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RESUMO 

 

CUSINATO, D. A. C Influência do EPP-AF® na atividade da glicoproteína P e do 

citocromo P450 em voluntários sadios usando coquetel de marcadores. 2017. 143f. Tese 

(Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto, 2017. 

O EPP-AF® é um extrato padronizado de própolis quimicamente caracterizado e com eficácia 

e segurança pré-clínica estabelecidas. O objetivo principal deste trabalho foi realizar um 

ensaio clínico de segurança para avaliar a influência do EPP-AF® na atividade da P-gp e das 

principais isoformas CYP, através de um teste in vivo tipo coquetel de fármacos marcadores 

administrados em doses subterapêuticas. Foram investigados 16 voluntários adultos sadios 

antes e após a exposição a 375 mg de EPP-AF® por via oral durante 15 dias. As amostras 

seriadas de sangue foram colhidas até 12 h após a administração do coquetel contendo 

midazolam (0,2 mg), cafeína (10 mg), omeprazol (2 mg), metoprolol (10 mg), losartana (2 

mg) e fexofenadina (10 mg). Foram desenvolvidos e validados três métodos analíticos 

empregando LC-MS/MS para quantificar as concentrações plasmáticas de fexofenadina, 

losartana, E-3174 (método 1), omeprazol, 5-OH-omeprazol, midazolam, metoprolol, α-OH-

metoprolol (método 2) e cafeína (método 3). Os métodos não apresentaram efeito matriz ou 

efeito residual e mostraram-se lineares para os analitos nos intervalos de 0,05-20 ng/mL 

(fexofenadina); 0,03 – 5 ng/mL (losartana e E31-74); 0,1 – 50 ng/mL (omeprazol), 0,3 – 50 

ng/mL (5-OH-omeprazol), 0,01 – 10 ng/mL (midazolam), 0,05 – 50 ng/mL (metoprolol e α-

OH-metoprolol) e 5 – 1000 ng/mL (cafeína). Os parâmetros farmacocinéticos dos compostos 

foram calculados com base nas curvas de concentração plasmática versus tempo (AUC) 

empregando o programa Phoenix® WinNonlin®. Os valores das razões das AUC0-t e Cmax após 

e antes da exposição ao EPP-AF®, apresentados como média geométrica (IC90%) foram de 

0,74 (0,62 – 0,89) e 0,90 (0,76 – 1,07) para fexofenadina; 0,88 (0,80 - 0,97) e 0,86 (0,76 - 

0,98) para losartana; 0,96 (0,83 - 1,11) e 0,91 (0,79 - 1,04) para E-3174; 1,18 (0,91 - 1,54) e 

1,21 (0,87- 1,70) para omeprazol; 1,12 (0,95 - 1,31) e 1,22 (0,95 - 1,67) para 5-OH-

omeprazol; 1,14 (1,03 - 1,28) e 1,21 (1,00 - 1,46) para o midazolam; 1,04 (0,92 - 1,18) e 0,94 

(0,80 - 1,12) para o metoprolol; 1,05 (0,99 - 1,12) e 0,99 (0,88 - 1,12) para α-OH-metoprolol; 
0,97 (0,77 - 1,21) e 0,87 (0,69 - 1,11) para a cafeína. Quando observadas as razões 

metabólicas das AUC0-t E3174/losartana, 5-OH-omeprazol/omeprazol e α-OH-

metoprolol/metoprolol encontramos, respectivamente, 1,11 (0,98 - 1,25); 0,94 (0,81 - 1,10) e 

1,01 (0,88 - 1,16), indicando que, com exceção do CYP2D6, a administração de EPP-AF® nas 

condições estudadas apresenta potencial para inibição das isoformas CYP2C19 e CYP3A4 e 

indução das enzimas CYP1A2, CYP2C9 e do transportador de efluxo P-gp, embora as suas 

magnitudes encontram-se abaixo dos limites definidos pelos órgãos reguladores e portanto 

não apresentam relevância clínica. 

 

 

 

 

Palavras-chaves: Própolis. CYP. P-gp. Coquetel de marcadores. Interação. Farmacocinética. 

Metabolismo. Doses subterapêuticas. LC-MS/MS 
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ABSTRACT 

 

CUSINATO, D. A. C Effect of EPP-AF® on cytochrome P450 and P-glycoprotein activity 

in healthy subjects using the cocktail approach. 2017. 143f. Tese (Doutorado). Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2017. 

EPP-AF® is a standardized extract of propolis chemically characterized and with established 

pre-clinical efficacy and safety. The main objective of this work was to perform a clinical trial 

to evaluate the effect of EPP-AF® on P-gp and the major CYP isoforms activity, through an in 

vivo assay using the cocktail approach with sub-therapeutic doses. Sixteen healthy adult 

volunteers were investigated before and after exposure to orally administered 375 mg/day of 

EPP-AF® for 15 days. Serum blood samples were collected up to 12 h after the administration 

of midazolam (0.2 mg), caffeine (10 mg), omeprazole (2 mg), metoprolol (10 mg), losartan (2 

mg) and fexofenadine (10 mg). Three analytical methods were developed and validated 

applying LC-MS/MS to quantify plasma concentrations of fexofenadine, losartan, E-3174 

(method 1), omeprazole, 5-OH-omeprazole, midazolam, metoprolol, α-OH-metoprolol 

(method 2), and caffeine (Method 3). Neither matrix effect nor carryover effect were 

observed. The methods were linear for the analytes in the ranges of 0.05 - 20 ng/mL 

(fexofenadine); 0.03 - 5 ng/ml (losartan and E-3174); 0.1 - 50 ng/mL (omeprazole), 0.3 - 50 

ng/mL (5-OH-omeprazole), 0.01 - 10 ng/mL (midazolam), 0.05 - 50 ng/mL (metoprolol and 

α-OH-metoprolol) and 5 - 1000 ng/mL (caffeine). The pharmacokinetic parameters of the 

compounds were calculated based on plasma concentration versus time (AUC) curves 

applying Phoenix® WinNonlin® software. AUC0-t and Cmax ratios after and before the EPP-

AF® exposure, presented as geometric mean (CI 90%) were 0.74 (0.62 - 0.89) and 0.90 (0.76 - 

1.07) for fexofenadine, 0.88 (0.80 - 0.97) and 0.86 (0.76 - 0.98) for losartan, 0.96 (0.83 - 1.11) 

and 0.91 (0.79 - 1.04) for E-3174, 1.18 (0.91 - 1.54) and 1.21 (0.87 - 1.70) for omeprazole; 

1.12 (0.95 – 1.31) and 1.22 (0.95 – 1.67) for 5-OH-omeprazole, 1.14 (1.03 - 1.28) and 1.21 

(1.00 - 1.46) for midazolam, 1.04 (0.92 - 1.18) and 0.94 (0.80 - 1.12) for metoprolol, 1.05 

(0.99 - 1.12) and 0.99 (0.88 - 1.12) for α-OH-metoprolol, 0.97 (0.77 - 1.21) and 0.87 (0.69 - 

1.11) for caffeine. AUC0-t metabolic ratios of E3174/losartan, 5-OH-omeprazole/omeprazole 

and α-OH-metoprolol/metoprolol we found to be, respectively, 1.11 (0.98 - 1.25), 0.94 (0.81 - 

1.10 ) and 1.01 (0.88 - 1.16), indicating that, with the exception of CYP2D6, the 

administration of EPP-AF® under the conditions studied shows potential for CYP2C19 and 

CYP3A4 inhibition and CYP1A2, CYP2C9 and P-gp induction, although their magnitudes 

are below the limits defined by the regulatory agencies and therefore exhibit no clinical 

relevance. 

 

 

 

 

Keywords: propolis. CYP. P-gp. Drug cocktail. DDI. pharmacokinetics. Metabolism. Sub-

therapeutic doses. LC-MS/MS 
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1. INTRODUÇÃO 

1.1. Produtos Naturais e ensaios de segurança 

Segundo definição da Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) através de 

sua RDC no de 26 de maio de 2014, os fitoterápicos são “produtos obtido de matéria-prima 

ativa vegetal, exceto substâncias isoladas, com finalidade profilática, curativa ou paliativa, 

incluindo medicamento fitoterápico e produto tradicional fitoterápico, podendo ser simples, 

quando o ativo é proveniente de uma única espécie vegetal medicinal, ou composto, quando o 

ativo é proveniente de mais de uma espécie vegetal” (ANVISA, 2014). São conhecidas hoje 

mais de 11.000 espécies de plantas medicinais, sendo que aproximadamente 200 são 

comumente comercializadas no mundo, em especial nos países em desenvolvimento e 

orientais, onde mais de 80% da população depende da chamada medicina tradicional como 

principal fonte de promoção da saúde e manejo de enfermidades comuns como resfriados, 

doenças inflamatórias, diabetes, doenças do sistema nervoso central, entre outras (CHOI; 

CHIN; KIM, 2011; NA et al., 2011). No entanto, embora haja um elevado número de 

trabalhos publicados relacionados a propriedades farmacológicas dos fitoterápicos, há uma 

enorme escassez de dados relativos a efeitos adversos, desvantagens e toxicidade desses 

produtos (QURESHI et al., 2012). 

Em função da complexa natureza dos produtos derivados de plantas medicinais, o 

estudo da farmacocinética desses compostos apresenta extrema importância. Cantelliforti et 

al. (1994) mostraram que a elucidação das vias metabólicas e a avaliação farmacocinética dos 

produtos fitoterápicos é fundamental na determinação dos benefícios e possíveis efeitos 

tóxicos, visto que suas interações com as enzimas do citocromo P450 (CYP) podem alterar a 

cinética e a biodisponibilidade de outros fármacos associados ao tratamento 

(CANTELLIFORTI et al., 1994).  

Recentemente houve um aumento no interesse dos estudos farmacocinéticos 

relacionados a medicamentos fitoterápicos. Revisões publicadas nos últimos anos mostraram 

a interação de diferentes fitoterápicos tais como, Erva de São João (Hypericum Perforatum), 

Cardo Mariano (Silybum marianum), Gingko biloba (Gingko biloba L.), Ginseng (Panax 

ginseng L.), Valeriana (Valeriana officinalis L.) e Kava Kava (Piper methysticum), dentre 

outros, com enzimas CYP, atenuando ou potencializando o efeito de fármacos substratos 

dessas isoformas (como por exemplo, digoxina, agentes hipoglicemiantes orais, fenitoína, 

teofilina e varfarina). Logo, um bom entendimento dos mecanismos envolvidos nas interações 
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dos medicamentos fitoterápicos com medicamentos convencionais é essencial para avaliar e 

minimizar os riscos do uso concomitante dos mesmos (IZZO; ERNST, 2009; CHOI; CHIN; 

KIM, 2011; VAN DEN BERG et al., 2011; GURLEY, 2012; HERMANN; VON RICHTER, 

2012; POSADZKI; WATSON; ERNST, 2012; QURESHI et al., 2012; SHI; KLOTZ, 2012; 

ZADOYAN; FUHR, 2012). Ressalta-se que um estudo realizado nos EUA, mostrou que 15% 

dos pacientes recebendo farmacoterapia convencional também faziam uso de produtos 

fitoterápicos e, em 40% deles foi observado algum tipo de interação fármaco-fitoterápico 

(BUSH et al., 2007).  

Em 2010, o EMEA (European Medicines Agency) publicou um guia fornecendo 

recomendações sobre como avaliar o potencial para interações de medicamentos e interações 

medicamento-alimento para produtos medicinais, incluindo fitoterápicos, seguindo a 

tendência americana publicada pelo FDA (Food and Drug Adminstratation) em 2006 e 

revisada em 2012, cujas recomendações incluem o desenvolvimento de estudos in vivo e in 

vitro com relação ao metabolismo e transporte de fármacos, tendo como foco principal a 

interação farmacocinética. Entre outros estudos, estes guias sugerem que a investigação das 

interações entre os fármacos candidatos e outros medicamentos deve ser definida ainda na 

fase de desenvolvimento, de maneira a avaliar sua segurança e eficácia, identificando 

potenciais interações, devendo incluir ainda a avaliação da indução/inibição das principais 

enzimas CYP e do transportador de efluxo P-gp (EMEA, 2010; FDA, 2006, 2012).  

1.2. Própolis  

Embora seja classificada como opoterápico, e não como fitoterápico, por apresentar em 

sua composição secreções da abelha, a própolis é uma mistura complexa, formada por 

material resinoso e balsâmico coletado pelas abelhas dos ramos, flores, pólen, brotos e 

exudatos de árvores adicionados das secreções salivares e enzimas das abelhas (FRANCO et 

al., 2000; PEREIRA et al., 2002), apresentando produtos naturais provenientes das plantas 

entre seus principais ativos. Em função disso, a própolis encontra-se incluída na RDC nº 24 de 

14 de junho de 2011 que estabelece os requisitos para o registro e a renovação de registro de 

medicamentos específicos, elaborada pela Câmara Técnica de Medicamentos Fitoterápicos – 

CATEF da ANVISA (Nota Técnica sobre o Registro de Produtos Contendo Própolis, 

ANVISA 2005; RDC n º 24, 2011). 

A própolis vem se destacando na literatura por apresentar várias propriedades biológicas 

e farmacológicas, entre elas propriedades imunomodulatórias, antitumorais, anti-

inflamatórias, antioxidantes, antibacterianas, antivirais, antifúngicas e antiparasitárias 
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(BURDOCK, 1998; SFORCIN et al., 2000; MARCUCCI et al., 2001; GEKKER et al., 2005; 

ORSI, R.O. et al., 2005; FREITAS et al., 2006; ORSI, R. D. et al., 2006; ORSI, R. O. et al., 

2006; BUFALO, CANDEIAS, et al., 2009; BUFALO, FIGUEIREDO, et al., 2009).  

Uma revisão publicada por Pereira et al. (2002) mostrou um crescimento no interesse 

mundial pela própolis, refletido no aumento, da ordem 660% em países como Japão, no 

número de publicações científicas relacionadas ao composto. Interesse esse que se justifica 

pelas inúmeras atividades biológicas atribuídas ao este e também ao alto valor agregado que o 

produto apresenta, podendo chegar a custar 150 reais um frasco de extrato alcoólico vendido 

em 

em Tóquio (PEREIRA et al., 2002).  

As primeiras análises detalhadas da própolis brasileira revelaram um perfil químico 

muito particular. Compostos fenilpropanóides prenilados foram encontrados em grande 

quantidade, sendo considerados os constituintes mais comuns, especialmente na própolis 

encontrada na região sudeste do Brasil (SALATINO et al., 2005). Park, Alencar e Aguiar 

(2002), após a realização da análise química da própolis verde e comparação com a análise 

fitoquímica da Baccharis dracunculioflia, popularmente conhecida como vassourinha-do-

campo ou alecrim-do-campo, comprovaram que essa planta é a principal fonte botânica 

utilizada na elaboração da própolis verde. Adicionalmente, estes autores ainda identificaram a 

presença de compostos fenólicos, com destaque para a alta proporção de artepellin C e outros 

derivados do ácido cinâmico, caracterizando a própolis verde brasileira como a única no 

mundo a apresentar este perfil químico e tornando-a desta forma um insumo de elevado 

interesse para a indústria farmacêutica (PARK; ALENCAR; AGUIAR, 2002). 

Embora inúmeros estudos já tenham sido publicados com vários tipos de própolis 

existentes tanto com relação às atividades biológicas (KOO et al., 2000; BORRELLI et al., 

2002; SIMOES et al., 2004; DE BARROS et al., 2007; DE CASTRO et al., 2011) quanto em 

relação à segurança (BURDOCK, 1998; TAVARES et al., 2007), ainda não é possível utilizar 

estes dados na geração de um produto farmacêutico, uma vez que a origem, composição e 

processo de extração podem alterar o extrato obtido e, consequentemente alterar algumas das 

atividades biológicas do produto (BERRETTA et al., 2012). Em relação a própolis verde 

especificamente, não há muitas informações sobre a farmacocinética e o perfil toxicológico. 

Estudos in vitro com células humanas (CACO-2 e HEP2) mostram que os flavonóides 

presentes na própolis verde são absorvidos pelas células intestinais e incorporados pelas 

células hepáticas (SHIMIZU et al., 2004). No único estudo realizado avaliando a absorção do 

artepellin C em ratos, Kimoto et al. (2000) mostraram que o mesmo é parcialmente absorvido 
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no estômago, sofre metabolização e excreção 48 horas após a administração oral de uma dose 

de 100 mg (50% propilenoglicol/óleo de oliva). Os autores, no entanto, não observaram níveis 

detectáveis de artepellin C no sangue, mas relataram picos de concentração no fígado e rins, 

em torno de 12h após a administração (KIMOTO et al., 2000). 

1.3. Extrato Padronizado de Própolis (EPP-AF®) 

Após um amplo estudo desenvolvido ao longo dos anos e em função da necessidade de 

atenção e controle das concentrações dos princípios ativos e/ou marcadores químicos, um 

grupo de pesquisadores da empresa Apis Flora® em colaboração com universidades 

brasileiras desenvolveram um extrato padronizado de própolis (EPP-AF®), cujos estudos 

resultaram no depósito de um pedido de patente junto ao Instituto Nacional de Propriedade 

Intelectual (INPI) (PI0405483-0) (APIS FLORA®, 2006).  

A composição da mistura tem como componente majoritário a própolis verde originária 

da B. dracunculifolia, uma planta conhecida popularmente por vassourinha-do-campo, muito 

encontrada na região sudeste do Brasil, e caracterizada por possuir o artepellin C como 

marcador químico. A partir disso, o extrato de própolis (EPP-AF®) foi padronizado e 

demonstrada a possibilidade de se obter extratos de própolis reprodutíveis lote-a-lote frente 

aos marcadores ácido caféico, ácido p-cumárico, ácido cinâmico, aromadendrina, 

isossakuranetina e artepellin C (DE SOUSA et al., 2007; DE CASTRO et al., 2011; 

BERRETTA et al., 2012), fato inédito, e parâmetro essencial para se propor o 

desenvolvimento de um medicamento (SFORCIN; BANKOVA, 2011). 

Além da reprodutibilidade, o mesmo demonstrou em modelos experimentais atividade 

antiinflamatória (REIS et al., 2000), antiúlcera (DE BARROS et al., 2007), antimicrobiana 

(REZENDE; PIMENTA; COSTA, 2006), antioxidante (SIMOES et al., 2004) e antifúngica 

(DE CASTRO et al., 2011), além de não ser um produto citotóxico nem apresentar potencial 

mutagênico (TAVARES et al., 2007). 

Em estudos pré-clínicos Sforcin et al. (2000), avaliaram alguns parâmetros bioquímicos 

de animais tratados com amostras de própolis obtidas de diversas regiões com o objetivo de 

avaliar a segurança de uso do produto e também se as variações regionais poderiam interferir 

nos resultados, não tendo sido evidenciados parâmetros considerados fora dos padrões 

normais, tampouco influência da variação regional (SFORCIN et al., 2000). Reis et al. (2000) 

demonstraram a segurança do produto através da administração de EPP-AF® por via oral, 

determinando que a DL50 é maior que 3000 mg/kg via oral e não havendo ocorrências de 

sinais de intoxicação em doses abaixo destas. Quando utilizada uma dose 650 mg/kg 
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administrada via oral, não foram observadas alterações no consumo de ração e água, nos 

parâmetros bioquímicos e hematológicos e nos exames microscópicos dos tecidos estomacais, 

esofagiano, intestino grosso, pulmonar, baço e cardíaco (REIS et al., 2000).  

O conjunto de dados obtidos, ou seja, um insumo de origem natural caracterizado 

quimicamente, com eficácia e segurança pré-clínica estabelecida, demonstra que o insumo em 

questão é promissor para a geração de um medicamento, fato não observado até o momento 

na literatura.  

Dessa forma, considerando os dados previamente obtidos, bem como a necessidade de 

atender as legislações brasileira (RDC nº 24 de 14 de junho de 2011e Instrução Normativa no 

de 18 de junho de 2014), europeia (EMEA, 2010) e americana (FDA, 2006, 2012) para 

registro de novos medicamentos, o objetivo principal deste trabalho foi a realização de um 

ensaio clínico de segurança, analisando a influência do EPP-AF® na atividade do 

transportador P-gp e nas principais enzimas CYP e para atingir tal objetivo, foi utilizado um 

teste in vivo tipo coquetel de fármacos marcadores do CYP, de acordo com o protocolo do 

FDA (2006, 2012) para desenvolvimento de insumos farmacêuticos.  

1.4. Fármacos marcadores 

As enzimas CYP1A2, CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 e CYP3A4 representam mais de 

90% do conteúdo enzimático hepático total (SHIMADA et al., 1994; YUAN et al., 2002) e 

são responsáveis por 70% do metabolismo de todos os fármacos disponíveis na clínica 

(WILLIAMS et al., 2004; PREISSNER et al., 2013), por isso são as principais enzimas 

investigadas nos estágios iniciais de desenvolvimento dos fármacos. 

A determinação da atividade dessas enzimas pode ser realizada através da fenotipagem, 

isto é, administração de fármacos, escolhidos com base na seletividade pela enzima CYP a ser 

avaliada, tolerância e disponibilidade, e posterior determinação dos parâmetros 

farmacocinéticos que refletem suas atividades, entre eles a razão metabólica do metabólito 

sobre a fármaco inalterado no plasma ou na urina, o clearance do fármaco inalterado ou 

clearance parcial de uma via metabólica específica, dependendo do substrato avaliado (FUHR 

et al., 2007). O guia do EMEA de 2010, por sua vez, requer a determinação dos valores das 

áreas sob as curvas de concentração plasmática versus tempo (AUC) dos fármacos 

marcadores, requisitando no mínimo 8 a 10 diferentes tempos de coleta e desencorajando o 

uso de determinações de concentrações individuais ou razões metabólicas, visto que essas 

determinações podem não fornecer informações precisas sobre a extensão das alterações na 
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atividade das enzimas CYP (EMEA, 2012; MA; NAFZIGER; BERTINO, 2012; ZADOYAN; 

FUHR, 2012). 

