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RESUMO 

PIPPA, L. F. Farmacocinética, metabolismo e excreção renal da doxorrubicina em 
pacientes com câncer de mama. 2016. 101f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 
 
O presente estudo visa descrever a farmacocinética, o metabolismo e a excreção renal da 
doxorrubicina, uma antraciclina utilizada no tratamento do câncer de mama. A doxorrubicina 
é biotransformada a doxorrubicinol pelas enzimas carbonil redutase 1 e 3 e aldo-ceto redutase. 
Foram investigadas 12 pacientes portadoras de câncer de mama no primeiro ciclo de 
tratamento adjuvante ou neoadjuvante com doxorrubicina (60 mg/m2) administrada por 
infusão intravenosa durante 30 min. As amostras seriadas de sangue foram colhidas até 48 h 
após o início da infusão e a urina foi coletada em intervalos de 4 h por 48 h. Os métodos de 
análise da doxorrubicina e doxorrubicinol em urina e em plasma como concentração total e 
concentração livre foram desenvolvidos empregando LC-MS/MS. Os métodos não 
apresentaram efeito matriz ou efeito residual e mostraram-se lineares para ambos os analitos 
nos intervalos de 0,4-200 ng/mL para concentração total em plasma; 0,4-40 ng/mL para 
concentração livre em plasma e 20-8000 ng/mL de urina. Os parâmetros farmacocinéticos da 
doxorrubicina foram calculados com base nas curvas de concentração plasmática total versus 
tempo empregando o programa Phoenix® WinNonlin® por modelo tricompartimental com 
observação de meias-vidas de distribuição, de eliminação rápida e de eliminação terminal de 
0,10; 2,55 e 40,87 h, respectivamente. A fração livre de doxorrubicina foi de 16,05% e de 
doxorrubicinol de 17,34%. A fração da dose de doxorrubicina recuperada na urina (0-48 h) foi 
de 2,35% para o fármaco inalterado e de 1,35% para o fármaco metabolizado a 
doxorrubicinol. Os valores médios de clearances na população do estudo foram de 58,07 L/h 
para o total, 1,45 L/h para o renal, 56,62 L/h para o hepático e 0,71 L/h para o clearance de 
formação do metabólito doxorrubicinol. Logo, os dados inferem que a eliminação da 
doxorrubicina é preponderantemente biliar. Os valores de clearance total não corrigidos em 
função do peso ou área superficial corpórea mostraram coeficiente de variação de 95,32%, 
enquanto para valores de clearance total corrigidos em função do peso ou da área superficial 
corpórea, foram obtidos valores similares, respectivamente, 88,74% e 89,84%. O estudo 
detalhado da farmacocinética da doxorrubicina e seu metabólito doxorrubicinol permitiu, pela 
primeira vez, o cálculo da razão de extração hepática (E=0,63) em humanos, classificando a 
doxorrubicina como um fármaco de extração hepática intermediária.  
 
 
 
Palavras-chave: doxorrubicina, câncer de mama, farmacocinética, metabolismo, excreção 
renal, LC-MS/MS. 
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ABSTRACT 

PIPPA, L. F. Pharmacokinetics, metabolism and urinary excretion of doxorubicin in 
breast cancer patients. 2016. 101f. Dissertation (Master). Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2016. 
 
The aim of this study is to describe the pharmacokinetics, metabolism and renal excretion of 
doxorubicin, an anthracycline used in breast cancer treatment. Doxorubicin is metabolised to 
doxorrubicinol by carbonyl reductase 1 and 3, and aldo-keto reductase enzymes. Twelve 
breast cancer patients with indication of adjuvant or neoadjuvant treatment were assessed 
during the first cycle of doxorubicin administration (60 mg/m2, iv-infusion, 30 min). Serial 
blood samples were collected up to 48 hours after the start of iv-infusion; urine was collected 
in 4-hour intervals, during 48 h. Methods for simultaneous quantification of doxorubicin and 
doxorubicinol in urine, as well as total and unbound fraction in plasma were developed 
applying LC-MS/MS. Neither matrix effect or carryover effect were observed. The methods 
were linear for both analytes in the ranges of 0.4-200 ng/mL for total plasma concentration; 
0.4-40 ng/mL for unbound fraction concentration in plasma and 20-8000 ng/mL urine. 
Doxorubicin pharmacokinetic parameters were calculated based on total plasma concentration 
versus time curves applying Phoenix® WinNonlin® software by tricompartmental model 
analysis. Distribution, fast elimination and slow elimination half-lives were observed to be 
0.10, 2.55 and 40.87 h, respectively. Unbound fractions were 16.05% for doxorubicin and 
17.34% for doxorubicinol. The fraction of doxorubicin dose recovered in urine (0-48 h) was 
2.35% for the drug excreted unchanged and 1.35% for doxorubicinol. The clearance mean 
values for the assessed population were 58.07 L/h for total clearance, 1.45 L/h for renal 
clearance, 56.62 L/h for hepatic clearance and 0.71 L/h for doxorubicinol metabolite 
formation clearance. Thus, the data suggest that doxorubicin elimination is carried out mainly 
by biliary excretion. Initial total clearance values demonstrated 95.32% variation coefficient, 
while total clearance values corrected to weight or body surface area presented similar 
variation coefficients, respectively 88.74% and 89.84%. The detailed pharmacokinetics study 
of doxorubicin and its metabolite doxorubicinol made it possible to calculate, for the first time 
in humans, the hepatic extraction ratio (E = 0.63), categorising doxorubicin as an intermediate 
hepatic-extraction-ratio drug. 
 
 
 
Keywords: doxorubicin, breast cancer, pharmacokinetics, metabolism, urinary excretion, 
LC-MS/MS.
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1. INTRODUÇÃO 

O termo neoplasma pode ser definido como uma massa anormal de tecido, cujo 

crescimento é excessivo e não coordenado com aquele dos tecidos normais, persistindo da 

mesma maneira excessiva após a interrupção do estímulo que originou as alterações celulares 

e teciduais (KUMAR et al., 2010; WILLIS, 1952). 

Um dos tipos de neoplasia é o câncer de mama, que tem suas formas mais comuns no 

carcinoma de ducto e carcinoma lobular. Embora essa doença possa ocorrer tanto em 

mulheres quanto em homens, ela é mais prevalente em mulheres (NCI, 2013). 

O câncer de mama é considerado atualmente o mais importante no mundo pela 

Organização Mundial da Saúde tanto em países desenvolvidos quanto em países em 

desenvolvimento (WHO, 2014). A Figura 1 ilustra a estimativa mundial de câncer de mama 

para o ano de 2012 por país (IARC, 2012). 

 

 

Figura 1: Estimativa mundial de incidência de câncer de mama em 2012, por 100 mil casos. 

 

A taxa de sobrevivência para o câncer tratado é geralmente maior na América do 

Norte, Austrália, Japão e Europa, e menor na Argélia, Brasil e Leste Europeu (COLEMAN et 

al., 2008). Estimativas oficiais previam 232 mil novos casos de câncer de mama e 39 mil 
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mortes decorridas dessa doença para o ano de 2013 nos EUA, bem como 57 mil novos casos e 

13 mil mortes no Brasil no ano de 2014 (INCA, 2014a; NCI, 2013). 

Segundo o Instituto Nacional de Câncer José de Alencar Gomes da Silva (INCA, 

2014b), os estados brasileiros com a maior mortalidade por câncer de mama no Brasil, 

compreendendo dados coletados entre os anos 2000 e 2011, são Rio de Janeiro, Rio Grande 

do Sul, São Paulo, Paraná, Santa Catarina, Distrito Federal e Mato Grosso do Sul. A taxa de 

mortalidade é maior conforme o crescimento da faixa etária observada (Tabela 1). 

 

Tabela 1: Taxas de mortalidade por câncer de mama por 100 mil mulheres, entre 2000 e 2011. Adaptado de 
INCA (2014b) 

Estado Taxas por idade 

 30 a 39 40 a 49 50 a 59 60 a 69 70 a 79 80 e mais 

RJ 7,4 24,8 47,3 61,5 84,4 136,3 

RS 5,7 20,7 42,9 56,8 83,0 139,1 

SP 5,9 19,6 39,5 54,3 77,3 126,7 

PR 5,5 17,7 34,7 46,3 64,7 102,9 

SC 5,5 17,4 33,5 43,2 55,7 89,6 

DF 5,2 18,9 38,7 52,8 85,8 123,6 

MS 5,1 17,8 36,4 44,8 61,6 79,6 

 

O regime quimioterápico pode ser indicado no tratamento pré-operatório, chamado 

neoadjuvante, ou pós-operatório, chamado adjuvante, bem como para fim paliativo. Tal 

tratamento comumente inclui um componente da classe das antraciclinas, como a 

doxorrubicina, empregada nos regimes AC (doxorrubicina e ciclofosfamida) e FAC 

(5-fluorouracila, doxorrubicina e ciclofosfamida) (GOLDHIRSCH et al., 2007). 

A doxorrubicina, uma antraciclina derivada da daunorrubicina e utilizada no 

tratamento do câncer de mama, age como inibidor da topoisomerase II, bem como agente 

intercalante de DNA, criando complexos que inibem a duplicação do material genético celular 

ou a síntese de RNA, processo resultante da inibição da atividade da DNA-polimerase-α e 

RNA-polimerase (HANUŠOVÁ et al., 2013; SCHROETER; MARKO, 2014; SPETH; VAN 

HOESEL; HAANEN, 1988; THORN et al., 2011). 

A doxorrubicina é biotransformada essencialmente no fígado por redução 

estereoespecífica do grupo cetona do carbono C-13, levando à formação do doxorrubicinol 

pelas enzimas metabolizadoras carbonil redutase 1 e 3 (CBR1, CBR3) e aldo-ceto redutase 
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(AKR1C). O metabolismo subsequente da doxorrubicina e do doxorrubicinol envolve a 

hidrólise glicosílica, O-desmetilação e O-glucuronidação. A hidrólise ácida da ligação 

glicosílica elimina o açúcar gerando doxorrubicinona a partir de doxorrubicina, e 

doxorrubicinolona a partir de doxorrubicinol. A remoção do açúcar, via uma semiquinona 

intermediária e subsequente protonação da aglicona no carbono 7, produz 

7-desoxidoxorrubicinolona a partir de doxorrubicinol (Figura 2). As 7-desoxi-agliconas 

reagem com O2 e formam o radical OH• em uma cascata de reações. O radical OH• na reação 

com DNA, RNA, membranas celulares e proteínas pode causar morte celular. Após a 

desmetilação, essas 7-desoxi-agliconas insolúveis são excretadas em suas formas conjugadas 

com ácido glucurônico ou sulfonato. Entretanto, as agliconas de doxorrubicina foram 

detectadas em fluidos biológicos de apenas uma parte dos pacientes em tratamento, e ocorrem 

somente transitoriamente e a concentrações muito baixas quando comparada com a 

doxorrubicina e doxorrubicinol. A redução a hidroquinona foi proposta, mas não detectada em 

espécimes biológicos (LAL et al., 2010; SPETH; VAN HOESEL; HAANEN, 1988). 

O clearance da doxorrubicina é predominantemente mediado pela via hepatobiliar e 

mais de 50% do fármaco é excretado na bile em até sete dias após o tratamento. Seu 

clearance renal é baixo, e cerca de 12% da dose total é eliminada na urina durante seis dias 

após o tratamento. A infusão intravenosa de doxorrubicina é seguida por clearance trifásico 

caracterizado por três meias-vidas sucessivas (t½α 3 a 5 min, t½β 1 a 2 h e t½γ 24 a 36 h). A 

concentração plasmática de doxorrubicinol aumenta rapidamente e então diminui 

paralelamente à da doxorrubicina, seguida da injeção em bolus do medicamento (LAL et al., 

2010). 
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Figura 2: Biotransformação da doxorrubicina, majoritariamente metabolizada a doxorrubicinol pelas enzimas 
carbonil redutase 1 e 3 (CBR1, CBR3). Adaptado de (LAL et al., 2010). 

 

A farmacocinética da doxorrubicina exibe ampla variabilidade interindividual. É 

sugerido que os fatores genéticos contribuem em 20-95% na variabilidade da eficácia 

terapêutica e/ou toxicidade nos pacientes tratados. A farmacocinética da doxorrubicina é 

particularmente influenciada por polimorfismos de transportadores de efluxo, (ABCB1, 

ABCB5, ABCB8, ABCC5, ABCG2, RLIP76), transportadores de influxo (SLC22A16), 

enzimas metabolizadoras (CBR1 e CBR3) e receptor nuclear PXR (Figura 3). O melhor 

entendimento dos fatores farmacogenéticos na via de metabolização da doxorrubicina 
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contribui para a compreensão de sua correlação farmacogenética-farmacocinética-

farmacodinâmica, proporcionando o conhecimento necessário para a individualização 

terapêutica (EVANS; MCLEOD, 2003; FAN et al., 2008; LAL et al., 2008, LAL et al. 2010; 

PISCITELLI et al., 1993; WEINSHILBOUM, 2003). 

Os parâmetros farmacocinéticos da doxorrubicina (infusão de 1 h de 45 a 75 mg/m2) 

avaliados em pacientes com carcinoma pulmonar exibem grande variabilidade interindividual 

com valores de meia-vida de eliminação (t½ el) de 25,6 ± 16,9 h, área sob a curva concentração 

plasmática versus tempo (AUC) de 1834 ± 1007 ng.h/L e clearance (Cl) de 

666,2 ± 339 mL/min×m2 (40,0 ± 20,3 L/h×m2) (PISCITELLI et al., 1993). 

 

 

Figura 3: Correlação farmacogenética-farmacocinética-farmacodinâmica no metabolismo da doxorrubicina. 
Adaptado de Lal et al. (2010). 

 

O clearance (Cl) de um fármaco em um órgão é dado pela equação 1: 

 

Cl =
Q	×	 f(	×	Cl)*+

Q + f(	×	Cl)*+
 (1) 
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onde fu representa a fração livre não ligada à proteína plasmática, Clint representa o clearance 

intrínseco traduzido pela capacidade do órgão de eliminar o fármaco não ligado à proteína 

plasmática e Q representa o fluxo sanguíneo hepático (BENET, 2010). 

 Logo, a doxorrubicina com valores de Cl total de 40,0 ± 20,3 L/h×m2 e excreção renal 

em torno de 12% provavelmente é um fármaco de razão de extração hepática (E) 

intermediária, ou seja, a capacidade do fígado de metaboliza-la depende do clearance 

intrínseco, do fluxo sanguíneo hepático e da fração livre (BENET, 2010; DANESI et al., 

2002; PISCITELLI et al., 1993). Ademais, o clearance da doxorrubicina é modulado por 

condições que alteram a perfusão hepática, dentre elas, a idade (LE COUTEUR; MCLEAN, 

1998; MCLEAN; LE COUTEUR, 2004). 

Visando a individualização terapêutica, a dosagem de doxorrubicina é atualmente 

estabelecida com base na área de superfície corpórea, embora estudos clínicos mostram 

melhor correlação entre o metabolismo da doxorrubicina e idade, polimorfismo das enzimas 

metabolizadoras e gordura abdominal (FAN et al., 2008; LAL et al., 2008; WONG et al., 

2014). 

Considerando que a variabilidade interindividual do metabolismo da doxorrubicina 

tem implicações na sua toxicidade e potencialmente na sua eficácia (FAN et al., 2008; LAL et 

al., 2008, 2010; PISCITELLI et al., 1993), considerando que a doxorrubicina é 

majoritariamente metabolizada a doxorrubicinol (LAL et al., 2010; SPETH; VAN HOESEL; 

HAANEN, 1988), considerando que a doxorrubicina pode ser considerada um fármaco de 

razão de extração hepática intermediária (Cl total de 40,0 ± 20,3 L/h/m2) (BENET, 2010; 

PISCITELLI et al., 1993) e, portanto, com clearance dependente do fluxo de sangue hepático, 

da atividade enzimática e da ligação proteica, o presente estudo visa avaliar a farmacocinética 

da doxorrubicina e seu metabólito doxorrubicinol como concentração total em plasma e urina 

e como concentração livre em plasma de pacientes com câncer de mama objetivando a 

individualização terapêutica. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

Investigar a farmacocinética, o metabolismo e a excreção renal da doxorrubicina em pacientes 

com câncer de mama. 

