos com eficiência. 

 

Palavras-chave: Naproxeno; Saliva; Espectrometria de massas; Farmacocinética; 

AINES. 



 

 

ABSTRACT 
 

Simultaneous separation of naproxen and its metabolite 6-O-
desmethylnaproxen in saliva by LC MS/MS: pharmacokinetic study of naproxen 

and its association with esomeprazole 
 

Naproxen is a non-steroidal anti-inflammatory drug widely used in dentistry and 

medicine to control the signs and symptoms of inflammation. Although this drug has a 

slower absorption when associated with esomeprazole, the combination of both drugs 

has been studied and shown good results for the control of acute pain. In order to 

better understand the absorption, distribution and metabolism of this drug and its 

association with esomeprazole, a pharmacokinetic analysis of naproxen and the 

metabolite 6-O-desmethylnaproxen was proposed in saliva samples using liquid 

chromatography coupled to a mass spectrometer (LC MS/MS) and developed and 

validated a fast, selective and sensitive method for the simultaneous determination of 

both analytes in this fluid. Sequential saliva samples from 12 patients were analyzed 

before and after ingestion of a naproxen tablet and a naproxen tablet plus 

esomeprazole. A liquid-liquid extraction methodology (LLE) was used for the LC 

MS/MS analysis. The total analysis time was 5 minutes. The combination of naproxen 

and esomeprazole took longer to reach maximum concentration (Tmax 32.6 ± 62.1h for 

naproxen and 86.1 ± 95.2h* for naproxen with esomeprazole, p<0.05). Elimination 

values were similar for naproxen and its metabolite, in both presentations Kel 0.1 ± 0.1 

1/h and 0.1 ± 0.1 1/h (naproxen) and Kel 1.8 ± 2.1 1/ h and 0.7 ± 0.7 1/h (naproxen + 

esomeprazole). The association of naproxen and esomeprazole showed increased 

values of the area under the curve (490.5 ± 771.7* h*ng/mL associated with 

esomeprazole and 105.7 ± 185.7 h*ng/mL naproxen alone, p<0.05) in drug 

concentration relative to naproxen alone. Decreased values in total clearance were 

also observed when naproxen is associated with esomeprazole (4.9 ± 4.8* µg/h with 

esomeprazole and 15.4 ± 9.1 µg/h with naproxen alone, p<0.05). Naproxen and 6-O-

desmethylnaproxen in saliva samples could be quantified using LC-MS/MS and this 

methodology proved to be a fast, sensitive, exact and selective alternative for each 

drug and allowed the analysis of pharmacokinetic parameters efficiently. 

 

Keywords: Naproxen; Saliva; Mass spectrometry; Pharmacokinetics; NSAIDS. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

O naproxeno é um anti-inflamatório não-esteroidal (AINE) derivado do ácido 

propiônico amplamente utilizado para o controle da inflamação, o edema, a febre e a 

dor aguda e crônica. Devido aos frequentes efeitos gastrointestinais adversos, tem 

sido utilizada uma combinação deste medicamento com esomeprazol que é um 

protetor gástrico (AGÚNDEZ; GARCÍA-MARTÍN; MARTÍNEZ, 2009; MARTÍNEZ et al., 

2006; WECKWERTH et al., 2017) . 

A principal via de metabolização do naproxeno ((S)-2-(6-metoxinaftaleno-2-il) 

ácido propiônico) é a hidroxilação, formando assim o metabólito 6-O-

desmetilnaproxeno que é conjugado com o ácido glicurônico para ser excretado. O 

esomeprazol ((R)-5-Metoxi-2-(((4-metoxi-3,5-dimetilpiridin-2-il)metil)sulfinil) -1H- 

benzo [d] imidazol) é o S-isômero do omeprazol, que tem uma atividade inibidora da 

bomba de prótons gástrica (NCIT, 2022). Diferentes métodos foram desenvolvidos 

para determinar a concentração do naproxeno e seu principal metabólito com a 

utilização da cromatografia líquida acoplada a espectrometria de massas (LC-MS/MS) 

(CHOI et al., 2015; GOPINATH et al., 2013), mas nenhum desses métodos analíticos 

foram estudados na saliva. 

Com o intuito de estudar a farmacocinética do naproxeno e da sua combinação 

com esomeprazol em saliva e prever o comportamento em casos de dor aguda, foram 

coletadas amostras de saliva em diferentes momentos após a ingestão de um 

comprimido de naproxeno (500 mg) ou de naproxeno + esomeprazol (500 mg + 20 

mg) para assim determinar a concentração do naproxeno e seu principal metabólito, 

6-O-desmetilnaproxeno. 

A detecção e quantificação do naproxeno e seu metabólito foram validadas de 

acordo com as normas da ANVISA e FDA (ANVISA, 2012; FDA, 2018) para determinar 

a farmacocinética dessa droga e assim contribuir ao desenvolvimento de uma 

prescrição ideal para os diferentes procedimentos médicos e dentais que estão 

envolvidos com a dor aguda. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

Os anti-inflamatórios não esteroidais (AINES) são umas das drogas mais 

utilizadas no mundo para o tratamento da inflamação e possuem efeitos terapêuticos 

e adversos devido ao seu mecanismo de ação, a inibição da cicloxigenase e a 

produção de prostaglandinas (BACCHI et al., 2012). Embora o uso dessas drogas seja 

amplo, atualmente está baseado na administração empírica do fármaco e o 

monitoramento clínico da toxicidade e eficácia, sendo de vital importância entender 

melhor a farmacocinética desses medicamentos, especificamente a fase de 

metabolização dos mesmos (ROLLASON et al., 2008). 

Os efeitos terapêuticos dos AINES são possíveis devido a inibição da 

cicloxigenase (COX). As duas isoformas da COX, COX-1 (ligada a processos 

fisiológicos como produção de muco gástrico) e COX-2 (associada aos efeitos da 

inflamação) tem um papel importante na inflamação e seus sintomas, além da 

produção de prostaglandinas e tromboxanas (VANE, 1971). Como a maioria dos 

AINES mais comumente utilizados, incluindo o naproxeno, são inibidores não 

seletivos da COX, podemos terminar inibindo ambas isoformas, em muitos casos 

provocando efeitos adversos como gastrites, perfurações gástricas, sangramento 

estomacal e outros problemas gastrointestinais (RODA, 1992). 