Em termos farmacocinéticos, o clearance de um marcador ideal deveria ser diretamente 

correlacionado com o clearance intrínseco da enzima estudada, não devendo ser afetado por 

outros fatores como variações nas ligações plasmáticas, fluxo hepático e clearance mediado 

por um outro sistema enzimático. Tipicamente fármacos com baixa razão de extração hepática 

(E) e baixo índice de ligação a proteínas plasmáticas se encaixam nesse perfil, uma vez que o 

clearance de fármacos altamente ligados a proteínas pode ser afetado pela mudança na 

concentração plasmática destas e alterações metabólicas podem alterar a fração ligada, assim 

como o clearance de fármacos com alta razão de extração hepática são dependentes do fluxo 

sanguíneo hepático que está sujeito a variação dependente de diversos fatores como sexo e 

idade (KIRWAN; MACPHEE; PHILIPS, 2010). 

Apesar dos inúmeros anos de pesquisa nessa área, ainda não há um consenso sobre os 

marcadores ideais para serem utilizados. O fármaco ideal deve preencher uma série de 

requisitos, incluindo alta especificidade para a enzima, ausência de efeitos adversos em 

qualquer dose utilizada, baixa variação intraindividual, farmacocinética linear em uma ampla 

faixa de dose, facilidade de administração e disponibilidade comercial. Uma ampla variedade 

de substâncias tem sido testada, mas com exceção do CYP1A2, cuja atividade está bem 

caracterizada em todos os coquetéis já publicados, vários compostos são usados como 

marcadores para as outras isoformas do CYP mais comuns, cada um apresentando suas 

vantagens e desvantagens (FRYE, 2004; WOHLFARTH et al., 2012). 

1.4.1. Marcadores CYP1A2 

A família CYP1A é uma das maiores famílias do sistema P450, totalizando 

aproximadamente 13% do conteúdo total de enzimas CYP no fígado, sendo a enzima 

CYP1A2 responsável pelo metabolismo de 8,2% dos fármacos disponíveis atualmente, além 

de estar envolvida na bioativação e detoxificação de vários carcinógenos (FABER; JETTER; 

FUHR et al., 2005; HAKOOZ, 2009; PERERA; GROSS; MCLACHLAN, 2012). 

Mais de 40 variantes do gene CYP1A2 já foram identificadas. No entanto, quando 

comparados com outras enzimas CYP observa-se que existem poucos estudos 

farmacogenéticos envolvendo essa enzima, e diferentemente das outras enzimas responsáveis 

pelo metabolismo de drogas, poucas variantes puderam ser claramente relacionadas a 

alterações fenotípicas. Os polimorfismos (SNP) mais importantes e estudados são: (1) uma 

substituição da citosina (C) por adenina (A) na posição -163 (rs762551) dando origem a 
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variante CYP1A2*1F e (2) a substituição na posição -3860 de guanina (G) por A (rs2069514) 

originando a variante CYP1A2*1C. Estudos mostram que ambas as variantes levam a uma 

redução no metabolismo da cafeína, mas somente quando na presença de indutores 

enzimáticos, como cigarro ou elevado consumo de café, sugerindo a necessidade da 

realização de estudos mais detalhados para se avaliar melhor a distinção entre os efeitos das 

variantes genéticas e dos indutores enzimáticos (THORN et al., 2012). 

Vários marcadores têm sido estudados para avaliação da atividade da enzima CYP1A2, 

incluindo teofilina, melatonina, fenacetina, tizanidina e cafeína. Este último é o mais 

amplamente aceito, pois além de ser quase completamente metabolizado por esta enzima 

(KALOW; TANG, 1993), é um fármaco amplamente consumido; de fácil administração; 

perfil de segurança bem definido; absorção rápida e completa (Cmax de aproximadamente 1 

hora); baixo metabolismo de primeira passagem, biodisponibilidade em torno de 100%; alto 

volume de distribuição após administração oral (0,6 L/kg); baixo índice de ligação à proteínas 

plasmáticas (em torno de 30 a 40% de ligação a albumina); meia-vida de eliminação curta (3 - 

7 h em adultos); baixa eliminação renal e biotransformação quase exclusivamente hepática 

(PERERA; GROSS; MCLACHLAN, 2012). 

A cafeína (137X) possui um complexo metabolismo, sendo quase completamente 

metabolizada em 16 metabólitos após uma série de reações de desmetilação e hidroxilação, 

cujos principais metabólitos são paraxantina (17X), teobromina (37X) e teofilina (13X) 

(GRANT et al., 1983). O CYP1A2 desempenha um papel quase que exclusivo na formação de 

paraxantina, sendo responsável por mais 95% do metabolismo de cafeína em paraxantina 

(CAMPBELL et al., 1987; GU et al., 1992; THORN et al., 2012). Alguns estudos sugerem a 

participação de outras enzimas CYP no metabolismo da cafeína, como por exemplo CYP1A1, 

CYP2D6 e CYP2E1, especialmente quando ingerida em elevadas concentrações (BERTHOU 

et al., 1991; GU et al., 1992; EUGSTER et al., 1993), contudo, acredita-se que a participação 

destas enzimas seja mínima em condições de usuais de consumo (SCHWEIKL et al., 1993; 

MINERS; BIRKETT, 1996). Devido à complexidade do seu metabolismo, a utilização de um 

parâmetro de avaliação da atividade enzimática baseado em uma única via metabólica, como 

por exemplo, a formação de paraxantina a partir da cafeína, é considerado o parâmetro ideal 

(PERERA; GROSS; MCLACHLAN, 2012). 

Diversas matrizes biológicas foram propostas para utilização da cafeína na fenotipagem 

da enzima CYP1A2, incluindo urina, ar expirado, plasma, soro e saliva, cada uma 

apresentando ao menos um parâmetro para avaliação da atividade enzimática. Considerando 

que o CYP1A2 é responsável por mais de 95% do metabolismo da cafeína em paraxantina, o 
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parâmetro considerado ideal para fenotipagem desta enzima é o cálculo do clearance 

sistêmico subsequente a administração de uma dose conhecida de cafeína, no entanto, devida 

sua rápida e completa absorção, considera-se o clearance aparente, seguido da administração 

oral de cafeína um parâmetro bastante aceito na determinação da atividade enzimática. Outro 

parâmetro amplamente utilizado e considerado “padrão ouro” é cálculo AUC0-24 da 

paraxantina/AUC0-24 da cafeína (PERERA et al., 2012). |As razões metabólicas urinárias 

devem ser evitadas, devido à elevada inespecificidade, dependência do fluxo urinário e do 

fluxo sanguíneo renal, embora seja considerada uma matriz não invasiva e conveniente 

(FUHR et al., 2007; RYU et al., 2007). 

Em estudos que correlacionam os parâmetros de avaliação de atividade do CYP1A2 

com clearance aparente da cafeína utilizam um período de abstinência de metilxantina para 

garantir que o clearance seja adequadamente calculado, pois a dose inicial de cafeína precisa 

ser conhecida (clearance = dose/AUC0-∞). Além disso, a fórmula do cálculo do clearance 

assume uma cinética linear, de primeira ordem, portanto o período de abstinência de 

metilxantinas é também farmacologicamente importante para evitar a potencial interferência 

dos metabólitos da cafeína e saturação desta enzima, que resultaria em uma farmacocinética 

não linear (PERERA; GROSS; MCLACHLAN, 2012). Diversos estudos utilizando a cafeína 

como marcador da atividade do CYP1A2 utilizaram voluntários com diferentes períodos de 

abstinência variando entre 6 e 72 horas (SIMON et al., 2001; VAN TROOSTWIJK; 

KOOPMANS; GUCHELAAR, 2003). No entanto, Perera et al. (2011) em estudos 

comparando um período de 24 h de abstinência de cafeína com período sem abstinência e Van 

Troostwijk, Koopmaans e Guchelaar (2013) comparando períodos de 10 h e 48h de 

abstinência de cafeína com períodos sem abstinência, não encontraram diferenças 

significativas nos parâmetros de avaliação da atividade da enzima CYP1A2, sugerindo que 

independentemente do consumo de cafeína antes da realização dos estudos, a farmacocinética 

da cafeína se mantém linear em concentrações de consumo usuais (VAN TROOSTWIJK; 

KOOPMANS; GUCHELAAR, 2003; PERERA et al., 2011).  

1.4.2. Marcadores CYP2C9 

CYP2C9 é a segunda mais frequente isoforma CYP expressa quantitativamente, 

principalmente no fígado, somente atrás do CYP3A5. É responsável por aproximadamente 

15% do metabolismo dos fármacos clinicamente importantes, incluindo os anti-inflamatórios 

não esteroidais, anticoagulantes e agentes hipoglicemiantes orais (RETTIE; JONES, 2005; 

PREISSNER et al., 2013; SAMER et al., 2013). 
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O gene que codifica a enzima CYP2C9 é altamente polimórfico, possuindo variantes de 

grande importância farmacogenética. Diversos trabalhos mostraram uma elevada frequência 

das variantes CYP2C9*2 e CYP2C9*3 na população caucasiana (11% e 7%, 

respectivamente), que estimularam o desenvolvimento de diversos estudos para avaliar a 

importância clínica dessas variantes mostrando serem responsáveis pela redução na atividade 

desta enzima e consequente redução do clearance dos fármacos substratos (KIRCHHEINER; 

BROCKMOLLER, 2005; RETTIE; JONES, 2005; FUHR et al., 2007). Indivíduos portadores 

dessas variantes apresentam risco elevado de sangramento quando em tratamento com 

varfarina (AITHAL et al., 1999; HIGASHI et al., 2002), alta possibilidade de redução dos 

níveis glicêmicos durante o tratamento com glipizida e tolbutamida (KIDD et al., 1999), e 

frequentes sintomas de overdoses atribuído ao uso de fenitoína (NINOMIYA et al., 2000; 

TATE et al., 2005).  

Os principais fármacos marcadores utilizados na determinação da atividade da enzima 

CYP2C9 são a tolbutamida (o mais estudado deles), a varfarina, a losartana e, em alguns 

casos, o diclofenaco. Em função da disponibilidade comercial, o uso da tolbutamida tem sido 

substituído como fármaco marcador. O uso da varfarina, por sua vez, tendo sido questionado 

devido a segurança do uso, extenso tempo de coleta (pelo menos 72 horas) e complexidade do 

método analítico que exige separação do enantiômeros (FUHR et al., 2007). 

A losartana, por sua vez, é rapidamente absorvida, atingindo concentrações plasmáticas 

máxima entre 1 e 2 horas após administração oral, passando por extenso metabolismo de 

primeira passagem, com biodisponibilidade em torno de 33% (AL-MAJED et al., 2015). Seu 

metabolismo é mediado pela enzima CYP2C9, com uma pequena contribuição do CYP3A4 

(STEARNS et al., 1995), com aproximadamente 14% da dose administrada oralmente sendo 

oxidada no metabólito farmacologicamente ativo E-3174, que é entre 10 e 40 vezes mais 

potente do que o fármaco mãe, atinge Cmax entre 3 e 4 horas após a dose oral e apresenta meia-

vida estimada entre 6 e 9 h. A farmacocinética da losartana e seu metabólito ativo são 

lineares, dose-proporcionais e não foram relatadas variações clinicamente significantes 

relativas a idade, sexo ou etnia (AL-MAJED et al., 2015). Os efeitos das variantes genéticas 

do CYP2C9 no metabolismo da losartana foram investigados em diversos estudos que 

encontraram uma moderada redução na taxa de oxidação da losartana em indivíduos 

portadores do alelo CYP2C9*2 e heterozigotos para o alelo CYP2C9*3, e uma acentuada 

redução nos indivíduos homozigotos para o alelo CYP2C9*3 (MCCREA et al., 1999; 

YASAR et al., 2001; KIRCHHEINER; BROCKMOLLER, 2005; BAE et al., 2011).   
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Quando comparado com a tolbutamida e varfarina, a losartana apresenta dados relativos 

à sua utilização como fármaco marcador menos evidentes. Pelo fato de existir uma mínima 

participação da enzima CYP3A4 no metabolismo da losartana, existem controvérsias quanto a 

sua utilização como fármaco marcador da atividade do CYP2C9, no entanto, diversos 

coquetéis a tem incluído entre os marcadores, utilizando como métrica a razão urinária 

losartana/E-3174 nas primeiras 8 horas após a administração do fármaco (CHRISTENSEN et 

al., 2003; RYU et al., 2007). Esses e outros estudos mostraram existir uma boa correlação 

entre a razão da AUC0-12h
 da losartana/E-3174 com a métrica urinária (SANDWALL et al., 

1999; YASAR et al., 2002; DONZELLI et al., 2014). 

1.4.3. Marcadores CYP2C19 

A enzima CYP2C19 é um dos membros da superfamília CYP que contribui para o 

metabolismo de importantes fármacos, como os inibidores da bomba de prótons e fármacos 

psicoativos, como a venlafaxina e citalopram. Assim como outros genes do CYP450, a 

isoforma CYP2C19 apresenta importantes variações genéticas que resultam em variável 

expressão hepática e contribui para a variabilidade fenotípica no metabolismo dos substratos 

dessa enzima (SCOTT et al., 2013). 

Até o momento, ao menos 35 variantes alélicas, sendo as variantes *2 e *3 as de maior 

importância, presentes em 15% e 0,5% da população caucasiana, respectivamente e 

responsáveis pela perda na função desta enzima que permite classificar os indivíduos em 

metabolizadores rápidos (*1/*1), intermediários (*1/*2, *1/*3) e lentos (*2/*2, *3/*3). A 

variante CYP2C19*17 encontrada em aproximadamente 21% da população caucasiana, por 

sua vez, promove um aumento na atividade enzimática, e os indivíduos homozigotos 

(*17/*17) são classificados como metabolizadores ultrarrápidos (SANTOS et al., 2011; 

SAMER et al., 2013; SCOTT et al., 2013).  

Tradicionalmente, o antiepilético mefenitoína é usado como marcador de referência da 

atividade da enzima CYP2C19, utilizando como parâmetro a fração de dose eliminada como 

4´-OH-mefenitoína na urina até 12 horas após a administração do fármaco (FUHR et al., 

2007). No entanto, depois que a sua disponibilidade comercial se tornou limitada e questões 

relativa a estabilidade do fármaco a longo prazo passaram a ser abordadas, seu uso como 

marcador de escolha desta enzima perdeu espaço para o omeprazol que passou a ser 

frequentemente utilizado (GHASSABIAN et al., 2009).  

Quando administrado em dose única oral, o omeprazol é rapidamente absorvido, 

atingindo a Cmax em aproximadamente 0,5 h. No entanto, o fármaco possui um extenso 
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metabolismo de primeira passagem, apresentando biodisponibilidade em torno de 50%. Após 

a absorção, o omeprazol é rapidamente eliminado do plasma, com meia-vida menor que 1 h e 

com isso, na maioria dos indivíduos, depois de 3 a 4 h é completamente eliminado do plasma 

(CEDERBERG; ANDERSSON; SKANBERG, 1989). É um fármaco extensivamente 

metabolizado no fígado em grande parte pela enzima CYP2C19 a 5-OH-omeprazol (em torno 

de 70%) e, em aproximadamente 30%, pela enzima CYP3A4, a sulfona de omeprazol 

(NAZIR et al., 2015). Embora em alguns casos seja inibidor ou indutor do CYP1A2 e 

provável inibidor do CYP2C19, o uso de doses únicas, em baixas dosagens (menores que 5 

mg) tornam essa interação improvável (ANDERSSON et al., 1991; GHASSABIAN et al., 

2009; BOSILKOVSKA et al., 2014b).  

O omeprazol se adequa na maioria dos critérios propostos para validar os marcadores 

enzimáticos (ZHANG et al., 2006) e tem sido utilizado como fármaco marcador da atividade 

da enzima CYP2C19 em função da correlação entre seu índice de hidroxilação e a 

hidroxilação da S-mefenitoína (CHANG et al., 1995). Como parâmetros de avaliação da 

atividade enzimática, o índice metabólico (RM) refere-se a razão das concentrações 

plasmáticas do omeprazol pelo 5-OH-omeprazol, ao passo que o índice de hidroxilação (IH) 

refere-se a razão dos logaritmos das concentrações plasmáticas do omeprazol pelo 5-OH-

omeprazol. Ambos demonstram uma boa correlação com a razão S/R-mefenitoína entre 2 e 3 

h após a administração do fármaco (FUHR et al., 2007), assim como razões das concentrações 

plasmáticas do omeprazol pelo 5-OH-omeprazol medidas 3, 4, 5 e 6 h após a administração 

do fármaco correlacionam-se com as razões de AUC do fármaco pelo metabólito (RYU et al., 

2007). 

1.4.4. Marcadores CYP2D6  

Embora represente apenas 1-5% do conteúdo hepático total das enzimas CYP, as 

enzimas CYP2D6 são responsáveis pela oxidação de mais de 25% dos fármacos comumente 

prescritos, entre eles os antidepressivos, antipsicóticos, antiarrítmicos e opióides (SAMER et 

al., 2013). 

O CYP2D6 é codificado por um gene altamente polimórfico, com mais de 130 variantes 

alélicas já tendo sido descritas. Baseado no número de alelos funcionais, o efeito na atividade 

enzimática pode variar da completa deficiência ao metabolismo ultrarrápido, resultando em 

toxicidade medicamentosa ou falha terapêutica (SISTONEN et al., 2007). Desse modo, os 

indivíduos podem ser divididos em quatro grupos distintos: (1) metabolizadores lentos (PMs) 

apresentam ausência de atividade enzimática por possuírem dois alelos não funcionais (*3, 
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*4, *5 e *6) e representam entre 5 e 10% da população caucasiana; (2) metabolizadores 

intermediários (IMs) são portadores de um alelo não funcional ou dois alelos deficientes (*9, 

*10, *17 e *41) e estão presentes em 10 a 15% da população caucasiana; (3) metabolizadores 

ultrarrápidos (UMs) possuem mais que dois alelos funcionais, com frequência de 

aparecimento entre 1 a 10% dos caucasianos; (4) metabolizadores extensivos (EM) possuem 

atividade enzimática normal com prevalência de 60 a 85% na população caucasiana (SAMER 

et al., 2013). No entanto, mesmo os polimorfismos do CYP2D6 representando um excelente 

exemplo de potenciais implicações clínicas, a maioria dos efeitos dos fármacos e desfecho dos 

tratamentos são determinados pela interação de múltiplos genes e, portanto, a fenotipagem 

dos indivíduos baseado no clearance dos fármacos substratos dessa enzima constituem a 

melhor maneira de caracterização desses indivíduos (SISTONEN et al., 2007). 

Os principais e mais estudados marcadores utilizados para avaliação da atividade da 

enzima CYP2D6 são a debrisoquina, esparteína, metoprolol e dextrometorfano.  Debrisoquina 

e esparteína foram os primeiros fármacos utilizados com essa finalidade, sendo inseridos 

como marcadores no final dos anos 70 e, embora ainda comercialmente disponíveis, seu uso 

tem sido limitado e não mais aprovados para uso terapêutico em muitos países (FRANK; 

JAEHDE; FUHR, 2007). 

O metoprolol é um fármaco bloqueador β1-seletivo utilizado no tratamento de doenças 

coronarianas, hipertensão e angina (BAE et al., 2014). É rapidamente absorvido após ingestão 

oral, atingindo Cmax entre 1 e 3 horas após a ingestão de um comprimido comum, mas que, no 

entanto, apresenta biodisponibilidade em torno de 50% devido ao metabolismo pré-sistêmico. 

Após a absorção, o fármaco é rapidamente distribuído por vários tecidos, apresentando um 

volume de distribuição no estado de equilíbrio de 3,2 L/kg, baixa ligação as proteínas 

plasmáticas (12%) e meia-vida de eliminação variando entre 2,5 e 5 h em indivíduos adultos e 

sadios (JOHNSON; BURLEW, 1996). 

O metabolismo do metoprolol é mediado pela enzima CYP2D6 em três vias oxidativas 

principais - O-desmetilação, N-dealquilação e α-hidroxilação – sendo esta última responsável 

por 70 – 80% do metabolismo do fármaco e exclusivamente mediada pelo CYP2D6. Como 

essa via metabólica torna-se saturada a doses relativamente baixas dos substratos, é possível 

utilizar doses baixas de marcadores específicos que, ainda contribui para a redução no 

aparecimento de efeitos adversos (FRANK; JAEHDE; FUHR, 2007).  

O marcador mais apropriado para avaliação da atividade enzimática seria o clearance de 

um fármaco metabolizado exclusivamente pelo CYP2D6, contudo, em geral, outras enzimas e 

a eliminação renal contribuem para a eliminação do fármaco. Portanto, o “padrão ouro” para 
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avaliar com precisão a atividade de uma enzima seria o clearance parcial de um fármaco 

metabolizado exclusivamente pelo CYP2D6 a seu respectivo metabólito, como é o caso da α-

hidroxilação do metoprolol a α-OH-metoprolol. No entanto, devido à complexidade que 

envolve estudos de avaliação do clearance total ou parcial, incluindo múltiplas coletas, 

estudos tem demonstrado uma boa correlação entre as razões metabólicas metoprolol/α-OH-

metoprolol obtidas através da AUC0-12h e as razões metabólicas obtidas de coletas de plasma 

realizadas 3 horas após a ingestão do fármaco (FRANK; JAEHDE; FUHR, 2007).  

1.4.5. Marcadores CYP3A4  

CYP3A são as enzimas mais abundantes do complexo enzimático CYP, representando 

40% do conteúdo hepático e 82% do conteúdo intestinal, responsável pelo metabolismo de 

diversas classes de agentes terapêuticos (PAINE et al., 2006). Em adultos é representado, 

principalmente, pela sua isoforma CYP3A4, e em menor grau pela isoforma expressa 

polimorficamente CYP3A5, que juntos são responsáveis pelo metabolismo de mais de 50% 

dos fármacos usados clinicamente, incluindo bloqueadores de canal de cálcio, antibióticos 

macrolídeos, fármacos quimioterápicos e benzodiazepínicos (KIRWAN; MACPHEE; 

PHILIPS, 2010). Após a administração intravenosa de substratos desta enzima, o conteúdo 

hepático destas enzimas parece ser o principal responsável pelo metabolismo, ao passo que, 

após a administração oral, parece haver uma contribuição também das enzimas CYP3A 

intestinais no metabolismo sistêmico e pré-sistêmico dos substratos (THUMMEL; 

WILKINSON, 1998). Aproximadamente 38 alelos foram descritos para o CYP3A4, contudo 

nenhuma dessas variantes resultaram em alterações in vivo da atividade desta enzima 

(WESTLIND-JOHNSSON et al., 2006). 