 

2.2. Objetivos específicos 

• Desenvolver e validar o método de análise sequencial da doxorrubicina e seu 

metabólito doxorrubicinol como concentração total em plasma e urina empregando 

LC-MS/MS; 

• Desenvolver e validar o método de análise sequencial da doxorrubicina e seu 

metabólito doxorrubicinol como concentração livre em plasma empregando 

LC-MS/MS. 

• Avaliar a farmacocinética da doxorrubicina e seu metabólito doxorrubicinol em 

plasma e urina de pacientes com câncer de mama. 
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3. CASUÍSTICA E MÉTODOS 

3.1. Casuística e Protocolo clínico 

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa da Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da Universidade de são Paulo (CEP/FCFRP – USP) 

em 23 de fevereiro de 2015 e referendado na 140ª reunião ordinária realizada em 20 de março 

de 2015, Protocolo CEP/FCFRP nº. 358 (ANEXO A). O projeto de pesquisa também foi 

aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de 

Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo (CEP/HCFMRP – USP) em 11 de 

março de 2015 (ANEXO B). As pacientes receberam explicação detalhada dos procedimentos 

e foram incluídas no estudo após a assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

(TCLE, APÊNDICE A). Foi garantida a liberdade da paciente de recusar sua participação ou 

retirar seu consentimento, em qualquer fase da pesquisa, sem penalização ou prejuízo ao seu 

tratamento. 

Foram incluídas no estudo pacientes com diagnóstico de câncer de mama em 

tratamento com o primeiro ciclo dos regimes AC (doxorrubicina e ciclofosfamida) ou FAC 

(5-fluorouracila, doxorrubicina e ciclofosfamida), segundo os protocolos de tratamento 

adjuvante e neoadjuvante no câncer de mama em estádio localmente avançado do 

Ambulatório de Mastologia do Hospital da Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão 

Preto – USP. Foram incluídas na investigação somente as pacientes com funções hepática, 

renal e cardíaca dentro dos limites da normalidade, determinados por avaliação clínica e testes 

bioquímicos. Os valores de clearance de creatinina, aspartato aminotransferase (AST) e 

alanina aminotransferase (ALT) foram obtidos dos prontuários das pacientes investigadas. 

Foram excluídas da investigação as pacientes com doenças psiquiátricas incapazes de 

compreender o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, assim como as pacientes 

portadoras de comorbidades que possam interferir na análise Farmacocinética, tais como 

diabetes e doenças da tireoide. 

As pacientes com câncer de mama, avaliadas durante o primeiro ciclo do tratamento 

AC ou FAC, esvaziaram a bexiga imediatamente antes da infusão endovenosa de 30 min de 

doxorrubicina (60 mg/m2). As amostras seriadas de sangue (volumes aproximados de 4 mL) 

foram colhidas através de punção venosa com escalpe em tubos contendo citrato de sódio 

(SOTTANI et al., 2013) nos tempos zero, 5, 15, 30 e 60 min e 2, 3, 4, 6, 8, 10, 12, 24, 36 e 48 

h após o início da infusão. As amostras de sangue foram centrifugadas a 3500 rpm por 10 min 

a 4°C. As alíquotas de plasma foram separadas e armazenadas a -70°C até a análise. A urina 
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foi coletada no período de 0-48 h, em frascos individuais em intervalos de 4 h. A urina 

referente a cada intervalo de coleta foi mensurada e uma alíquota de 10 mL foi armazenada a 

-70°C até a análise.  

3.2. Métodos 

3.2.1.  Desenvolvimento dos métodos de análise da concentração total de 

doxorrubicina e doxorrubicinol em plasma ou urina 

As análises da concentração total de doxorrubicina e doxorrubicinol em plasma ou 

urina foram realizadas através de cromatografia líquida de alta eficiência acoplada ao 

espectrômetro de massas (LC-MS/MS). As amostras de plasma branco foram fornecidas pelo 

Hemocentro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP. 

3.2.1.1. Soluções padrão e reagentes 

As soluções estoque de doxorrubicina (hidrocloridrato de doxorrubicina 98%, Sigma-

Adrich, St. Louis, MO, EUA) e doxorrubicinol (hidrocloridrato de doxorrubicinol 90%, 

Toronto Research Chemicals Inc., North York, ON, Canadá) foram preparadas 

individualmente na concentração de 200 µg/mL de metanol. A partir das soluções estoque foi 

preparada uma única solução na concentração 40 µg de doxorrubicina e doxorrubicinol por 

mililitro de metanol. Esta solução contendo os dois padrões foi então diluída para a obtenção 

das soluções de uso nas concentrações 1,6; 3,2; 4; 8; 16; 40; 80; 160; 320; 400; 800; 8000 e 

16000 ng/mL de metanol.  

A solução de daunorrubicina utilizada como padrão interno (PI) (hidrocloridrato de 

daunorrubicina 98,5%, European Directorate for the Quality of Medicines & Healthcare, 

Strasbourg, AL, França) foi preparada na concentração de 200 µg/mL de metanol e diluída 

para 80 e 16 ng/mL de metanol. 

As soluções de controle de qualidade (CQ) em plasma branco contendo doxorrubicina 

e doxorrubicinol foram preparadas nas concentrações de 0,4 ng/mL (limite inferior de 

quantificação – LIQ); 0,8 ng/mL (controle de qualidade de baixa concentração – CQB); 80 

ng/mL (controle de qualidade de média concentração – CQM); 160 ng/mL (controle de 

qualidade de alta concentração – CQA) e 10000 ng/mL (controle de qualidade de diluição – 

CQD). Durante as análises o CQD foi diluído com plasma branco na proporção 1:200 (v/v) 

imediatamente antes do processamento.  
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As soluções de CQ em urina branco contendo doxorrubicina e doxorrubicinol foram 

preparadas nas concentrações de 20 ng/mL (LIQ); 40 ng/mL (CQB); 4000 ng/mL (CQM), 

6000 ng/mL (CQA), 50000 ng/mL (CQD). Durante as análises o CQD foi diluído com urina 

branco na proporção 1:10 (v/v) imediatamente antes do processamento. 

Dado que as antraciclinas são fotossensíveis e adsorvem em superfície de vidro 

(BOSANQUET, 1989; LACHÂTRE et al., 2000), todos os experimentos foram realizados 

sob luz amarela (lâmpadas de vapor de sódio) como única fonte de iluminação e empregando 

tubos plásticos. As soluções padrão preparadas em metanol foram armazenadas em tubos BD 

Falcon® de polipropileno (BD, Franklin Lakes, NJ, EUA), aliquotadas em tubos Eppendorf 

protegidos por papel alumínio e estocadas a -20°C. As soluções de CQ preparadas em plasma 

branco e urina foram armazenadas em tubos Eppendorf protegidos por papel alumínio e 

estocadas a -70°C. 

O metanol, a acetonitrila (J. T. Baker, Phillipsburg, NJ, EUA) e o isopropanol 

(Fischer-Scientific, Fair Lawn, NJ, EUA) foram grau cromatografia. O ácido fórmico (J. T. 

Baker, 90,1%) utilizado foi grau PA. A água utilizada foi obtida do sistema de purificação 

Milli Q Plus® (Millipore, Bedford, MA, EUA). 

3.2.1.2. Análise cromatográfica 

A análise de doxorubicina e seu metabólito doxorrubicinol foi realizada por 

cromatografia líquida acoplada ao espectrômetro de massas (LC-MS/MS) constituído por 

bomba quaternária ACQUITY UPLC® H-Class, injetor automático ACQUITY UPLC® 

Sample Manager – FTN equipado com organizador de amostras ACQUITY Sample 

Organizer, forno de coluna TCM/CHM® e espectrômetro de massas triplo quadrupolo XEVO 

TQ-S® equipado com interface por eletronebulização (ESI) Zspray™, todos Waters Corp. 

(Milford, MA, EUA). 

A separação de doxorrubicina, doxorrubicinol e PI foi obtida na coluna de fase reversa 

LiChrospher® 60 RP-Select B (Merck, Darmstadt, Alemanha), com partículas de 5 µm (250 × 

4,6 mm), protegida por pré-coluna LiChrospher® 60-RP-Select B, 5 µm, 4 × 4 mm (Merck, 

Darmstadt, Alemanha) e mantidas a 23°C. A fase móvel foi constituída por mistura de ácido 

fórmico 0,1% em água e ácido fórmico 0,1% em acetonitrila (1:1, v/v) na vazão de 0,8 

mL/min. 

As análises por MS/MS foram executadas no modo ionização positivo. A voltagem do 

capilar no ESI foi de 3,50 kV. As temperaturas da fonte e de dessolvatação foram mantidas a 

150 e 600°C, respectivamente. O nitrogênio foi utilizado como gás de nebulização na pressão 
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de 7,0 bar. O gás argônio foi utilizado como gás de colisão na vazão de 0,18 mL/min. A 

Tabela 2 detalha as energias do cone e de colisão dos compostos de interesse e do padrão 

interno, bem como a monitorização de seus íons protonados [M + H]+ e seus respectivos íons 

produtos. 

As condições de otimização do MS/MS foram obtidas por infusão direta das soluções 

padrão dos analitos (4000 ng/mL de metanol) preparadas na fase móvel. As análises foram 

executadas no modo MRM (monitoramento de reações múltiplas). A aquisição de dados e a 

quantificação das amostras foram realizadas utilizando o programa MassLynx® versão 4.1 

(Micromass, Manchester, Reino Unido). 

 

Tabela 2: Compostos analisados e suas transições, energia do cone e energia de colisão 

Composto Transição (m/z) Energia do cone (V) Energia de colisão (eV) 

doxorrubicina 544,3 → 397,1 20 12 

doxorrubicinol 546,5 → 399,1 10 12 

daunorrubicina (PI) 528,4 → 321,1 20 30 
 PI: padrão interno. 
 

3.2.1.3.  Preparo das amostras 

Alíquotas de 100 µL de plasma ou 50 µL de urina foram enriquecidas com 25 µL da 

solução de daunorrubicina em metanol (PI, 16 ng/mL para plasma e 80 ng/mL para urina), 

adicionadas de 25 µL de metanol e precipitadas com solução de ácido fórmico 0,1% em 

acetonitrila (200 µL para plasma e 500 µL para urina). Os tubos foram agitados (agitador de 

soluções Phoenix Luferco, modelo AP56, Araraquara, SP, Brasil) durante 30 segundos e, em 

seguida, centrifugados a 4°C por 10 minutos a 6000 rpm (centrífuga refrigerada Novatecnica, 

modelo NT 825, Piracicaba-SP, Brasil). A seguir, 100 µL de cada sobrenadante das amostras 

de plasma foram transferidos para os frascos de injeção e adicionados de 100 µL de água, dos 

quais 50 µL da mistura final foram submetidos à análise cromatográfica. Em relação as 

amostras de urina, 25 µL de cada sobrenadante foram transferidos para os frascos de injeção e 

adicionados de 100 µL de água, dos quais 5 µL da mistura final foram submetidos à análise 

cromatográfica. 

 



 28 

3.2.2. Desenvolvimento do método de análise da concentração livre de 

doxorrubicina e doxorrubicinol em plasma 

O método de análise da concentração livre de doxorrubicina e doxorrubicinol em 

plasma foi desenvolvido como descrito para a análise da concentração total, exceto pela 

introdução de um procedimento prévio de obtenção de ultrafiltrado de plasma. 

Alíquotas de 300 µL de plasma foram acondicionadas em dispositivo de ultrafiltração 

Centrifree® (Millipore, Carrigtwohill, Irlanda) e centrifugadas a temperatura ambiente por 10 

minutos a 6000 rpm em centrífuga com rotor de eixo fixo (ângulo de 36°, Novatecnica, 

modelo NT 825, Piracicaba-SP, Brasil) conforme orientação da fabricante. Alíquotas de 50 

µL de ultrafiltrado foram imediatamente transferidas para tubos Eppendorf contendo 25 µL da 

solução de daunorrubicina (PI, 16 ng/mL), 25 µL de metanol e 200 µL de fase móvel (mistura 

de ácido fórmico 0,1% em água e ácido fórmico 0,1% em acetonitrila na proporção 1:1, v/v). 

Os tubos foram agitados (agitador de soluções Phoenix Luferco, modelo AP56, Araraquara, 

SP, Brasil) durante 30 segundos e, em seguida, 200 µL de cada amostra foram transferidos 

para os frascos de injeção, dos quais 50 µL foram submetidos à análise cromatográfica. 

As soluções de CQ em ultrafiltrado de plasma branco contendo doxorrubicina e 

doxorrubicinol foram preparadas diariamente nas concentrações 0,4 ng/mL (LIQ); 0,8 ng/mL 

(CQB); 20 ng/mL (CQM) e 32 ng/mL (CQA). 

3.2.3. Validação dos métodos de análise da concentração total e livre de 

doxorrubicina e doxorrubicinol em plasma e em urina 

Os métodos de análise da concentração total e livre de doxorrubicina e doxorrubicinol 

em plasma e urina foram validados de acordo com as normas da Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária, RDC nº 27, de 17 de maio de 2012 para validação de métodos 

bioanalíticos (ANVISA, 2012). 

3.2.3.1. Seletividade 

A seletividade dos métodos de análise da concentração total e concentração livre em 

plasma foi avaliada utilizando-se 8 amostras de plasma branco, sendo 4 normais, 2 

hemolisadas e 2 lipêmicas. 

A seletividade do método de análise da concentração em urina foi avaliada utilizando-

se 6 amostras de urina branco, sendo 4 normais e 2 de voluntárias em período menstrual. 
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As áreas de picos interferentes próximos aos tempos de retenção de doxorrubicina e 

doxorrubicinol devem ser inferiores a 20% das áreas oriundas do LIQ. As áreas de picos 

interferentes próximos ao tempo de retenção de PI devem ser inferiores a 5% da área do PI.  

3.2.3.2. Efeito residual  

O efeito residual dos métodos de análise foi avaliado realizando-se três injeções de 

cada amostra branco (plasma, ultrafiltrado de plasma e urina), sendo uma antes e duas após a 

injeção da respectiva matriz na concentração do limite superior de quantificação (200 ng /mL 

plasma; 40 ng /mL de ultrafiltrado de plasma e 8000 ng /mL de urina). 

As áreas de picos interferentes próximos aos tempos de retenção de doxorrubicina e 

doxorrubicinol devem ser inferiores a 20% das áreas oriundas do LIQ. As áreas de picos 

interferentes próximos ao tempo de retenção de PI devem ser inferiores a 5% da área do PI.  

3.2.3.3. Efeito matriz 

O efeito matriz do método de análise da concentração total em plasma foi avaliado, 

em duplicata, utilizando-se 8 amostras de plasma branco, sendo 4 normais, 2 hemolisadas e 2 

lipêmicas. Os plasmas foram processados como acima descrito, sendo os sobrenadantes 

oriundos da etapa de centrifugação acrescidos da solução de PI (daunorrubicina 16 ng/mL 

metanol) e das soluções padrão de uso de doxorrubicina e doxorrubicinol para a obtenção de 

soluções nas concentrações de CQB (0,8 ng/mL de plasma) e CQA (160 ng/mL de plasma).  

O efeito matriz do método de análise da concentração livre em plasma foi avaliado, 

em duplicata, utilizando-se 8 amostras de plasma branco, sendo 4 normais, 2 hemolisadas e 2 

lipêmicas. Os ultrafiltrados de plasma foram processados como acima descrito, sendo os 

sobrenadantes oriundos da etapa de centrifugação acrescidos da solução de PI (daunorrubicina 

16 ng/mL metanol) e das soluções padrão de uso de doxorrubicina e doxorrubicinol para a 

obtenção de soluções nas concentrações de CQB (0,8 ng/mL de ultrafiltrado plasma) e CQA 

(32 ng/mL de ultrafiltrado plasma).  