Em vista dessas complicações gastrointestinais, tem-se associado aos AINES 

o uso de inibidores da bomba de prótons, no caso do naproxeno foi feita a associação 

com esomeprazol numa apresentação de 500mg + 20mg respectivamente (CASPI, 

2010). O esomeprazol inibe a bomba de prótons, o que na teoria reduz a quantidade 

de prótons secretados no estômago, o que diminui então o ácido estomacal, 

protegendo assim o estômago dos efeitos produzidos pela inibição da COX-1. Embora 

os problemas gástricos sejam reduzidos a absorção do naproxeno se vê atrasada já 

que ocorre após a absorção do esomeprazol, que fisicamente esta revestindo o 

conteúdo de naproxeno alojado no comprimido do medicamento (CASPI, 2010). 

Diversos métodos analíticos são utilizados com o objetivo de determinar as 

concentrações dos AINES, incluindo o uso de cromatografia liquida de alta 

performance (HPLC) e cromatografia líquida com espectrometria de massas (LC/MS) 
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(BHARWAD et al., 2020; SHIRAKO et al., 2013). Ambos métodos vêm sendo utilizado 

para a detecção de AINES como piroxicam, naproxeno, e nimesulida nos diferentes 

tipos de fluidos corporais como o plasma, a urina, a bile, o líquido cefalorraquidiano, o 

suor e nos últimos tempos na saliva (AGUIAR et al., 2013; AVGERINOS et al., 1995; 

MALIZIA et al., 2001). 

O uso de amostras de saliva em estudos de farmacocinética vem sendo 

utilizado nos últimos tempos por ser um excelente meio de controle e monitoramento 

de medicamentos, especialmente aquelas em que o intervalo de concentrações é 

muito estreito e em crianças pela facilidade de obtenção de amostras pelo fato de não 

envolver coleta de sangue (DANHOF; BREIMER, 1978; HORNING et al., 1977; 

MUCKLOW et al., 1978).  

Quando estudamos a ação farmacológica ou tóxica de uma droga, o valor mais 

robusto para as análises farmacocinéticas corresponde a fração livre ou não-ligada da 

grande maioria dos medicamentos (HORNING et al., 1977), que é exatamente a 

concentração encontrada em saliva. Esta concentração é mais confiável quando 

tratamos de fármacos que não se ionizam no pH plasmático normal (MUCKLOW et 

al., 1978). 

Usar a saliva como fluido corporal para estudos de farmacocinética e 

bioequivalência oferece diversas vantagens como menor morbidade para o paciente 

já que não precisa de acessos cutâneos para obter amostras no caso do sangue ou 

plasma, ser menos invasivo e facilitar as coletas consecutivas que são normalmente 

utilizadas em estudos de farmacocinética, em sua própria residência, além de ser um 

excelente meio de controle do abuso de drogas, monitoramento de pacientes que 

fazem uso crônico de drogas, especialmente aquelas em que o intervalo de 

concentrações é muito estreito (DANHOF; BREIMER, 1978; HIGASHI, 2012; 

IDKAIDEK; ARAFAT, 2012, 2013, 2015; JONES et al., 2005; MUCKLOW et al., 1978; 

OGAWA et al., 2014).  

 Estudos anteriores têm demonstrado o uso do LC MS/MS para quantificar 

AINES tanto em plasma como em saliva e outros líquidos corporais, como por exemplo 

o estudo anterior de nosso laboratório que comparou concentrações de piroxicam e 

seu metabólito, 5-hidroxipiroxicam, em plasma e saliva, oferecendo resultados 
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bastante robustos e confiáveis nos parâmetros farmacocinéticos estudados em saliva, 

comparados com os obtidos em plasma, o estudo transcorreu com uma metodologia 

rápida, sensível e seletiva, permitindo a análise diversos parâmetros farmacocinéticos 

(CALVO et al., 2016b; DIONÍSIO et al., 2020; HALDER et al., 2019).  

O fármaco escolhido neste projeto é amplamente utilizado na prática clínica 

odontológica, sendo de grande interesse para nossa a área de atuação. O naproxeno, 

um derivado do ácido propiônico, não seletivo para COX-2, de maneira geral, possui 

alta ligação com as proteínas plasmáticas (entre 97 - 99%), portanto, a concentração 

encontrada na saliva representa a fração livre efetiva circulante e distribuída pelo 

corpo, como dito anteriormente (Tabela 1).  

 

Tabela 1 – Descrição dos parâmetros farmacocinéticos (valores médios), ligação com proteínas 
plasmáticas e os principais genes envolvidos na metabolização do naproxeno.  
 

*valores médios obtidos nas bulas nacionais e internacionais. Cmax - concentração máxima obtida; 
Tmax - tempo para atingir a Cmax; t1/2 – tempo de meia-vida plasmática; Vss/F – volume de distribuição 
do fármaco.  

 

Estudos anteriores mostram a grande compatibilidade dos fluidos salivares em 

relação ao fluido plasmático em estudos de bioequivalência como o do fármaco 

fenitoína (~10% dos valores plasmáticos encontrados, corroborando com a literatura) 

e a que fração desta droga no fluido salivar corresponde a fração livre, não ligada à 

proteína da droga, com mínimos valores de variabilidade para parâmetros 

farmacocinéticos (< 30%) e, em particular, a concentração máxima obtida (Cmax) 

apresentando baixa variabilidade no fluido salivar, resultando em um intervalo de 

confiança estreito que preenche os critérios de estudos de bioequivalência (RUIZ et 

al., 2011). As análises no fluido salivar se mostram cada vez mais como uma 

ferramenta muito conveniente, pois fornece informações analógicas, mas com 

grandes vantagens analíticas e principalmente éticas (BALDO, M N, G. A. 

HUNZICKER , J. C. ALTAMIRANO, 2015; RUIZ et al., 2011). 