Midazolam pertence a uma classe de fármacos benzodiazepínicos caracterizados por seu 

rápido início e curta duração dos efeitos farmacológicos, sendo rapidamente eliminado do 

corpo quase exclusivamente através de processos metabólicos, apresentando meia vida de 

eliminação após infusão intravenosa entre 1 e 3 h (HEIZMANN et al., 1983). É um fármaco 

altamente ligado à proteínas plasmáticas (94 a 96%), com volume de distribuição entre 1,2 e 

2,7 L/Kg, que sofre significante metabolismo pré-sistêmico, sendo seletivamente hidroxilado 

pelo CYP3A4 ao metabólito principal α-OH-midazolam e, em menor parte a outros 

metabólitos inativos, apresentando clearance entre 4,4 – 11,1 mL/ Kg/min, que é influenciado 

pela idade, obesidade e doenças pré-existentes (KIRWAN; MACPHEE; PHILIPS, 2010). 

Além disso, é um fármaco quimicamente estável, de fácil mensuração no plasma e 

completamente absorvido no trato gastrointestinal (HEIZMANN et al., 1983), que aliado as 
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demais características, o tornam um fármaco adequado para utilização como marcador da 

atividade do CYP3A (LIN et al., 2001). 

Em 1994, Watkins propôs uma série de critérios para avaliar a validade de marcadores 

da atividade hepática do CYP3A; entre eles o perfil de segurança, a taxa de ligação à 

proteínas plasmáticas, a razão de extração hepática e o metabolismo exclusivo pelo CYP3A, 

concluindo que o midazolam preenchia todos os critérios avaliados (WATKINS, 1994). A 

essas características somam-se as vantagens do midazolam não ser substrato de 

transportadores, possuir um excelente perfil de segurança e versatilidade na administração, 

podendo ser adaptado a diferentes situações clínicas (KIRWAN; MACPHEE; PHILIPS, 

2010), o que o tornaram o marcador recomendado pelo EMEA e FDA nos estudos de 

avaliação in vivo da atividade do CYP3A (EMEA, 2010; FDA, 2012). 

Estudos mostraram que midazolam exibem uma ampla faixa na qual sua dose apresenta 

farmacocinética linear, podendo variar em 30.000 vezes, possibilitando que microdoses sejam 

utilizadas para avaliar possíveis interações com fortes inibidores do CYP3A (HALAMA et 

al., 2013).  

A maioria dos parâmetros de avaliação da atividade enzimática do CYP3A não faz 

distinção entre as isoformas CYP3A4 e CYP3A5, entretanto, a farmacocinética do midazolam 

não depende muito do CYP3A5 (FUHR et al., 2007). Após a administração de uma dose oral, 

o midazolam sofre hidroxilação pelas enzimas CYP3A4 intestinais e hepáticas, enquanto 

quando administrado por via intravenosa há um predomínio do metabolismo hepático, sendo 

o cálculo do clearance sistêmico (Cl/F) uma das métricas validadas mais confiáveis (ZHOU; 

TONG; MCLEOD, 2004; FUHR et al., 2007). Em uma de revisão publicada por Streetman, 

Bertino e Nafziger (2000), os autores indicaram haver vários estudos mostrando que o 

clearance total do midazolam correlaciona-se com atividade do CYP3A (STREETMAN; 

BERTINO; NAFZIGER, 2000).  

1.4.6. Marcadores da P-gp 

Transportadores estão presentes em uma variedade de tecidos e células, envolvendo –se 

no influxo e efluxo dos xenobióticos que impactam diretamente na disposição dos fármacos, 

afetando a dose administrada, o uso de medicação associada e eficácia de diversas 

medicações, incluindo os fitoterápicos (MA et al., 2010). Tais características tornam os 

transportadores especialmente relevantes em estudos de interações, tanto que EMEA e FDA 

recentemente incluíram metodologias de avaliação de interações fármacos – transportadores 

em seu guia de condução de estudos de interação medicamentosa (EMEA, 2010; FDA, 2012). 
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Estudos de interação fármaco-transportadores, assim como os estudos de interação com 

as enzimas CYP, utilizam um fármaco marcador que é substrato específico do transportador 

em questão. Após a administração do marcador e do agente investigacional, alterações na 

farmacocinética e/ou de um parâmetro de fenotipagem predefinido refletem alterações na 

atividade do transportador estudado. Embora diversos transportadores já tenham sido 

descobertos e estudados (OATS, OATPs, OCTs, MRPs, BCRP), a maioria dos estudos de 

fenotipagem tem como foco o transportador de efluxo glicoproteína P (P-gp) (MA et al., 

2010). 

A P-gp é uma proteína expressa na barreira hematoencefálica, fígado, rins, intestino 

delgado, placenta, glândulas adrenais, pâncreas e testículos que atua como uma barreira 

protetiva que limita a distribuição e a aumenta a eliminação de xenobióticos do ambiente 

intracelular para o espaço extracelular. É codificada pelo gene ABCB1 que apresenta 

significante variação na expressão interindividual devido a existência de polimorfismos 

genéticos. Mais de cinquenta polimorfismos já foram descritos para esse gene, sendo os 

polimorfismos de nucleotídeo único (SNPs) 1236C>T, 2677G>T ⁄A e 3435C>T os mais 

comumente investigados em estudos farmacogenéticos (MA et al., 2010; MIURA; UNO, 

2010).  

Os relatos, tanto em estudos in vivo quanto in vitro existentes na literatura sobre a 

importância clínica desses polimorfismos ainda são conflitantes e específicos dos fármacos 

substratos (SORTICA et al., 2012; CUSINATO et al., 2014). Dickes et al. (2013), concluíram 

que os principais polimorfismos da P-gp (1236C > T, 2677G > T, 3435C > T) não exibiram 

diferenças no transporte de digoxina e imitimabe (DICKENS et al., 2013). 

A maioria dos estudos envolvendo a interação fármacos- P-gp utiliza como marcadores 

digoxina, fexofenadina, talinolol e quinidina (MA et al., 2010). 

Fexofenadina é um fármaco anti-histamínico, antagonista H1, não sedativo, utilizado no 

tratamento de rinite alérgica e urticária idiopática crônica que não sofre metabolismo 

significante, sendo 95% da dose administrada excretada de forma inalterada nas fezes e na 

urina, fato este que associado à sua segurança, disponibilidade comercial e utilização de 

métodos analíticos bem estabelecidos a tornam um fármaco de escolha para avaliação da 

atividade da P-gp (MIURA et al., 2007).  

É um fármaco rapidamente absorvido, atingindo picos de concentração plasmática (tmax) 

entre 1 e 3 h após administração oral, com valores de Cmax de 200 mg/mL e AUC de 1000 

ng.h/mL após a administração de uma dose de 60 mg e com meia-vida ampla variando entre 

3h e 17h.  Possui baixa ligação a proteínas plasmáticas, variando entre 60 -70%, volume de 
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distribuição aparente (Vd/F) em 5 – 6 L/kg, embora o verdadeiro Vd possa ser considerado 

ainda menor, em torno de 1,5 L/Kg, em parte devido a sua relativamente baixa 

biodisponibilidade oral foi relatada ser aproximadamente 30% (CHEN, 2007; SMITH; 

GUMS, 2009; LAPPIN et al., 2010). Estudos de avaliação do perfil farmacocinético da 

fexofenadina utilizando microdoses (100 µg) mostraram um perfil similar aos estudos 

conduzidos utilizando doses terapêuticas (60 mg), indicando a possibilidade da utilização de 

microdoses em estudos envolvendo a farmacocinética da fexofenadina (YAMANE et al., 

2007; YAMAZAKI et al., 2010) 

A maioria dos estudos utilizando a fexofenadina como marcador realiza amostragens de 

plasma e urina por um período de no mínimo 24 horas após a administração do fármaco, no 

entanto alguns estudos empregam coletas até 8 horas após a administração do fármaco 

utilizando como parâmetro para avaliação de sua atividade a AUC0-8 (MA et al., 2010). 

1.4.7. Coquetel de fármacos 

A condução de estudos de interação entre diversos fármacos demanda grande tempo e 

custo. Visando redução de custo e melhorar a celeridade na condução desses estudos, foram 

desenvolvidos os estudos de interação utilizando coquetéis de fármacos, nos quais inúmeros 

substratos seletivos para as mais relevantes isoformas do CYP são administrados 

concomitantemente com o objetivo de se caracterizar os potenciais de indução ou inibição que 

os compostos em desenvolvimento apresentam sobre as principais enzimas metabolizadoras e, 

dessa forma, obter informações completas sobre o potencial de interação in vivo em um único 

ensaio  (FRYE et al., 1997; CHRISTENSEN et al., 2003; SHARMA et al., 2004; FUHR et al., 

2007; WOHLFARTH et al., 2012; DONZELLI et al., 2014). 

A estratégia dos coquetéis teve início nos anos 90 com Breimer e Schellens (1990) e 

atualmente com os avanços nos métodos cromatográficos, aumento na sensibilidade dos 

espectrômetros de massas e melhor compreensão sobre os marcadores das isoformas do CYP 

clinicamente relevantes, sua utilização tem se tornado bastante utilizada (BREIMER; 

SCHELLENS, 1990; ZIENTEK; YOUDIM, 2013) 

Vários coquetéis foram desenvolvidos nos últimos anos, como por exemplo o “Coquetel 

Cooperstown 5 + 1”, “Coquetel Karolinska”, “Coquetel INJE”, além do primeiro deles, o 

“Coquetel Pittsburg” (FRYE et al., 1997; CHAINUVATI et al., 2003; CHRISTENSEN et al., 

2003; RYU et al., 2007). No entanto, a utilização de alguns desses coquetéis tem sido limitada 

pela indisponibilidade comercial de alguns dos marcadores (mefenitoína e debrisoquina) e 
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risco de aparecimento de efeitos adversos quando utilizados em doses terapêuticas 

(PEDERSEN et al., 2013; BOSILKOVSKA et al., 2014a) 

Visando minimizar os riscos de aparecimento de efeitos adversos aos voluntários 

resultantes da associação de diversos fármacos marcadores, foram introduzidos na prática 

clínica os coquetéis utilizando microdoses, onde doses subterapêuticas, não superiores a 100 

µg, são utilizadas (INGS, 2010; OH et al., 2012). Recentemente, Donzelli et al. (2014) 

validaram um coquetel para determinação simultânea dos fenótipos do CYP1A2, CYP2B6, 

CYP2C9, CYP2C19, CYP2D6 e CYP3A4, utilizando doses convencionais dos fármacos 

marcadores cafeína, efavirenz, losartana, omeprazol, metoprolol e midazolam, denominando-

o Basel Coquetel (DONZELLI et al., 2014). Em outro trabalho, Oh et al. (2012) 

desenvolveram um método para a quantificação simultânea de microdoses dos cinco 

marcadores cafeína (10 mg), losartana (2 mg), omeprazol (200 µg), dextrometorfano (2 mg) e 

midazolam (100 µg), além de seus respectivos metabólitos em plasma humano (OH et al., 

2012). 

Com o objetivo principal de obter dados clínicos que permitam avaliar a segurança do 

uso do EPP-AF® como medicamento anti-inflamatório por via oral, este trabalho visa 

desenvolver e validar um método analítico para a quantificação e análise simultânea de doses 

subterapêuticas dos marcadores - cafeína; da losartana e seu metabólito ácido carboxílico (E-

3174); metoprolol e metabólito α-OH-metoprolol; omeprazol e seu metabólito 5-OH-

omeprazol; midazolam e fexofenadina – marcadores das enzimas CYP1A2, CYP2C9, 

CYP2C19, CYP2D6, CYP3A4 e do transportador de efluxo P-gp.  

Todos os fármacos incluídos nesse trabalho, com exceção da losartana, encontram-se na 

lista de marcadores do guia de condução de estudos de interação medicamentosa 

recomendada pelo EMEA e FDA (EMEA, 2010; FDA, 2012). 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo Geral 

Avaliar o potencial de interação do EPP-AF® utilizado por via oral com as principais 

vias hepáticas envolvidas com o metabolismo de medicamentos através de ensaio in vivo do 

tipo coquetel de fármacos, utilizando doses subterapêuticas dos marcadores (cafeína, 

losartana, omeprazol, metoprolol, midazolam e fexofenadina) das enzimas CYP1A2, 2C9, 

2C19, 2D6, 3A4 e do transportador de efluxo P-gp.  

2.2. Objetivos específicos 

Desenvolver e validar um método de quantificação, empregando LC-MS/MS, dos 

fármacos marcadores fexofenadina, losartana, omeprazol, midazolam, metoprolol, cafeína e 

dos metabólitos E-3174, 5-OH-omeprazol e α-OH-metoprolol, em plasma de voluntários 

sadios submetidos a doses subterapêuticas dos marcadores. 

 



19 
 

3. CASUÍSTICA 

3.1. Casuística  

Foram incluídos na investigação dezesseis (16) voluntários sadios, de ambos os gêneros, 

não fumantes, com idade entre 18-60 anos e com peso dentro do limite de  15% do peso 

considerado normal para homens e mulheres, levando-se em consideração altura e estrutura 

física. O número de voluntários incluídos está detalhado no item referente ao cálculo 

amostral. Atendendo a resolução CNS 251/97, não foram aceitos voluntários com ligação 

direta com o grupo de pesquisadores envolvidos com o projeto e voluntários que já tenham 

participado de pesquisas com medicamentos com intervalo menor que um ano. 

Os voluntários incluídos na investigação foram submetidos à avaliação clínica (história 

médica e exame físico), exames clínicos, eletrocardiograma e exames laboratoriais 

(hemograma completo, urina tipo I, sorologia: uréia, creatinina, glicemia, bilirrubina total, 

TGO, ácido úrico, colesterol total, triglicéride, beta HCG para mulheres, sorologia para 

hepatites B e C e sorologia para HIV). A participação de mulheres estava condicionada a que 

não estivessem grávidas ou em período de amamentação. 

Foram excluídos voluntários fumantes e indivíduos com histórico de abuso de álcool ou 

drogas e aqueles que apresentaram doenças cardíacas, renais, gastrintestinais, hepáticas, 

pulmonares, neurológicas, psiquiátricas, hematológicas ou metabólicas, antecedentes de 

hipersensibilidade a medicamentos, que estivessem recebendo medicamentos uma semana 

antes do estudo ou durante a sua realização, que não estivessem disponíveis para participar de 

todas as etapas do estudo e também aqueles classificados como metabolizadores lentos após 

genotipagem para as isoformas do CYP2C9, CYP2C19 e CYP2D6 (CYP2C9*2, *3; 

CYP2C19*2 e *3; CYP2D6 *2, *3, *4, *5, *9, *10, *17, *29, *35, *41). 

Os voluntários foram informados do estudo com detalhes e forneceram, por escrito, o 

consentimento livre e esclarecido de acordo com o protocolo clínico aprovado no Comitê de 

Ética em Pesquisa do HCFMRP-USP, n. 5912/2012 e também pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo (FCFRP – USP) no dia 01/08/2013 (Anexos A, B e C). 

Os voluntários receberam resposta a qualquer pergunta ou dúvida durante as etapas do 

estudo e tiveram a liberdade de retirar seu consentimento e sair do estudo em qualquer 

momento. Foi preenchido um formulário de registro de eventos adversos relacionando os 

procedimentos adotados para o controle ou tratamento dos mesmos. 
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3.2. Protocolo Clínico  

O estudo clínico foi aberto, cruzado e não randomizado. Os voluntários fizeram quatro 

visitas à Unidade de Pesquisa Clínica do HCFMRP-USP (UPC) para avaliação clínica e 

laboratorial e determinação das atividades dos CYPs e P-gp antes (basal) e após a exposição 

ao extrato padronizado de própolis da empresa Apis Flora® (EPP-AF®, Ribeirão Preto, SP, 

Brasil) (Figura 1). 

 

 

Figura 1 – Resumo das etapas do estudo para avaliação de potencial de interação medicamentosa de extrato padronizado de 

própolis EPP-AF® com as principais isoformas do CYP. 

Na primeira visita (V1) os voluntários compareceram a UPC em jejum de 12 horas para 

a avaliação clínica e coleta de sangue e urina para a realização de exames clínicos e 

laboratoriais, conforme descrito na casuística, para comprovação de seu estado de saúde e 

determinação do genótipo.  

Na segunda visita (V2 – Internação 1 ou Fase 1) os voluntários considerados saudáveis, 

em jejum de 8 horas e abstêmios do uso de cafeína por 5 dias, receberam uma cápsula 

gelatinosa contendo o coquetel de fármacos [midazolam (0,2 mg), cafeína (10 mg), omeprazol 

(2 mg), metoprolol (10 mg), losartana (2 mg) e fexofenadina (10 mg), preparada em farmácia 

de manipulação local de acordo com as normas vigentes da ANVISA] com 250 mL de água. 

Os voluntários permaneceram em jejum nas 4 horas seguintes. Amostras de 10 mL de sangue 

foram coletadas, a partir de um cateter inserido em uma veia periférica, nos tempos zero (15 

minutos antes da administração do coquetel), 15 min; 30min; 45 min; 1h; 1,5h; 2h; 3h; 4h; 5h; 

6h; 8h; 10h e 12h após a administração da cápsula. As amostras de sangue, mantidas em tubos 

heparinizados e protegidos da luz, foram centrifugadas a 1400 g e 4ºC durante 15 min e os 

plasmas foram armazenados a -80°C até a análise. 

Ao final da V2 (Fase 1), os voluntários receberam um frasco contendo 45 comprimidos 

de EPP-AF®, juntamente com um diário para anotar a data e horário que tomaram os 

comprimidos (Anexo D) e um guia de instruções de uso. Os voluntários foram orientados a 

fazer uso do EPP-AF® três vezes ao dia, durante 15 dias, retornar à UPC no 16o dia após a V2, 

trazendo o frasco contendo os compridos de EPP-AF® restantes e o diário de anotação do uso 

preenchido.  
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Na terceira visita (V3 – Internação 2 ou Fase 2) os voluntários, em jejum de 8 horas e 

abstêmios do uso de cafeína por 5 dias, foram submetidos aos mesmos procedimentos da 

Internação 1, ou seja, administração do coquetel e coleta de sangue seriada por 12 horas. Ao 

final desta visita os voluntários foram clinicamente avaliados e preencheram formulário de 

registro de eventos adversos (Anexo E). 

A última visita (V4) foi realizada 30 dias após a Internação 02, onde os voluntários 

foram novamente avaliados através de exame físico, exames clínicos, eletrocardiograma e 

exames laboratoriais. 

A adesão dos voluntários ao estudo foi feita através da contagem dos comprimidos 

dispensados e utilizados pelos voluntários e aqueles com adesão menor que 80% foram 

excluídos. 

3.3. Cálculo do tamanho amostral 

O cálculo amostral foi realizado com o programa G*Power versão 3.1 (Universidade de 

Dusseldorf, Alemanha), considerando p valor de 0,10 e poder de 0,80 para detectar diferenças 

entre os intervalos de confiança dos parâmetros farmacocinéticos avaliados. Considerando 

que a razão entre o parâmetro estudado antes e após o uso de EPP-AF® seja 1 e que a 

magnitude do efeito seja 0,3, o tamanho amostral necessário para se detectar tal diferença 

seria de 12 voluntários. A seleção de 16 voluntários, foi feita, baseada na taxa de drop-out de 

15% e na probabilidade de se excluir potenciais metabolizadores lentos.  
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4. MÉTODOS 

A determinação dos fármacos marcadores da atividade dos CYPs e da P-gp em plasma 

exigiu o desenvolvimento e a validação de três métodos analíticos. Todas as análises foram 

realizadas empregando cromatografia líquida com detecção por espectrometria de massas 

(LC-MS/MS). No Método 1 foram analisados os fármacos fexofenadina, losartana e o 

metabólito losartana ácido carboxílico (E-3174), no Método 2 foram analisados o midazolam, 

o omeprazol, o metoprolol e os metabólitos 5-OH-omeprazol e α-OH-metoprolol e no 

Método 3 a cafeína. 

4.1. Reagentes 

O metanol e a acetonitrila (grau cromatografia) foram obtidos da Merck (Darmastad, 

Alemanha), o ácido fórmico e a dietilamina (ambos grau PA), o éter terc-butil-metílico e o 

diclorometano (ambos grau cromatografia) foram obtidos da JT Baker (Phillispsburg, NJ, 

EUA) e o fosfato de sódio monobásico anidro (grau PA) da Synth (Diadema, SP, Brasil). A 

água utilizada foi obtida no sistema de purificação Milli Q Plus (Millipore, Bedford, MA, 

EUA). 

4.2. Instrumentação 

O sistema LC-MS/MS foi constituído por bomba quaternária (ACQUITY UPLC H-

Class), injetor automático (ACQUITY UPLC Sample Manager - FTN), forno de coluna 

(TCM/CHM) e espectrômetro de massas triplo quadrupolo XEVO TQ-S equipado com 

interface por eletronebulização (ESI) Zspray (todos os componentes adquiridos da Waters 

Corporation, Milford, EUA). A voltagem do capilar no ESI foi de 3,0 KV e as temperaturas 

da fonte e de dessolvatação foram mantidas a 150 e 600ºC, respectivamente. O nitrogênio foi 

utilizado como gás de dessolvatação na vazão de 1000 L/h e o argônio foi utilizado como gás 

de colisão na vazão de 0,19 mL/min.  

As condições de otimização do espectrômetro de massas foram obtidas por infusão 

direta das soluções padrão de fexofenadina, losartana, E-3174, daunorrubicina [Padrão interno 

(PI) Método 1], midazolam, omeprazol, metoprolol, 5-OH-omeprazol, α-OH-metoprolol, 

tramadol (PI, Métodos 2 e 3) e cafeína na concentração de 100 ng/mL de metanol. As análises 

foram executadas no modo MRM (Multiple Reaction Monitoring). As voltagens do cone, as 

energias de colisão e as transições monitoradas das moléculas protonadas e seus respectivos 

íons produtos estão apresentadas na Tabela 1. 
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Tabela 1 - Transições monitoradas, voltagem do cone e energia de colisão otimizadas nos métodos 1, 2 e 3. 