O efeito matriz do método de análise da concentração em urina foi avaliado, em 

duplicata, utilizando-se 6 amostras de urina branco, sendo 4 normais e 2 de voluntárias em 

período menstrual. As amostras de urina foram processadas como acima descrito, sendo os 

sobrenadantes oriundos da etapa de centrifugação acrescidos da solução de PI (daunorrubicina 

80 ng/mL metanol) e das soluções padrão de uso de doxorrubicina e doxorrubicinol para a 

obtenção de soluções nas concentrações de CQB (40 ng/mL de urina) e CQA (6080 ng/mL de 

urina).  
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Para cada amostra foi calculado o fator de matriz normalizado por PI (FMN), 

conforme a equação 2. 

 

FMN =
resposta	do	analito	em	matriz / resposta	do	PI	em	matriz

resposta	do	analito	em	solução / resposta	do	PI	em	solução
 (2) 

 

O Coeficiente de Variação (CV) relativo a todas as amostras de uma mesma matriz 

deve ser inferior a 15%. O CV é expresso em porcentagem e calculado conforme a equação 3, 

abaixo. 

 

CV =
Desvio	padrão

Média
×100 (3) 

 

3.2.3.4. Curvas de calibração 

As curvas de calibração da análise da concentração total em plasma foram construídas, 

em triplicata, utilizando alíquotas de 100 µL de plasma branco enriquecidas com 25 µL de 

cada solução padrão de uso de doxorrubicina e doxorrubicinol. Dessa forma, as concentrações 

obtidas foram de 0,4; 0,8; 1; 4; 10; 20; 40; 80; 100 e 200 ng de doxorrubicina e 

doxorrubicinol/mL plasma. As amostras enriquecidas, assim como a amostra zero, foram 

acrescidas de 25 µL da solução do PI (daunorrubicina 16 ng/mL). As amostras branco, zero e 

enriquecidas foram submetidas ao processo descrito em 3.2.1.3.  

Da mesma forma, as curvas de calibração da análise da concentração livre em plasma 

foram construídas em triplicata utilizando alíquotas de 50 µL de ultrafiltrado de plasma 

branco enriquecidas com 25 µL de cada solução padrão de uso contendo doxorrubicina e 

doxorrubicinol. Assim, as concentrações obtidas foram 0,4; 0,8; 1,6; 2; 4; 8; 20 e 40 ng de 

doxorrubicina e doxorrubicinol/mL plasma. As amostras de ultrafiltrado enriquecidas, assim 

como a amostra zero, foram acrescidas de 25 µL da solução do PI (daunorrubicina 16 ng/mL). 

As amostras branco, zero e enriquecidas foram submetidas ao processo descrito em 3.2.2. 

As curvas de calibração da análise da concentração em urina foram construídas, em 

triplicata, utilizando alíquotas de 50 µL de urina branco enriquecidas com 25 µL de cada 

solução padrão de uso de doxorrubicina e doxorrubicinol. Logo, as concentrações obtidas 

foram de 20; 40; 80; 200; 400; 4000 e 8000 ng de doxorrubicina e doxorrubicinol/mL urina. 

As amostras de urina enriquecidas, assim como a amostra zero, foram acrescidas de 25 µL da 
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solução do PI (daunorrubicina 80 ng/mL). As amostras branco, zero e enriquecidas foram 

submetidas ao processo descrito em 3.2.1.3. 

As equações de regressão linear foram obtidas para cada matriz utilizando somente as 

amostras enriquecidas com doxorrubicina e doxorrubicinol, plotando as razões das áreas 

doxorrubicina/PI e doxorrubicinol/PI em função das respectivas concentrações. Os padrões de 

calibração devem apresentar desvio ≤ 20% em relação ao valor nominal na concentração do 

LIQ e desvio ≤ 15% em relação ao valor nominal para as demais concentrações. As curvas de 

calibração são aceitas quando no mínimo 75% dos padrões de calibração, incluindo o LIQ e o 

limite superior de quantificação, atenderem o mencionado requisito. 

3.2.3.5. Precisão e Exatidão 

A precisão e a exatidão dos métodos foram avaliadas através de estudos intracorrida e 

intercorridas. Os estudos foram realizados nas concentrações do LIQ, CQB, CQM e CQA 

relativos a cada matriz (plasma, ultrafiltrado de plasma e urina) e CQD para a concentração 

total em plasma e concentração em urina. 

Para a avaliação da precisão e da exatidão intracorrida foram analisadas 8 replicatas de 

cada concentração (LIQ, CQB, CQM, CQA e CQD) em uma mesma corrida analítica. Na 

avaliação da precisão e exatidão intercorridas foram analisadas 8 alíquotas de cada 

concentração em três corridas analíticas. 

A avaliação da precisão intracorrida e intercorridas foi realizada através do cálculo do 

CV (equação 3) dos resultados obtidos. Para que o método possa ser referido como preciso, o 

CV deve ser igual ou inferior a 15%, exceto o LIQ, com aceitação de CV de até 20%. A 

exatidão é expressa pelo Erro Padrão Relativo (EPR; equação 4), não se admitindo valores 

fora da faixa de ± 15% do valor nominal, exceto para o LIQ, para o qual não se admitem 

valores fora da faixa de ± 20% do valor nominal. 

 

EPR =
Concentração	média	experimental − Concentração	Nominal

Concentração	Nominal
×100 (4) 

 

3.2.3.6. Estabilidade 

Os estudos de estabilidade da doxorrubicina e doxorrubicinol foram conduzidos 

empregando quintuplicatas de amostras nas concentrações de CQB (0,8 ng/mL de plasma; 0,8 
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ng/mL de ultrafiltrado plasma e 40 ng/mL de urina) e CQA (160 ng/mL de plasma; 32 ng/mL 

de ultrafiltrado plasma e 6000 ng/mL de urina).  

As amostras de CQB e CQA de plasma e urina foram congeladas a -70°C, por no 

mínimo 12 h, e descongeladas em temperatura ambiente. Após 3 ciclos de congelamento e 

descongelamento, as amostras foram analisadas empregando curva de calibração recém-

preparada. 

A estabilidade de curta duração foi avaliada após a permanência das amostras de CQA 

e CQB em temperatura ambiente. O tempo de permanência das amostras de plasma e urina foi 

de 6 h, enquanto o do ultrafiltrado do plasma foi de apenas 15 min. Todas as amostras foram 

analisadas empregando curva de calibração recém-preparada. 

A estabilidade pós-processamento foi avaliada após a permanência durante 24 h das 

amostras CQB e CQA na temperatura do autoinjetor de 12°C. Todas as amostras foram 

analisadas empregando curva de calibração recém-preparada. 

A estabilidade da doxorrubicina e doxorrubicinol em matriz biológica é demonstrada 

quando não se observar desvio em relação ao valor nominal superior a ± 15%. 

3.2.4. Análise farmacocinética 

Os parâmetros farmacocinéticos da doxorrubicina e do seu metabólito doxorrubicinol 

foram calculados com base nas curvas de concentração plasmática versus tempo ou de 

excreção urinária versus tempo midpoint. Os cálculos foram realizados com auxílio do 

programa Phoenix® WinNonlin®, versão 6.3 (Certara USA, Inc., Princeton, NJ, EUA). 

 Os parâmetros farmacocinéticos da doxorrubicina foram avaliados empregando 

modelo tricompartimental (modelo 19), enquanto os parâmetros farmacocinéticos do 

doxorrubicinol foram avaliados empregando modelo não compartimental. O clearance total 

da doxorrubicina (Cl) foi obtido através da equação 5. 

 

Cl =
Dose

AUC0-∞
 (5) 

 

Os volumes de distribuição dos três compartimentos (Vss) da doxorrubicina foram 

calculados pelas equações padrão do programa. A área sob a curva concentração plasmática 

versus tempo (AUC) do doxorrubicinol foi calculada até 48 h pelo método dos trapezoides 

seguido por extrapolação para o infinito.  
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As concentrações livre de doxorrubicina e doxorrubicinol no plasma foram avaliadas 

no tempo de observação da fase de eliminação γ do terceiro compartimento. A fração livre no 

plasma (fu) foi determinada conforme a equação 6. 

 

f( =
concentração	livre	no	plasma

concentração	total	no	plasma
 (6) 

 

A quantidade de doxorrubicina excretada na urina sob a forma inalterada ou 

metabolizada a doxorrubicinol (Ae) em cada período de coleta foi determinada multiplicando-

se a concentração urinária (Cu) pelo correspondente volume de urina (Vu) coletado no período 

(equação 7). A quantidade excretada na urina de 48 h foi obtida através da somatória dos 

valores referentes a cada período de coleta (RITSCHEL; KEARNS, 1999). 

 

Ae = C(	×	V( (7) 

 

O cálculo da quantidade de doxorrubicinol excretada como metabólito (M) foi 

realizado após a correção através do peso molecular da doxorrubicina. 

A fração da dose de doxorrubicina excretada inalterada (Fel) ou metabolizada (Fel M) 

foi calculada dividindo-se, respectivamente, Ae ou M pela dose (equações 8 e 9) 

(RITSCHEL; KEARNS, 1999). 

 

FQR =
Ae

doseSTUTVV(W)X)*Y
 (8) 

  

FQR	Z =
M

doseSTUTVV(W)X)*Y
 (9) 

 

O clearance de formação (ClM) do doxorrubicinol foi calculado multiplicando-se o 

clearance total (Cl) pela fração de doxorrubicina metabolizada excretada na urina de 

48 h (FelM) (equação 10) (RITSCHEL; KEARNS, 1999). 

 

ClM	=	Cl	×	FelM (10) 
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O clearance renal (Clren) da doxorrubicina foi calculado multiplicando-se o clearance 

total da doxorrubicina (Cl) pela fração da dose de doxorrubicina excretada na urina de 48 h 

(Ae) (equação 11) (RITSCHEL; KEARNS, 1999). 

 

Clren	=	Cl	×	Fel (11) 

 

O clearance hepático (Clhep) da doxorrubicina foi calculado subtraindo-se o clearance 

renal da doxorrubicina (Clren) do clearance total da doxorrubicina (Cl) (equação 12) (BENET, 

2010; RITSCHEL; KEARNS, 1999). 

 

Clhep	=	Cl	 − 	Clren (12) 

 

A razão de extração hepática (E) da doxorrubicina foi calculada dividindo-se o 

clearance hepático da doxorrubicina (Clhep) pelo fluxo sanguíneo hepático (Q) (equação 13) 

(BENET, 2010). 

 

E	=	
Clhep

Q
 (13) 

 

3.2.5. Análise estatística 

Os resultados estão expressos através das médias, intervalos de confiança 95% (IC 

95%), medianas e percentis 25 – 75% (P25 – P75). A análise estatística dos dados 

experimentais foram realizados com o auxílio dos programas R versão 3.3.1 (R Foundation 

for Statistical Computing, Vienna, Áustria) e RStudio® versão 0.99.903 (RStudio, Inc., 

Boston, MA, EUA). 
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4. RESULTADOS 

4.1. Desenvolvimento e validação dos métodos de análise da concentração total de 

doxorrubicina e doxorrubicinol em plasma e urina e da concentração livre em 

plasma  

As figuras a seguir mostram os íons protonados [M + H]+ e os respectivos íons 

produtos de doxorrubicina (Figura 4), doxorrubicinol (Figura 5) e daunorrubicina (PI, 

Figura 6). 

 

 

 

Figura 4: Espectro de massas do íon protonado (A) e do íon produto (B) da doxorrubicina (transição 
544,3 → 397,1). 
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Figura 5: Espectro de massas do íon protonado (A) e do íon produto (B) do doxorrubicinol (transição 
546,5 → 399,1). 
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Figura 6: Espectro de massas do íon protonado (A) e do íon produto (B) da daunorrubicina (padrão interno; 
transição 528,4 → 321,1). 
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A avaliação do efeito residual dos métodos de análise em plasma (doxorrubicina 

Figura 19; doxorrubicinol Figura 20; PI Figura 21), ultrafiltrado de plasma (doxorrubicina 

Figura 22; doxorrubicinol Figura 23; PI Figura 24) e urina (doxorrubicina Figura 25; 

doxorrubicinol Figura 26; PI Figura 27) está apresentada nos cromatogramas constantes das 

Figuras 19-27. 

Os cromatogramas referentes às análises sequenciais de doxorrubicina e 

doxorrubicinol para concentração total em plasma (Figura 28), concentração livre em plasma 

(Figura 29) e concentração em urina (Figura 30) estão apresentados como amostras branco 

enriquecidas com padrões e amostras de pacientes tratadas com doxorrubicina (60mg/m2). 

Os limites de confiança obtidos na validação dos métodos de análise estão 

apresentados para concentração total em plasma (Tabela 3), concentração livre em plasma 

(Tabela 4) e concentração em urina (Tabela 5). 
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Figura 7: Cromatogramas referentes a análise sequencial da concentração total de doxorrubicina e 
doxorrubicinol em plasma. Amostra de plasma branco humano monitorada nas transições de doxorrubicina (A), 
doxorrubicinol (B) e padrão interno (C). Amostra de plasma zero monitorada nas transições de 
doxorrubicina (D), doxorrubicinol (E) e padrão interno (F). 
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Figura 8: Cromatogramas referentes a análise sequencial da concentração livre de doxorrubicina e 
doxorrubicinol em ultrafiltrado de plasma. Amostra de ultrafiltrado de plasma branco humano monitorada nas 
transições de doxorrubicina (A), doxorrubicinol (B) e padrão interno (C). Amostra ultrafiltrado de plasma zero 
monitorada nas transições de doxorrubicina (D), doxorrubicinol (E) e padrão interno (F). 
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Figura 9: Cromatogramas referentes a análise sequencial da concentração de doxorrubicina e doxorrubicinol em 
urina. Amostra de urina branco humana monitorada nas transições de doxorrubicina (A), doxorrubicinol (B) e 
padrão interno (C). Amostra de urina zero monitorada nas transições de doxorrubicina (D), doxorrubicinol (E) e 
padrão interno (F). 
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Figura 10: Avaliação da seletividade do método de análise da concentração total de doxorrubicina 
(544,3 → 397,1) em oito diferentes amostras de plasma humano. A: Limite inferior de quantificação 
(0,4 ng/mL de plasma); B, C, D, E: quatro amostras de plasma normal; F, G: duas amostras de plasma 
hemolisado; H, I: duas amostras de plasma lipêmico. 
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Figura 11: Avaliação da seletividade do método de análise da concentração total de doxorrubicinol 
(546,5 → 399,1) em oito diferentes amostras de plasma humano. A: Limite inferior de quantificação 
(0,4 ng/mL de plasma); B, C, D, E: quatro amostras de plasma normal; F, G: duas amostras de plasma 
hemolisado; H, I duas amostras de plasma lipêmico. 
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Figura 12: Avaliação da seletividade do método de análise da concentração total de doxorrubicina e 
doxorrubicinol em oito diferentes amostras de plasma humano. A: Padrão interno daunorrubicina 
(4 ng/mL de plasma) monitorado na transição 528,4 → 321,1; B, C, D, E: quatro amostras de plasma normal; 
F, G: duas amostras de plasma hemolisado; H, I: duas amostras de plasma lipêmico. 
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Figura 13: Avaliação da seletividade do método de análise da concentração livre de doxorrubicina 
(544,3 → 397,1) em oito diferentes amostras de ultrafiltrado de plasma humano. A: Limite inferior de 
quantificação (0,4 ng/mL de plasma); B, C, D, E: quatro amostras de ultrafiltrado de plasma normal; F, G: duas 
amostras de ultrafiltrado de plasma hemolisado; H, I: duas amostras de ultrafiltrado de plasma lipêmico. 
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Figura 14: Avaliação da seletividade do método de análise da concentração livre de doxorrubicinol 
(546,5 → 399,1) em oito diferentes amostras de ultrafiltrado de plasma humano. A: Limite inferior de 
quantificação (0,4 ng/mL de plasma); B, C, D, E: quatro amostras de ultrafiltrado de plasma normal; F, G: duas 
amostras de ultrafiltrado de plasma hemolisado; H, I: duas amostras de ultrafiltrado de plasma lipêmico. 
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Figura 15: Avaliação da seletividade do método de análise da concentração livre de doxorrubicina e 
doxorrubicinol em oito diferentes amostras de ultrafiltrado de plasma humano. A: Padrão interno daunorrubicina 
(8 ng/mL de plasma) monitorado na transição 528,4 → 321,1; B, C, D, E: quatro amostras de ultrafiltrado de 
plasma normal; F, G: duas amostras de ultrafiltrado de plasma hemolisado; H, I: duas amostras de ultrafiltrado 
de plasma lipêmico. 
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Figura 16: Avaliação da seletividade do método de análise da concentração de doxorrubicina (544,3 → 397,1) 
em seis diferentes amostras de urina humana. A: Limite inferior de quantificação (20 ng/mL de urina); 
B, C, D, E: quatro amostras de urina normal; F, G: duas amostras de urina de voluntárias em período menstrual. 
 