 

FÁRMACO 
Parâmetros farmacocinéticos - média  Ligação com 

proteína 
Farmacogenética Cmax, 

ng/mL 
Tmax, h t1/2, h Vss /F, L 

Naproxeno (500 mg) 97400  2,2 14 0,16 >99,7 CYP2C9 e CYP1A2 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3 PROPOSIÇÃO 
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3 PROPOSIÇÃO 

 

 

O objetivo do presente trabalho foi, portanto, desenvolver e aprimorar uma 

metodologia de extração e a análise das concentrações do naproxeno e seu principal 

metabólito, 6-O-desmetilnaproxeno, após o consumo do naproxeno isolado, ou da 

associação do naproxeno com o esomeprazol, em amostras de saliva, para posterior 

análise da farmacocinética em LC MS/MS e validar essa metodologia de acordo com 

as normas da ANVISA e FDA. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

4 MÉTODOS 
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4 MÉTODOS 

 

 

 Esse projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética da Faculdade de Odontologia 

de Bauru da Universidade de São Paulo (registro: CAAE 49806115.0.0000.5417) e 

registrado no ClinicalTrials.gov (processo: NCT03092193). Todos os voluntários foram 

informados do projeto de pesquisa e assinaram o termo de esclarecimento livre e 

esclarecido outorgando o consentimento para participar da pesquisa. 

 

 

4.1 Químicos e reagentes 

 

 Naproxeno, 6-O-desmetilnaproxeno, esomeprazol e piroxicam (padrão interno) 

foram comprados da empresa Sigma-Aldrich (São Paulo, Brasil). Metanol, acetato de 

amônio e outros químicos cromatográficos foram obtidos da empresa Merck 

(Hohenbrunn, Alemanha). Foi utilizada água purificada durante todos os experimentos 

utilizando um sistema de purificação Milli-Q Plus (Millipore, Belford, MA, USA). 

 

 

4.2 Preparação das soluções padrão 

 

 Foram preparadas soluções de estoque de naproxeno (1 mg/mL metanol), 6-

O-desmetilnaproxeno (1 mg/mL metanol), esomeprazol (500 µg/mL metanol) e 

piroxicam (1 mg/mL metanol). Foi feita uma diluição seriada de cada solução (10 

µg/mL) para a construção das curvas padrão. Essas soluções foram armazenadas 

fora do contato com a luz numa temperatura de -20˚C quando não estavam sendo 

utilizadas e todas as etapas da pesquisa foram realizadas em lâmpadas de vapor de 

sódio para evitar a degradação dos reagentes (CALVO et al., 2016a, 2016b). 
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4.3 LC-MS/MS 

 

 Foi utilizado espectrômetro de massas LC MS/MS 8040 triplo quadrupolo 

(Shimadzu, Quioto, Japão) e o piroxicam foi escolhido como padrão interno (PI). A 

fase móvel foi padronizada para aumentar a confiabilidade dos resultados no estudo 

farmacocinéticos das amostras de saliva (CALVO et al., 2016b). Como naproxeno e 

esomeprazol ionizam de forma diferente a pesquisa foi limitada ao naproxeno e seu 

principal metabólito, já que são as drogas de interesse para o controle da dor. 

 A análise inicial para a caracterização da droga foi realizada por LC-MS/MS e 

a separação foi realizada utilizando uma coluna Shim-pack XR-ODS 75Lx2.0 e uma 

pré-coluna C18 (Shimadzu, Quioto, Japão) a 40˚C utilizando-se uma mistura de 

metanol e 1 mM de acetato de amônio em uma concentração de 70:30 v/v e com um 

fluxo de injeção de 0,3 mL/min, com um tempo total de análise de 5 minutos. 

 O efluente cromatográfico foi conduzido pelo espectrômetro de massas e a 

espectrometria foi realizada seguindo as informações obtidas na optimização dos 

íons, num modo de ionização positiva/negativa, utilizando-se electrospray ionizante. 

A voltagem do electrospray ionizante foi de 4,5 kV. As temperaturas de fonte e 

dessolvatação foram mantidas a 250˚C e 350˚C, respectivamente. Nitrogênio foi 

utilizado como o gás de névoa a 3,0 L/min e gás de argônio como o gás de colisão a 

aproximadamente 230 kPa.  

 Todas as condições foram atingidas pela injeção direta das soluções 

padronizadas do naproxeno e o 6-O-desmetilnaproxeno sem a coluna de separação, 

resultando nas transições em que íons pai/filho específicos foram empregados. O 

tempo de análise para cada evento for de 0,075 ms. As medidas foram realizadas num 

modo de monitoramento em reação múltipla (MRM) para quantificar as transições 

apresentadas na figura 1.  
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Figura 1. Modo de monitoramento de reação múltipla (MRM) para quantificar a transição do naproxeno, 
6-O-desmetilnaproxeno e piroxicam e seus respectivos cromatogramas.   
As áreas de pico de todos os componentes foram integradas automaticamente utilizando o software 
LabSolutions (versão 5,97) (Shimadzu, Quioto, Japão). A transição considerada para a quantificação e 
qualificação dos picos é mostrada na tabela 2. 
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Tabela 2 - Íons produto quantitativos e qualitativos utilizados na análise. 
 

6-O-Desmetilnaproxeno 
Tipo m/z Intensidade Act % Idenf. Rang % 

T 214,900>171,250a 199246 100,00 100% 

Ref 1 214,900>169,250b 49605 24,90 - 
Ref 2 214,900>143,050 3283 1,65 - 

Naproxeno 
Tipo m/z Intensidade Act % Idenf. Rang % 

T 228,900>170,30a 513749 100,00 100% 
Ref 1 228,900>169,250b 336855 65,57 - 

Ref 2 228,900>185,200b 288128 56,08 - 
Piroxicam 

Tipo m/z Intensidade Act % Idenf. Rang % 

T 331,900>95,100a 33688 100% 100% 
Ref 1 331,900>121,050 15274 45,37 - 

Ref 2 331,900>78,100b 23870 70,90 - 
 

a Quantificador - o pico mais intenso; b Qualificador - um segundo pico usado como qualificador para a 
mesma análise. 
 

 

4.4 Curva de calibração 

 

 Foi utilizado 400 µL de saliva branca (sem presença de droga) e enriquecida 

com 5 ng de PI + 6,25 ng de naproxeno e 6-O-desmetilnaproxeno e 400 µL de 0,5 M 

de HCL para o primeiro ponto de calibração. Foi realizada uma diluição seriada de 8 

pontos para a curva de calibração padrão com uma massa final de 0,024 ng de 

naproxeno e 6-O-desmetilnaproxeno, foi mantida a mesma massa para o PI de todos 

os pontos da curva.  