MÉTODO 1    

Fármaco Transição Voltagem do cone (V) Energia de colisão (eV) 

Fexofenadina 502,3 > 466,2 30 26 

Losartana 423,2 > 207,1 30 22 

E-3174 437,1 > 235,2 30 16 

Daunorrubicina (PI) 528,4 > 321,1 20 30 

MÉTODO 2    

Fármaco Transição Voltagem do cone (V) Energia de colisão (eV) 

Omeprazol 346,1 > 136,1 30 36 

5-OH-omeprazol 362,1 > 214,1 30 17 

Midazolam 326,1 > 291,1 30 25 

Metoprolol 268,1 > 116,1 30 18 

α-OH-metoprolol 284,1 > 116,1 30 17 

Tramadol (PI) 264,0 > 58,0 30 15 

MÉTODO 3    

Fármaco Transição Voltagem do cone (V) Energia de colisão (eV) 

Cafeina 195,0 > 138,0 30 18 

Tramadol (PI) 264,0 > 58,0 30 15 

     PI: padrão interno 

A aquisição de dados e a quantificação das amostras foram realizadas utilizando o 

programa MassLynx versão 4.1 (Micromass, Manchester, Reino Unido). 

4.3. Método 1: Determinação da fexofenadina, losartana e E-3174 em plasma 

4.3.1. Soluções padrão e amostras de controle de qualidade 

As soluções estoque de fexofenadina (cloridrato de fexofenadina), losartana (losartana 

potássica) e losartana ácido carboxílico (E-3174), adquiridos da Toronto Research Chemicals, 

Inc (Toronto, Canadá) foram individualmente preparadas em metanol na concentração de 200 

µg/mL. As soluções estoque foram diluídas para a obtenção de uma solução intermediária 

contendo 0,4 µg de fexofenadina e 0,08 µg de losartana e E-3174/mL de metanol. 

Posteriormente, foram realizadas diluições para a obtenção das soluções nas concentrações de 
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0,8; 2,4; 4; 8; 16; 32; 80; 160; 240 e 320 ng de fexofenadina e 0,16; 0,48; 0.8; 1,6; 3,2; 8; 16; 

32; 48; 64 e 80 ng de losartana e E-3174/mL de metanol. 

A daunorrubicina (cloridrato de daunorrubicina 98,5%, European Directorate for 

Quality of Medicines & Healthcare, Strasborg, AL, FR) foi empregada como padrão interno 

(PI) na concentração de 40 ng/mL de metanol. 

Todas as soluções foram armazenadas à - 20o C e protegidas da luz. 

As amostras de controle de qualidade [limite inferior de quantificação (CQLIQ), baixo 

(CQB), médio (CQM), alto (CQA) e de diluição (CQD)] foram preparadas utilizando plasma 

de voluntários sadios, não tratados com o coquetel de fármacos utilizado nesse estudo e 

abstêmios de alimentos contendo cafeína por 5 dias (plasma branco - obtido no Hemocentro 

da FMRP-USP), enriquecido com solução padrão de fexofenadina, losartana e E-3174 para a 

obtenção das concentrações descritas na Tabela 2.  

Tabela 2 - Concentração dos controles de qualidade empregados no método de determinação da fexofenadina, losartana e E-

3174 em plasma 

Fármaco 
Controle de qualidade (ng/mL de plasma) 

CQLIQ CQB  CQM CQA  CQD 

Fexofenadina 0,05 0,15 10,0 15,0 50,0 

Losartana 0,03 0,05 2,0 4,0 10,0 

E-3174 0,03 0,05 2,0 4,0 10,0 

 

Os CQs foram armazenados à -80°C e protegidos da luz. As amostras de CQD foram 

diluídas em plasma branco na proporção de 1:10, imediatamente antes do procedimento de 

preparo das amostras. 

4.3.2. Análise Cromatográfica 

A separação dos fármacos e do padrão interno foi realizada na coluna de fase reversa 

Acquity UPLC® HSS T3 (Waters Corporation, Milford, MA, EUA), com partículas de 1,8 µm 

(2,1 x 100 mm), protegida por pré-coluna Acquity UPLC® HSS T3, 1.8 µm, 2,1 x 5 mm 

(Waters Corporation, Milford, MA, EUA) e fase móvel constituída por mistura de ácido 

fórmico 0,1% em água e em acetonitrila no modo gradiente (Tabela 3) e vazão de 0,4 

mL/min. 
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Tabela 3 - Gradiente dos componentes da fase móvel do método de determinação da fexofenadina, losartana e E-3174 em 

plasma 

Tempo (min) 
Gradiente dos componentes da fase móvel (%) 

Ácido fórmico 0,1% em água Ácido fórmico 0,1% em acetonitrila 

0 60 40 

1,0 60 40 

3,5 1 99 

4,0 1 99 

4,1 60 40 

5,5 60 40 

 

4.3.3. Preparo das amostras 

Alíquotas de 400 μL das amostras de plasma foram enriquecidas com 25 μL da solução 

de PI e 400 μL da solução de ácido fórmico 0,1% em água (mantida à temperatura de 100C), 

agitadas por 10 segundos e centrifugadas durante 10 minutos à 21500 g e 40C (centrífuga 

modelo Himac CT 15RE, Hitachi Koki Co. Ltd, Hitachinaka, Ibaraki, Japão). Em seguida, 

600 μL do sobrenadante foram transferidos para placas contendo microcolunas de extração 

em fase sólida (Oasis® PRIME HLB μElution Plate, Waters Corporation, Milford, MA, 

EUA). As microcolunas foram lavadas com 200 μL de água e 200 μL da mistura de 

água:metanol (95:5, v/v) e os compostos foram eluídos com 100 μL de metanol diretamente 

nos poços da placa coletora (Waters® ACQUITY UPLC 700 μL Round 96-Well Sample 

Plate, Waters Corporation, Milford, MA, EUA) . Os eluatos foram acrescidos de 100 μL de 

água e, após agitação, alíquotas de 10 μL foram submetidas à análise cromatográfica. 

4.4. Método 2: Determinação do omeprazol, 5-OH-omeprazol; midazolam, metoprolol 

e α-OH-metoprolol em plasma 

4.4.1. Soluções padrão e amostras de controle de qualidade 

As soluções estoque de omeprazol (Sigma, St. Louis, MO, EUA), 5-OH-omeprazol (5-

OH-omeprazol sódico, Toronto Research Chemicals, Inc, Toronto, Canadá) foram 

individualmente preparadas nas concentrações de 400 µg/mL de dietilamina 0,1 % em 

metanol. Posteriormente, foram realizadas diluições para a obtenção das soluções nas 

concentrações de 0,8; 1,6; 2,4; 3,2; 6,4; 16; 32; 64; 160; 320 e 400 ng de omeprazol e 5-OH-

omeprazol/mL de dietilamina 0,1 % em metanol. 
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A solução estoque de midazolam (cloridrato de midazolam, USP, Rockville, EUA) foi 

preparada na concentração de 80 µg/mL de metanol e as soluções estoque de metoprolol 

(tartarato de metoprolol, Sigma, St. Louis, MO, EUA) e α-OH-metoprolol (Toronto Research 

Chemicals, Inc, Toronto, Canadá) foram individualmente preparadas na concentração de 400 

µg/mL de metanol. As soluções estoque foram diluídas para obter as soluções nas 

concentrações de 0,08; 0,16; 0,32; 0,96; 1,6; 3,2; 6,4; 16; 32; 64 e 80 ng de midazolam + 0,4; 

0,8; 1,6; 4,8; 8; 16; 32; 80; 160; 320 e 400 ng de metoprolol e α-OH-metoprolol /mL de 

metanol. 

O tramadol (Sigma, St. Louis, MO, EUA) foi empregado como PI na concentração de 

40 ng/mL de metanol.  

Todas as soluções foram armazenadas a - 20o C protegidas da luz. 

As amostras de CQLIQ, CQB, CQM, CQA e CQD foram preparadas em plasma branco 

obtidos de voluntários sadios, não tratados com o coquetel de fármacos utilizado nesse estudo 

e abstêmios de alimentos contendo cafeína por 5 dias, enriquecido com solução padrão de 

omeprazol, 5-OH-omeprazol, midazolam, metoprolol e α-OH-metoprolol para a obtenção das 

concentrações descritas na Tabela 4.  

Tabela 4 - Concentração dos controles de qualidade empregados nos métodos de determinação do omeprazol, 5-OH-

omeprazol, midazolam, metoprolol e α-OH-metoprolol em plasma. 

Fármaco 
Controle de qualidade (ng/mL de plasma) 

CQLIQ CQB  CQM CQA  CQD 

Omeprazol 0,10 0,20 24 40 200 

5-OH-omeprazol 0,30 0,40 24 40 200 

Midazolam 0,01 0,02 6 8 40 

Metoprolol 0,05 0,10 30 40 200 

α-OH-metoprolol 0,05 0,10 30 40 200 

Os CQs foram armazenados à -80°C e protegidas da luz. As amostras de CQD foram 

diluídas em plasma branco na proporção de 1:10, imediatamente antes do procedimento de 

preparo das amostras. 

4.4.2. Análise Cromatográfica 

A separação dos fármacos e do padrão interno foi realizada na coluna de fase reversa 

LiChrospher® 60-RP-Select B (Merck, Darmastad, Alemanha), com partículas de 5 µm (125 x 

4.0 mm), protegida por pré-coluna LiChrospher® 60-RP-Select B, 5 µm, 4 x 4 mm (Merck, 
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Darmastad, Alemanha) e fase móvel constituída por mistura de ácido fórmico 0,1% em 

acetonitrila:água (45:55, v/v) com vazão de 0,8 mL/min. 

4.4.3 Preparo das amostras 

Alíquotas de 200 μL das amostras foram enriquecidas com 25 μL da solução de PI, 

alcalinizadas com 200 μL de solução aquosa de fostato de sódio monobásico 1M (pH 9) e 

agitadas por 10 segundos. Em seguida, as amostras foram submetidas ao processo de extração 

utilizando 3 mL da solução éter terc-butil-metílico:diclorometano (5:95, v/v) durante 40 

minutos em agitador horizontal (modelo MA 139/CFT, Marconi). Após centrifugação durante 

10 minutos à 1400 g e 15°C (centrífuga refrigerada Hitachi, Himac CF 8DL, Hitachi Koki Co. 

Ltd, Hitachinaka, Ibaraki, Japão), as fases orgânicas foram transferidas para tubos de 

polipropileno (Falcon®, Corning Science, Reynosa, Tamaulipas, Mexico) e evaporadas sob 

vácuo (RVC 2-25 CD plus, Christ, Osterode am Harz, Alemanha). Os resíduos obtidos foram 

retomados em 100 μL da solução acetonitrila:fosfato de sσdio 0,03 M (30:70, v⁄v) e 20 μL 

foram submetidos à análise cromatográfica.  

4.5. Método 3: Determinação da cafeína em plasma 

4.5.1. Soluções padrão e amostras de controle de qualidade 

A solução estoque de cafeína (cafeína - 99%, Sigma, St. Louis, MO, EUA) foi 

preparada na concentração de 20 µg/mL de metanol. A partir dessa solução foram realizadas 

diluições para obtenção das soluções de uso, nas concentrações 10, 20, 40, 100, 200, 400, 

1000 e 2000 ng/mL de metanol. Tramadol (Sigma, St. Louis, MO, EUA) foi utilizado como 

PI na concentração de 40 ng/mL de metanol. As soluções foram mantidas à -20o C. 

As amostras de CQLIQ, CQB, CQM, CQA e CQD foram preparadas em plasma branco, 

obtidos de voluntários sadios, não tratados com o coquetel de fármacos utilizado nesse estudo 

e abstêmios de alimentos contendo cafeína por 5 dias enriquecido com solução padrão de 

cafeína para a obtenção das concentrações de 5, 10, 400, 800 e 2000 ng/mL, respectivamente. 

As amostras de CQD foram diluídas em plasma branco na proporção de 1:10 imediatamente 

antes do procedimento de preparo da amostra. 

4.5.2. Análise Cromatográfica 

A separação dos fármacos e do padrão interno foi realizada na coluna de fase reversa 

Acquity UPLC® HSS T3 (Waters, Milford, MA, EUA), com partículas de 1,8 µm (2,1 x 100 
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mm), protegida por pré-coluna Acquity UPLC® HSS T3, 1.8 µm, 2,1 x 5 mm (Waters, 

Milford, MA, EUA) e fase móvel constituída por mistura de ácido fórmico 0,1% em 

água:acetonitrila 65:35 e vazão de 0,3 mL/min. 

4.5.3. Preparo das amostras 

Alíquotas de 50 μL de plasma branco foram adicionadas de 25 μL da solução de 

tramadol e 450 μL de ácido fórmico 0,5% em metanol. Após agitação por 10 segundos e 

centrifugação a 21500 g por 10 minutos (centrífuga refrigerada Hitachi, modelo Himac CT 

15RE), alíquotas de 10 μL do sobrenadante foram submetidas à análise cromatográfica.  

4.6. Validação dos métodos 

Os métodos desenvolvidos para análise da fexofenadina, losartana, E-3174, omeprazol, 

5-OH-omeprazol, midazolam, metoprolol, α-OH-metoprolol e cafeína em plasma humano 

foram validados de acordo com as recomendações da Agência Nacional de Vigilância 

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

(ANVISA, 2012). 

4.6.1. Seletividade 

A seletividade dos métodos de análise dos fármacos analisados foi avaliada utilizando-

se 08 amostras de plasma branco, sendo 04 normais, 02, hemolisadas e 02 lipêmicas. As áreas 

de picos interferentes próximos ao tempo de retenção dos fármacos devem ser inferiores a 

20% das áreas do LIQ e 5% das áreas do PI.  

4.6.2. Efeito residual 

Para avaliação do efeito residual, a mesma amostra de plasma branco foi analisada em 

triplicata, sendo uma antes e duas logo após a injeção de uma amostra processada do LSQ de 

cada fármaco. Os resultados foram comparados àqueles obtidos de amostras processadas do 

LIQ do respectivo fármaco. 

O efeito residual é considerado ausente quando as amostras de plasma branco 

processadas analisadas após o LSQ não apresentarem picos interferentes nos mesmos tempos 

de retenção dos analitos. Caso apresentem picos interferentes próximos ao pico de retenção 

dos analitos, suas respostas devem ser inferiores a 20% da resposta do analito no LIQ e 

inferiores a 5% da resposta do PI. 
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4.6.3. Efeito Matriz 

O efeito matriz foi avaliado em triplicata utilizando-se oito amostras distintas de plasma 

branco (04 normais, 02 lipêmicas e 02 hemolisadas). Os plasmas foram processados conforme 

procedimentos descritos nos itens 5.3.3, 5.4.3 e 5.5.3, sendo os sobrenadantes oriundos da 

etapa de preparo de amostra acrescidos da solução de PI e das soluções de uso dos fármacos 

para obtenção de soluções nas concentrações de CQB e CQA. 

Para cada amostra foi calculado o fator normalizado por PI (FMN), conforme a equação 

1: 

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

(1) 
(resposta do analito em solução)/(resposta do PI em solução) 

O efeito matriz é avaliado pelo coeficiente de variação (CV) dos FMNs relativos a todas 

as amostras que deve ser inferior a 15% (quinze por cento). 

4.6.4. Limite inferior de quantificação e linearidade 

O limite inferior de quantificação (LIQ) foi definido como a menor concentração 

quantificada de cada composto que resultou em precisão e exatidão com desvios de até 20%. 

A linearidade foi avaliada em triplicata utilizando alíquotas de 400 μL (método 1), 200 

μL (método 2) e 50 μL (método 3) de plasma branco enriquecidas com 25 L de cada solução 

padrão de uso dos fármacos fexofenadina, losartana, E-3174 (método 1), omeprazol, 5-OH-

omeprazol, midazolam, metoprolol, α-OH-metoprolol (método 2) e cafeína (método 3) e 25 

μL de seus respectivos padrões interno. As amostras foram extraídas e analisadas conforme 

descrito anteriormente nos itens referentes a análise cromatográfica e preparado de amostra 

dos métodos 1, 2 e 3. 

As curvas de calibração foram construídas nas concentrações de: 

- 0,05; 0,15; 0,25; 0,5; 1; 2; 5; 10; 15; 20 e 25 ng de fexofenadina/mL de plasma; 

- 0,01; 0,03; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1; 2; 3; 4 e 5 ng de losartana e E-3174/mL de plasma; 

- 0,1; 0,2; 0,3; 0,4; 0,8; 2; 4; 8; 20; 40 e 50 ng de omeprazol e 5-OH-omeprazol/mL de 

plasma; 

- 0,01; 0,02; 0,04; 0,12; 0,2; 0,4; 0,8; 2; 4; 8 e 10 ng de midazolam/mL de plasma; 

- 0,05; 0,1; 0,2; 0,6; 1; 2; 4; 10; 20; 40 e 50 ng/mL de metoprolol e α-OH-metoprolol/mL de 

plasma; 

- 5; 10; 20; 50; 100; 200; 500;1000 ng de cafeína/mL de plasma 
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As equações de regressão linear ou coeficientes de correlação linear ou de Pearson (r) 

foram obtidos das razões das áreas dos picos dos analitos divididos pelas áreas dos picos do 

PI, plotadas em função das respectivas concentrações plasmáticas. 

O método foi considerado linear quando apresentou coeficiente de correlação linear (r) 

maior ou igual a 0,98 e desvios iguais ou inferiores a 15%, exceto para o limite inferior de 

quantificação (LIQ), cujos desvios poderiam chegar a 20%. O coeficiente de correlação linear 

deverá ser igual ou superior a 0,98. 

4.6.5. Precisão e exatidão 

A precisão e exatidão dos métodos analíticos foram avaliadas utilizando cinco replicatas 

de amostras enriquecidas nas concentrações do CQLIQ, CQB, CQM, CQA e CQD de cada 

fármaco analisadas em uma única corrida analítica (intracorrida) e em três corridas analíticas 

distintas (intercorridas), em dias consecutivos. 

A exatidão intracorrida e intercorrida é expressa pelo erro padrão relativo (EPR) 

definido pela relação entre a concentração média determinada experimentalmente e o valor 

nominal (concentração teórica correspondente), sendo representada pela equação 2: 

EPR = 
(concentração experimental média – valor nominal)*100 

(2) 
valor nominal 

A avaliação de precisão e exatidão intraensaios e interensaios foi realizada através do 

cálculo do coeficiente de variação dos resultados obtidos, sendo considerado preciso o método 

cujo coeficiente de variação e EPR fosse igual ou inferior a 15%, exceto para o LIQ para o 

qual são admitidos valores de até 20%. 

4.6.6. Estabilidade  

Foram avaliadas as estabilidades de curta duração, pós-processamento, após ciclos de 

congelamento e descongelamento (3 ciclos método 1, 6 ciclos métodos 2 e 3). Para a 

avaliação da estabilidade dos compostos foram preparadas amostras enriquecidas com as 

concentrações baixa (CQB) e alta (CQA) de cada fármaco. 

Para avaliação da estabilidade curta duração as amostras enriquecidas foram mantidas 

em temperatura ambiente (23º C) por 4 horas, exceto para cafeína que foram mantidas por 2 

horas e após esse período processadas e analisadas. Para avaliação da estabilidade pós-

processamento, as amostras foram mantidas no autoinjetor a 12º C por um período de 24 
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horas antes de serem injetadas no sistema cromatográfico (amostras para análise de cafeína 

foram mantidas por 6 horas a 10º C). 

Para verificar a estabilidade de ciclos de congelamento e descongelamento, as amostras 

enriquecidas foram congeladas a -80º C por pelo menos 24 horas. Após esse período foram 

descongeladas e congeladas novamente por 12 horas, repetindo-se esse processo até o final 

dos ciclos, quando, então, foram extraídas e analisadas. 

Os resultados obtidos foram comparados com aqueles obtidos com as amostras recém-

preparadas e expressos em porcentagem de desvio, sendo a estabilidade garantida quando os 

desvios fossem menores que 15%. 

4.7. Análise dos polimorfismos genéticos 

4.7.1. Obtenção e Extração do DNA  

Para a extração do DNA, uma amostra de sangue de 5 mL de cada voluntário sadio foi 

coletada em tubos contendo EDTA como anticoagulante. As amostras foram armazenadas à –

80 ºC e, posteriormente, foi submetidas à extração de DNA pelo método de salting out 

(MILLER; DYKES; POLESKY, 1988). Após a extração, as amostras de DNA foram diluídas 

para a obtenção da concentração de 30 ng/μL de água purificada e armazenadas à –20 ºC até o 

ensaio da reação da polimerase em cadeia em tempo real (RT-PCR).  

O restante do DNA foi armazenado no banco de Amostras FARMAGEN (Lab. 

Nefrologia, Anexo A FMRP-USP), registrado como biorrepositório pelo CEP do HCFMRP-

USP e pela CONEP (processo HCRP 3416/2003). As amostras armazenadas serão utilizadas 

para estudos futuros somente após a obtenção de novo TCLE específico para o novo estudo 

em questão. 

4.7.2. Identificação dos polimorfismos genéticos do CYP2C9 e 2C19 

Os SNPs rs1799853 (430C>T) e rs1057910 (1075A/C) do gene do CYP2C9 e 

rs4244285 (681G>A), rs4986893 (636G/A), rs12248560 (806C>T) do gene do CYP2C19 

relacionados a alterações de função do CYP foram genotipados por discriminação alélica 

através da RT-PCR utilizando os ensaios do tipo TaqMan® Drug Metabolism Genotyping 

Assays (Applied Biosystems; Foster City, CA, USA) (Tabela 5). 
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Tabela 5 - Descrição das sequências referências e identificação dos ensaios Taqman® 

Gene Nomenclatura do alelo ID do ensaio* SNP ID* Polimorfismo 

CYP2C9 
CYP2C9*2 C__25625805_10 rs1799853 430C>T 

CYP2C9*3 C__27104892_10 rs1057910 1075A/C 

CYP2C19 
CYP2C19*2 C__25986767_70 rs4244285 681G>A 

CYP2C19*3 C__27861809_10 rs4986893 636G/A 

*ID: identificação 

Amostras de 30 ng de DNA foram adicionadas aos primers e ao Master Mix (Roche, 

Branchburg, New Jersey, USA) em um volume final de reação de 10 μL por poço e processadas 

de acordo com as instruções do fabricante (Tabela 6). 