6.00 8.00

%

0

100

6.00 8.00

%

0

100

6.00 8.00

%

0

100

6.00 8.00

%

0

100 6.45

Tempo (min)

Tempo (min)

Tempo (min)

Tempo (min)

(A)

(B)

(C)

(D)

6.00 8.00

%

0

100

6.00 8.00

%

0

100

6.00 8.00

%

0

100

Tempo (min)

Tempo (min)

Tempo (min)

(E)

(F)

(G)



 49 

 
Figura 17: Avaliação da seletividade do método de análise da concentração de doxorrubicinol (546,5 → 399,1) 
em seis fontes distintas de urina humana. A: Limite inferior de quantificação (20 ng/mL de urina); 
B, C, D, E: quatro amostras de urina normal; F, G: duas amostras de urina de voluntárias em período menstrual. 
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Figura 18: Avaliação da seletividade do método de análise da concentração de doxorrubicina e doxorrubicinol 
em seis diferentes amostras de urina humana. A: Padrão interno daunorrubicina (40 ng/mL de urina) monitorado 
na transição 528,4 → 321,1; B, C, D, E: quatro amostras de urina normal; F, G: duas amostras de urina de 
voluntárias em período menstrual. 
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Figura 19: Avaliação do efeito residual do método de análise da concentração total de doxorrubicina 
(544,3 → 397,1) em plasma humano. A: Limite inferior de quantificação (0,4 ng/mL de plasma); B: amostra de 
plasma branco antes da injeção do Limite Superior de Quantificação (200 ng/mL de plasma); C, D: amostras de 
plasma branco após a injeção do Limite Superior de Quantificação. 
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Figura 20: Avaliação do efeito residual do método de análise da concentração total de doxorrubicinol 
(546,5 → 399,1) em plasma humano. A: Limite inferior de quantificação (0,4 ng/mL de plasma); B: amostra de 
plasma branco antes da injeção do Limite Superior de Quantificação (200 ng/mL de plasma); C, D: amostras de 
plasma branco após a injeção do Limite Superior de Quantificação. 
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Figura 21: Avaliação do efeito residual do método de análise da concentração total de doxorrubicina e 
doxorrubicinol em plasma humano. A: Padrão interno daunorrubicina (4 ng/mL de plasma) monitorado na 
transição 528,4 → 321,1; B: amostra de plasma branco antes da injeção do padrão interno; C, D: amostras de 
plasma branco após a injeção do padrão interno. 
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Figura 22: Avaliação do efeito residual do método de análise da concentração livre de doxorrubicina 
(544,3 → 397,1) em plasma humano. A: Limite inferior de quantificação (0,4 ng/mL de plasma); B: amostra de 
ultrafiltrado de plasma branco antes da injeção do Limite Superior de Quantificação (40 ng/mL de plasma); 
C, D: amostras de ultrafiltrado de plasma branco após a injeção do Limite Superior de Quantificação. 
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Figura 23: Avaliação do efeito residual do método de análise da concentração livre de doxorrubicinol 
(546,5 → 399,1) em plasma humano. A: Limite inferior de quantificação (0,4 ng/mL de plasma); B: amostra de 
ultrafiltrado de plasma branco antes da injeção do Limite Superior de Quantificação (40 ng/mL de plasma); 
C, D: amostras de ultrafiltrado de plasma branco após a injeção do Limite Superior de Quantificação. 
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Figura 24: Avaliação do efeito residual do método de análise da concentração livre de doxorrubicina e 
doxorrubicinol em plasma humano. A: Padrão interno daunorrubicina (8 g/mL de ultrafiltrado de plasma) 
monitorado na transição 528,4 → 321,1; B: amostra de ultrafiltrado de plasma branco antes da injeção do padrão 
interno; C, D: amostras de ultrafiltrado de plasma branco após a injeção do padrão interno. 
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Figura 25: Avaliação do efeito residual do método de análise da concentração de doxorrubicina 
(544,3 → 397,1) em urina humana. A: Limite inferior de quantificação (20 ng/mL de urina); B: amostra de urina 
branco antes da injeção do Limite Superior de Quantificação (8000 ng/mL de plasma); C, D: amostras de urina 
branco após a injeção do Limite Superior de Quantificação. 
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Figura 26: Avaliação do efeito residual do método de análise da concentração de doxorrubicinol 
(546,5 → 399,1) em urina humana. A: Limite inferior de quantificação (20 ng/mL de urina); B: amostra de urina 
branco antes da injeção do Limite Superior de Quantificação (8000 ng/mL de urina); C, D: amostras urina 
branco após a injeção do Limite Superior de Quantificação. 
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Figura 27: Avaliação do efeito residual do método de análise da concentração de doxorrubicina e 
doxorrubicinol em urina. A: Padrão interno daunorrubicina (40 ng/mL de urina) monitorado na transição 
528,4 → 321,1; B: amostra de urina branco antes da injeção do padrão interno; C, D: amostras de urina branco 
após a injeção do padrão interno. 
 

4.00 6.00 8.00 10.00

%

0

100

4.00 6.00 8.00 10.00

%

0

100

4.00 6.00 8.00 10.00

%

0

100

4.00 6.00 8.00 10.00

%

0

100

Tempo (min)

Tempo (min)

Tempo (min)

Tempo (min)

9.05(A)

(B)

(C)

(D)



 60 

 

Figura 28: Cromatogramas referentes a análise sequencial da concentração total de doxorrubicina e 
doxorrubicinol em plasma. Amostra de plasma branco enriquecido com doxorrubicina (A), doxorrubicinol (B) e 
padrão interno daunorrubicina (C). Amostra de plasma de paciente tratada com doxorrubicina (60 mg/m2), 
coletada 8 h após o início da infusão e monitorada nas transições da doxorrubicina (D), doxorrubicinol (E) e 
padrão interno (F). 
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Figura 29: Cromatogramas referentes a análise sequencial da concentração livre de doxorrubicina e 
doxorrubicinol em plasma. Amostra de ultrafiltrado de plasma branco enriquecido com doxorrubicina (A), 
doxorrubicinol (B) e padrão interno daunorrubicina (C). Amostra de ultrafiltrado de plasma de paciente tratada 
com doxorrubicina (60 mg/m2), coletada 3 h após o início da infusão e monitorada nas transições da 
doxorrubicina (D), doxorrubicinol (E) e padrão interno (F). 
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Figura 30: Cromatogramas referentes a análise sequencial da concentração de doxorrubicina e doxorrubicinol 
em urina. Amostra de urina branco enriquecido com doxorrubicina (A), doxorrubicinol (B) e padrão interno 
daunorrubicina (C). Amostra de urina de paciente tratada com doxorrubicina (60 mg/m2), coletada no período de 
20-24 h após o início da infusão e monitorada nas transições da doxorrubicina (D), doxorrubicinol (E) e padrão 
interno (F). 
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Tabela 3: Limites de confiança do método de análise da concentração total de doxorrubicina e doxorrubicinol 
em plasma 

 doxorrubicina doxorrubicinol 

Efeito matriz   

FMN média (CV%) 0,918   (14,05%) 0,812   (14,63%) 

Linearidade (ng/mL) 0,4-200 ng/mL de plasma 0,4-200 ng/mL de plasma 

Equação da reta y = 0,14992x + 0,00248828 y = 0,0565375x − 0,000454384 

(r) 0,9982822 0,996776 

(r2) 0,996567 0,993563 

Precisão e Exatidão   

Intracorrida (8 replicatas) CV (%) EPR (%) CV (%) EPR (%) 

LIQ 11,01 -1,57 18,04 -7,00 

CQB 3,61 9,03 14,16 -7.26 

CQM 7,73 -2,80 5,61 -13,19 

CQA 4,49 4,35 7,45 6,21 

CQD (1:200) 4,94 -2,08 5,70 1,20 

Intercorridas (3 corridas com 8 replicatas) CV (%) EPR (%) CV (%) EPR (%) 

LIQ 11,16 1,43 12,91 -8,60 

CQB 8,23 1,41 14,16 -7,26 

CQM 6,93 0,73 9,69 -2,78 

CQA 4,78 3,21 6,24 7,51 

CQD (1:200) 8,22 -3,83 7,28 -1,94 

Estabilidades     

Curta duração (25°C, 6 h) CV (%) EPR (%) CV (%) EPR (%) 

CQB 12,36 -6,37 12,23 -5,58 

CQA 4,67 -12,88 5,47 -2,97 

Pós-processamento (12°C, 24 h) CV (%) EPR (%) CV (%) EPR (%) 

CQB 2,79 11,00 12,36 -3,28 

CQA 4,55 9,45 4,98 2,15 

Ciclos descongelamento (-70°, 25°C) CV (%) EPR (%) CV (%) EPR (%) 

CQB 1,93 -9,84 0,64 -2,02 

CQA 1,74 -13,55 3,16 11,83 

FMN: efeito matriz normalizado por padrão interno; r: coeficiente de correlação linear; r2: coeficiente de 
determinação; CV: coeficiente de variação; EPR: erro padrão relativo; LIQ: limite inferior de quantificação; 
CQB: controle de qualidade de baixa concentração; CQM: controle de qualidade de média concentração; 
CQA: controle de qualidade de alta concentração; CQD: controle de qualidade de diluição. 
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Tabela 4: Limites de confiança do método de análise da concentração livre de doxorrubicina e doxorrubicinol 
em plasma 

 doxorrubicina doxorrubicinol 

Efeito matriz   

FMN média (CV%) 0,951 (5,35%) 0,734 (4,16%) 

Linearidade (ng/mL) 0,4-40 ng/mL 0,4-40 ng/mL 

Equação da reta y = 0,0661988x + 0,000376768 y = 0,0343637x – 0,000970999 

(r) 0,997475 0,999043 

(r2) 0,994957 0,998088 

Precisão e Exatidão     

Intracorrida (8 replicatas) CV (%) EPR (%) CV (%) EPR (%) 

LIQ 5,53 0,56 8,45 6,67 

CQB 3,12 -4,37 2,81 -3.59 

CQM 7,70 1,72 7,70 -0,02 

CQA 3,63 -3,13 3,53 -4,19 

Intercorridas (3 corridas com 8 replicatas) CV (%) EPR (%) CV (%) EPR (%) 

LIQ 6,46 5,10 8,24 7,92 

CQB 7,22 -2,44 7,07 -2,92 

CQM 7,15 4,96 7,24 3,53 

CQA 4,22 -2,11 5,33 -3,42 

Estabilidades     

Curta duração (25°C, 15 min) CV (%) EPR (%) CV (%) EPR (%) 

CQB 4,62 -13,25 3,68 -14,38 

CQA 4,21 -14,34 4,25 -12,06 

Pós-processamento (12°C, 26 h) CV (%) EPR (%) CV (%) EPR (%) 

CQB 2,63 -7,32 5,40 -1,96 

CQA 3,88 -6,62 3,34 -9,03 
FMN: efeito matriz normalizado por padrão interno; r: coeficiente de correlação linear; r2: coeficiente de 
determinação; CV: coeficiente de variação; EPR: erro padrão relativo; LIQ: limite inferior de quantificação; 
CQB: controle de qualidade de baixa concentração; CQM: controle de qualidade de média concentração; 
CQA: controle de qualidade de alta concentração. 
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Tabela 5: Limites de confiança do método de análise de doxorrubicina e doxorrubicinol em urina 

 doxorrubicina doxorrubicinol 

Efeito matriz   

FMN médio (CV%) 0,962 (2,90%) 0,930 (3,35%) 

Linearidade (ng/mL) 20-8000 ng/mL de urina 20-8000 ng/mL de urina 

Equação da reta y = 0,0177061x – 0,0515276 0,010091x – 0,0206035 

(r) 0.998039 0,997410 

(r2) 0,996082 0,994827 

Precisão e Exatidão     

Intracorrida (8 replicatas) CV (%) EPR (%) CV (%) EPR (%) 

LIQ 8,98 2,94 9,50 -1,60 

CQB 5,01 -6,97 7,97 -4,69 

CQM 2,28 -14,59 2,92 -7,63 

CQA 7,46 -8,89 7,78 -5,21 

CQD (1:10) 3,72 -2,65 5,08 -6,87 

Intercorridas (3 corridas com 8 replicatas) CV (%) EPR (%) CV (%) EPR (%) 

LIQ 9,12 -3,64 6,20 -8,42 

CQB 11,52 0,34 8,01 -3,16 

CQM 8,49 -8,13 5,36 -7,06 

CQA 5,56 -9,36 7,12 -11,65 

CQD (1:10) 3,22 -3,67 3,66 -7,28 

Estabilidades     

Curta duração (25°C, 6h) CV (%) EPR (%) CV (%) EPR (%) 

CQB 8,98 -1,89 4,21 2,00 

CQA 3,55 -6,62 2,11 -6,49 

Pós-processamento (12°C, 26h) CV (%) EPR (%) CV (%) EPR (%) 

CQB 7,31 -9,65 9,58 -4,47 

CQA 7,26 -2,90 8,22 -3,26 

Ciclos descongelamento (-70°C a 25°C) CV (%) EPR (%) CV (%) EPR (%) 

CQB 5,38 3,64 7,02 2,65 

CQA 5,23 -11,26 2,16 -11,68 
FMN: efeito matriz normalizado por padrão interno; r: coeficiente de correlação linear; r2: coeficiente de 
determinação; CV: coeficiente de variação; EPR: erro padrão relativo; LIQ: limite inferior de quantificação; 
CQB: controle de qualidade de baixa concentração; CQM: controle de qualidade de média concentração; 
CQA: controle de qualidade de alta concentração; CQD: controle de qualidade de diluição. 
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4.2. Farmacocinética, metabolismo e excreção urinária da doxorrubicina em 

pacientes com câncer de mama 

 No período de agosto de 2015 a abril de 2016 foram convidadas 20 pacientes 

portadoras de câncer de mama com indicação de tratamento adjuvante ou neoadjuvante com 

doxorrubicina a participarem do estudo, das quais 6 não aceitaram por motivos familiares ou 

emocionais. Dentre as 14 pacientes que aceitaram a participação no estudo, 2 desistiram dias 

antes do estudo propriamente dito e 12 concluíram integralmente o protocolo clínico. As 

características antropométricas das 12 pacientes investigadas estão apresentadas como médias 

(IC 95%) e medianas (P25 – P75) na Tabela 6 e como dados individuais na Tabela 12 

(APÊNDICE B). O índice de massa corpórea (IMC) foi calculado de acordo com a equação 

14, enquanto a área superficial corpórea (ASC) foi calculada de acordo com a equação 15 

(MOSTELLER, 1987). 