 Os pontos da curva de calibração foram extraídos utilizando-se 2 mL de acetato 

de etila em tubos de propileno de 15 mL, foram depois agitados durante 15 minutos 

em alta velocidade (Heidolph Multi Reax EU, Heidolph Instruments GmbH & Co., KG, 

Schawaback, Germany) e centrifugados 2500 rpm numa temperatura de 4˚C por 10 

minutos. Após o processo de agitação e centrifugação, a fase orgânica (~1,8 mL) foi 

transferida a um tubo novo e evaporada numa câmara de evaporação sob fluxo de ar 

a temperatura ambiente. 

 As amostras de saliva branca com uso do naproxeno e o naproxeno em 

combinação com o esomeprazol (t=0) foram analisadas para ter certeza que não teve 

interferência.  
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 Após a evaporação, os resíduos foram dissolvidos em 100 µL de metanol:10 

mM de acetato de amônio numa concentração de 70:30, foi colocado no vórtex por 1 

min e 100 µL dessa solução foram transferidos aos inserts e injetados 5 µL para a 

cromatografia liquida de alta performance. 

 

 

4.5 Preparação das amostras dos voluntários 

 

 O estudo farmacocinético foi realizado em 12 voluntários saudáveis, que 

realizaram uma coleta sequencial de saliva no momento antes (t=0) e depois de 0,25; 

0,5; 0,75; 1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 11; 24; 48; 72; e 96 h da ingestão de um comprimido 

de naproxeno (500mg) ou naproxeno em combinação com esomeprazol (500 + 20mg). 

As amostras foram centrifugadas por 10 min (2500 rpm), removido o sobrenadante e 

armazenado numa temperatura de -20˚C até o momento de ser utilizado. 

 A quantificação dos parâmetros farmacocinéticos do naproxeno e seu principal 

metabólito 6-O-desmetilnaproxeno em saliva, com e sem a combinação com 

esomeprazol, foi estimada utilizando-se a área meia sob a curva, 0-96 h (ASC0-96) e 

ASCinf, com depuração predita total (Clt/F), volume de distribuição (Vd/F), e tempo de 

vida médio (t1/2) baseado nas concentrações obtidas de forma experimental com um 

modelo compartimental de eliminação de primeira ordem. As análises 

farmacocinéticas foram realizadas com a utilização do software Phoenix WinNonlin® 

8.1 (Pharsight Corp., Mountain View, CA, USA). 

 

 

4.6 Registro do ensaio clínico 

 

 Esse estudo foi registrado como um ensaio clínico no ClinialTrials.gov 

(NCT030902193), sabendo que a ingestão desses dois fármacos pode resultar em 

efeitos colaterais como gastrites, alergias, irritação gástrica, colite e sangramento 

gastrointestinal numa pequena porção da população, esses dados foram anotados e 

analisados durante o ensaio clínico. 
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4.7 Validação analítica 

 

 A metodologia para análise do naproxeno e seu principal metabólito em 

amostras de saliva foi validada para parâmetros essências, como efeito residual e 

efeito matriz, curva de calibração, seletividade, precisão, acurácia, estabilidade e 

diluição, de acordo com as guias atuais do United States Food and Drug 

Administration (FDA outubro 2018) e ANVISA para métodos bioanalíticos para assim 

assegurar a confiabilidade dos resultados obtidos nos estudos de farmacocinética em 

saliva humana(ANVISA, 2012; BOOTH; SIMON, 2016) 

 Os controles de qualidade (CQ) para saliva humana foram preparados, 

baseados em amostras preparadas com o limite inferior de quantificação (LIQ), 

controle de qualidade-baixo (CQB), Controle de qualidade médio (CQM) e controle de 

qualidade alto (CQA). As amostras para o CQ foram preparadas com 400 µL de saliva 

enriquecida em tubos de propileno e armazenados a −20˚C até o momento da análise.  

 Para a avaliação do efeito residual, foram analisadas injeções de amostras 

brancas antes e depois da injeção com a amostra de CQA. O cromatograma da 

amostra branca obtido pela injeção da amostra CQA foi comparado com o 

cromatograma do limite inferior de quantificação (LIQ). Para que o efeito residual fosse 

considerado ausente as áreas dos picos de interferência durante o tempo de retenção 

da análise sejam menores a 20% do LIQ e menores que 5% da área do PI. 

 Para a avaliação do efeito matriz foram utilizadas amostras dos seis voluntários 

sem uso de medicamentos. Essas amostras brancas foram obtidas do Laboratório de 

Farmacologia Clinica e Fisiologia da Faculdade de Odontologia de Bauru, Bauru/USP. 

Para determinar o efeito matriz foram comparadas as áreas de pico obtidas do 

naproxeno, 6-O-desmetilnaproxeno, e o PI diretos na fase móvel (sem matriz) com o 

pico em presença da matriz (amostras brancas adicionadas a soluções padrão de 

naproxeno, 6-O-desmetilnaproxeno e o padrão interno após a extração). O fator de 

normalização do PI na matriz foi calculado para cada amostra, dividindo a proporção 

do analito pela resposta do PI em ausência da matriz. O coeficiente de variação do PI 

normalizado deve ser menor a 15%. As amostras foram analisadas no CQB. 
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 A curva de calibração da saliva foi preparada utilizando-se as seguintes 

concentrações em tubo de polipropileno: 2500; 1250; 625; 312,5; 156,2; 78,1; 39,1; 

19,5; 9,8; 4,9 e 2,4 ng/mL de naproxeno e 6-O-desmetilnaproxeno, também foi 

utilizada uma amostra branca (sem analito e sem PI) e uma amostra zero (somente o 

PI). Equações de regressão linear e coeficiente de correlação foram utilizadas para a 

proporção das áreas dos picos. A curva de calibração foi plotada com várias 

concentrações do padrão interno contra as áreas respectivas dos seus picos, como 

uma regressão linear. As curvas de calibração foram consideradas aprovadas quando 

os desvios de pelo menos 75% dos padrões de calibração fossem menores ou iguais 

a 20% para CQB e 15% para outros padrões. 