Tabela 6 - Conteúdo dos poços da placa de PCR 

Reagentes Volume (μL/poço) 

Master Mix (2x) 5,00 

Taqman® (20x) 0,50 

DNA (30 ng/μL) 1,00 

H2O purificada 3,50 

Volume final 10,00 

A amplificação do PCR foi realizada utilizando o equipamento Roche LightCycler® 

480, Software Versão 1.5 (Roche Diagnostics GmbH, Mannheim, Germany). A 

termociclagem consistiu de um ciclo de desnaturação inicial a 95 °C por 10 minutos, 40 ciclos 

de amplificação a 95 °C por 10 segundos e 60 °C por 1 minuto e um ciclo de resfriamento a 

37 °C por 10 segundos. Análise de controles negativos foi realizada em cada corrida e a 

discriminação alélica foi realizada pela medida da fluorescência final (Endpoint Genotying 

Analysis) dos fluoróforos VIC® e FAM® ligados no final 5` da sonda Taqman® (Applied 

Biosystems; Foster City, CA, USA) e analisadas utilizando o software do fabricante.  

4.7.3. Identificação dos polimorfismos genéticos do CYP2D6 

As análises do polimorfismos do CYP2D6 [rs1065852 (100C>T), rs28371706 

(1023C>T), rs1135840 (4180G>C); rs3892097 (1846G>A), rs769258 (31G>A), rs28371720, 

(2615_2617delAAG), rs1080985 (-1584C>G), rs28371725, (2988G>A), rs59421388(3183 

G>A) ] foram realizadas no Laboratório de Farmacologia do Instituto Nacional do Câncer 

(INCA), Rio de Janeiro, RJ, Brasil, através de discriminação alélica utilizando os ensaios do 

tipo TaqMan® SNP Genotyping Assays (Applied Biosystems; Foster City, CA, USA) de 

acordo com o protocolo do fabricante. 
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4.8. Análise Farmacocinética 

Os parâmetros farmacocinéticos (AUC0-∞, t1/2, Cl/F e Vd/F) do coquetel de marcadores 

e seus metabólitos foram calculados com base nas curvas de concentração plasmática versus 

tempo, empregando o programa Phoenix, versão 6.4.0.768 (PharsightCorp., Mountain View, 

Califórnia, EUA), empregando os modelos não compartimental (E-3174), 

monocompartimental (fexofenadina, losartana, omeprazol, 5-OH-omeprazol, metoprolol, α-

OH-metoprolol e cafeína) e bicompartimental (midazolam). 

A área sob a curva concentração plasmática versus tempo até 12 horas (AUC 0-t) foi 

calculada através da equação: 

AUC 0-t = AUC0-∞ - (Clast/K), onde  

Clast = última concentração plasmática mensurável  

K = constante de velocidade de eliminação  

As concentrações plasmáticas máximas (Cmax) e o tempo para atingir essas 

concentrações (tmax) foram obtidos através da observação direta das curvas concentração 

plasmática versus tempo. 

4.9. Análise Estatística 

Os dados demográficos obtidos foram apresentados como média e desvio padrão. Os 

dados obtidos antes e após o tratamento com EPP-AF® foram comparados utilizando teste de - 

Mann Whitney, com o auxílio do programa GraphPad Prism versão 7.0 para Windows 

[GraphPad Software, San Diego, Califórnia, EUA (www.graphpad.com)]. Valores de p 

menores do que 0,05 foram considerados estatisticamente significantes. 

Os dados farmacocinéticos estão expressos através das médias geométricas, coeficientes 

de variação e intervalos de confiança 90% (IC 90%). A comparação entre os dados foi feita 

por ANOVA não paramétrica para medidas repetidas, com teste de Mann-Whitney ou de 

Wilcoxon para os protocolos de segurança, utilizando os programas GraphPad Prism versão 

7.0 para Windows (Graphpad Software Inc, EUA) e R versão 3.4.0 (R Foundation for 

Statistical Computing, Vienna, Áustria) e RStudio® versão 1.0.143 (RStudio, Inc., Boston, 

MA, EUA). 

Diferenças cujos limites inferior ou superior do IC90% estivessem fora do intervalo 

estipulado (0,8 – 1,25) e com valores de p menores que 0,10 foram consideradas significativas 

(STATISTICAL GUIDE FOR CLINICAL PHARMACOLOGY & THERAPEUTICS, 2010, 

FDA, 2012).  
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5. RESULTADOS 

5.1. Dados clínicos e demográficos 

Para a realização do protocolo clínico deste estudo, foram triados vinte e sete (27) 

voluntários, sendo que destes, dezesseis (16) foram incluídos no estudo. Dos onze (11) 

voluntários excluídos, três (03) estavam em desacordo com a Resolução CNS 251/97, pois 

haviam participado de outro ensaio clínico há menos de um ano; quatro (04) desistiram de 

iniciar o ensaio por problemas em conciliar os retornos do protocolo com o horário de 

trabalho; um deles (01) encontrava-se em descordo com a Resolução CNS 466/12, pois trata-

se de uma funcionária da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP e, portanto, possui 

relações profissionais com membros da equipe; e três (03) voluntários apresentaram 

resultados de exames de triagem alterados, não se enquadrando nos critérios de inclusão.  

Todos os dezesseis voluntários selecionados tiveram adesão de 100% ao estudo. 

Apresentavam idade média de 31,5 ± 5,2 anos, sendo em sua maioria do sexo masculino (11) 

e, em relação a etnia, autodeclarados brancos (15). Nenhum dos voluntários relatou uso de 

medicamentos, cigarro e álcool durante o estudo. Todos apresentaram avaliação física, clínica 

e laboratorial dentro da normalidade, não apresentando nenhuma doença associada. 

Após a avaliação clínica e laboratorial (visita 1), os voluntários foram internados duas 

vezes com intervalo de 15 dias entre elas (visitas 2 e 3), onde receberam o coquetel de 

fármacos marcadores em doses subterapêuticas e foram realizadas coletas de sangue no 

período de 0 a 12 h para a análise da atividade da P-gp e das enzimas CYP. Após o período de 

um mês da segunda internação (visita 3), foi realizada outra avaliação clínica e laboratorial 

dos voluntários (visita 4). Com exceção do valor de frequência cardíaca (obtido através de 

eletrocardiograma) que apresentou uma redução significativa entre as visitas 1 e 4 (71,5 ± 12 

vs 62,6 ± 9,4 bpm, p< 0,05), não foram observadas diferenças significativas nos demais 

parâmetros avaliados antes e depois do uso de EPP-AF® (Tabela 7). 

Além da avaliação física e clínica, ao final do uso de EPP-AF® todos os voluntários 

preencheram um questionário de relato de eventos adversos, não sendo registrado nenhum 

evento adverso sério e relacionado ao tratamento. O evento mais comumente relatado foi 

cefaléia que ocorreu em 68% dos casos, muito provavelmente relacionado a abstinência de 

cafeína, uma vez que os participantes relataram serem ávidos consumidores de café e cefaléia 

é um sintoma característico da síndrome de abstinência à cafeína. Outro evento adverso 
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relatado foi a alteração da cor da urina que apresentou coloração alaranjada em 25% dos 

casos. 

Os voluntários que apresentaram resultados de exames de triagem alterados foram 

orientados quanto ao seu estado de saúde e encaminhados para avaliação e acompanhamento 

nos ambulatórios do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – 

USP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2 - Fluxograma dos participantes no ensaio clínico. 

 

 

 

 



36 
 

Tabela 7- Principais características clínicas e demográficas dos voluntários sadios incluídos no estudo (n=16) 

Variável 
Visita 1 Visita 4 

Média ± DP Média ± DP 

Idade (anos) 31,5 ± 5,2 

- Gênero (masculino/feminino) 11/5 

- Etnia (número/%)  

Brancos 15 (94%) 

- Mulatos 01 (6%) 

- IMC (Kg/m2) 26,5 ± 3,4 26,7 ± 3,5 

Pressão arterial sistólica (mmHg) 127,4 ± 17,6 125,3 ± 14,2 

Pressão arterial diastólica (mmHg) 76,8 ± 10,2 78,2 ± 11,0 

Frequência cardíaca (bpm) 71,5 ± 11,9* 62,5 ± 9,4* 

Intervalo QT (ms) 387,5 ± 32,2 404,3 ± 32,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervalo QTC (ms) 

418,9 ± 18,2 408,9 ± 22,1 

Creatinina (mg/dL) 1,0 ± 0,2 1,0 ± 0,2 

Uréia (mg/dL) 32,2 ± 7,8 30,3 ± 7,6 

Clearance de creatinina estimado (mL/min/1,73m2) 93,9 ± 11,4 89,9 ± 14,1 

Glicemia (mg/dL) 83,9 ± 6,1 83,7 ± 10,4 

Bilirrubina total (mg/dL) 0,7 ± 0,3 0,8 ± 0,4 

TGO (U/L) 20,4 ± 4,5 22,3 ± 7,4 

TGP (U/L) 25,6 ± 10,0 25,2 ± 10,9 

Gama GT (U/L) 30,2 ± 17,8 30,7 ± 19,6 

Ácido úrico (mg/dL) 4,7 ± 1,5 5,0 ± 1,5 

Colesterol total (mg/dL) 177,9 ± 35,4 178,4 ± 33,3 

HDL (mg/dL) 45,0 ± 7,8 46,0 ± 8,1 

LDL (mg/dL) 113,3 ± 27,4 112,5 ± 29,6 

Triglicérides (mg/dL) 97,1 ± 60,5 99,2 ± 53,5 

Hemoglobina (g/dL) 15,0 ± 1,0 14,7 ± 1,1 

Glóbulos brancos (g/dL) 6,15 ± 2,1 5,95 ± 1,2 

Plaquetas (*103/mm3) 239,4 ± 57,1 247,0 ± 59,2 

IMC: índice de massa corporal; TGO: transaminase glutâmico-oxalacética; TGP: transaminase glutâmico-pirúvica; Gama 

GT: gamaglutamiltransferase HDL: lipoproteína de alta densidade; LDL: lipoproteína de baixa densidade; 

Visita 1 = basal (antes do uso de EPP-AF®); Visita 4 = após o uso de EPP-AF®. Dados representam a média ± desvio padrão 

(DP) * p < 0,05 (teste Mann Whitney). 
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5.2. Dados genotípicos 

Os dezesseis voluntários selecionados foram genotipados para as principais isoformas 

do CYP2C9 (*2, *3), CYP2C19 (*2 e *3) e CYP2D6 (*2, *3, *4, *5, *9, *10, *17, *29, *35, 

*41), sendo aqueles classificados como metabolizadores lentos (PM) excluídos do estudo de 

seu respectivo marcador. 

Dos 16 voluntários genotipados, um (01) apresentou o genótipo CYP2C9*3/3 e outro 

(01) o genótipo CYP2D6*4/*4, sendo respectivamente classificados como PM para as 

isoformas CYP2C9 e CYP2D6 (Tabelas 8 e 9), sendo dessa maneira ambos excluídos do 

estudo da isoforma em questão.  

Tabela 8 - Frequência dos polimorfismos do CYP2C9, CYP2C19 e CYP2D6 nos 16 voluntários investigados 

 

 

 

Gene Genótipo Frequência 

CYP2C9 

*1/*1 87,5% 

*1/*2 12.5% 

*2/*2 0,0% 

*1/*1 75,0% 

*1/*3 18,8% 

*3/*3 6,3% 

CY2C19 

*1/*1 87,5% 

*1/*2 12,5% 

*2/*2 0,0% 

*1/*1 100,0% 

*1/*3 0,0% 

*3/*3 0,0% 

CYP2D6 

*1/*1 25% 

*1/*2 25% 

*1/*29 6,25% 

*1/41 18,75% 

*2/*4 6,25% 

*2/*10 6,25% 

*4/*4 6,25% 

*17/*29 6,25% 
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Tabela 9 - Genótipo dos polimorfismos do CYP2C9, CYP2C19 e CYP2D6 nos 16 voluntários investigados 

Voluntários Isoforma Genótipo Isoforma Genótipo Isoforma Genótipo 

2 

CY2C9*2 

*1/*1 

CY2C9*3 

*1/*1 

CY2C19*2 

*1/*1 

3 *1/*1 *1/*1 *1/*1 

4 *1/*1 *1/*3 *1/*1 

6 *1/*1 *1/*3 *1/*1 

7 *1/*1 *1/*1 *1/*1 

8 *1/*2 *1/*1 *1/*1 

9 *1/*1 *1/*3 *1/*1 

10 *1/*1 *1/*1 *1/*2 

12 *1/*2 *1/*1 *1/*1 

13 *1/*1 *1/*1 *1/*2 

14 *1/*1 *1/*1 *1/*1 

15 *1/*1 *1/*1 *1/*1 

16 *1/*1 *1/*1 *1/*1 

25 *1/*1 *1/*1 *1/*1 

26 *1/*1 *3/*3 *1/*1 

27 *1/*1 *1/*1 *1/*1 

 

Voluntários Isoforma Genótipo Isoforma Genótipo 

 

 

2 

CY2C19*3 

*1/*1 

CYP2D6 

*1/*1 

 

 

3 *1/*1 *2/*1 

 

 

4 *1/*1 *1/*2 

 

 

6 *1/*1 *1/*1 

 

 

7 *1/*1 *4/*2 

 

 

8 *1/*1 *2/*10 

 

 

9 *1/*1 *1/*1 

 

 

10 *1/*1 *2/*1 

 

 

12 *1/*1 *41/*1 

 

 

13 *1/*1 *1/*1 

 

 

14 *1/*1 *4/*4 

 

 

15 *1/*1 *41/*1 

 

 

16 *1/*1 *29/*17 

 

 

25 *1/*1 *1/*41 

 

 

26 *1/*1 *1/*2 

 

 

27 *1/*1 *29/*1 
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5.3. Desenvolvimento e validação do método de análise da fexofenadina; losartana e 

E-3174 em plasma (Método 1) 

As figuras abaixo mostram as moléculas protonadas [M + H]+ e os respectivos íons 

produtos da fexofenadina (Figura 3), losartana (Figura 4), E-3174 (Figura 5) e daunorrubicina 

(PI, Figura 6). 
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Figura 3 – Espectro de massas da molécula protonada (A) e do íon produto (B) da fexofenadina (transição 502,3 > 466,2)  

(A) 

(B) 
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Figura 4 - Espectro de massas da molécula protonada (A) e do íon produto (B) da losartana (transição 423,2 > 207,1) 

 

(A) 

(B) 
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Figura 5 - Espectro de massas da molécula protonada (A) e do íon produto (B) do E-3174 (transição 437,1 > 235,2) 

 

(A) 

(B) 
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Figura 6 - Espectro de massas da molécula protonada (A) e do íon produto (B) da daunorrubicina (transição 528,4 > 321,1) 

A Figura 7 apresenta os cromatogramas referentes as análises de amostras de plasma 

branco, enriquecido com padrão dos fármacos e amostra do plasma de um voluntário colhida 

6 horas após a administração do coquetel de fármacos na fase 1 da internação.  

Os limites de confiança obtidos na validação do método de análise destes fármacos 

estão apresentados na Tabela 10. 

(A) 

(B) 
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Figura 7 - Cromatogramas referentes as análises das amostras de plasma branco (A), enriquecido com padrões (B) de 

losartana (1,0 ng/mL), E-3174 (0,5 ng/mL), fexofenadina (10 ng/mL) e daunorrubicina (PI) e amostra de plasma de 

voluntário colhida 6 horas após a administração do coquetel de marcadores (C). Coluna: Acquity UPLC® HSS T3. Fase 
móvel: Ácido fórmico 0,1% em água:acetonitrila (gradiente).  
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Tabela 10 - Limites de confiança do método de análise da fexofenadina, losartana e E-3174 em plasma 

  Fexofenadina Losartana E-3174 

Efeito matriz 
 

FMN média (%CV) 2,226 (14,44) 1,272 (14,72) 1,069 (11,50) 

Linearidade 

 (ng/mL de plasma) 
0,05 - 20  0,03 -5  0,03 -5 

Equação da reta y = 4,846*x + 0,0924 y = 1,738*x + 0,0223 y = 0,0369*x + 0,0001 

r2 0,989 0,987 0,988 

Precisão e Exatidão 

Intracorrida  
(5 replicatas) 

CV (%) EPR (%) CV (%) EPR (%) CV (%) EPR (%) 

LIQ 4,43 1,32 12,82 -5,73 6,66 13,73 

CQB 4,99 -10,79 7,86 -7,84 4,05 7,80 

CQM 2,65 -1,83 2,09 -10,97 1,97 -10,60 

CQA 3,02 -5,58 2,36 11,37 5,39 -6,08 

CQD (1:10) 3,09 6,81 3,27 -7,65 3,15 -5,19 

Intercorrida 

 (3 corridas/5 replicatas) 
CV (%) EPR (%) CV (%) EPR (%) CV (%) EPR (%) 

LIQ 9,24 -6,86 5,27 13,56 12,92 -3,87 

CQB 6,65 -8,73 7,14 3,61 10,31 -1,90 

CQM 7,00 -2,10 1,96 -11,55 3,43 -13,68 

CQA 4,48 -9,83 7,88 2,70 6,99 7,13 

CQD (1:10) 6,04 1,26 7,60 -3,93 3,92 -11,79 

Estabilidades 

Curta duração 

 (23º C, 4 h) 
CV (%) EPR (%) CV (%) EPR (%) CV (%) EPR (%) 

CQB 4,23 -0,91 5,62 -9,20 2,21 -13,60 

CQA 0,69 -6,81 0,78 -11,49 0,14 -12,57 

Pós processamento 

duração (12º C, 24 h) 
CV (%) EPR (%) CV (%) EPR (%) CV (%) EPR (%) 

CQB 4,23 -0,91 7,41 -6,13 2,99 -12,93 

CQA 0,69 -6,81 1,31 -11,33 0,58 -11,10 

3 Ciclos de 

descongelamento 

 (-80º C, 24º C) 

CV (%) EPR (%) CV (%) EPR (%) CV (%) EPR (%) 

CQB 4,23 -4,44 8,10 -7,13 1,72 -14,07 

CQA 0,62 -3,95 1,17 -11,73 0,40 -11,99 

 

 

FMN: efeito matriz normalizado por padrão interno; r2: coeficiente de determinação; CV: coeficiente de variação; EPR: 

erro padrão relativo; LIQ: limite inferior de quantificação; CQB: controle de qualidade de baixa concentração; CBM: 

controle de qualidade de média concentração; CQA: controle de qualidade de alta concentração; CQD: controle de 

qualidade de diluição. 
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5.4. Desenvolvimento e validação do método de análise da omeprazol, 5-OH-

omeprazol; midazolam, metoprolol e α-OH-metoprolol em plasma (Método 2) 

As figuras abaixo mostram as moléculas protonadas [M + H]+ e os respectivos íons 

produtos do omeprazol (Figura 8), 5-OH-omeprazol (Figura 9), midazolam (Figura 10), 

metoprolol (Figura 11), α-OH-metoprolol (Figura 12) e tramadol (PI, Figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8 - Espectro de massas da molécula protonada (A) e do íon produto (B) do omeprazol (transição 346,1 > 136,1) 

 

(A) 

(B) 
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Figura 9 - Espectro de massas da molécula protonada (A) e do íon produto (B) do5-OH -omeprazol (transição 362,1 > 214,1) 

(A) 

(B) 
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Figura 10 - Espectro de massas da molécula protonada (A) e do íon produto (B) do midazolam (transição 326,1 > 291,1) 

(A) 

(B) 
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Figura 11 - Espectro de massas da molécula protonada (A) e do íon produto (B) do metoprolol (transição 268,1 > 116,1) 

(A) 

(B) 
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Figura 12 - Espectro de massas da molécula protonada (A) e do íon produto (B) do α-OH-metoprolol (transição 284,1 > 

116,1) 
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Figura 13 - Espectro de massas da molécula protonada (A) e do íon produto (B) do tramadol (transição 264,0 > 58,0) 

As Figuras 14 e 15 apresentam os cromatogramas referentes as análises de amostras de 

plasma branco, enriquecido com padrão dos fármacos e amostra do plasma de um voluntário 

colhida 6 horas após a administração do coquetel de fármacos na fase 1 da internação.  