 

IMC =
peso	(kg)

altura	(m)`
 (14) 

  

ASC =
peso	(kg)	×	altura	(cm)

3600
 (15) 

 

Tabela 6: Características antropométricas das pacientes investigadas (n=12). Os dados estão apresentados como 
média (IC 95%), mediana (P25-75) e coeficiente de variação 

 Média 
(IC 95%) 

Mediana 
(P25 – P75) 

CV (%) 

Idade (anos) 44,6 
(40,2 – 48,1) 

45,0 
(40,3 – 50,3) 

16,5 

Peso (kg) 67,7 
(63,0 – 71,8) 

64,6 
(64,2 – 70,6) 

12,9 

Altura (m) 1,56 
(1,52 – 1,60) 

1,54 
(1,51 – 1,60) 

5,2 

IMC (kg/m2) 27,8 
(26,0 – 29,4) 

27,4 
(25,0 – 30,9) 

12,2 

ASC (m2) 1,7 
(1,6 – 1,8) 

1,7 
(1,6 – 1,8) 

7,9 

IC 95%: intervalo de confiança 95%; P25: percentil 25; P75: percentil 75; IMC: índice de massa corpórea; 
ASC: área superficial corpórea; CV: coeficiente de variação.  

 

Todas as pacientes investigadas fizeram uso associado de ciclofosfamida, 

dexametasona, dexclorfeniramina, omeprazol, ondansetrona e ranitidina no período do estudo. 
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As pacientes 1, 2 e 3 ainda receberam 5-fluorouracila como parte integrante do regime 

quimioterápico Tabela 12 (APÊNDICE B). 

Os parâmetros farmacocinéticos da doxorrubicina e do seu metabólito doxorrubicinol 

foram calculados com base nas curvas de concentração plasmática total versus tempo 

utilizando o programa Phoenix® WinNonlin®, versão 6.3. Os parâmetros farmacocinéticos da 

doxorrubicina foram avaliados empregando o modelo tricompartimental (modelo 19) de 

acordo com a Figura 31, enquanto os parâmetros farmacocinéticos do doxorrubicinol foram 

avaliados empregando modelo não compartimental (modelo plasma 202). 

 

 

Figura 31: Esquema do modelo tricompartimental empregado no programa Phoenix® WinNonlin® no cálculo 
dos parâmetros farmacocinéticos da doxorrubicina como concentração total. 

 

As curvas de concentração plasmática total de doxorrubicina e doxorrubicinol em 

função do tempo estão apresentadas como concentrações observadas e concentrações preditas 

pelo programa Phoenix® WinNonlin®. As concentrações plasmáticas em função do tempo 

estão apresentadas como concentrações individuais na Figura 32 e como medianas e intervalo 

interquartil 90% (n=12) na Figura 33. 
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Figura 32: Curvas de concentração plasmática total de doxorrubicina e doxorrubicinol, observadas e preditas, pelos modelos do programa Phoenix® WinNonlin® até 48 h 
após o início da infusão durante 30 min de doxorrubicina (60 mg/m2) em 12 pacientes com câncer de mama. 
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Figura 33: Curvas de concentração plasmática total de doxorrubicina e doxorrubicinol, observadas e preditas, 
pelos modelos do programa Phoenix® WinNonlin® até 48 h após o início da infusão durante 30 min de 
doxorrubicina (60 mg/m2) em 12 pacientes com câncer de mama. Dados apresentados como mediana e intervalo 
interquartil 90%. 
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 P75) para as 12 pacientes com câncer de mama investigadas. Os parâmetros farmacocinéticos 

do doxorrubicinol estão apresentados como dados individuais na Tabela 16 (APÊNDICE B). 
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Tabela 7: Parâmetros farmacocinéticos da doxorrubicina em pacientes com câncer de mama após infusão de 30 
min de 60mg/m2 de doxorrubicina. Os dados estão apresentados como média (IC 95%), mediana (P25 – P75) e 
coeficiente de variação 

Parâmetros Média 
(IC 95%) 

Mediana 
(P25 – P75) 

CV (%) 

Cmax (ng/mL) 11921,52 
(1885,23 – 21957,80) 

1429,81 
(917,07 – 19332,86) 

132,50 

t½α (h) 0,1011 
(0,0369 – 0,1653) 

0,0586 
(0,0482 – 0,1032) 

99,94 

t½β (h) 2,55 
(1,87 – 3,23) 

2,55 
(1,96 – 3,26) 

41,78 

t½γ (h) 40,87 
(29,01 – 52,72) 

35,77 
(30,08 – 43,77) 

45,66 

α (1/h) 11,51 
(7,06 – 15,95) 

12,04 
(7,16 – 14,39 

60,86 

β (1/h) 0,358 
(0,176 – 0,541) 

0,297 
(0,213 – 0,353) 

80,19 

γ (1/h) 0,0198 
(0,0150 – 0,0246) 

0,0195 
(0,0159 – 0,0231) 

37,93 

A (ng/mL) 78349,49 
(10428,88 – 146270,09) 

8492,64 
(2237,25 – 134943,65) 

136,44 

B (ng/mL) 50,64 
(1,40 – 99,87) 

27,22 
(24,82 – 36,40) 

153,02 

C (ng/mL) 10,01 
(8,30 – 11,72) 

9,19 
(7,96 – 12,22) 

26,87 

AUC0-∞ (h×ng/mL) 6664,06 
(1675,34 – 11652,79) 

1720,05 
(1198,81 – 10292,86) 

117,82 

AUMC0-∞ (h2×ng/mL) 39386,04 
(18256,97 – 60515,10) 

25730,32 
(22847,85 – 40807,18) 

84,43 

MRT (h) 20,02 
(5,59 – 34,46) 

12,85 
(2,70 – 27,96) 

113,44 

Vss (L) 1641,50 
(416,46 – 2866,54) 

1038,31 
(28,62 – 2907,67) 

117,46 

V1 (L) 30,47 
(-2,71 – 63,66) 

12,08 
(0,80 – 39,83) 

171,42 

V2 (L) 81,69 
(8,22 – 155,16) 

33,71 
(0,40 – 104,74) 

141,55 

V3 (L) 1529,34 
(399,08 – 2659,59) 

959,11 
(27,44 – 2766,87) 

116,32 

Cl (L/h) 58,07 
(22,90 – 93,24) 

57,08 
10,34 – 81,80) 

95,32 

K10 (1/h) 0,227 
(0,078 – 0,377) 

0,101 
(0,057 – 0,298) 

104,17 

K12 (1/h) 1,73 
(-0,03 – 3,49) 

0,55 
(0,09 – 1,35) 

160,57 

K13 (1/h) 2,16 
(0,53 – 3,80) 

1,25 
(0,41 – 3,01) 

119,00 

K21 (1/h) 0,557 
(0,0397 – 1,073) 

0,298 
(0,220 – 0,441) 

146,17 

K31 (1/h) 0,0320 
(0,0201 – 0,0439) 

0,0264 
(0,0193 – 0,0346) 

58,75 

Cmax: concentração plasmática máxima observada; t½α: meia vida de α; t½β: meia vida de β; t½γ: meia vida de γ; 
α: constante de velocidade de distribuição; β: constante de velocidade de eliminação rápida; γ: constante de 
velocidade de eliminação terminal; A: intercepto da reta corrigida da fase de distribuição com o eixo das 
ordenadas; B: intercepto da reta corrigida da fase de eliminação rápida com o eixo das ordenadas; C: intercepto 
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da reta de eliminação terminal com o eixo das ordenadas; AUC0-∞: área sob a curva concentração plasmática 
versus tempo, do tempo zero extrapolada ao infinito; AUMC0-∞: área sob o primeiro momento da curva 
“concentração plasmática × tempo” versus tempo, do tempo zero extrapolada ao infinito; MRT: tempo de 
residência médio; Vss: volume de distribuição estimado no estado de equilíbrio; V1: volume de distribuição do 
compartimento central; V2: volume de distribuição do compartimento periférico; V3: volume de distribuição do 
compartimento profundo; Cl: clearance total; K10: constante de velocidade de eliminação do fármaco do 
compartimento central; K12: constante de velocidade de distribuição do compartimento central para o 
compartimento periférico; K13: constante de velocidade de distribuição do compartimento central para o 
compartimento profundo; K21 constante de velocidade de distribuição do compartimento periférico para o 
compartimento central; K31: constante de velocidade de distribuição do compartimento profundo para o 
compartimento central. 
 

Tabela 8: Parâmetros farmacocinéticos da doxorrubicina normalizados por peso e área superficial corpórea em 
pacientes com câncer de mama após infusão de 30 min de 60mg/m2 de doxorrubicina. Os dados estão 
apresentados como média (IC 95%), mediana (P25 – P75) e coeficiente de variação 

Parâmetros Média 
(IC 95%) 

Mediana 
(P25 – P75) 

CV (%) 

Vss/peso (L/kg) 24,57 
(6,97 – 42,17) 

15,87 
(0,41 – 47,28) 

112,73 

Vss/ASC (L/m2) 955,46 
(269,06 – 1641,85) 

615,02 
(16,86 – 1773,52) 

113,07 

Cl/peso (L/h×kg) 0,846 
(0,369 – 1,323) 

0.839 
(0,152 – 1,349) 

88,74 

Cl/ASC (L/h×m2) 33,36 
(14,31 – 52,40) 

34,68 
(6,15 – 50,66) 

89,84 

Vss: volume de distribuição estimado no estado de equilíbrio; ASC: área superficial corpórea; Cl: clearance 
total. 
 

Tabela 9: Parâmetros farmacocinéticos do metabólito doxorrubicinol em pacientes com câncer de mama após 
infusão de 30 min de 60mg/m2 de doxorrubicina. Os dados estão apresentados como média (IC 95%), mediana 
(P25 – P75) e coeficiente de variação 

Parâmetros Média 
(IC 95%) 

Mediana 
(P25 – P75) 

CV (%) 

Cmax (ng/mL) 19,30 
(14,40 – 24,20) 

16,99 
(13,23 – 24,24) 

39,96 

tmax (h) 2,75 
(1,45 – 4,05) 

2,00 
(1,00 – 4,00) 

74,56 

t½λz (h) 44,86 
(37,43 – 52,28) 

44,69 
(37,55 – 51,22) 

26,05 

λz (1/h) 0,0164 
(0,0137 – 0,0190) 

0,0155 
(0,0135 – 0m0185) 

25,40 

AUC0-∞ (h×ng/mL) 829,40 
(702,43 – 956,37) 

829,40 
(692,38 – 921,77) 

24,09 

AUMC0-∞ (h2×ng/mL) 53470,60 
(39897,95 – 67043,25) 

45167,77 
(39093,09 – 64527,12) 

39,95 

MRT (h) 63,31 
(52,45 – 74,17) 

63,60 
(52,39 – 69,83) 

27,01 

Cmax: concentração plasmática máxima observada; tmax: tempo de observação da concentração plasmática 
máxima; t½λz: meia vida de λz; λz: constante de velocidade de eliminação terminal; AUC0-∞: área sob a curva 
concentração plasmática versus tempo do tempo zero extrapolada ao infinito; AUMC0-∞: área sob o primeiro 
momento da curva “concentração plasmática × tempo” versus tempo, do tempo zero extrapolada ao infinito; 
MRT: tempo médio de residência. 



 72 

As concentrações livre de doxorrubicina e doxorrubicinol no plasma foram avaliadas 

no tempo de observação do início da fase de eliminação terminal. Os valores da fração livre 

(fu), determinados conforme a equação: concentração livre no plasma/concentração total no 

plasma estão apresentados como dados individuais e como média (IC 95%) e mediana (P25 –

 P75) na Tabela 10. 

 

Tabela 10: Fração livre de doxorrubicina e doxorrubicinol em plasma (n=12) 

Paciente doxorrubicina 
(fu, %) 

doxorrubicinol 
(fu, %) 

1 17,94 17,54 

2 15,11 20,90 

3 11,82 11,93 

4 15,70 17,50 

5 19,59 19,18 

6 14,96 16,71 

7 15,44 14,07 

8 6,61 12,87 

9 18,96 19,80 

10 23,83 21,93 

11 15,59 17,54 

12 17,10 18,11 

Média 
(IC 95%) 

16,05 
(13,37 – 18,73) 

17,34 
(15,38 – 19,29) 

Mediana 
(P25 – P75) 

15,64 
(15,07 – 18,20) 

17,34 
(16,05 – 19,34) 

CV (%) 26,31 17,75 
fu: fração livre 

 

As correlações entre o volume de distribuição (Vss) e o peso, Vss e área superficial 

corpórea, clearance e o peso e clearance e área superficial corpórea são positivas, porém 

mostram coeficientes de determinação (r2) muito baixos com valores entre 0,001 a 0,136. Os 

resultados das correlações estão apresentados na figura 34 como regressões lineares e IC 95%. 
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(A) 

 

(C) 

 
    
(B) 

 

(D) 

 
Figura 34: Correlações lineares entre Volume de distribuição (Vss) e Clearance (Cl) versus peso e área superficial corpórea (ASC). (A) Vss versus peso, 
r2 = 0,001883, p = 0,8935; (B) Vss versus ASC, r2 = 0,02412, p = 0,6298; (C) Cl versus peso, r2 = 0,08061, p = 0,3711; (D) Cl versus ASC, r2 = 0,1362 p = 0,2378. 
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As curvas de velocidade de excreção de doxorrubicina e doxorrubicinol em função do 

tempo médio do período de coleta estão apresentadas como concentrações observadas e 

concentrações preditas pelo programa Phoenix® WinNonlin®, modelo não compartimental. 

As velocidades de excreção urinária em função do tempo estão apresentadas como medianas e 

intervalo interquartil 90% (n=12) na Figura 35 e como concentrações individuais na Figura 

36. 

 

 

Figura 35: Curvas de velocidade de excreção urinária de doxorrubicina e doxorrubicinol em função do tempo 
médio do período de coleta, observadas e preditas, pelo modelo não compartimental do programa Phoenix® 
WinNonlin® até 48 h após o início da infusão durante 30 min de doxorrubicina (60 mg/m2) em pacientes com 
câncer de mama. Dados apresentados como mediana e intervalo interquartil 90%; n=12. 
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Figura 36: Dados individuais da velocidade de excreção urinária de doxorrubicina e doxorrubicinol em função do tempo médio do período de coleta, observadas e preditas, 
pelos modelo não compartimental do programa Phoenix® WinNonlin® até 48 h após o início da infusão durante 30 min de doxorrubicina (60 mg/m2) em 12 pacientes com 
câncer de mama.  
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As concentrações de doxorrubicina e doxorrubicinol em urina foram utilizadas nos 

cálculos dos clearances renal e hepático da doxorrubicina, clearance de formação do 

metabólito doxorrubicinol, fração da dose de doxorrubicina excretada na urina na forma 

inalterada e como doxorrubicinol e razão de extração hepática da doxorrubicina (BENET, 

2010). Os dados estão apresentados como médias (IC 95%) e medianas (P25 – P75) na Tabela 

11 e como dados individuais na Tabela 17 (APÊNDICE B). 