 A menor concentração de naproxeno e 6-O-desmetinaproxeno em saliva com 

uma quantidade aceitável para precisão e acurácia é definida como LIQ. Os picos 

interferentes do analito no momento da retenção devem ser menores a 20% do analito 

nas amostras. Para a obtenção do LIQ, amostras com a menor concentração dos 

analitos e o PI foram avaliadas dez vezes. 

 Três curvas de calibração foram realizadas para a análise do naproxeno e seu 

metabólito utilizando-se alíquotas de 400 µL de saliva, contendo uma amostra branca 

(sem droga e sem PI), uma processada (com PI) e 6 enriquecidas com 25 µL padrão 

de naproxeno, 6-O-desmetilnaproxeno e o PI, sujeitos a extração e análise. A 

linearidade foi avaliada utilizando-se um modelo matemático linear com a equação 

ponderada 1/χ2. 

 A acurácia e a precisão foram avaliadas num ensaio único (intra-ensaio) e três 

diferentes ensaios (inter-ensaio, em períodos diferentes). Cinco replicatas de cada 

ensaio foi utilizado LIQ, CQB, CQM e CQA. A precisão foi expressada como 

coeficiente de variação (%) e acurácia como desvio padrão relativo (DPR), que deverá 

ser entre 15% e 20% do valor nominal. 

 A estabilidade do naproxeno e o 6-O-desmetilnaproxeno em saliva foi medida 

utilizando-se o CQB e o CQA, analisados em triplicata após a preparação e 

armazenados em condições diferentes (estabilidade de curto prazo, após 

processamento e três ciclos de congelamento e descongelamento). A concentração 

das amostras foi interpolada com uma curva de calibração recente. As amostras foram 
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consideradas estáveis quando sua concentração estava dentro dos 15% do valor 

nominal.  

 Adicionalmente, amostras de saliva foram adicionadas para criar 

concentrações maiores da curva de calibração do naproxeno e o 6-O-

desmetilnaproxeno. Essas amostras foram diluídas cinco vezes para obter a 

integridade de diluição (CQD). 

 

 

4.8 Análise estatística 

 

 Após analisados os resultados farmacocinéticos com ajuda do software 

Phoenix WinNonlin® (versão 8.1), os dados obtidos foram organizados de forma 

descritiva e o teste t foi realizado para comparar a absorção do naproxeno após a 

administração em dois tempos de naproxeno isolado e o naproxeno em combinação 

com esomeprazol. 

 



 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5 RESULTADOS 
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5 RESULTADOS 

 

 

5.1 Analise dos dados obtidos das amostras de saliva 

 

 Amostras sequenciais de 12 voluntários foram analisadas antes e 0,25; 0,5; 

0,75; 1; 1,5; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 11; 12; 24; 48; 72 e 96h após a ingestão de um comprimido 

de naproxeno isolado (500 mg – seis voluntários) e naproxeno associado com 

esomeprazol (500mg +20 mg – seis voluntários). 

 As concentrações obtidas de naproxeno em cada um dos voluntários está 

representada na figura 2 e as concentrações de seu principal metabólito, 6-O-

desmetilnaproxeno estão representadas na figura 3, sendo à esquerda da figura para 

as amostras do naproxeno isolado e à direita as amostras do naproxeno associado ao 

esomeprazol.  

 

 
 
Figura 2. Gráficos das concentrações de naproxeno obtidas após análise em LC MS/MS e gerados no 
Software Phoenix WinNolin® (versão 8.1) em amostras de saliva dos voluntários (n=6 para cada grupo) 
após a ingestão de comprimido de naproxeno isolado (esquerda) e naproxeno associado ao 
esomeprazol (direita).  
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Figura 3. Gráficos das concentrações de 6-O-desmetilnaproxeno obtidas após análise em LC MS/MS 
e gerados no Software Phoenix WinNolin® (versão 8.1) em amostras de saliva dos voluntários (n=6 
para cada grupo) após a ingestão de comprimido de naproxeno isolado (esquerda) e naproxeno 
associado ao esomeprazol (direita).  
 

As concentrações obtidas das amostras de saliva de naproxeno e o 6-O-

desmetilnaproxeno foram transferidas ao software Phoenix WinNonlin® (versão 8,1) 

após serem analisadas no LC MS/MS, para uma análise no modelo não 

compartimental para assim gerar os parâmetros farmacocinéticos (tabela 3). Os dados 

foram organizados de forma descritiva e foi realizado um teste t para comparar o 

naproxeno isolado e o naproxeno associado a esomeprazol. 

 

Tabela 3. Parâmetros farmacocinéticos analisados a partir das concentrações resultantes da análise 
em LC MS/MS das amostras saliva. 
 
Parâmetros  Descrição Métodos  
Tmax (h) e Cmax 
(ng/mL) 

Tempo e valor da concentração 
máxima observada 

Método gráfico 

ASC0-t (ng*h/mL) 
Área sob a curva de zero ao último 
tempo quantificável  

Métodos dos 
Trapezóides 

Vd/f (L)  Volume de distribuição aparente  Cl/Kel  
Cl/f (L/h)  Depuração - Clearance  [(Dose)/ASCinf]  
Kel (1/h)  Constante de eliminação (ƛz) Determinada por 

regressão log-linear  
T1/2 (h)  Meia vida de eliminação do fármaco  T1/2 = Ln(2) / Kel  
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5.2 Participantes e resultados farmacocinéticos 

 

 Nesta pesquisa participaram doze voluntários, sendo 92% da amostra mulheres 

e 8% homens, com as idades variando entre 28,82 ± 10,68 anos, e uma altura média 

de 1,60 ± 0,10 m. Os voluntários foram divididos em dois grupos, seis voluntários 

tomaram o naproxeno isolado e os outros seis o naproxeno associado a esomeprazol. 

 Foram desenhados gráficos com os valores da concentração média resultantes 

de cada amostra nos diferentes tempos de ingestão do naproxeno isolado e associado 

ao esomeprazol (figura 4), com esses gráficos podemos apreciar um panorama do 

comportamento da metabolização do naproxeno (esquerda do gráfico) e o 6-O-

desmetilnaproxeno (direita) em cada momento. 