Os limites de confiança obtidos na validação do método de análise destes fármacos 

estão apresentados nas Tabelas 11 e 12. 
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Figura 14 - Cromatogramas referentes as análises das amostras de plasma branco (A), enriquecido com padrões (B) de 

omeprazol (10 ng/mL), 5-OH-omeprazol (10 ng/mL), metoprolol (20 ng/mL) e α-OH-metoprolol (20 ng/mL) e amostra de 

plasma de voluntário colhida 6 horas após a administração do coquetel de marcadores (C). Coluna: LiChrospher® 60-RP-

Select B. Fase móvel: Ácido fórmico 0,1% em água:acetonitrila (45:55, v/v). 
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Figura 15 - Cromatogramas referentes as análises das amostras de plasma branco (A), enriquecido com padrões (B) de 
midazolam (0,4 ng/mL) e tramadol (PI) e amostra de plasma de voluntário colhida 6 horas após a administração do coquetel 

de marcadores (C). Coluna: LiChrospher® 60-RP-Select B. Fase móvel: Ácido fórmico 0,1% em água:acetonitrila (45:55, 

v/v). 
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Tabela 11 - Limites de confiança do método de análise do omeprazol, 5-OH-omeprazol e midazolam em plasma 

 Omeprazol 5-OH-Omeprazol Midazolam 

Efeito matriz 
 

FMN média (%CV) 1,03 (14,66) 0,65 (13,74) 1,07 (9,89) 

Linearidade  

(ng/mL de plasma) 
0,1 - 50  0,3 - 50  0,01 - 10  

Equação da reta y = 0,025*x + -3,7479e-005 y = 0,0139*x + 0,0032 y = 0,2964*x + 0,0004 

r2 0,9870 0,9874 0,9941 

Precisão e Exatidão 

Intracorrida  

(5 replicatas) 
CV (%) EPR (%) CV (%) EPR (%) CV (%) EPR (%) 

LIQ 17,59 0,95 13,62 -1,88 15,02 0,07 

CQB 8,00 1,38 9,89 1,61 7,85 7,13 

CQM 8,31 3,76 6,66 2,98 4,09 10,48 

CQA 10,26 4,67 7,98 2,67 6,57 -9,72 

CQD (1:10) 6,83 5,04 9,86 -0,17 9,79 5,89 

Intercorrida  

(3 corridas/5 replicatas) 
CV (%) EPR (%) CV (%) EPR (%) CV (%) EPR (%) 

LIQ 13,04 -11,94 13,87 1,36 15,14 2,80 

CQB 7,84 -3,48 7,27 9,32 8,00 8,10 

CQM 7,55 12,07 6,85 -1,84 4,67 12,34 

CQA 11,69 12,64 5,74 -6,22 5,75 -4,89 

CQD (1:10) 8,07 9,33 1,13 -2,75 2,75 12,57 

Estabilidades 

Curta duração  

(23º C, 4 h) 
CV (%) EPR (%) CV (%) EPR (%) CV (%) EPR (%) 

CQB 9,74 3,97 9,43 3,82 7,41 -6,78 

CQA 12,93 1,19 2,29 -10,05 4,85 -11,44 

Pós processamento 

duração (12º C, 24 h) 
CV (%) EPR (%) CV (%) EPR (%) CV (%) EPR (%) 

CQB 9,13 -4,31 8,29 1,52 9,62 -8,61 

CQA 11,47 6,33 4,05 1,29 3,78 -11,78 

6 Ciclos de 

descongelamento  

(-80º C, 24º C) 

CV (%) EPR (%) CV (%) EPR (%) CV (%) EPR (%) 

CQB 7,42 -2,12 4,91 9,24 12,51 -5,72 

CQA 12,80 6,46 7,39 -0,98 2,57 -10,64 
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Tabela 12 - Limites de confiança do método de análise de metoprolol e α-OH-metoprolol em plasma 

 Metoprolol α-OH-Metoprolol 

Efeito matriz 
 

FMN média (%CV) 0,97 (9,40) 0,83 (14,99) 

Linearidade (ng/mL de plasma) 0,05 - 50  0,05 - 50  

Equação da reta y = 0,0763*x + 0,0075 y = 0,0519*x + 0,0075 

r2 0,9871 0,9881 

Precisão e Exatidão 

Intracorrida (5 replicatas) CV (%) EPR (%) CV (%) EPR (%) 

LIQ 15,43 -2,88 19,76 -7,83 

CQB 9,45 -0,84 10,30 1,53 

CQM 3,59 10,33 2,45 13,83 

CQA 4,22 -12,25 5,59 -8,43 

CQD (1:10) 6,26 4,59 5,26 6,74 

Intercorrida (3 corridas/5 

replicatas) 
CV (%) EPR (%) CV (%) EPR (%) 

LIQ 9,99 2,76 19,47 3,72 

CQB 8,90 5,18 12,09 0,34 

CQM 2,31 6,05 3,63 14,86 

CQA 5,04 -14,92 8,12 -6,47 

CQD (1:10) 2,04 4,69 2,41 11,50 

Estabilidades 

Curta duração (23º C, 4 h) CV (%) EPR (%) CV (%) EPR (%) 

CQB 12,69 -2,74 6,90 -1,00 

CQA 5,76 -12,37 3,84 -10,12 

Pós processamento duração 

(12º C, 24 h) 
CV (%) EPR (%) CV (%) EPR (%) 

CQB 6,67 -0,86 2,03 3,50 

CQA 5,99 -9,04 3,68 -1,44 

6 Ciclos de descongelamento 

(-80º C, 24º C) 
CV (%) EPR (%) CV (%) EPR (%) 

CQB 11,25 0,03 7,54 3,22 

CQA 4,24 -9,69 5,75 -3,54 
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5.5. Desenvolvimento e validação do método de análise da cafeína em plasma (Método 

3) 

A figura abaixo mostra a molécula protonada [M + H]+ e o respectivo íon produto da 

cafeína (Figura 16). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 - Espectro de massas da molécula protonada (A) e do íon produto (B) da cafeína (transição 195,0 > 138,0) 
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A Figura 17 apresenta os cromatogramas referentes as análises de amostras de plasma 

branco, enriquecido com padrão de cafeína (200 ng/mL) e tramadol (PI) e amostra do plasma 

de um voluntário colhida 6 horas após a administração do coquetel de fármacos na fase 2 da 

internação.  

Os limites de confiança obtidos na validação do método de análise destes fármacos 

estão apresentados na Tabela 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 - Cromatogramas referentes as análises das amostras de plasma branco (A), enriquecido com padrões (B) de 
cafeína (200 ng/mL) e tramadol (PI) e amostra de plasma de voluntário colhida 6 horas após a administração do coquetel de 

marcadores (C). Coluna: Acquity UPLC® HSS T3. Fase móvel: Ácido fórmico 0,1% em água:acetonitrila (65:35, v/v). 
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Tabela 13 - Limites de confiança do método de análise de cafeína em plasma 

Cafeína 

Efeito matriz 
 

FMN média (%CV) 0,56 (7,42) 

Linearidade (ng/mL de plasma) 5 - 1000  

Equação da reta y = 0,0075*x + 0,2975 

r2 0,9968 

Precisão e Exatidão 

Intracorrida (5 replicatas) CV (%) EPR (%) 

LIQ 9,89 1,21 

CQB 11,87 5,14 

CQM 8,15 5,49 

CQA 6,39 7,66 

CQD (1:10) 10,3 3,46 

Intercorrida (3 corridas com 5 replicatas) CV (%) EPR (%) 

LIQ 11,65 1,33 

CQB 9,72 4,74 

CQM 10,12 -4,96 

CQA 9,67 -3,66 

CQD (1:xx) 9,31 3,34 

Estabilidades 

Curta duração (23º C, 2 h) CV (%) EPR (%) 

CQB 1,04 7,56 

CQA 4,68 1,19 

Pós processamento duração 10º C, 6 h) CV (%) EPR (%) 

CQB 12,88 -4,38 

CQA 7,96 -7,38 

Ciclos de descogelamento (-80º C, 24º C) CV (%) EPR (%) 

CQB 9,65 -0,62 

CQA 8,60 -3,68 
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5.6. Farmacocinética e metabolismo dos voluntários sadios antes e após o uso de APP-

AF® 

Após a seleção, os dezesseis voluntários foram internados (fases 01 e 02) para avaliação 

do potencial de interação com a P-gp e com as principais isoformas CYP pelo EPP-AF®, 

através de coquetel de fármacos marcadores. Dos dezesseis voluntários selecionados, um foi 

excluído do estudo com a interação com o CYP2C9 e um excluído do estudo de interação 

com a o CYP2D6 por terem sido classificados como PM (CYP2C9*3/*3 e CYP2D6*4/*4). 

Os parâmetros farmacocinéticos dos compostos estudados foram calculados com base 

nas curvas de concentrações plasmáticas versus tempo utilizando o programa Phoenix® 

WinNolin®, versão 6.4.0.768 e avaliados empregando os modelos não compartimental (E-

3174), monocompartimental (fexofenadina, omeprazol, 5-OH-omeprazol, metoprolol e α-OH-

metoprolol e cafeína) e bicompartimental (midazolam). 

Os parâmetros farmacocinéticos individuais da fexofenadina, losartana, E-3174, 

omeprazol, 5-OH-omeprazol, midazolam, metoprolol, α-OH-metoprolol e cafeína antes 

(basal) e após o uso de EPP-AF® (EPP-AF®) estão apresentados no Apêndice (Tabelas 20 a 

28). 

As Tabelas 14 a 16 descrevem os valores das médias geométricas, coeficientes de 

variação, intervalo de confiança 90% (IC90%) e valor p dos principais parâmetros avaliados 

(AUC0-∞, AUC 0-t, Cmax e Cl/F) antes e após o uso de 375 mg/dia de EPP-AF® administrado 

por via oral por 15 dias, enquanto a Tabela 17 e as Figuras 18 e 19 descrevem os valores das 

médias geométricas, coeficientes de variação, intervalo de confiança 90% (IC90%) e valor p 

das razões de AUC metabólito/fármaco inalterado (E-3174/losartana, 5-OH-

omeprazol/omeprazol, α-OH-metoprolol/metoprolol) antes e após o uso de 375 mg/dia de 

EPP-AF® administrado por via oral por 15 dias. 

As curvas de concentração plasmática versus tempo antes (basal) e após o uso de EPP-

AF® estão apresentadas para cada fármaco marcador como concentrações preditas pelo 

programa Phoenix® WinNolin®, versão 6.4.0.768 (Figuras 20 a 28). 
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Tabela 14 - Valores da média geométrica, CV (%) e IC90% para os principais parâmetros farmacocinéticos da fexofenadina 

losartana, E-3174 antes e após o uso de 375 mg/dia de EPP-AF® administrado de forma oral por 15 dias 

Fexofenadina 

  

Basal EPP-AF® EPP-AF®/Basal 

Parâmetro n Média CV (%) Média CV (%) Razão IC 90% valor p 

AUC o-∞ 

(h.ng/mL) 

16 

62,20 35,69 51,00 30,22 0,82 0,69 - 0,98 0,03* 

AUC 0-t 

(h.ng/mL) 

61,70 35,55 45,92 31,62 0,74 0,62 - 0,89 0,01* 

Cmax 

(ng/mL) 

11,12 38,76 10,05 31,00 0,90 0,76 - 1,07 0,23 

Cl/F (L/h) 
161,00 49,34 196,00 54,25 1,22 1,02 - 1,46 0,05* 

Losartana 

  

Basal EPP-AF® EPP-AF®/Basal 

Parâmetro n Média CV (%) Média CV (%) Razão IC 90% valor p 

AUC o-∞ 

(h.ng/mL) 

15 

9,01 49,31 7,86 57,96 0,87 0,79 - 0,96 0,04* 

AUC 0-t 

(h.ng/mL) 

8,37 46,37 7,35 54,69 0,88 0,80 - 0,97 0,04* 

Cmax 

(ng/mL) 

1,70 53,16 1,46 52,30 0,86 0,76 - 0,98 0,02* 

Cl/F (L/h) 
222,00 60,24 254,00 44,11 1,15 1,04 - 1,26 0,06* 

E-3174 

  

Basal EPP-AF® EPP-AF®/Basal 

Parâmetro n Média CV (%) Média CV (%) Razão IC 90% valor p 

AUC o-∞ 

(h.ng/mL) 

15 

- - - - - - - 

AUC 0-t 

(h.ng/mL) 
16,32 57,46 15,72 39,18 0,96 0,83 - 1,11 0,41 

Cmax 

(ng/mL) 

2,44 53,16 2,22 52,30 0,91 0,79 - 1,04 0,17 

Cl/F (L/h) 
- - - - - - - 

 

 

 

 

AUC0-∞: área sob a curva concentração plasmática versus tempo extrapolada ao infinito; AUC0-t: área sob a curva concentração 

plasmática versus tempo, do tempo ao último tempo quantificável; Cmax: concentração plasmática máxima observada; Cl/F: clearance 

aparente; n: número de voluntários analisados. 

Dados representam a média geométrica, coeficiente de variação (CV) e intervalo de confiança 90% (CI) 

* p < 0,1 (teste Wilcoxon). 
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Tabela 15 - Valores da média geométrica, CV (%) e IC90% para os principais parâmetros farmacocinéticos do omeprazol, 5-

OH-omeprazol e midazolam antes e após o uso de 375 mg/dia de EPP-AF® administrado de forma oral por 15 dias 

Omeprazol 

 

Basal EPP-AF® EPP-AF®/Basal 

Parâmetro n Média CV (%) Média CV (%) Razão IC 90% valor p 

AUC o-∞ 

(h.ng/mL) 

16 

18,90 92,42 22,30 96,57 1,18 0,91 - 1,53 0,43 

AUC 0-t 

(h.ng/mL) 

18,61 92,10 21,98 97,20 1,18 0,91 - 1,54 0,43 

Cmax 

(ng/mL) 

12,34 77,81 14,99 105,03 1,21 0,87- 1,70 0,25 

Cl/F (L/h) 
106,00 80,55 89,70 101,84 0,85 0,65 - 1,10 0,98 

5-OH-Omeprazol 

 

Basal EPP-AF® EPP-AF®/Basal 

Parâmetro n Média CV (%) Média CV (%) Razão IC 90% valor p 

AUC o-∞ 

(h.ng/mL) 

16 

54,90 33,08 60,90 43,51 1,11 0,95 - 1,30 0,38 

AUC 0-t 

(h.ng/mL) 

53,37 33,43 59,41 44,20 1,12 0,95 - 1,31 0,43 

Cmax 

(ng/mL) 

23,53 47,89 28,72 54,93 1,22 0,95 - 1,67 0,11 

Cl/F (L/h) 
- - - - - - - 

Midazolam 

 

Basal EPP-AF® EPP-AF®/Basal 

Parâmetro n Média CV (%) Média CV (%) Razão IC 90% valor p 

AUC o-∞ 

(h.ng/mL) 

16 

1,25 50,81 1,43 38,90 1,14 1,03 - 1,28 0,10 

AUC 0-t 

(h.ng/mL) 
1,21 50,52 1,39 38,52 1,15 1,03 - 1,29 0,10 

Cmax 

(ng/mL) 

0,47 48,37 0,57 45,88 1,21 1,00 - 1,46 0,25 

Cl/F (L/h) 
160,00 51,73 140,00 44,34 0,87 0,78 - 0,98 0,07 

 

 

 

 

AUC0-∞: área sob a curva concentração plasmática versus tempo extrapolada ao infinito; AUC0-t: área sob a curva concentração 

plasmática versus tempo, do tempo ao último tempo quantificável; Cmax: concentração plasmática máxima observada; Cl/F: clearance 

aparente; n: número de voluntários analisados. 

Dados representam a média geométrica, coeficiente de variação (CV) e intervalo de confiança 90% (CI) 

* p < 0,1 (teste Wilcoxon). 
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Tabela 16 - Valores da média geométrica, CV (%) e IC90% para os principais parâmetros farmacocinéticos do metoprolol, 

α-OH- metoprolol e cafeína antes e após o uso de 375 mg/dia de EPP-AF® administrado de forma oral por 15 dias 

Metoprolol 

 

Basal EPP-AF® EPP-AF®/Basal 

Parâmetro n Média CV (%) Média CV (%) Razão IC 90% valor p 

AUC o-∞ 

(h.ng/mL) 

15 

22,70 86,10 23,30 75,71 1,03 0,90 - 1,18 0,64 

AUC 0-t 

(h.ng/mL) 

20,59 82,02 21,38 73,28 1,04 0,92 - 1,18 0,85 

Cmax 

(ng/mL) 

5,28 72,73% 4,98 62,30 0,94 0,80 - 1,12 0,38 

Cl/F (L/h) 
441,00 85,05% 429,00 82,22 0,97 0,85 - 1,11 0,76 

α-OH-Metoprolol 

 

Basal EPP-AF® EPP-AF®/Basal 

Parâmetro n Média CV (%) Média CV (%) Razão IC 90% valor p 

AUC o-∞ 

(h.ng/mL) 

15 

39,10 33,51 41,20 28,53 1,05 0,97 - 1,14 0,23 

AUC 0-t 

(h.ng/mL) 

28,64 35,95 30,14 34,50 1,05 0,99 - 1,12 0,11 

Cmax 

(ng/mL) 

4,73 44,78 4,70 48,50 0,99 0,88 - 1,12 0,98 

Cl/F (L/h) 
- - - - - - - 

Cafeína 

 

Basal EPP-AF® EPP-AF®/Basal 

Parâmetro n Média CV (%) Média CV (%) Razão IC 90% valor p 

AUC o-∞ 

(h.ng/mL) 

16 

1085,00 70,51 999,00 52,50 0,92 0,72 - 1,18 0,53 

AUC 0-t 

(h.ng/mL) 
896,60 53,33 867,80 51,17 0,97 0,77 - 1,21 0,94 

Cmax 

(ng/mL) 

215,20 38,84 188,30 45,88 0,87 0,69 - 1,11 0,50 

Cl/F (L/h) 
9,21 64,13 10,00 57,74 1,09 0,85 - 1,39 0,63 

 

 

 

 

AUC0-∞: área sob a curva concentração plasmática versus tempo extrapolada ao infinito; AUC0-t: área sob a curva concentração 

plasmática versus tempo, do tempo ao último tempo quantificável; Cmax: concentração plasmática máxima observada; Cl/F: clearance 

aparente; n: número de voluntários analisados. 

Dados representam a média geométrica, coeficiente de variação (CV) e intervalo de confiança 90% (CI) 

* p < 0,1 (teste Wilcoxon). 
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Figura 18 – Efeito do EPP -AF® na farmacocinética dos fármacos utilizados no coquetel. Dados avaliados antes (basal) e 

após a administração de 375 mg/dia de EPP-AF® por via oral por 15 dias. 

 

 

AUC0-∞: área sob a curva concentração plasmática versus tempo extrapolada ao infinito; AUC0-t: área sob a curva concentração plasmática 

versus tempo, do tempo ao último tempo quantificável; Cmax: concentração plasmática máxima observada; Cl/F: clearance aparente;  

Dados representam a média geométrica das razões EPP-AF®/basal com intervalos de confiança 90% 
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Tabela 17 - Valores da média geométrica, CV (%) e IC90% das razões metabólicas E3174/losartana, 5-OH-

omeprazol/omeprazol e α - OH-metoprolol/metoprolol -OH-metoprolol, antes e após o uso de 375 mg/dia de EPP-AF® 

administrado de forma oral por 15 dias 

  
 Basal EPP-AF® EPP-AF®/Basal 

 AUC 

(h.ng/mL) 
n Média CV (%) Média CV (%) Razão IC 90% valor p 

E-3174/Losartana AUC 0-t 
15 1,95 56,75 2,16 45,27 1,11 0,98 - 1,25 0,34 

5-OH-

Omeprazol/Omeprazol 

AUC 0-t 

16 

2,87 64,48 2,70 69,66 0,94 0,81 - 1,10 0,78 

AUC o-∞ 2,91 63,86 3,23 47,23 1,11 0,95 - 1,30 0,94 

α-OH-

Metoprolol/Metoprolol 

AUC 0-t 

15 

1,39 92,53 1,41 75,75 1,01 0,88 - 1,16 0,52 

AUC o-∞ 1,72 87,38 1,77 74,76 1,03 0,90 - 1,17 0,77 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 - Efeito do EPP -AF® sobre as razões das AUCs metabólito/fármaco (E-3174/Losartana), (5-OH- omeprazol/ 

omeprazol) e (α-OH-metoprolol/ metoprolol). Dados avaliados antes (basal) e após a administração de 375 mg/dia de EPP-

AF® por via oral por 15 dias 

 

 

 

 

 

 

AUC0-∞: área sob a curva concentração plasmática versus tempo extrapolada ao infinito; AUC0-t: área sob a curva concentração plasmática 

versus tempo, do tempo ao último tempo quantificável; Cmax: concentração plasmática máxima observada; Cl/F: clearance aparente;  

Dados representam a média geométrica das razões EPP-AF®/basal com intervalos de confiança 90% 
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Figura 20 - Curva concentração plasmática vs tempo da fexofenadina até 12 horas após a administração do coquetel de 

fármacos. Dados representam a média e desvio padrão antes (basal) e após a administração de 375 mg/dia de EPP-AF® por 
via oral por 15 dias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 21 - Curva concentração plasmática vs tempo do midazolam até 12 horas após a administração do coquetel de 
fármacos. Dados representam a média e desvio padrão antes (basal – linha pontilhada azul) e após a administração de 375 

mg/dia de EPP-AF® (linha cheia vermelha) por via oral por 15 dias 
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Figura 22 - Curva concentração plasmática vs tempo do losartana até 12 horas após a administração do coquetel de 

fármacos. Dados representam a média e desvio padrão antes (basal – linha pontilhada azul) e após a administração de 375 
mg/dia de EPP-AF® (linha cheia vermelha) por via oral por 15 dias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23 - Curva concentração plasmática vs tempo do E-3174 até 12 horas após a administração do coquetel de fármacos. 

Dados representam a média e desvio padrão antes (basal – linha pontilhada azul) e após a administração de 375 mg/dia de 

EPP-AF® (linha cheia vermelha) por via oral por 15 dias 
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Figura 24 - Curva concentração plasmática vs tempo do omeprazol até 12 horas após a administração do coquetel de 

fármacos. Dados representam a média e desvio padrão antes (basal – linha pontilhada azul) e após a administração de 375 

mg/dia de EPP-AF® (linha cheia vermelha) por via oral por 15 dias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 25 - Curva concentração plasmática vs tempo do 5-OH-omeprazol até 12 horas após a administração do coquetel de 
fármacos. Dados representam a média e desvio padrão antes (basal – linha pontilhada azul) e após a administração de 375 

mg/dia de EPP-AF® (linha cheia vermelha) por via oral por 15 dias 
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Figura 26 -Curva concentração plasmática vs tempo do metoprolol até 12 horas após a administração do coquetel de 

fármacos. Dados representam a média e desvio padrão antes (basal – linha pontilhada azul) e após a administração de 375 

mg/dia de EPP-AF® (linha cheia vermelha) por via oral por 15 dias 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27 - Curva concentração plasmática vs tempo do α-OH-metoprolol até 12 horas após a administração do coquetel de 

fármacos. Dados representam a média e desvio padrão antes (basal – linha pontilhada azul) e após a administração de 375 
mg/dia de EPP-AF® (linha cheia vermelha) por via oral por 15 dias 
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Figura 28 - Curva concentração plasmática vs tempo da cafeína até 12 horas após a administração do coquetel de fármacos. 

Dados representam a média e desvio padrão antes (basal – linha pontilhada azul) e após a administração de 375 mg/dia de 

EPP-AF® (linha cheia vermelha) por via oral por 15 dias 
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6. DISCUSSÃO 

O objetivo principal deste estudo foi avaliar o potencial de interação do EPP-AF® com 

as principais enzimas CYP envolvidas no metabolismo e com o transportador P-gp através de 

ensaio in vivo do tipo coquetel de fármacos, utilizando doses subterapêuticas dos marcadores 

(cafeína, losartana, omeprazol, metoprolol, midazolam e fexofenadina) das enzimas CYP1A2, 

2C9, 2C19, 2D6, 3A4 e do transportador de efluxo P-gp.  