Tabela 11: Clearances total, hepático e renal da doxorrubicina, clearance de formação do doxorrubicinol e 
fração da dose excretada na urina inalterada e como doxorrubicinol 

Parâmetros Média 
(IC 95%) 

Mediana 
(P25 – P75) 

CV (%) 

Cl (L/h) 58,07 
(22,90 – 93,24) 

57,08 
10,34 – 81,80) 

95,32 

Clren (L/h) 1,45 
(0,31 – 2,59) 

0,98 
(0,14 – 1,68) 

123,25 

Clhep (L/h) 56,62 
(22,49 – 90,75) 

55,41 
(10,20 – 79,92) 

94,88 

ClM (L/h) 0,71 
(0,26 – 1,17) 

0,64 
(0,10 – 0,94) 

100,17 

Fel (%) 2,35 
(1,72 – 2,99) 

2,18 
(1,73 – 2,90) 

42,47 

FelM (%) 1,35 
(1,06 – 1,64) 

1,30 
(1, 14 – 1,51) 

33,47 

E 0,63 
(0,25 – 1.01) 

0,61 
(0,11 – 0,89) 

94,88 

Cl: clearance total da doxorrubicina; Clren: clearance renal da doxorrubicina; Clhep: clearance hepático da 
doxorrubicina; ClM: clearance de formação do metabólito doxorrubicinol; Fel: fração da dose de doxorrubicina 
excretada na urina na forma inalterada; FelM: fração da dose de doxorrubicina excretada na urina como 
doxorrubicinol; E: razão de extração hepática da doxorrubicina. 
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5. DISCUSSÃO 

O presente estudo investiga a farmacocinética, o metabolismo e a excreção renal da 

doxorrubicina em pacientes com câncer de mama tratadas com infusão durante 30 min do 

fármaco. Logo, as concentrações plasmáticas estão abaixo do estado de equilíbrio (meia-vida 

de eliminação do fármaco com média de 40,87 h). A investigação da farmacocinética da 

doxorrubicina e seu metabólito doxorrubicinol em pacientes com câncer de mama exige o 

desenvolvimento e a validação de métodos de análise sequencial das concentrações total e 

livre do fármaco e seu metabólito em plasma e concentração em urina, com sensibilidade 

compatível com concentrações abaixo do estado de equilíbrio. 

Os primeiros métodos de análise sequencial de doxorrubicina e doxorrubicinol em 

plasma datam no início da década de 1990 e reportam o emprego de HPLC com detecção por 

fluorescência (ANDERSEN; WARREN; SLØRDAL, 1993; BEIJNEN et al., 1991; 

NICHOLLS; CLARK; BROWN, 1992; ROSSI et al., 1993). O primeiro método LC-MS de 

análise sequencial de diversas antraciclinas, incluindo doxorrubicina e doxorrubicinol, foi 

descrito por Lachâtre et al. (2000) utilizando volumes de 500 µL de soro humano. O uso de 

LC-MS/MS foi inicialmente descrito para a análise de doxorrubicina e doxorrubicinol em 

plasma murino (ARNOLD; SLACK; STRAUBINGER, 2004) com valores de limite inferior 

de quantificação (LIQ) próximos aos obtidos no presente estudo para plasma humano. Outros 

métodos mais recentes também utilizam como matriz plasma murino (HAN et al., 2016; MA 

et al., 2015) ou volumes de plasma humano maiores que 100 µL (DIFRANCESCO et al., 

2007; SOTTANI et al., 2013). Os métodos de análise de doxorrubicina e doxorrubicinol em 

plasma descritos na literatura para plasma humano ainda apresentam valores de LIQ 

superiores aos do método desenvolvido no presente estudo (DIFRANCESCO et al., 2007; 

HAN et al., 2016; MA et al., 2015; SOTTANI et al., 2008, 2013) ou utilizam o método de 

extração em fase sólida, o que encarece a análise de número elevado de amostras requerido 

em estudos de farmacocinética clínica (DIFRANCESCO et al., 2007; SOTTANI et al., 2008, 

2013).  

Os experimentos iniciais da análise de doxorrubicina e doxorrubicinol em plasma 

foram executados utilizando um sistema MS/MS de menor sensibilidade (Micromass Quattro 

Micro LC triplo quadropolo, Waters Corp., Manchester, Reino Unido), o qual não apresentou 

sensibilidade suficiente para a análise do metabólito doxorrubicinol em plasma como 

concentração total. Assim, o sistema de detecção escolhido para trabalho foi o espectrômetro 

de massas triplo quadropolo XEVO TQ-S® (Waters Corp., Milford, MA, EUA). 
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A separação cromatográfica de doxorrubicina e doxorrubicinol, mesmo utilizando um 

sistema de detecção MS/MS, é prioritária em função da similaridade dos íons produto dos 

dois analitos. A coluna de fase reversa LiChrospher® 60 RP-Select B com partículas de 5 µm 

foi eleita para a separação cromatográfica devido aos elevados valores de pKa da 

doxorrubicina (8,94-9,53) e doxorrubicinol (9,14-9,74). Os testes realizados com a mesma 

coluna em duas diferentes dimensões (125 × 4,6 mm e 250 × 4,6 mm) mostraram melhor 

resolução com a utilização da coluna 250 × 4,6 mm. Trabalhos anteriores utilizam HPLC com 

colunas cromatográficas de fase reversa C-18 (ARNOLD; SLACK; STRAUBINGER, 2004; 

DIFRANCESCO et al., 2007; LACHÂTRE et al., 2000), enquanto os mais recentes utilizam a 

colunas de fase reversa Zorbax SB C18 (50 mm × 2,1 mm, Agilent Technologies, Santa 

Clara, CA, EUA) (SOTTANI et al., 2013) ou ACQUITY® UPLC BEH C18 (50 × 2.1 mm ou 

100 × 2.1 mm, 1,7 µm, Waters Corp, Milford, MA, EUA) (HAN et al., 2016; MA et al., 

2015) para sistemas UPLC. A coluna de fase reversa Zorbax SB C18 exibe características de 

separação de compostos básicos semelhantes à coluna LiChrospher® 60 RP-Select B utilizada 

no presente estudo em sistema HPLC. 

Os testes para a eleição da fase móvel foram baseados em estudos da literatura 

(ARNOLD; SLACK; STRAUBINGER, 2004; DIFRANCESCO et al., 2007). Inicialmente, 

foram experimentadas as fases móveis constituídas por tampão acetato de amônio 5 mM 

ajustado a diferentes valores de pH (3,5; 3 e 2,5) em mistura com acetonitrila nas proporções 

70:30, 65:35 e 50:50 (v/v). A seguir, optou-se por substituir o tampão acetato de amônio 

5 mM por ácido fórmico 0,1% (SOTTANI et al., 2008, SOTTANI et al., 2013; WALL et al., 

2007). A fase móvel constituída por mistura de ácido fórmico 0,1% em água e ácido fórmico 

0,1% em acetonitrila foi experimentada nas proporções 70:30, 65:35, 50:50, 40:60 (v/v). A 

melhor condição cromatográfica foi obtida com a mistura na proporção 50:50 (v/v). 

Observou-se que proporções superiores a 50%, tanto de água quanto de acetonitrila, 

aumentavam os tempos de retenção dos analitos. A substituição na fase móvel de acetato de 

amônio 5 mM por ácido fórmico 0,1% melhorou sensivelmente a quantificação das baixas 

concentrações plasmáticas de doxorrubicina e doxorrubicinol, possibilitando a obtenção de 

menores valores de LIQ. 

A eleição da fase de limpeza do sistema cromatográfico XEVO TQ-S® é de crucial 

importância no desenvolvimento de métodos analíticos em função da alta sensibilidade do 

equipamento e de seu uso em condições limite, de modo a proporcionar os baixos valores de 

LIQ exigidos em estudos de farmacocinética clínica. Essa etapa exigiu experimentos com 

fases de limpeza contendo diferentes proporções e combinações de água, metanol, etanol, 
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isopropanol, acetonitrila e ácido fórmico. A fase de limpeza compatível com a eliminação do 

efeito residual foi constituída por mistura de água, acetonitrila, metanol e isopropanol na 

proporção 55:15:15:15 (v/v). Ressalta-se que para eliminar completamente a doxorrubicina do 

sistema cromatográfico a fase de limpeza não deve conter agentes acidificantes. 

Os testes de eleição do padrão interno foram realizados com a daunorrubicina, uma 

antraciclina de estrutura e propriedades físico-químicas similares à doxorrubicina, a qual 

apresentou resultados adequados em termos da separação cromatográfica, com tempo de 

corrida de aproximadamente 10 min, e da estabilidade nas condições do preparo da amostra. 

O preparo de amostra de plasma foi desenvolvido com a intenção de substituir a 

extração em fase sólida, amplamente utilizada na literatura desde a década de 1980 

(MAUDENS; STOVE; LAMBERT, 2011), por precipitação proteica, com o objetivo de 

reduzir o tempo e custo da análise. Dentre os agentes precipitantes constituídos de metanol, 

acetonitrila, acetonitrila:tampão acetato de amônio (1:1, v/v) (ARNOLD; SLACK; 

STRAUBINGER, 2004) e ácido fórmico 0,1% em acetonitrila, o último foi considerado o 

mais adequado em função da melhor seletividade e da melhor sensibilidade quando o 

sobrenadante foi diluído com água na proporção 1: 1 (v/v). O preparo da amostra resultou na 

ausência de efeito matriz avaliada como a observação de coeficientes de variação dos valores 

de fator de matriz normalizado pelo padrão interno (FMN) menores que 15% (Tabela 3). 

A linearidade do método de análise de concentração total de doxorrubicina e 

doxorrubicinol em plasma (0,4-200 ng/mL de plasma) mostrou-se adequada para a aplicação 

em farmacocinética clínica quando empregada a técnica de diluição de amostras mais 

concentradas. O Limite Superior de quantificação de 200 ng/mL de plasma foi o mais elevado 

para o qual não se observou efeito residual (Figuras 19-21). O método desenvolvido e 

validado no presente estudo utilizando alíquotas de 100 µL de plasma humano e valores de 

LIQ de 0,4 ng/mL para a doxorrubicina e doxorrubicinol (Tabelas 3 e 4) pode ser o 

considerado de maior sensibilidade do que aqueles anteriormente reportados para plasma 

humano com valores de LIQ variando entre 1-7,2 ng/mL (DIFRANCESCO et al., 2007; 

LACHÂTRE et al., 2000; SOTTANI et al., 2013). Ressalta-se, no entanto, que o método 

reportado por Arnold et al. (2004) para plasma murino mostra valores de LIQ para a 

doxorrubicina de 0,11 ng/mL e para o doxorrubicinol de 0,52 ng/mL empregando alíquotas de 

100 µL de plasma murino submetidas ao processo de desproteinização com 

acetonitrila : tampão acetato de amônio 5 mM pH 3,5 (6:4, v/v). 

O método de análise de concentração total de doxorrubicina e doxorrubicinol em 

plasma mostrou-se preciso e exato com coeficientes de variação e valores de erro padrão 
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relativo inferiores a 15% (Tabela 3). Os estudos de estabilidade avaliados após 3 ciclos de 

congelamento e descongelamento, após a permanência das amostras durante 6 h a 25°C (curta 

duração) ou após o processamento durante 24 h a 12°C mostraram coeficientes de variação e 

valores de erro padrão relativo inferiores a 15% quando comparados com amostras recém-

preparadas (Tabela 3). 

O método de análise da concentração total de doxorrubicina e doxorrubicinol em 

plasma permitiu a quantificação de amostras coletadas até 48 h após a administração de dose 

única do fármaco (60 mg/m2) administrada como infusão curta (30 min) a 12 pacientes 

portadoras de câncer de mama (Figuras 32 e 33). 

A análise farmacocinética da doxorrubicina foi avaliada por modelo tricompartimental 

com observação de meias-vidas de distribuição, de eliminação rápida e de eliminação 

terminal, respectivamente, de 0,10; 2,55 e 40,87 h (Tabela 7). Curvas de decaimento trifásico 

foram reportadas em estudos anteriores da literatura com relatos de meias-vidas de 

distribuição, de eliminação rápida e de eliminação terminal, respectivamente, de 0,2 ± 0,1; 

3,3 ± ,2 e 30 ± 14 h (BENJAMIN; RIGGS; BACHUR, 1977; EKSBORG et al., 1985). 

A doxorrubicina exibe perfil de distribuição de fármaco hidrofílico com observação de 

distribuição muito rápida para os órgãos altamente perfundidos (pulmões, rins, baço, fígado), 

distribuição subsequente para os músculos e mínima distribuição para o tecido adiposo 

(CHAN et al., 1978; RODVOLD; RUSHING; TEWKSBURY, 1988). O volume de 

distribuição no estado de equilíbrio (Vss), calculado para as pacientes investigadas no presente 

estudo como a soma dos valores de V1, V2 e V3, foi de 1641,5 L ou 24,57/kg (Tabela 7) e está 

de acordo com estudos anteriores da literatura (GREENE et al., 1983; SPETH; VAN 

HOESEL; HAANEN, 1988; SPETH et al., 1987a, 1987b) com relatos de valores de 

24-25 L/kg. 

Os valores de área sob a curva concentração plasmática vs tempo (AUC) observados 

para as 12 pacientes investigadas mostram coeficiente de variação de aproximadamente 118% 

(Tabela 7), o qual reflete a alta variabilidade na farmacocinética da doxorrubicina 

anteriormente relatada por diferentes autores (BRANA et al., 2014; FAN et al., 2008; LAL et 

al., 2008, 2010, 2016; PISCITELLI et al., 1993; SPETH; VAN HOESEL; HAANEN, 1988). 

Consequentemente, os valores de clearance também exibem alta variabilidade interindividual 

para o parâmetro não corrigido ou corrigido em função do peso ou da área superficial 

corpórea (coeficientes de variação próximos de 90%; Tabela 8). O clearance total de 57 L/h, 

apresentado como média para as 12 pacientes investigadas (Tabela 8) está de acordo com o 

estudo de Pérez-Blanco et al. (2016), o qual relata valor médio de 62,4 L/h e do estudo de 
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Wong et al. (2014) com valor médio de 53,5 L/h. A variabilidade no clearance tem sido 

explicada em função de variáveis contínuas, tais como, idade, peso, altura, índice de massa 

corpórea, área superficial corpórea, volume de gordura intra-abdominal, volume de gordura 

abdominal total, volume muscular total, razão de gordura intra-abdominal/total, bilirrubina 

total, albumina sérica, creatinina sérica, clearance de creatinina calculado ou ainda em função 

de parâmetros bioquímicos tais como aspartato aminotransferase (AST) ou alanina 

aminotransferase (ALT). Outras variáveis categóricas tais como raça, estágio clínico do tumor 

e presença ou ausência de doença metastática também tem sido consideradas para explicar a 

variabilidade interindividual no clearance da doxorrubicina (PÉREZ-BLANCO et al., 2016; 

WONG et al., 2014). No entanto, o estudo de Wong et al. (2014) mostra que a correção do 

clearance total da doxorrubicina pela área superficial corpórea não contribui no ajuste de dose 

do medicamento. Os estudos de correlação entre o clearance total da doxorrubicina e o peso 

ou entre o clearance total da doxorrubicina e a área superficial corpórea, apresentados na 

Figura 34, para as 12 pacientes investigadas não mostram correlações significativas. As 

melhores correlações com o clearance total da doxorrubicina, de acordo com Wong et al. 

(2014), foram obtidas com a gordura intra-abdominal, um parâmetro de alta variabilidade na 

população, inferindo que o clearance total da doxorrubicina é dependente da composição 

corporal e que os pacientes com excesso de gordura intra-abdominal exibem maior risco de 

toxicidade de maneira independente do IMC ou da área superficial corpórea. 

A doxorrubicina é predominantemente metabolizada a doxorrubicinol por 

aldocetoredutases NADPH dependentes, carbonil redutases isoformas 1 e 3 (CBR1 e CBR3), 

presentes em todos os tipos de células e particularmente nos eritrócitos e nas células do fígado 

e dos rins (LAL et al., 2010; SPETH; VAN HOESEL; HAANEN, 1988). A atividade 

citotóxica do doxorrubicinol é aproximadamente 10% do fármaco inalterado (BOUCEK et al., 

1987; OLSON et al., 1988). Os dados relativos a influência do polimorfismo genético dos 

genes CBR na farmacocinética e farmacodinâmica da doxorrubicina ainda são limitados e 

conflitantes. Fan et al. (2008) relatam que os polimorfismos da CBR1 na população chinesa 

não influenciam a farmacocinética da doxorrubicina ou a indução de mielossupressão, 

enquanto polimorfismos da CBR3 podem estar associados a menor eficiência na conversão de 

doxorrubicina a doxorrubicinol com consequente aumento da exposição a doxorrubicina. Por 

outro lado, o estudo de Lal et al. (2008) relatam que o polimorfismo da CBR1, e não o da 

CBR3, resulta em aumento da exposição a doxorrubicina na população asiática 

provavelmente em função da redução da capacidade de metabolismo intracelular a 

doxorrubicinol. Em seu estudo mais recente, Lal et al. (2016) sugerem que polimorfismos no 
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gene da proteína transportadora ABCC5 influenciam o clearance de doxorrubicina em 

pacientes asiáticas com observação de redução de 35 e 38% nos clearances de doxorrubicina 

e doxorrubicinol, respectivamente, para homozigotos do alelo variante. No entanto, os autores 

inferem que o impacto direto dos polimorfismos no gene da proteína transportadora ABCC5 

na farmacodinâmica da doxorrubicina ainda não está claro. 