 

 
 
Figura 4. Média das concentrações encontradas nas amostras analisadas de naproxeno (esquerda) e 
6-O-desmetilnaproxeno (direita) para os seis voluntários que consumiram o comprimido de naproxeno 
isolado em comparação com o naproxeno associado ao esomeprazol. Diferença estatisticamente 
significante *p<0,05 e **p<0,001. 
 

 Na tabela 4 podemos observar os parâmetros farmacocinéticos obtidos das 

amostras da saliva. 
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Tabela 4. Farmacocinética do naproxeno e 6-O-desmetilnaproxeno para ambos naproxeno isolado e 
associado com esomeprazol, adquiridos através do software WinNonlin® (versão 8.1) dos resultados 
obtidos a partir da análise por LC MS/MS das amostras de saliva (n=6 para cada grupo). 
 
Parâmetros 

Farmacocinéticos 

Naproxeno 6-O-desmetilnaproxeno 

Media ± DP Isolado Esomeprazol Isolado Esomeprazol 

Tmax (h) 32.6 ± 62.1 86.1 ± 95.2* 275.4 ± 287.4 18.2 ± 21.1 

Cmax (ng/mL) 1.9 ± 1.2 2.7 ± 2.2 0.9 ± 0.6 0.5 ± 0.4 

ASC0-t (h*ng/mL) 105.7 ± 185.7 490.5 ± 771.7* 1049.6 ± 1198.6 237.5 ± 456.6 

Vd/F (L) 136.6 ± 74.6 136.6 ± 74.6 1396.0 ± 337.1 1802.5 ± 1385.8 

Cl/F (ug/h) 15.4 ± 9.1 4.9 ± 4.8* 3.8 ± 2.2 16.6 ± 16.5 

Kel (1/h) 0.1 ± 0.1 0.1 ± 0.1 1.8 ± 2.1 0.7 ± 0.7 

T1/2 (h) 22.6 ± 43.1 58.6 ± 67.0 286.8 ± 225.7 110.8 ± 111.0 

 
Tmax e Cmax: tempo e valor da maior concentração observada respectivamente; ASC0-t: área sob a 
curva da concentração em relação com o tempo do primeiro momento até o ultimo que foi observado; 
Vd/F: Volume de distribuição total estimado; Clt/F: clearance total; Kel: constante de eliminação 
estimado através de regressão lineal representando a fase terminal do perfil concentração-tempo; T1/2: 
tempo de vida média da droga. *diferença estatisticamente significativa, p<0,05.  
 

 A relação do naproxeno/6-O-desmetilnaproxeno foi calculada nas amostras de 

saliva para representar o consumo da droga em relação ao tempo de coleta de cada 

amostra, representada no gráfico da figura 5 [naproxeno isolado (esquerda) e 

naproxeno associado ao esomeprazol (direita)] (CALVO et al., 2016b; LUTZ; 

FUJIOKA; ISOHERRANEN, 2010). Podemos assim observar o tempo de 

metabolização de uma maneira mais visual para os dois elementos.  

 

      
 
Figura 5. Razão das concentrações encontradas nas amostras de saliva de naproxeno em relação ao 
metabólito 6-O-desmetilnaproxeno nos 6 voluntários que receberam o comprimido de naproxeno 
isolado (esquerda) e associado ao esomeprazol (direita) (500 mg + 20 mg), em relação ao tempo. 
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5.3 Validação analítica 

 

 O efeito matriz das amostras de saliva foi ausente (recurso online) para ambos 

naproxeno e seu metabólito principal como podemos observar no gráfico da figura 6 

e fazer a comparação com os gráficos construídos com os pontos puros dos analitos 

naproxeno, 6-O-desmetilnaproxeno e PI (piroxicam) da figura 7; o coeficiente de 

variação do fator de matriz normalizado do padrão interno (PI) obtido para cada analito 

foi inferior a 15% (tabela 5). 

 

 

 
 

Figura 6 – Gráfico das amostras de saliva branca 
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Figura 7 – Gráficos dos pontos puros naproxeno, 6-O-desmetilnaproxeno e piroxicam 
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Tabela 5. Concentrações do naproxeno e 6-O-desmetilnaproxeno em amostras de saliva. 
 

 Naproxeno 6-O-desmetilnaproxeno 

 Concentração 

(ng/mL) 

Fator matriz 

normalizado PI 

(CV) 

Concentração 

(ng/mL) 

Fator matriz 

normalizado PI 

(CV) 

Saliva (6 amostras) 

CQB 9,8 6,6 9,8 11,6 

 
PI: padrão interno; CV: coeficiente de variação [(desvio padrão / média)] x 100.  
 

Na tabela 6 podemos observar a validação dos métodos de extração do 

naproxeno e o 6-O-desmetilnaproxeno em saliva humana. De forma resumida 

podemos observar que a linearidade foi de 2,4 a 625 ng/mL para ambos analitos, r2= 

0,992 para naproxeno e 0,999 para o 6-O-desmetilnaproxeno. A avaliação da precisão 

e acurácia obteve um coeficiente de variação de <15%, que indica um bom nível de 

exatidão e reprodutibilidade da análise.  A precisão e exatidão intra-ensaio e inter-

ensaio representadas pelo coeficiente de variação e o erro relativo, respectivamente, 

foram <15% para o naproxeno e seu principal metabólito, 6-O-desmetilnaproxeno nas 

amostras de saliva. 

 Após três ciclos de congelamento (-70°C)/ descongelamento (23°C), ambos, 

naproxeno e o 6-O-desmetilnaproxeno foram estáveis nas amostras de saliva após 

12h a uma temperatura de 23°C e no processamento das amostras até de 12h a 4°C. 

Essas análises tiveram um desvio de <15%. 

 O controle de qualidade de diluição integral do naproxeno e seu metabólito 

principal também teve um coeficiente de variação menor a 15%. 
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Tabela 6. Parâmetros de validação para a análise do naproxeno e o 6-O-desmetilnaproxeno em 
amostras de saliva por LC MS/MS. 
 