Os estudos de segurança através da fenotipagem de isoformas do CYP individualmente 

envolvem diversos ensaios que demandam elevada carga de trabalho, excessiva quantidade de 

tempo e podem não garantir a completa avalição de todas as possíveis interações (ZHOU; 

TONG; MCLEOD, 2004). Assim, diversos coquetéis de fármacos marcadores foram 

recentemente desenvolvidos com o objetivo de avaliar a atividade de mais de uma enzima 

CYP sob as mesmas condições em um único ensaio, permitindo investigar possíveis 

interações medicamentosas nas fases iniciais do desenvolvimento de fármacos (FRYE et al., 

1997; CHRISTENSEN et al., 2003; SHARMA et al., 2004; FUHR et al., 2007; 

WOHLFARTH et al., 2012; DONZELLI et al., 2014). 

Durante o desenvolvimento de um coquetel é preciso garantir que a inclusão de vários 

fármacos ou metabólitos não cause interferências analíticas, que o custo seja aceitável, que os 

fármacos marcadores escolhidos estejam universalmente disponíveis no momento do uso e 

para ensaios futuros e, principalmente, que estes não apresentem interações farmacodinâmicas 

ou farmacocinéticas entre si, o que pode ser minimizado pela utilização de baixas doses que 

não comprometam a quantificação dos fármacos marcadores e seus metabólitos em fluidos 

biológicos (ZHOU; TONG; MCLEOD, 2004). 

No presente estudo foi proposto um novo coquetel desenvolvido com base nos trabalhos 

de Donzelli et al (2014) que validaram um coquetel utilizando 100 mg de cafeína, 12,5 mg de 

losartana, 10 mg de omeprazol, 12,5 mg de metoprolol, 2 mg de midazolam e 12,5 mg de 

clorzoxazona, com a diferença que em nosso trabalho retiramos a clorzoxazona e incluímos a 

fexofenadina (marcador da P-gp), previamente avaliada conjuntamente com os fármacos 

omeprazol, cafeína e midazolam no coquetel desenvolvido por Bosilkovska et al. (2014) 

(BOSILKOVSKA, 2014b; DONZELLI et al., 2014).  

Os marcadores utilizados neste coquetel (cafeína 10 mg, omeprazol 2 mg, metoprolol 10 

mg, losartana 2 mg, midazolam 0,2 mg e fexofenadina 10 mg) foram selecionados seguindo 

as recomendações de agências reguladoras internacionais (FDA e EMEA) e diversos trabalhos 

da literatura (FRANK; JAEHDE; FUHR, 2007; FUHR et al., 2007; EMEA, 2010; VIDEAU 
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et al., 2010; FDA, 2012; WOHLFARTH et al., 2012), observando não somente a 

especificidade, mas uma série de outros critérios, entre os quais segurança nas doses 

administradas; disponibilidade comercial; facilidade de administração e ausência de interação 

entre eles. 

Além disso, com o objetivo de minimizar os riscos de aparecimento de efeitos adversos 

aos voluntários, reduzir o potencial de efeito farmacodinâmico dos fármacos e as interações 

metabólicas entre os marcadores, as doses utilizadas no coquetel foram aproximadamente 10 

vezes menores do que aquelas utilizadas na farmacoterapia convencional, o que possibilitou o 

uso associado dos dois fármacos hipotensores (losartana e metoprolol) e a administração de 

midazolam sem a ocorrência do efeito sedativo. 

O coquetel foi manipulado em uma única cápsula gelatinosa e administrado oralmente 

de modo a refletir tanto as atividades das enzimas CYP hepáticas quanto intestinais, que é 

particularmente relevante no caso do CYP3A, tendo midazolam como fármaco marcador 

(TURPAULT et al., 2009). Idealmente, a fenotipagem deveria utilizar um método não 

invasivo de coleta de amostras biológicas, tais como urina ou ar expirado. No entanto, devido 

as características dos fármacos utilizados nesse coquetel e aos problemas existentes nos 

ensaios utilizando urina (interferência na quantificação devido variações no pH, ingestão de 

líquidos, volume de urina coletado), a quantificação dos fármacos neste trabalho foi realizada 

em amostras seriadas de plasma coletadas até 12 horas após a ingestão do coquetel. 

Os voluntários foram genotipados para as isoformas CYP2C9 (*2, *3), CYP2C19 (*2 e 

*3) e CYP2D6 (*2, *3, *4, *5, *9, *10, *17, *29, *35 e *41), sendo que dois (02) foram 

classificados como PM para as enzimas CYP2C9 (CYP2C9*3/3) e CYP2D6 (CYP2D6 *4/*4) 

e excluídos do estudo de seus fármacos marcadores, losartana e metoprolol, respectivamente.  

Dados referentes a frequência alélica dos polimorfismos do CYP2C9, CYP2C19 e 

CYP2D6 disponíveis no Portal REFARGEN (http://www.refargen.org.br) mostram que em 

uma amostra de 2062 indivíduos da população brasileira a frequência alélica do polimorfismo 

CYP2C9* 2 é de aproximadamente 10%, semelhante a frequência alélica encontrada em 

nosso estudo (6,2%). No entanto, para o alelo CYP2C9*3, encontramos um voluntário 

homozigoto (CYP2C9 *3/*3) elevando a frequência desse alelo em nossa amostra para 

15,6%, três vezes acima da frequência encontrada na amostra estudada da população 

brasileira (5,2%) (REFARGEN, 2017a). Esse voluntário foi classificado como PM e excluído 

do estudo da losartana e seu metabólito E-3174, marcadores da atividade do CYP2C9.  

As frequências alélicas dos polimorfismos do CYP2C19*2 e *3 dessa mesma amostra 

de 2062 indivíduos são reportadas em torno de 12,5% e 0%, respectivamente, ao passo que 
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em nossa amostra de 16 voluntários observamos em torno de 6% do alelo *2 e 0% do alelo *3 

(REFARGEN, 2017b).  

Com relação aos polimorfismos do CYP2D6, em uma amostra heterogênea de 2040 

indivíduos, incluindo brancos, negros e pardos de quatros regiões brasileiras (Norte, Nordeste, 

Sudeste e Sul), as frequências reportadas dos alelos *2, *3, *4, *9, *10, *17, *29, *39, *41, 

são respectivamente, 19,5%; 0,8%; 10,2%; 1,2%; 1,6%; 3,8%; 2,3%; 07% e 6,7% 

(REFARGEN, 2017c, FRIEDRICH et al., 2014). Esses valores mostram-se em 

correspondência aos valores encontrados em nosso estudo (Tabelas 8 e 9), onde um (01) 

indivíduo foi identificado como portador do genótipo CYP2D6*4/*4, classificado como PM 

e, portanto, excluído do estudo do metoprolol e seu metabólito α-OH-metoprolol, marcadores 

da atividade do CYP2D6.  

Durante a fase de triagem, os voluntários foram submetidos a exames clínicos e 

laboratoriais para avaliação do estado de saúde. Apresentaram idade média de 31,5 ± 5,2 anos 

e IMC de 26,5 ± 3,4, classificado de acordo com a tabela da Organização Mundial da Saúde 

em sobrepeso, mas dentro do limite de ±15% do valor considerável normal estipulado como 

critério de inclusão no estudo (WHO, 2000). Com relação ao gênero e etnia, a maioria dos 

voluntários eram do sexo masculino (11) e autodeclarados brancos (15). Nenhum dos 

voluntários relatou uso de medicamentos, cigarro e álcool e todos apresentaram avaliação 

física, clínica e laboratorial dentro da normalidade, não havendo nenhuma doença associada. 

Também não foram observadas diferenças significativas entre os parâmetros avaliados antes e 

após o uso de EPP-AF® na dose de 125 mg 3x ao dia ao longo de 15 dias, indicando que o 

extrato avaliado se constitui em um medicamento seguro clinicamente na posologia 

administrada (Tabela 7). 

Foi também realizado um eletrocardiograma (ECG) na visita inicial (visita 1) e ao final 

do estudo (visita 4), sendo observada uma redução significante da frequência cardíaca 

(p<0,05) entre os dois períodos (71 ± 12 vs 62 ± 9 bpm), porém sem alteração no intervalo 

QTc (418 ± 18 vs 408 ± 22 ms) (Tabela 7). Também não foram observadas alterações da 

repolarização ventricular ou toxicidade cardíaca pelo produto em investigação, visto que 

nenhum voluntário apresentou alterações clínicas relacionadas à redução da frequência 

cardíaca como síncope ou tonturas. A redução da frequência cardíaca ocorreu dentro dos 

valores considerados normais, indicando que tal alteração estava relacionada, provavelmente, 

a uma maior atividade simpática na primeira visita. Portanto, não se pode estabelecer uma 

relação entre causa e efeito entre a redução da frequência cardíaca e o uso do EPP-AF®. 
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A administração do coquetel em baixas doses, em média dez vezes menores que a dose 

terapêutica, exigiu o desenvolvimento de método analítico empregando LC-MS/MS em 

função da alta sensibilidade e seletividade requeridas. O sistema de detecção por 

espectrometria de massas utilizado foi o triplo quadrupolo XEVO TQ-S equipado com 

interface de ionização por eletronebulização operando no modo íon positivo (Waters 

Corporation, Milford, MA, EUA). 

Os testes iniciais do desenvolvimento do método analítico foram realizados com todos 

os componentes do coquetel com abrangência dos fármacos sob as formas inalterada e 

biotransformada. Nesse método foram empregadas alíquotas de 500 µL de plasma 

enriquecidas com padrão interno, testando-se diversos tipos de colunas cromatográficas 

(Purospher RP-18, LiChrospher® 60-RP-Select B de 125 x 4 mm, LiChrospher® 60-RP-Select 

B de 250 x 4,4 mm e a coluna de UPLC Acquity HSS T3 com partículas de 1,8 µm e 2,1 x 

100 mm) e procedimentos de preparo de amostra. Outros trabalhos que aplicaram método 

semelhante também fizerem uso de colunas C18 (GHASSABIAN et al., 2009; OH et al., 

2012; WOHLFARTH et al., 2012; TANAKA et al., 2014). 

Os procedimentos de preparo de amostra constituem um passo crítico e limitante em 

qualquer método preciso e confiável de análises via LC-MS/MS. Em nosso estudo, os 

fármacos componentes do coquetel apresentam uma ampla diversidade de classes 

terapêuticas, apresentando grande variabilidade de características físico-químicas (omeprazol, 

por exemplo, é uma substância instável em pH ácido, ao passo que a losartana e o E-3174 são 

melhores extraídos em meio ácido), de modo que os procedimentos de extração dos 

compostos do plasma precisavam ser relativamente não específicos.  

A maioria das estratégias que foram desenvolvidas para análise de coquetéis de 

fármacos utilizam diferentes métodos de tratamento de amostra. Oh, et al. (2012) utilizaram 

extração líquido-liquido (OH et al., 2012), enquanto Souverain, Rudaz e Veuthey (2004), 

Donzelli, et al. (2014) e Bosilkovska, et al. (2014) preparam as amostras através da 

precipitação proteica (SOUVERAIN; RUDAZ; VEUTHEY et al., 2004; BOSILKOVSKA, et 

al., 2014a; BOSILKOVSKA, et al., 2014b ; Donzelli et al., 2014). Grande parte dos trabalhos 

envolvendo coquetel, no entanto, utilizam métodos de extração em fase sólida 

(GHASSABIAN et al., 2009; TURPAULT et al., 2009; VIDEAU et al., 2010; WOHLFARTH 

et al., 2012; LIN et al., 2013; DE ANDRES; SOSA-MACIAS; LLERENA, 2014; TANAKA 

et al., 2014).  

Durante o desenvolvimento deste trabalho, diversos procedimentos de preparo de 

amostra foram experimentados na tentativa de se obter uma extração única e adequada de 
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todos os componentes do coquetel do plasma dos voluntários, incluindo extrações líquido-

líquido, precipitação de proteínas, diluição de amostras e extração em fase sólida. No entanto, 

nenhum deles apresentou resultados satisfatórios utilizando o método único de extração e, 

portanto, optou-se pelo desenvolvimento de métodos analíticos separados para os compostos. 

Esse fato representa uma grande limitação em nosso método de análise, uma vez que envolve 

maior número de ensaios, além de procedimentos mais complexos e demorados, resultando 

em custo mais elevado da análise.  

As análises sequenciais dos fármacos marcadores e seus metabólitos foram realizadas 

em três métodos independentes e distintos, identificados como método 1: utilizado para 

separação e análise sequencial da fexofenadina, losartana e seu metabólito ácido E-3174; 

método 2: utilizado para separação e análise sequencial do omeprazol, 5-OH-omeprazol; 

midazolam, metoprolol e α-OH-metoprolol e método 3: utilizado para análise isolada da 

cafeína. Em todos os métodos a combinação coluna/fase móvel proporcionou uma adequada 

separação dos compostos (Figuras 7, 14, 15 e 17) com tempos de corrida curtos (6, 8 e 2 

minutos, respectivamente). 

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, especialmente utilizando doses baixas de 

marcadores. A fase de limpeza compatível com eliminação do efeito residual foi a mesma nos 

três métodos e constituída de uma solução de ácido fórmico 0,1% em etanol:água na 

proporção 50:50 (v/v).  

Devido a ampla variabilidade de características físico-químicas dos compostos, as 

etapas de preparo de amostra foram etapas limitantes dos métodos. No método 1, 400 µL de 

amostras foram extraídas em microcolunas de extração de fase sólida (Oasis® PRIME HLB) 

com diluição do eluato em água na proporção 1:1 (v/v) para melhora do perfil cromatográfico 

e seletividade. No método 2, 200 µL de amostras foram submetidas a processo de extração 

líquido – líquido, enquanto no método 3, foram utilizados 50 µL de plasma para extração da 

cafeína através da precipitação proteica, utilizando solução de ácido fórmico 0,5% em 

metanol (1:5). Em todos os métodos desenvolvidos não foram observados efeito matriz 

avaliado como a observação de coeficientes de variação dos valores de fator de matriz 

normalizado pelo padrão interno (FMN) menores que 15% (Tabelas 10 a 13). 

A linearidade dos métodos de análise de fexofenadina (0,05-20 ng/mL de plasma), 

losartana (0,03 – 5 ng/mL de plasma), E-3174 (0,03 – 5 ng/mL de plasma), omeprazol (0,1 – 
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50 ng/mL de plasma), 5-OH-omeprazol (0,3 – 50 ng/mL de plasma), midazolam (0,01 – 10 

ng/mL de plasma), metoprolol (0,05 – 50 ng/mL de plasma), α-OH-metoprolol (0,05 – 50 

ng/mL de plasma) e cafeína em plasma (5 – 1000 ng/mL de plasma) mostrou-se adequada 

para a aplicação no estudo em questão. Os diversos trabalhos da literatura empregando 

metodologia do coquetel utilizando doses convencionais de marcadores e volumes de plasma 

semelhantes aos nossos obtiverem faixas de linearidade da ordem de 2 a 100 vezes acima das 

obtidas em nosso trabalho (YIN, O. Q. P et al., 2004; GHASSABIAN et al., 2009; 

TURPAULT et al., 2009; VIDEAU et al., 2010; WOHLFARTH et al., 2012; DONZELLI et 

al., 2014; GRANGEON et al., 2017; WILLIAMS et al., 2017). Oh et al (2012), por sua vez, 

utilizaram doses subterapêuticas dos marcadores e obtiveram faixas de linearidade 

semelhantes ao presente estudo, sendo que para alguns compostos, como a losartana e seu 

metabólito, o LIQ foi aproximadamente 3 vezes maior, mesmo utilizando um volume maior 

de plasma (450 µL x 400 µL)(OH et al., 2012). Logo, os três métodos analíticos 

desenvolvidos e validados neste estudo apresentam maior sensibilidade do que a maioria 

reportada na literatura. 

Os métodos de análise dos fármacos componentes do coquetel em plasma mostraram-se 

precisos e exatos com coeficientes de variação e valores de erro padrão relativo inferiores a 

15%. Os estudos de estabilidade avaliados após três e seis ciclos de congelamento e 

descongelamento, após a permanência das amostras durante 4 h à 23°C (curta duração) ou 

após o processamento durante 24 h à 12°C apresentaram coeficientes de variação e valores de 

erro padrão relativo inferiores a 15% quando comparados com amostras recém preparadas 

(Tabelas 10 a 13). 

Em suma, os métodos de análise da fexofenadina, losartana, E-3174, omeprazol, 5-OH-

omeprazol, midazolam, metoprolol, α-OH-metoprolol e cafeína em plasma permitiram a 

quantificação de amostras coletadas até 12 h após a administração de dose única do coquetel 

de fármacos marcadores nas doses 10 mg (fexofenadina, metoprolol e cafeína), 2 mg 

(losartana e omeprazol) e 0,2 mg (midazolam) administradas oralmente aos 16 voluntários 

sadios. 

Estudos de microdoses (dose máxima de 100 µg) foram introduzidos na prática clínica 

com objetivo de minimizar risco da manifestação de reações adversas aos voluntários do 

estudo, assim como possíveis interações entre substratos. Inicialmente, os estudos focaram em 

avaliar se os parâmetros farmacocinéticos observados em estudos de microdoses prediziam de 

maneira confiável valores observados em estudos com doses convencionais (CROFT et al., 

2012).  
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Um estudo recente mostrou que aproximadamente 80% dos estudos disponíveis na 

literatura apresentam correlação entre valores observados em microdoses e em doses 

terapêuticas (LAPPIN; NOVECK; BURT, 2013). A farmacocinética do midazolam na dose 

de 25 µg foi comparável com dados reportados na literatura utilizando dose de 7,5 mg, 

indicando que o fármaco apresenta linearidade farmacocinética em uma faixa de concentração 

de até 300 vezes (LAPPIN et al., 2006). A cafeína e a fexofenadina também apresentaram 

boas correlações entre estudos de microdoses (25 µg) e estudos convencionais (cafeína 250 

mg e fexofenadina 60 mg, respectivamente) (YAMAZAKI et al., 2010; CROFT et al., 2012), 

assim como a losartana (100 µg vs 50 mg) (MAHAJAN et al., 2009).  

Não foram encontrados dados na literatura envolvendo estudos clínicos de microdoses 

de metoprolol. O único estudo com esse marcador foi conduzido em ratos nas doses de 1,67; 

16,7; 167,0 e 1670,0 µg/kg. No entanto, os resultados foram inconclusivos devido à falta de 

sensibilidade do método analítico (NI et al., 2008). Do mesmo modo, um estudo avaliando o 

potencial de interação do omeprazol na presença de indutores e inibidores do CYP2C19, 

mostrou resultados inconclusivos entre microdoses e doses convencionais, devido ao baixo 

número de voluntários selecionados para o estudo e não consideração dos polimorfismos 

genéticos (PARK et al., 2017). 

De modo geral, os dados acima elencados indicam que as doses escolhidas para a 

aplicação do coquetel deste trabalho (cafeína 10 mg, omeprazol 2 mg, metoprolol 10 mg, 

losartana 2 mg, midazolam 0,2 mg e fexofenadina 10 mg) encontram-se dentro da faixa de 

linearidade farmacocinética dos marcadores. Além disso, diversos estudos mostraram 

ausência de interações entre cafeína, omeprazol, midazolam, losartana, metoprolol e 

fexofenadina (STREETMAN; BERTINO; NAFZIGER, 2000; RYU et al., 2007; 

BOSILKOVSKA, et al., 2014b; DONZELLI et al., 2014). 

Estudos de fenotipagem são realizados através da administração de um fármaco 

marcador substrato seletivo da enzima a ser estudada, seguido da determinação da atividade 

enzimática a partir de um parâmetro métrico, que podem incluir o cálculo do clearance 

sistêmico, clearance parcial, concentrações plasmáticas em tempos específicos ou a razão 

metabólica em plasma, saliva ou urina (FUHR et al., 2007). O uso de concentrações obtidas 

em tempos específicos é controverso, uma vez que esse parâmetro pode não fornecer 

informações suficientes relacionadas a extensão das alterações na atividade das enzimas CYP 

(MA; NAFZIGER; BERTINO, 2012). 

Embora seja necessária realização de um elevado número de coletas de sangue, o 

principal e mais confiável parâmetro que reflete a atividade de uma enzima em particular é o 
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cálculo da área sob a curva concentração plasmática vs tempo (AUC), visto que interações 

farmacocinéticas diferentes das causadas por modificações enzimáticas, tais como retardo na 

absorção, podem ocorrer e serem erroneamente atribuídas a mudanças na atividade da enzima 

quando a concentração plasmática é avaliada somente em um determinado tempo após a 

administração do fármaco marcador (EMEA, 2012; DOROSHYENKO et al., 2013). Dessa 

forma, este trabalho considerou como parâmetros primários para avaliação das potenciais 

interações entre APP-AF® e enzimas CYP, as médias geométricas e intervalos de confiança 

90% da AUC 0-t, AUC 0-∞, Cmax
 e clearance aparente (Cl/F) dos fármacos marcadores e seus 

metabólitos e como parâmetros secundários as razões das áreas sob a curva concentração 

plasmática versus tempo do metabólito pelo fármaco inalterado (AUC metabólito/AUC 

fármaco inalterado). 

As Figuras 20 a 28 mostram as curvas de concentração plasmática versus tempo dos 

diferentes fármacos e seus metabólitos, enquanto as Tabelas 20 a 28 (Apêndice) apresentam 

as médias dos parâmetros farmacocinéticos dos nove compostos avaliados no plasma dos 

voluntários sadios investigados antes e após o uso de 375 mg/dia de EPP-AF® administrados 

por via oral por 15 dias. 

A losartana é oxidada a seu metabólito ativo, E-3174, via CYP2C9, com uma pequena 

contribuição do CYP3A4 (STEARNS et al., 1995), por isso ainda existem controvérsias 

quanto a utilidade deste fármaco como marcador da atividade do CYP2C9. No entanto, a 

losartana foi escolhida como fármaco marcador do CYP2C9, uma vez que os demais 

marcadores propostos apresentam problemas de disponibilidade comercial (tolbutamida) ou 

de segurança (varfarina devido ao aumento do risco de hemorragias), além do longo tempo de 

coleta de amostras biológicas (ao menos 72 horas para a varfarina) (FUHR et al., 2007). 