As concentrações plasmáticas de doxorrubicinol rapidamente aumentam após a 

administração de doxorrubicina como infusão curta (30 min) e diminuem em paralelo com as 

concentrações plasmáticas do fármaco inalterado (Figuras 32 e 33). No presente estudo, o 

valor médio da razão dos valores de AUC doxorrubicinol/doxorrubicina foi de 0,44 com 

observação de valores entre 0,03 e 1,08 para as 12 pacientes investigadas (coeficiente de 

variação de aproximadamente 80%), um dado que corrobora a alta variabilidade 

interindividual observada no metabolismo da doxorrubicina (BRANA et al., 2014; FAN et al., 

2008; LAL et al., 2008, 2010, 2016; PISCITELLI et al., 1993; SPETH; VAN HOESEL; 

HAANEN, 1988). Estudos anteriores da literatura relatam a razão de valores AUC 

doxorrubicinol/doxorrubicina variando entre 0,4 e 0,9 (BENJAMIN; RIGGS; BACHUR, 

1977; GIL et al., 1983). A cardiotoxicidade pode ser causada majoritariamente por seu 

metabólito, doxorrubicinol, que apresenta maior potência como inibidor da função cardíaca 

diastólica e sistólica (OLSON et al., 1988). 

A doxorrubicina é aproximadamente 50-80% ligada a proteínas plasmáticas (Lal et al., 

2010). O cálculo da fração livre de doxorrubicina e doxorrubicinol exigiu o desenvolvimento 

e a validação de um método analítico similar ao desenvolvido para a concentração total, mas 

precedido de uma etapa de ultrafiltração. O tempo de ultrafiltração é um fator limitante para a 

viabilidade da análise. A doxorrubicina é mais estável na faixa de pH 3,0-6,5 (BOSANQUET, 

1989), enquanto o pH do ultrafiltrado de plasma variou entre aproximadamente 8 e 9. Dessa 

forma, a etapa de ultrafiltração foi executada no menor tempo possível (10 min) e um volume 

fixo de amostra recuperada (50 µL) foi imediatamente acidificado com a adição de solução de 

fase móvel ácido fórmico 0,1% em água : ácido fórmico 0,1% em acetonitrila (1:1, v/v). A 

linearidade do método de análise de concentração livre de doxorrubicina e doxorrubicinol em 

plasma foi de 0,4-40 ng/mL de plasma, para ambos os analitos (Tabela 9). O método permitiu 

quantificar concentrações livres de doxorrubicina e doxorrubicinol em amostras coletadas no 

início da fase de eliminação terminal, onde as frações ligada e livre encontram-se em estado 

de equilíbrio. No presente estudo foram observados valores médios de fração livre de 

doxorrubicina de 16,05% e de doxorrubicinol de 17,34% (Tabela 10). 
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A fração livre de doxorrubicina representa um parâmetro de influência no seu 

clearance total considerando tratar-se provavelmente de um fármaco de razão de extração 

hepática intermediária, ou seja, com clearance hepático dependente da fração livre, do 

clearance intrínseco e do fluxo de sangue hepático (BENET, 2010). 

O método de análise de concentração de doxorrubicina e doxorrubicinol em urina 

exigiu a construção de curvas de calibração com concentrações mais altas do que aquelas 

empregadas para o plasma (20-8000 ng/mL de urina; Tabela 5), compatíveis à fração 

eliminada em urina nos dois primeiros dias após a infusão de doxorrubicina, bem como o 

emprego de técnicas de diluição de amostras. O preparo das amostras de urina envolveu 

diluições em volumes superiores aos empregados nos métodos de análise em plasma e, em 

sequência, a análise cromatográfica de apenas 5 µL do preparado visando o melhor ajuste de 

sensibilidade do equipamento. O método desenvolvido e validado mostra valores de LIQ 

(20 ng/mL) muito menores do que os reportados por Sottani et al. (2008) com valores de LIQ 

15 vezes maiores (300 ng/mL). 

Apenas 12% da dose total de doxorrubicina é recuperada na urina durante os 6 dias 

seguintes à administração do medicamento, evidenciando que seu clearance renal é baixo. 

Entretanto, o clearance hepático da doxorrubicina é elevado, com mais de 50% do 

medicamento excretado na bile durante os 7 dias seguintes ao tratamento, sendo 50% na 

forma inalterada, 23% na forma do metabólito doxorrubicinol e outros metabólitos em menor 

proporção (DANESI et al., 2002). O presente estudo observou valores médios de clearance 

renal de 1,45 L/h e clearance hepático de 56,62 L/h, correspondendo a 2,5 e 97,5% do 

clearance total, respectivamente. O valor médio de clearance de formação do metabólito 

observado foi de 0,71 L/h, e as frações da dose recuperadas na urina de 0-48 h foram 2,35% e 

1,35% para o fármaco inalterado e metabolizado a doxorrubicinol, respectivamente.  

O presente estudo relata pela primeira vez em uma única população a descrição da 

farmacocinética da doxorrubicina empregando dados de plasma e urina que permitiram o 

cálculo do clearance renal da doxorrubicina, clearance de formação do doxorrubicinol e 

clearance hepático da doxorrubicina. A disponibilidade dos dados permitiu ainda o cálculo da 

razão de extração hepática da doxorrubicina como 0,63 para a população investigada 

assumindo fluxo de sangue hepático de 90 L/h (BENET, 2010). 

Concluindo, a doxorrubicina é um fármaco de razão de extração hepática 

intermediária (E=0,63) e, portanto, com clearance total (58,7 L/h) dependente da fração livre 

(16,5%), do clearance intrínseco (clearance de formação do doxorrubicinol 0,71 L/h e 

clearance biliar) e do fluxo de sangue hepático. Logo, os dados inferem que a eliminação da 
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doxorrubicina é preponderantemente biliar com fração da dose excretada na urina de apenas 

2,35% para o fármaco inalterado e 1,35% para o metabólito doxorrubicinol. 
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6. CONCLUSÕES 
 

1. Os métodos de análise sequenciais de doxorrubicina e doxorrubicinol em urina e em 

plasma como concentração total e livre empregando LC-MS/MS permitiram a 

aplicação em estudo de farmacocinética e excreção urinária do fármaco administrado 

em dose única (60 mg/m2) como infusão curta (30 min) a pacientes portadoras de 

câncer de mama. 

2. A análise farmacocinética da doxorrubicina foi avaliada por modelo tricompartimental 

com observação de meias-vidas de distribuição, de eliminação rápida e de eliminação 

terminal, respectivamente, de 0,10; 2,55 e 40,87 h para 12 pacientes portadoras de 

câncer de mama e tratadas com dose única do fármaco de 60 mg/m2 administrado 

como infusão curta de 30 min. 

3. A fração livre de doxorrubicina foi de 16,05% e de doxorrubicinol de 17,34% para 12 

pacientes portadoras de câncer de mama e tratadas com dose única do fármaco de 60 

mg/m2 administrado como infusão curta de 30 min. 

4. A fração da dose de doxorrubicina recuperada na urina (0-48 h) foi de 2,35% para o 

fármaco inalterado e de 1,35% para o fármaco metabolizado a doxorrubicinol na 

população investigada. 

5. Os valores médios de clearances na população do estudo foram de 58,07 L/h para o 

total, 1,45 L/h para o renal, 56,62 L/h para o hepático e 0,71 L/h para o clearance de 

formação do metabólito doxorrubicinol. 

6. A farmacocinética da doxorrubicina exibe alta variabilidade interindividual com 

observação de coeficientes de variação de 95,32% para os valores de clearance total 

não corrigidos em função do peso ou da área superficial corpórea e coeficientes de 

variação, respectivamente, de 88,74% e 89,84% para valores de clearance total 

corrigidos em função do peso ou da área superficial corpórea. 

7. A doxorrubicina é um fármaco de razão de extração hepática intermediária (E=0,63). 
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APÊNDICES 

APÊNDICE A – Termo de consentimento livre e esclarecido (TCLE) 

 

 

 

Universidade de São Paulo 
Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto 

 
PESQUISA CIENTÍFICA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO (TCLE) 
 
 

NOME DA PACIENTE:...................................................................................   IDADE:................. 
REGISTRO E/OU DOCUMENTO DE IDENTIFICAÇÃO:............................................................. 
NOME DA PESQUISA: “Influência da idade na disposição cinética e metabolismo da 

doxorrubicina em pacientes com câncer de mama”. 
 
PESQUISADOR RESPONSÁVEL PELA APLICAÇÃO DO TCLE: Leandro Francisco Pippa 

(Mestrando da FCFRP-USP) - Telefones: (16) 3315-4195 e (16) 99228-3804 (celular). 
ORIENTADORA DE MESTRADO: Profa. Dra. Vera Lucia Lanchote (Departamento de 

Análises Clínicas, Toxicológicas e Bromatológicas da FCFRP-USP) - Telefone: (16) 3315-
4699. 

RESPONSÁVEL CLÍNICO: Prof. Dr. Jurandyr Moreira de Andrade (Departamento de 
Ginecologia e Obstetrícia HC-FMRP-USP) - CRM 21.386 - Telefone: (16) 3602-2589. 

OBSERVAÇÕES: Projeto Integrado entre a Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão 
Preto-USP e o Hospital das Cínicas Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto-USP. 

 
Convidamos você a participar, como paciente, da pesquisa chamada “Influência da idade 

na disposição cinética e metabolismo da doxorrubicina em pacientes com câncer de mama”. 
A Doxorrubicina é um dos remédios potentes indicados para o seu tratamento de câncer de 

mama. Esta pesquisa tem o objetivo de entender melhor como esse remédio se comporta em 
pessoas mais novas e pessoas mais velhas. Os pesquisadores usarão os resultados da pesquisa para 
ajudar a diminuir os efeitos colaterais desse remédio em mulheres idosas no futuro. 

Sua participação é voluntária, ou seja, você é livre para aceitar participar ou não. Se você 
não quiser participar, você não deixará de ser atendida ou tratada. Se você aceitar participar, pode 
desistir em qualquer momento, mesmo depois da pesquisa ter sido iniciada, sendo que a 
desistência não vai prejudicar ou interferir no seu tratamento ou na forma em que é atendida pelos 
responsáveis e pela equipe médica.  
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Se aceitar participar, você autorizará os pesquisadores a ter acesso aos seus prontuários 
médicos para obter informações para o estudo. Você não será identificada em nenhum estudo 
científico resultante dessa pesquisa e suas informações e dados serão sempre mantidos em 
segredo. Seu nome não será identificado em nenhuma etapa do estudo, nem nas etiquetas das 
amostras coletadas, pois seus dados e informações serão transformados em um código e apenas o 
pesquisador responsável conhecerá sua verdadeira identificação. Nenhuma informação será 
liberada sem a sua permissão.  

Esta pesquisa apresenta “risco mínimo”, que significa ter uma veia do seu braço pega por 
um(a) enfermeiro(a), o que pode ocasionar dor de leve intensidade pela picada da agulha, o que às 
vezes pode deixar uma mancha roxa pequena no local da picada. Você só será picado uma única 
vez no braço para colocação de um tubinho de plástico que será utilizado para realizar as coletas 
de sangue em alguns horários, enquanto você recebe o remédio e algum tempo depois, num total 
de 48 h. Todos esses passos serão feitos por um profissional responsável e especializado.  

Antes de receber este remédio você deverá eliminar toda a urina da sua bexiga. Você 
receberá uma injeção do remédio, que faz parte do seu tratamento e, logo depois, serão feitas 16 
coletas de sangue até 48 h após a injeção, sendo que em cada vez serão tirados cerca de 7 mL de 
sangue (aproximadamente meia colher de sopa). Nas amostras de sangue coletadas realizaremos 
exames para verificar a quantidade do remédio em cada amostra. Em uma das amostras também 
vamos fazer um exame para sabermos a capacidade do seu corpo de transformar o remédio que 
você está tomando para que ele funcione no seu tratamento e depois saia do seu corpo. Também 
será necessário coletar toda a sua urina a cada 4 horas até completar 48 h após você receber o 
remédio, para verificar a quantidade do remédio eliminado na sua urina. 

Você permanecerá por 15h na Unidade de Pesquisa Clínica (UPC), no 12º andar do HC-
FMRP, e poderá escolher permanecer no quarto por 24 h para seu conforto e comodidade. Para as 
duas últimas coletas de sangue (36 e 48 h) o pesquisador se deslocará até o local onde você se 
encontra, não havendo custos para você. 

Durante a permanência na UPC, você receberá quatro refeições inclusas na diária (café da 
manhã, almoço, lanche da tarde e jantar), além da disponibilidade de ajuda de custo referente aos 
gastos de transporte. 

A sua colaboração não resultará em benefício direto nem indireto a você, ou seja, não vai 
mudar em nada seu tratamento, mas esperamos que no futuro sua ajuda aumente o nosso 
conhecimento de como o remédio chamado Doxorrubicina age no corpo humano, como ele é 
distribuído e eliminado, e isso poderá ajudar futuros pacientes que precisarão usar o mesmo 
remédio que você, principalmente mulheres idosas. 

 
Eu, ____________________________________________________________, abaixo 

assinada, depois de ter recebido informações, e ciente dos meus direitos: 

1. Garantia de receber resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento a qualquer dúvida 
sobre os procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados à pesquisa e 
o tratamento ao qual serei submetida; 

2. Garantia de receber respostas a quaisquer dúvidas éticas sobre a pesquisa contatando: 
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a. os pesquisadores responsáveis pela pesquisa nos telefones informados na 
primeira página deste documento; 

b. o Comitê de Ética e Pesquisa da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 
Ribeirão Preto (CEP FCFRP), pelos telefones (16) 3315-4213 ou 3315-4216; 

c. o Comitê de Ética e Pesquisa do Hospital das Clínicas da Faculdade de 
Medicina de Ribeirão Preto (CEP HC-FMRP) pelo telefone (16) 3602-2228; 

3. Liberdade de aceitar ou não participar da pesquisa, bem como retirar meu 
consentimento a qualquer momento e deixar de participar no estudo, sem que isso 
traga prejuízo à continuação do meu acompanhamento e tratamento no HC-FMRP-
USP; 

4. Compromisso dos responsáveis pela pesquisa em me proporcionar informações 
atualizadas durante o estudo, ainda que esta possa afetar minha vontade de continuar 
participando; 

5. Os pesquisadores se comprometem a manter sigilo sobre minhas informações e minha 
participação durante todo o estudo, mesmo quando forem publicar os resultados da 
pesquisa para a comunidade médica e científica pertinente; 

6. Garantia de receber uma via desse Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 
devidamente assinada pelos pesquisadores. 

7. Em caso de danos causados pela pesquisa, tenho o direito de procurar as leis vigentes 
no Brasil. 

 
Declaro que em ______/______/______ concordei voluntariamente em participar do 

projeto de pesquisa acima referido e que fui devidamente informada de todos os detalhes. 
 

 

 

 

    /     / 
Assinatura da Paciente 

 
 Leandro Francisco Pippa 

Pesquisador e Mestrando 
 data 

 
 
 
 
 

 

/     / 

   

/     / 
Profa. Dra. Vera Lucia 

Lanchote 
Orientadora de Mestrado 

 data  Prof. Dr. Jurandyr Moreira de 
Andrade 

CRM 21.386 – Coordenador Clínico 

 data 

 

 

 

 



 94 

APÊNDICE B – Tabelas de características antropométricas, exames laboratoriais e parâmetros farmacocinéticos das pacientes investigadas 

(n=12). 