 Naproxeno 6-O-desmetilnaproxeno 
 r2 0.992 0.999  
Equação da reta f(x)=3063.16*x+3572,39 f(x)=750.715*x+5583.27  
Limite de quantificação (ng / mL) 2.4 2.4  
Precisão (CV %; n = 10) 12.5 13.6  
Acurácia (%) 3 11.1  
    
Precisão intra-ensaio (CV %, n =5) 
LIQ (2.4 ng/mL) 12.4 LIQ (2.4 ng/mL) 8.5 
CQB (9.8 ng/mL) 10.7 CQB (9.8 ng/mL) 15.2 
CQM (312.5 ng/mL) 5.3 CQM (312.5 ng/mL) 11.6 
CQA (625 ng/mL) 8.2 CQA (625 ng/mL) 6.6 
CQD (1250 ng/mL; 1:5) 8.3 CQD (1250 ng/mL; 1:5) 9.2 
    
Precisão interensaio (CV %, n = 8) 
LIQ (2.4 ng/mL) 13.6 LIQ (2.4 ng/mL) 10.8 
CAB (9.8 ng/mL) 11.7 CQB (9.8 ng/mL) 10.9 
CQM (312.5 ng/mL) 14.1 CQM (312.5 ng/mL) 9.3 
CQA (625 ng/mL) 6.7 CQA (625 ng/mL) 7.8 
    
Acurácia intra-ensaio (RE %, n = 5) 
LIQ (2.4 ng/mL) -2 LIQ (2.4 ng/mL) 9 
CQB (9.8 ng/mL) 0 CQB (9.8 ng/mL) 0 
CQM (312.5 ng/mL) 13 CQM (312.5 ng/mL) 5 
CQA (625 ng/mL) 0 CQA (625 ng/mL) 3 
CQD (1250 ng/mL; 1:5) -8 CQD (1250 ng/mL; 1:5) -10 
    
Acurácia interensaio (RE %, n = 8) 
LIQ (2.4 ng/mL) 9 LIQ (2.4 ng/mL) 10 
CQB (9.8 ng/mL) 0 CQB (9.8 ng/mL) 0 
CQM (312.5 ng/mL) 8 CQM (312.5 ng/mL) 5 
CQA (625 ng/mL) 1 CQA (625 ng/mL) 5 
    
Estabilidade (RE %, n = 4) 
Estabilidade de curto prazo (12 h at 
23°C) 

   

CQB (9.8 ng/mL) 7 CQB (9.8 ng/mL) 4 
CQA (625 ng/mL) 14 CQA (9.8 ng/mL) 8 
Estabilidade pós processamento (12 h at 4°C) 
CQB (9.8 ng/mL) -6 CQB (9.8 ng/mL) -8 
CQA (625 ng/mL) 15 CQA (9.8 ng/mL) 11 
Estabilidade ciclos de congelamento / descongelamento (−70°C) 
CQB (9.8 ng/mL) -11 CQB (9.8 ng/mL) 11 
CQA (625 ng/mL) -13 CQA (625 ng/mL) -9 

 
CV, coeficiente de variação [(desvio padrão / media) x 100]; r, coeficiente de correlação linear, RE, erro 
relativo = [(concentração observada – concentração nominal)/concentração nominal] × 100; LIQ, limite 
inferior de quantificação; CQB, controle de qualidade baixo; CQM, controle de qualidade médio; CQA, 
controle de qualidade alto; CQD, controle de qualidade da diluição integral. 
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6 DISCUSSÃO 

 

 

O naproxeno é metabolizado no fígado pela família do citocromo p450 (CYP), 

CYP2C9 e CYP1A2, e tem como resultado seu metabólito principal o 6-O-

desmetilnaproxeno. Nenhuma dessas drogas induzem enzimas metabolizadoras, 

ambas drogas são metabolizadas a seu respectivo metabólito pela conjugação com o 

acilglicuronídeo (CASPI, 2010). Os AINES, incluído o naproxeno, tem uma alta ligação 

com proteína sanguínea (~99%), podemos observar que a proporção de metabólito e 

de droga foi mantida em todos os voluntários, demonstrando que o uso de amostras 

de saliva para esse experimento foi bem sucedido 125-7 (BOLANI et al., 2021; CALVO 

et al., 2016a, 2016b; DIONÍSIO et al., 2020; GUO et al., 2018). Devido à grande 

aderência dos voluntários e a facilidade da coleta da amostra nos anima a continuar 

utilizando essa metodologia de amostragem. 

 Podemos observar na figura 4, que a metabolização quando o naproxeno está 

associado com esomeprazol é mais demorada que quando a droga se utiliza de forma 

isolada, o que era de se esperar pela presença do inibidor da bomba de prótons. Cabe 

mencionar que essa formulação do naproxeno com esomeprazol, além das 

propriedades químicas de cada componente, apresenta uma particularidade em 

relação ao seu conteúdo, aonde o esomeprazol se encontra numa camada mais 

externa revestindo o naproxeno, fazendo com que este seja absorbido depois. Essa 

diferencia física pode explicar a grande diferencia na concentração do pico inicial do 

naproxeno isolado em relação ao associando com esomeprazol, assim como a 

produção inicial e os níveis observados do seu principal metabólito. 

 Na tabela 4 podemos observar que o naproxeno quando associado com 

esomeprazol apresenta um tempo de concentração máxima alterado, assim como a 

área soba curva (ASC). Em contraste, observamos um decréscimo do clearance total 

quando em associação com o esomeprazol. O próprio fabricante do VIMOVO (nome 

comercial da associação do naproxeno e esomeprazol) (AstraZeneca; Londres, Reino 

Unido) indica o uso desse medicamento para dor crônica e não para dor aguda pelo 

atraso na absorção do naproxeno em relação aos produtos que contem esse analito 

de forma isolada. O fabricante também relata que o esomeprazol é rapidamente 
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absorbido com picos de concentração plasmática em um tempo de 0,43 a 1,2 horas 

(CASPI, 2010; WECKWERTH et al., 2017) 

 Sabemos que os pacientes que usam os AINES de forma crónica para o 

tratamento de doenças reumatoides podem utilizar esses medicamentos por até 8 

semanas seguidas e durante vários meses e por isto a associação destes 

medicamentos com inibidores de bomba de prótons pode melhor os efeitos adversos, 

como problemas gástricos (CASPI, 2010). Porém, essa associação também foi efetiva 

no controle da dor aguda após cirurgias de terceiros molares num estudo realizado no 

nosso laboratório (WECKWERTH et al., 2017). Se levamos em consideração que o 

pico da inflamação acontece nas primeiras 24 a 28 horas após um trauma cirúrgico, 

com nossos experimentos podemos afirmar que ambas apresentações com o 

naproxeno isolado e em associação com esomeprazol alcançam a sua concentração 

máxima durante esse período de tempo, embora este último pode levar um tempo 

consideravelmente maior para ser absorvido (Tmax 32.6 ± 62.1h para naproxeno 

isolado e 86.1 ± 95.2h * para naproxeno associado a esomeprazol, p<0.05). 

 Embora no rótulo do medicamento esteja estipulado que o tempo médio de 

eliminação é de ~14 horas, sem importar a sua formulação química, no nosso trabalho 

observamos que a forma livre da droga presente na saliva, que é precisamente a parte 

da droga que tem os efeitos anti-inflamatórios e adversos, apresenta valores 

ligeiramente elevados para ambas formulações, o naproxeno isolado e associado com 

esomeprazol (T1/2 22.6 ± 43.1h e 58.6 ± 67.0h, respectivamente). 

 Como descrito anteriormente, a literatura comprova que o naproxeno é 

metabolizado em 6-O-desmetilnaproxeno no fígado, essa foi a motivação principal da 

detecção desse metabólito no nosso estudo. Como descrito na bula do medicamento, 

aproximadamente 95% da dose do naproxeno é excretada pela urina, como o próprio 

naproxeno (menos de 1%), 6-O-desmetilnaproxeno (menos de 1%) ou seu conjugado 

(66 – 92%). Cerca de 3% ou menos da dose é excretada pelas fezes. A taxa de 

excreção dos metabolitos e os conjugados é bem próxima a taxa de eliminação do 

plasma. Na saliva, observamos uma eliminação com valores similares para ambos, o 

naproxeno (Kel 0.1 ± 0.1 1/h e 0.1 ± 0.1 1/h) e seu metabólito principal (Kel 1.8 ± 2.1 

1/h e 0.7 ± 0.7 1/h), após a ingestão de um comprimido de naproxeno isolado e em 

associação com esomeprazol. 
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 Quando analisamos as amostras de saliva, percebemos que em relação ao 

metabólito principal do naproxeno, a presença do 6-O-demetilnaproxeno é 

extremadamente baixa nesse fluido (~1.9 µg/mL do naproxeno e ~0.5 µg/mL do 6-O-

desmetilnaproxeno), demonstrando porque se faz necessário o uso do LC M/MS para 

sua detecção (BOLANI et al., 2021; CALVO et al., 2016a, 2016b; DIONÍSIO et al., 

2020)   

 Com os gráficos gerados nesse estudo é possível observar uma relação 

naproxeno:6-O-desmetilnaproxeno muito mais variável quando o naproxeno está 

associado ao esomeprazol, possivelmente devido ao atraso na absorção causado 

pela presença do inibidor da bomba de prótons. 

 Em pesquisas de farmacocinética e farmacocinética relacionadas aos AINES, 

principalmente esses metabolizados pela família CYP (MINERS et al., 1996; 

STREETMAN, D S; J S BERTINO JR, 2000), essa relação metabólito/droga tem 

demonstrado ser uma ferramenta importante para a análise dos diferentes resultados 

de indivíduos mutados e não mutados em determinado polimorfismo. Quando falamos 

em AINES o principal polimorfismo é o do gene CYP2C9, que tem uma grande 

importância na metabolização dessas drogas, incluindo o naproxeno e seu metabólito 

o 6-O-desmetilnaproxeno. Todas as vias de metabolismo, eliminação e vias 

secundárias, bem como possíveis interações medicamentosas, devem ser 

consideradas nesse tipo de estudos (LUTZ; FUJIOKA; ISOHERRANEN, 2010). 

 A associação do naproxeno com esomeprazol mostrou valores elevados no 

tempo de concentração máxima e área sob a curva da droga em relação ao 

comprimido de naproxeno isolado, provavelmente essas diferencias são causadas 

devido ao atraso na absorção do naproxeno com o inibidor da bomba de prótons. 

Assim como valores reduzidos no clearance total quando em associação com 

esomeprazol. Essas diferencias não foram observadas no 6-O-desmetilnaproxeno, 

quem obteve valores similares em todos os parâmetros farmacocinéticos. Estudos 

com um maior número de voluntários são necessários para confirmar esses 

resultados. 

 Quando observamos as concentrações em cada momento após a ingestão do 

naproxeno associado com esomeprazol, o atraso na absorção e na metabolização é 
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evidente, o que pode interferir grandemente com a eficácia na dor aguda, aonde é 

necessária uma ação rápida contra a dor, mas se temos em consideração o pico da 

inflamação que ocorre de 24 a 48 horas após o trauma cirúrgico, podemos utiliza-los 

sem restrições pois os níveis de concentração são similares nesse período. 

Como os AINES, incluindo o naproxeno e seu metabólito, são drogas com uma 

ligação grande a proteína, é extremamente necessária a análise das concentrações 

pelo LC MS/MS, já que se encontram em níveis baixos nas amostras de saliva. 
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7 CONCLUSÕES 

 

 

A análise da farmacocinética em amostras de saliva tem demonstrado ser uma 

opção viável e menos invasiva, com excelentes resultados e possível de fazer análises 

farmacocinéticas. Neste estudo, foi possível a detecção de diferenças de 

metabolização e excreção quando estudamos o naproxeno isolado e o naproxeno 

associado ao esomeprazol, havendo um atraso considerável quando tratamos da 

associação com o inibidor da bomba de próton.  

Ambos o naproxeno e seu principal metabólito, 6-O-desmetilnaproxeno, em 

amostras de saliva podem ser quantificados através do LC-MS/MS após a ingestão 

de um comprimido de naproxeno isolado e associado com esomeprazol. Além disso 

a metodologia utilizada no estudo, mostrou ser uma alternativa rápida, sensitiva, exata 

e seletiva para cada droga e permite a análise dos parâmetros farmacocinéticos. 
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