 

 

 

 

Tabela 12: Características antropométricas das pacientes investigadas (n=12), dose de doxorrubicina e medicamentos associados 

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

Idade (anos) 41 55 50 51 52 34 42 32 38 45 50 45 

Peso (kg) 64,600 75,750 68,900 68,500 64,400 58,300 64,300 64,500 54,400 63,950 85,250 79,800 

Altura (m) 1,680 1,565 1,465 1,490 1,520 1,540 1,510 1,600 1,500 1,540 1,595 1,740 

IMC (kg/m2) 22,89 30,93 32,10 30,85 27,87 24,58 28,20 25,20 24,18 26,96 33,51 26,36 

ASC (m2) 1,7 1,8 1,7 1,7 1,65 1,6 1,6 1,7 1,5 1,7 1,9 2,0 

Dose dox. (mg) 86,0 90,0 84,0 99,0 100,0 94,0 90,0 102,0 90,0 100,0 114,0 118,0 
Medicamentos 
associados 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

1, 2, 3, 4, 
5, 6, 7 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

1, 2, 3, 4, 
5, 6 

Dox.: doxorrubicina; Medicamentos associados: (1) ciclofosfamida, (2) dexametasona, (3) dexclorfeniramina, (4) omeprazol, (5) ondansetrona, (6) ranitidina, (7) 5-
fluorouracila. 
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Tabela 13: Exames laboratoriais das pacientes investigadas (n=12)  

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

Albumina 3,5 – 4,8 g/dL 4,3 4,6 4,4 4,0 4,0 4,2 4,5 4,1 4,6 4,2 4,4 3,9 

Alfa-1-GPA 50 – 120 mg/dL 72,0 98,3 99,5 103,0 74,0 105,0 90,0 81,0 64,2 77,0 95,0 77,7 
ALT (TGP) ≤ 31,0 U/L 15,0 64,4 22,2 22,0 10,2 16,2 21,0 31,0 20,4 16,0 16,0 12,9 

AST (TGO) ≤ 32,0 U/L 16,0 27,4 19,7 21,0 16,5 20,8 17,0 19,0 21,4 16,0 15,0 18,3 

Bilirrubina total 0,2 – 1,2 mg/dL 0,59 0,52 0,55 0,75 0,37 0,61 0,95 0,67 0,38 0,28 0,38 0,51 
Bilirrubina direta ≤ 0,3 mg/dL 0,11 0,11 0,14 0,18 0,10 0,18 0,20 0,16 0,12 0,10 0,08 0,10 

Bilirrubina indireta ≤ 0,9 mg/dL 0,47 0,40 0,40 0,57 0,27 0,43 0,75 0,52 0,27 0,18 0,29 0,41 

Creatinina 0,7 – 1,5 mg/dL 0,82 0,880 0,980 0,87 0,95 0,6 0,73 0,82 0,73 0,81 0,88 0,63 
Fosfatase Alcalina 65 – 300 U/L 125 224 274 198 151 187 203 96 189 160 224 130 

Gama GT 11 – 50 U/L 26 224 29 31 10 19 31 24 23 57 26 19 

Glicemia 70 – 100 mg/dL 87 92 93 85 – 109 86 85 82 79 126 77 
Colesterol < 200 mg/dL 149 230 184 182 – 129 227 131 109 218 280 189 

Triglicérides < 150 mg/dL 102 242 97 104 – 79 146 60 175 70 53 167 

HDL > 35 mg/dL 31 37 35 55 – 45 58 48 49 59 49 35 
LDL < 130 mg/dL 98 145 130 106 – 118 140 71 25 145 220 121 

Proteínas totais 6,0 – 8,5 g/dL 6,7 7,2 6,5 7,9 7,2 7,4 7,4 6,2 6,6 7,2 7,3 7,5 

Ureia 10,0 - 50,0 mg/dL 29 24 37 19 28 18 16 42 18 28 31 21 
VR: valores de referência; Alfa-1-GPA: alfa-1-glicoproteína ácida; ALT: alanina aminotransferase; TGP: transaminase glutâmico pirúvica; AST: aspartato 
aminotransferase; TGO: transaminase glutâmico-oxalacética; Gama GT: gamaglutamiltransferase. 
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Tabela 14: Hemograma das pacientes investigadas (n=12) 

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

Glóbulos vermelhos 3,9 – 5,0 106/µL 3,76 4,18 4,55 4,41 4,16 4,43 4,46 3,91 4,02 4,03 4,81 3,64 

Hemoglobina 12,0 – 15,5 g/dL 11,9 13,3 12,8 13,7 13,4 13,2 14,2 12,2 12,8 12,5 12,9 11,4 
Hematócrito 35 – 45 % 35 40 38 39 40 36 42 37 38 37 39 34 

VCM 82 – 98 FL 94 96 83 89 95 82 94 94 94 92 82 92 

HCM 26 – 34 PG 31,6 31,9 28,1 31,1 32,2 9,7 31,9 31 31,9 31 26,7 31,2 
CHCM 31 – 36 g/dL 33,7 33,1 34 34,8 33,8 36,3 33,9 32,9 34 33,7 32,7 33,9 

RDW 11,9 – 15,5 % 14,3 13,1 16,4 13,5 13,2 13,9 13,2 12,4 12,7 13,2 13,5 13,3 

Glóbulos brancos 3,5 – 10,5 106/µL 6,3 7,3 6,6 5,4 5,3 6,9 5,4 9 7 7,3 12,5 6,5 
Neutrófilos 1,7 – 8,0 106/µL 3,5 5,1 3,9 2,8 2,8 4,8 3,9 6,2 5 4,5 11,3 4,4 

Linfócitos 0,9 – 2,9 106/µL 2,1 1,8 2,1 1,4 2 1,6 1,1 1,8 1,5 2,1 1 1,5 

Monócitos 0,3 – 0,9 106/µL 0,4 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,8 0,3 0,4 0,2 0,4 
Eosinófilos 0,05 – 0,5 106/µL 0,2 0,1 0,3 0,8 0,1 0,1 0 0,2 0,2 0,3 0,1 0,2 

Basófilos 0,0 – 0,1 106/µL 0 0,1 0 0,1 0 0 0 0,1 0,1 0 0 0 

Plaquetas 150 – 450 103/µL 197 219 235 286 235 179 252 261 316 392 365 293 
VR: valores de referência; VCM: volume corpuscular médio; HCM: hemoglobina corpuscular média; CHCM: concentração de hemoglobina corpuscular 
média; RDW: red cell distribution width; 
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Tabela 15: Parâmetros farmacocinéticos da doxorrubicina em pacientes com câncer de mama após infusão de 30 min de 60mg/m2 de doxorrubicina, apresentados como dados 
individuais 

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

Cmax (ng/mL) 11621,7 6 31438,14 490,85 15297,77 957,73 1321,51 43294,78 795,07 1234,04 34795,52 1538,10 272,94 
t½α (h) 0,0583 0,0472 0,0454 0,0485 0,1868 0,0699 0,0517 0,0244 0,0861 0,0568 0,3842 0,1543 
t½β (h) 3,30 2,40 0,56 2,08 4,43 2,97 3,90 1,97 1,93 2,27 3,24 1,57 
t½γ (h) 40,62 50,38 20,07 28,32 83,95 30,66 41,57 38,66 68,09 23,95 32,88 31,26 
α (1/h) 11,90 14,68 15,25 14,30 3,71 9,91 13,40 28,38 8,05 12,19 1,80 4,49 
β (1/h) 0,210 0,289 1,231 0,334 0,157 0,233 0,178 0,352 0,359 0,305 0,214 0,440 
γ (1/h) 0,0171 0,0138 0,0345 0,0245 0,0083 0,0226 0,0167 0,0179 0,0102 0,0289 0,0211 0,0222 
A (ng/mL) 69143,57 230656,86 1964,07 109132,54 2030,52 6417,59 290135,10 10567,70 4863,86 212376,98 2306,16 598,89 
B (ng/mL) 20,09 28,22 294,97 34,45 27,07 25,27 23,46 46,12 42,23 26,47 11,93 27,37 
C (ng/mL) 7,66 6,57 13,30 13,68 8,48 11,86 9,64 8,06 8,75 14,55 7,56 9,97 
AUC (h×ng/mL) 6357,34 16288,43 753,43 8294,33 1747,24 1280,64 22367,93 953,33 1580,91 18007,10 1692,86 645,21 
AUMC 
(h2×ng/mL) 28838,16 40206,19 11538,56 25749,25 126092,97 24065,82 42610,18 25711,38 85203,83 23593,88 18412,49 20609,76 

MRT (h) 4,29 2,22 15,06 2,85 71,92 18,54 1,65 26,72 53,65 1,06 10,63 31,69 
Vss/peso (L/kg) 57,98 12,26 1679,56 34,07 4116,02 1361,01 6,66 2858,89 3053,98 5,89 715,61 5796,09 
Vss/ASC (L/m2) 64,60 75,75 68,90 68,50 64,40 58,30 64,30 64,50 54,40 63,95 85,25 79,80 
Vss (L) 33,39 6,75 1003,04 20,23 2496,11 861,82 4,05 1688,53 2028,49 3,56 368,21 2951,28 
V1  (L) 1,24 0,39 36,97 0,91 48,40 14,56 0,31 9,60 18,31 0,47 49,02 185,47 
V2 (L) 1,10 0,12 88,29 0,49 211,67 81,23 0,14 154,08 53,82 0,09 13,59 375,69 
V3 (L) 55,64 11,75 1554,31 32,67 3855,94 1265,21 6,21 2695,21 2981,85 5,33 653,00 5234,93 
Cl (L/h) 13,53 5,53 111,49 11,94 57,23 73,40 4,02 106,99 56,93 5,55 67,34 182,89 
Cl/peso (L/h×kg) 0,209 0,073 1,618 0,174 0,889 1,259 0,063 1,659 1,046 0,087 0,790 2,292 
Cl/ASC (L/h×m2) 7,79 3,04 66,58 7,09 34,71 46,48 2,45 63,19 37,81 3,36 34,65 93,12 
K10 (1/h) 0,0637 0,0489 0,2298 0,0527 0,5862 0,1375 0,0534 0,0622 0,2230 0,0588 0,5045 0,7029 
K12 (1/h) 0,1885 0,0875 7,4171 0,1840 0,9052 1,5287 0,0794 7,6906 1,2566 0,0578 0,0616 1,2903 
K13 (1/h) 0,8215 0,4269 2,9114 0,9455 1,5614 3,2865 0,3427 9,4035 3,6054 0,3369 0,3548 1,9707 
K21 (1/h) 0,2132 0,2904 3,1055 0,3382 0,2070 0,2741 0,1789 0,4793 0,4275 0,3067 0,2220 0,6370 
K31 (1/h) 0,0184 0,0142 0,0692 0,0262 0,0196 0,0378 0,0171 0,0335 0,0221 0,0298 0,0266 0,0698 
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Cmax: concentração plasmática máxima observada; t½α: meia vida de α; t½β: meia vida de β; t½γ: meia vida de γ; α: constante de velocidade de distribuição; β: constante de 
velocidade de eliminação rápida; γ: constante de velocidade de eliminação terminal; A: intercepto da reta corrigida da fase de distribuição com o eixo das ordenadas; B: 
intercepto da reta corrigida da fase de eliminação rápida com o eixo das ordenadas; C: intercepto da reta de eliminação terminal com o eixo das ordenadas; AUC0-∞: área sob 
a curva concentração plasmática versus tempo, do tempo zero extrapolada ao infinito; AUMC0-∞: área sob o primeiro momento da curva “concentração plasmática × tempo” 
versus tempo, do tempo zero extrapolada ao infinito; MRT: tempo de residência médio; Vss: volume de distribuição estimado no estado de equilíbrio; V1: volume de 
distribuição do compartimento central; V2: volume de distribuição do compartimento periférico; V3: volume de distribuição do compartimento profundo; Cl: clearance total; 
K10: constante de velocidade de eliminação do fármaco do compartimento central; K12: constante de velocidade de distribuição do compartimento central para o 
compartimento periférico; K13: constante de velocidade de distribuição do compartimento central para o compartimento profundo; K21 constante de velocidade de distribuição 
do compartimento periférico para o compartimento central; K31: constante de velocidade de distribuição do compartimento profundo para o compartimento central. 
 

 

 

Tabela 16: Parâmetros farmacocinéticos do metabólito doxorrubicinol em pacientes com câncer de mama após infusão de 30 min de 60mg/m2 de doxorrubicina 

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

Cmax (ng/mL) 12,14 27,81 15,71 24,88 22,37 15,27 18,27 10,69 11,23 35,59 24,03 13,59 

tmax (h) 1,00 1,00 2,00 2,00 4,00 4,00 3,00 8,00 1,00 2,00 1,00 4,00 

t½λz (h) 44,21 35,75 39,22 51,38 51,16 52,25 27,03 45,18 72,69 34,45 46,84 38,15 

λz (1/h) 0,0157 0,0194 0,0177 0,0135 0,0135 0,0133 0,0256 0,0153 0,0095 0,0201 0,0148 0,0182 

AUC0-∞ (h×ng/mL) 705,04 772,96 616,54 1103,37 1219,60 838,49 693,33 666,87 868,12 1082,74 689,55 696,17 

AUMC0-∞ (h2×ng/mL) 46650,82 38413,66 33057,45 77098,08 86212,28 60336,80 27998,95 43684,73 93403,79 52583,11 42887,95 39319,57 

MRT (h) 65,92 49,45 53,37 69,62 70,44 71,71 40,13 65,26 107,34 48,31 61,95 56,23 

Cmax: concentração plasmática máxima observada; tmax: tempo de observação da concentração plasmática máxima; t½λz: meia vida de λz; λz: constante de velocidade de 
eliminação terminal; AUC0-∞: área sob a curva concentração plasmática versus tempo do tempo zero extrapolada ao infinito; AUMC0-∞: área sob o primeiro momento da 
curva “concentração plasmática × tempo” versus tempo, do tempo zero extrapolada ao infinito; MRT: tempo médio de residência. 
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Tabela 17: Clearances renal e hepático da doxorrubicina, clearance de formação do metabólito e fração da dose excretada na urina 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
Cl (L/h) 13,53 5,53 111,49 11,94 57,23 73,40 4,02 106,99 56,93 5,55 67,34 182,89 
Clren (L/h) 0,58 0,12 1,55 0,15 1,29 1,54 0,07 2,90 2,05 0,12 0,67 6,36 
Clren (%) 4,26 2,15 1,39 1,24 2,25 2,10 1,85 2,71 3,60 2,22 0,99 3,48 
Clhep (L/h) 12,95 5,41 109,94 11,79 55,95 71,86 3,95 104,10 54,88 5,43 66,67 176,52 
Clhep (%) 95,74 97,85 98,61 98,76 97,75 97,90 98,15 97,29 96,40 97,78 99,01 96,52 
ClM (L/h) 0,31 0,10 1,18 0,09 0,77 0,86 0,05 1,29 0,81 0,10 0,51 2,52 
Fel (%) 4,26 2,15 1,39 1,24 2,25 2,10 1,85 2,71 3,60 2,22 0,99 3,48 
FelM (%) 2,30 1,78 1,05 0,72 1,34 1,18 1,26 1,20 1,42 1,84 0,75 1,38 
E 0,14 0,06 1,22 0,13 0,62 0,80 0,04 1,16 0,61 0,06 0,74 1,96 

Cl: clearance total da doxorrubicina; Clren: clearance renal da doxorrubicina; Clhep: clearance hepático da doxorrubicina; ClM: clearance de formação do metabólito 
doxorrubicinol; Fel: fração da dose de doxorrubicina excretada na urina na forma inalterada; Fel M: fração da dose de doxorrubicina excretada na urina na forma metabolizada; 
E: razão de extração hepática. 
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ANEXOS 

ANEXO A – Aprovação do CEP/FCFRP – USP 
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ANEXO B – Aprovação do CEP/HCFMRP – USP 

 
	