Os trabalhos publicados com losartana como marcador do CYP2C9 foram realizados 

com diferentes doses, que variavam entre 2 mg e 50 mg. Nesses trabalhos foram observados 

diferentes valores de Cmax, dependendo da dose utilizada. Oh et al. (2012), utilizaram doses 

subterapêuticas de 2 mg, obtiveram Cmax em torno de 2,5 ng/mL para a losartana e 6 ng/mL 

para seu metabólito, semelhantes aos valores encontrados neste estudo de 1,96 e 2,57 ng/mL, 

para o fármaco inalterado e seu metabólito, respectivamente. Outros trabalhos realizados na 

população asiática com doses de 50 mg e tempos de coleta de 24 horas encontraram valores 

de AUC0-t para a losartana que variaram entre 409 e 610 h.ng/mL (HAN et al., 2009; KIM et 

al., 2016), compatíveis ao valor de 9,38 h.ng/mL encontrado em nosso estudo com dose 25 

vezes menor e metade do tempo de coleta (12h), demostrando farmacocinética linear entre os 

estudos com doses subterapêuticas e doses convencionais (Tabela 18). 
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O omeprazol passou a ser utilizado como fármaco marcador da enzima CYP2C19 

depois que a disponibilidade comercial da mefenitoína tornou-se limitada e que questões 

relativas à sua estabilidade a longo prazo passaram a ser abordadas. Embora em alguns 

estudos o omeprazol seja considerado um inibidor ou indutor do CYP1A2, o uso de doses 

únicas em baixas dosagens torna essa interação improvável, possibilitando sua utilização em 

vários coquetéis (FUHR et al., 2007; GHASSABIAN et al., 2009). 

O omeprazol é metabolizado a 5-OH-omeprazol pelo CYP2C19, que por sua vez, 

apresenta polimorfismos genéticos responsáveis por pronunciadas diferenças intra e 

interindividuais na resposta e disposição cinética dos fármacos (GONZALEZ et al., 2003). 

Trabalhos com baixas doses de omeprazol (0,1; 0,2 e 5 mg) observaram valores de Cmax 

respectivamente de 1,88; 2,60 e 28 ng/mL. Na dose de 0,1 mg e período de coleta de 24h, a 

AUC0-t foi 2,61 h.ng/mL, enquanto na dose de 5 mg e coleta ao longo de 8 h, a AUC 0-t 

apresentou um valor de 61,10 h.ng/mL (OH et al., 2012; BOSILKOVSKA, et al., 2014b; 

PARK et al., 2017). Os trabalhos apresentam valores correspondentes entre si e com o nosso 

trabalho que ao utilizar dose de 2 mg e tempo de coleta de 12 h, apresentou valores de Cmax e 

AUC0-t, respectivamente de 17 ng/mL e 25,78 h.ng/mL. Outros estudos com doses 5 e 10 

vezes maiores (10 e 20 mg) que as utilizadas neste trabalho também encontraram valores 

correspondentes (Cmax 88, 7 e 187 ng/mL; AUC0-∞ 157 e 396 h.ng/mL) (TURPAULT et al., 

2009; LENUZZA et al., 2014). Esses dados indicam haver uma farmacocinética linear do 

omeprazol em uma ampla faixa de doses (Tabela 18).  

Após administração de dose oral, o midazolam sofre hidroxilação pelas enzimas 

CYP3A4 intestinais e hepáticas, enquanto quando administrado por via intravenosa há um 

predomínio do metabolismo hepático, sendo o cálculo do clearance sistêmico uma das 

métricas validadas mais confiáveis (ZHOU et al., 2004). Em uma de revisão publicada por 

Streetman, Bertino e Nafziger (2000), os autores indicaram haver vários estudos mostrando 

que o clearance total do midazolam correlaciona-se com atividade do CYP3A 

(STREETMAN; BERTINO; NAFZIGER, 2000).  

Eap et al. (2004) ao utilizar baixas doses de midazolam (0,075 e 7,5 mg) e tempo de 

coleta ao longo de 6 horas após a administração encontraram valores de Cmax, AUC0-∞, meia-

vida de eliminação (t1/2), tempo para atingir concentração plasmática máxima (tmax) e 

clearance semelhantes ao encontrado em nosso trabalho com dose de 0,2 mg e 12h de coleta 

(Cmax 0,31 e 26 versus 0,53 ng/mL; AUC0-∞ 0,68 e 67 versus 1,40 h.ng/mL; t1/2 1,7 e 2,2 

versus 1,21 h; tmax 8,8 e 07 versus 1,04 h; clearance 128 e 129 versus 180 L/h) (EAP et al., 

2004), que confirma os dados disponíveis na literatura que a farmacocinética do midazolam 
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apresenta linearidade em faixa de concentração de até 300 vezes (LAPPIN et al., 2006; 

CROFT et al., 2012). 

Trabalhos mais recente com doses de 1 e 2 mg de midazolam e coletas ao longo de 8 e 

48 h, respectivamente, também encontraram valores de Cmax (3,4 e 8,78 ng/mL) e AUC 0-t (7,5 

e 21,1 h.ng/mL) em concordância com nossos dados (Cmax 0,53 ng/mL e AUC 0-t 1,36 

h.ng/mL) (Tabela 19) (BOSILKOVSKA et al., 2014b; ARMANI et al., 2017). 

A via do CYP2D6 é responsável por aproximadamente 70-80% do metabolismo do 

metoprolol em pelo menos três metabólitos (O-demetil metoprolol, N-dealquil metoprolol e 

metoprolol ácido), sendo a via exclusiva para o metabolismo do metoprolol em α- OH-

metoprolol (JIN et al., 2008), fato que torna as razões fármaco/metabólito 

(metabólito/fármaco) um bom parâmetro de avaliação da atividade desta enzima (DONZELLI 

et al., 2014). 

Em nosso trabalho ao utilizar uma dose de metoprolol de 10 mg com coletas de plasma 

ao longo de 12 h, encontramos valores de Cmax (6,66 ng/mL), AUC 0-∞ (33,59 h.ng/mL), t1/2 

(2,90 horas) e tmax (1,55 horas) compatíveis com os valores encontrados em outros trabalhos 

utilizando dose 10 vezes maior (100 mg) e com coletas de plasma em tempos superiores. Bae 

et al. (2014) encontraram ao longo de 24 horas valores de Cmax, AUC 0-∞, t1/2 e tmax , 

respectivamente, de 178 ng/mL, 556 h.ng/mL, 2,49 h e 1,0 h, enquanto Jin et al (2008) 

encontraram valores de 114,4 ng/mL (Cmax); 443,170 (AUC 0-∞); 2,7 h (t1/2) e 1,2 h (tmax) 

coletados ao longo de 24 horas, considerando somente os indivíduos de genótipo CYP2D6 

*1/*1(Tabela 19) (JIN et al., 2008; BAE et al., 2014). Esses dados também indicam que o 

metoprolol possui uma ampla faixa de linearidade farmacocinética, embora estudos 

específicos precisam ser realizados para confirmar essa relação. 

A cafeína é quase complemente metabolizada in vivo em 16 metabólitos distintos, sendo 

o CYP1A2 responsável por mais de 95% do metabolismo da cafeína em paraxantina, portanto 

o marcador de escolha para fenotipagem do CYP1A2, sendo relativamente seguro e o único 

cujas métricas estão completamente validadas (PERERA; GROSS; MCLACHLAN, 2012). 

Vários índices metabólicos da cafeína têm sido estudados e propostos, sendo a razão das 

concentrações de paraxantina/cafeína medidas no plasma entre 5-7h após a administração do 

fármaco, o mais conveniente deles. Utiliza-se, também, o clearance da cafeína através da 

medida da área sob a curva concentração plasmática versus tempo. Devido à elevada 

inespecificidade, as razões metabólicas urinárias devem ser evitadas (FUHR et al., 2007; 

RYU et al., 2007). 
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A maioria dos trabalhos existentes na literatura utiliza doses de 100 mg de cafeína, 

sendo que em alguns deles a cafeína é fornecida através da ingestão de um copo de café ou 

coca-cola. Nosso trabalho utilizou dose de 10 mg (dez vezes menor que a usual) administrada 

na forma de cápsula gelatinosa juntamente com os outros fármacos do coquetel. Após um 

período de 12 h de coletas seriadas de plasma, obtivemos valores de Cmax; AUC 0-∞; t1/2, e tmax 

similares aos valores obtidos em diversos trabalhos da literatura (Tabela 19), corroborando 

dados que mostram que a cafeína apresenta uma faixa de linearidade de dose na ordem de 

10.000 vezes (CROFT et al., 2012). 

Além das enzimas CYP, outra fonte de variabilidade farmacocinética dos compostos 

são as proteínas de influxo e efluxo, entre elas a P-gp. No entanto, é preciso cautela quando da 

realização de estudos de interação envolvendo transportadores, uma vez que os 

transportadores são conhecidos por seus mecanismos compensatórios e, de modo geral, 

fármacos marcadores não apresentam seletividade. O fármaco marcador de transportador 

considerado ideal é aquele minimante metabolizado e predominante transportado por único 

transportador (PRUEKSARITANONT et al., 2013; ZHANG; SPARREBOOM, 2017). 

Atualmente existem quatro fármacos mais comumente utilizados como marcadores da 

P-gp: fexofenadina, digoxina, quinidina e talinolol, embora não haja critérios bem 

estabelecidos para a avaliação in vivo da atividade deste transportador (MA et al., 2010). 

Dentre estes, fexofenadina foi escolhida para fazer parte desse coquetel por ser um fármaco 

seguro, disponível comercialmente e por utilizar métodos analíticos bem estabelecidos. Além 

disso, não sofre metabolismo significante, sendo 95% da dose administrada excretada 

inalterada nas fezes e na urina. A maioria dos estudos que utiliza este fármaco como marcador 

realiza amostragens de plasma e urina por um período de no mínimo 24 h após a 

administração. No entanto, alguns estudos empregaram coletas até 8 horas após a 

administração do fármaco e utilizaram como parâmetro para avaliação de sua atividade a 

AUC calculada até o tempo de 8 h após a administração (MA et al., 2010). 

Croft et al. (2012) desenvolveram um coquetel e utilizaram microdoses (25µg) de 

fexofenadina. Os autores encontraram valores de 0,11 ng/mL (Cmax); 0,50 h.ng/mL (AUC 0-∞); 

0,46 h.ng/mL (AUC 0-t); 5,75 h (t1/2) e 1,0 h (tmax) obtidos em coletas de plasma ao longo de 

72 h (Croft et al., 2012). Outros trabalhos, que utilizaram diferentes doses de fexofenadina de 

100 µg e 25 mg, obtiveram valores de 0,31 e 34 ng/mL para Cmax e 2,77 e 181 h.ng/mL, 

respectivamente (LAPPIN et al., 2010; BOSILKOVSKA et al., 2014b), mostrando 

concordância entres os dados da literatura e os dados deste trabalho (Tabela 18). 
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Tabela 18 – Comparativo dos parâmetros farmacocinéticos obtidos no presente trabalho e os valores encontrados na 

literatura 

 

Marcador                      

(dose ) 

Parâmetro 

Presente estudo Literatura 

Fase 1 dose (referência) 

média (%CV) 0,1 mg (a) 0,025 mg (b)iii 25 mg (c) 

Fexofenadina 

(10 mg) 

AUC0-∞  

(h.ng/mL)  
66,8 (35,7) 2,8 0,5 181,3 

AUC0-t  

(h.ng/mL) 
66,2 (35,6) 2,5 0,4 139,6 

Cmax 

 (ng/mL) 
12,0 (38,8) 0,3 0,1 34,4 

t1/2 (h) 3,1 (30,3) 16,0 5,8 3,1 

tmax (h) 2,1 (32,7) - 1,0 2,5 

Cl/F (L/h) 175,5 (49,3) - 
 

161,3 

   
2 mg (d) 50 mg (e)i 50 mg (f)i 

Losartana        

(2 mg) 

AUC0-∞ 

 (h.ng/mL)  
10,2 (49,3) - 425,0 - 

AUC0-t 

 (h.ng/mL) 
9,4 (46,4) - 409,0 610,3 

Cmax 

 (ng/mL) 
1,9 (57,4) 2,5 170,0 223,9 

t1/2 (h) 2,2 (39,6) - 4,4 - 

tmax (h) 2,3 (35,8) - 1,1 - 

Cl/F (L/h) 256,3 (60,2) - 121,0 - 

   
0,1 mgi (g) 5 mgii (c) 10 mg (h) 20 mg (i) 

Omeprazol         

(2 mg) 

AUC0-∞ 

 (h.ng/mL)  
26,1 (92,4) 2,5 - 157,0 396,0 

AUC0-t  

(h.ng/mL) 
25,8 (92,1) 2,4 61,1 - - 

Cmax 

 (ng/mL) 
17,0 (77,8) 1,9 28,6 88,7 187,0 

t1/2 (h) 0,8 (34,5) 1,0 - 0,9 0,9 

tmax (h) 0,9 (31,7) 0,3 - - - 

Cl/F (L/h) 140,9 (80,6) - - 63,9 50,5 

(a) LAPPIN et al., 2010; (b) CROFT et al., 2012; (c) BOSILKOVSKA et al., 2014b; (d) OH et al., 2012; (e) HAN et al., 

2009; (f) KIM et al., 2016; (g) PARK et al., 2017; (h) LENUZZA et al., 2014; (i) TURPAULT et al., 2009. 
itempo de coleta de amostra = 24h;ii tempo de coleta de amostra = 8h;iii tempo de coleta de amostra = 72h 
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Tabela 19 - Comparativo dos parâmetros farmacocinéticos obtidos no presente trabalho e os valores encontrados na literatura 

Marcador                     

(dose ) 

Parâmetro 

 

Presente estudo Literatura 

Fase 1 dose (referência) 

média (%CV) 0,075 mg (a) 7,5 mg (a) 1 mg (b) ⁱ 2 mg (c) ii 

Midazolam    

(0,2 mg) 

AUC0-∞  

(h.ng/mL)  
1,4 (50,8) 0,7 67,0 - 22,0 

AUC0-t  

(h.ng/mL) 
1,4 (50,5) - - 7,5 21,1 

Cmax  

(ng/mL) 
0,5 (48,1) 0,3 26,0 3,4 8,8 

t1/2 (h) 1,2 (27,7) 1,7 2,2 - - 

tmax (h) 1,0 (27,9) 0,8 0,7 - 4,4 

Cl/F (L/h) 180,5 (51,7) 128,0 129,0 - 91, 0 

   
100 mg (d) 100 mg (e) 

Metoprolol     

(10 mg) 

AUC0-∞  

(h.ng/mL)  
33,6 (86,1) 556,0 443,7 

AUC0-t  

(h.ng/mL) 
29,6 (82,0) - - 

Cmax (ng/mL) 6,7 (66,6) 178,0 114,4 

t1/2 (h) 2,9 (23,4) 2,5 2,7 

tmax (h) 1,6 (44,9) 1,0 1,2 

Cl/F (L/h) 648,5 (85,1) - - 

   
73 mg (f) 100 mg (f) 100 mg (g) 100 mg (c) 

Cafeína           

(10 mg) 

AUC0-∞  

(h.ng/mL)  
1339,0 (70,5) 16031,0 14700,0 15500,0 16200,0 

AUC0-t 

 (h.ng/mL) 
1032,0 (53,3) - - - 17200,0 

Cmax (ng/mL) 232,5 (38,8) 1766,0 1840,0 1500,0 2500,0 

t1/2 (h) 3,8 (50,7) 5,9 - 5,5 5,4 

tmax (h) 2,3 (46,7) - - - - 

Cl/F (L/h) 11,2 (64,1) 4,6 8,1  6,7 6,2 

(a) EAP et al., 2004; (b) BOSILKOVSKA et al., 2014b; (c) ARMANI et al., 2017; (d) BAE et al., 2014; (e) JIN et al., 2008; 

(f) LENUZZA et al., 2014; (g) PERERA et al., 2011. 

ⁱ tempo de coleta de amostra = 8h; ii tempo de coleta de amostra = 48h 
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Aumento na atividade das enzimas CYP pode resultar em falha terapêutica causada pela 

redução na exposição sistêmica do substrato, ao passo que diminuição na atividade destas 

enzimas pode levar a aumento da exposição sistêmica e, consequente, aumento da duração ou 

intensidade dos efeitos farmacodinâmicos (PELKONEN et al., 2008; ZANGER et al., 2008). 

Dessa forma, a avaliação do efeito de novos fármacos sobre a atividade do CYP é essencial 

para o desenvolvimento farmacêutico, podendo explicar a variabilidade interindividual, 

investigar o potencial tóxico e prever as interações (LIN et al., 2013).  

As interações fármacos – produtos naturais ocorrem quando a coadministração altera o 

metabolismo do fármaco através da indução ou inibição das enzimas CYP, causando 

possíveis reações adversas. Os produtos naturais contêm um elevado número de constituintes 

ativos, a maioria apresentando potencial para causar interações com fármacos afetando as 

enzimas de diferentes modos e magnitudes.  Além disso, os produtos naturais podem sofrer 

grau variado de absorção, o que torna complexo avaliar o potencial de interação via CYP por 

modelos in vitro. Ainda, pode haver a formação de fitocompostos in vivo, o que amplia o grau 

de incerteza nos modelos de predição in vitro. Assim, revelar o efeito dos compostos naturais 

como um todo pode ter um impacto mais clinicamente significante do que de um único 

componente (YI et al., 2009). 

No presente trabalho, foi utilizado uma mistura de própolis padronizada, cujo 

componente majoritário é a própolis verde, patenteada sob a denominação de EPP-AF®, a 

qual foi administrada oralmente aos voluntários na dose de 375 mg/dia durante 15 dias. 

A avaliação dos parâmetros farmacocinéticos (AUC0-∞, AUC 0-t, Cmax e Cl/F) antes 

(basal) e após a utilização do EPP-AF® mostrou uma alteração nos parâmetros avaliados de 

todos os fármacos marcadores, com exceção do metoprolol e seu metabólito α-OH-

metoprololol, sugerindo potencial interação entre o EPP- AF® e as enzimas CYP 

metabolizadoras dos marcadores (Tabelas 14 a 17; Figuras 18 e 19). 

Uma revisão publicada por Izzo e Ernst (2009) mostrou que a maioria dos produtos 

naturais podem afetar proteínas de efluxo, como a P-gp (IZZO; ERNST, 2009). Dois estudos 

mostraram que a Erva de São João (Hypericum perforatum) reduz a concentração plasmática 

máxima (Cmax) em 38% e aumenta o clearance da fexofenadina, substrato da P-gp, em 

aproximadamente 80% (DRESSER et al., 2003; XIE et al., 2005), enquanto outro trabalho 

sugeriu que o ginko biloba não afeta a farmacocinética desse transportador, embora tenha sido 

observada redução de aproximadamente 18% nas AUC0-t e AUC0-∞ da fexofenadina após a 

ingestão de Ginko biloba (ROBERTSON et al., 2008), o que sugere que a magnitude do efeito 
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foi pequena e que provavelmente não apresente relevância clínica no contexto de interação 

com medicamentos que utilizam este transportador (FDA, 2012). 

Valores semelhantes ao estudo com Ginko biloba foram observados neste trabalho, 

mostrando redução de aproximadamente 18% na AUC0-∞, 26% na AUC0-t, 10% na Cmax e 

aumento de 22% no clearance aparente da fexofenadina (Tabela 14), o que sugere que o EPP-

AF® apresenta potencial de indução da P-gp. No entanto, a magnitude da interação é 

relativamente baixa quando considerados os critérios estabelecidos pelo FDA em seu Guia de 

condução de estudos de interação medicamentosa que considera fármacos inibidores ou 

indutores de P-gp aqueles que promovem aumento ou redução de pelo menos 25% na AUC 

do marcador (FDA, 2012). Deve-se ainda considerar que embora a fexofenadina seja um 

marcador amplamente utilizado para avaliação da atividade da P-gp, a utilização deste 

fármaco no estudo é limitada por sua inespecificidade, visto que a fexofenadina também é 

substrato dos transportadores OATP1B1, OATP1B3 e MRP2 (MATSUSHIMA et al., 2008; 

ZHANG; SPARREBOOM, 2017). 

Com relação ao CYP2C9, observamos pequena redução (13%) na AUC o-∞ da losartana 

após exposição ao EPP-AF® (AUC o-∞ 9,01 vs 7,86 h.ng/mL), sem que houvessem alterações 

significativas nos parâmetros farmacocinéticos do seu metabólito (E-3174) ou nas razões 

AUC metabólito/fármaco inalterado antes e após exposição ao composto (Tabela 14 e Tabela 

17), sugerindo que a provável indução dessa via seja muito fraca e improvável de causar risco 

de interação com medicamentos que compartilham essa mesma via metabólica. 

O omeprazol e seu metabólito, 5-OH-omeprazol, apresentaram comportamentos 

semelhantes após exposição ao EPP-AF®. Ambos mostraram aumento da AUC o-∞ da ordem 

de 18% e 11%, respectivamente, além de aumento na Cmax em torno de 21% (Tabela 15), o 

que sugere a possível inibição do extrato de própolis sobre a isoforma CYP2C19. Um 

trabalho mostrou que o Ginko biloba induz a hidroxilação do omeprazol (redução de 40% na 

AUC de metabolizadores extensivos homozigotos) e reduz o clearance de seu metabólito 5-

OH-omeprazol (43%) após 12 dias tratamento, sugerindo que o Ginko promove indução do 

CYP2C19 (YIN, O. Q et al., 2004). Do mesmo modo, Wang et al. (2004) mostraram redução 

da ordem de 37,5% e 49,6 %, respectivamente, na Cmax e AUC o-∞ do omeprazol após 

administração da Erva de São João por 14 dias (WANG et al., 2004), o que indica a indução 

dessa isoforma.  

A magnitude relativa dos valores encontrados nos estudos com Ginko biloba (YIN, O. 

Q et al., 2004) e Erva de São João (WANG et al., 2004) quando comparados aos dados 

obtidos neste trabalho, somada aos critérios de classificação do potencial indutor e inibidor de 
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enzimas CYP definido pelo FDA, nos quais os inibidores/indutores fracos das enzimas CYP 

são aqueles que promovem aumento/redução da AUC entre 1,25 e 2 vezes ou 

redução/aumento no clearance entre 20-50% (FDA, 2012) e ao fato das razões metabólicas de 

AUC metabólito/fármaco inalterado antes e após a exposição ao EPP-AF® estarem dentro do 

intervalo de 0,8-1,25 (Tabela 17), sugerem que, apesar do EPP-AF® apresentar potencial de 

inibição do CYP2C19, essa interação é de baixa magnitude e clinicamente não relevante. 

Seguindo o mesmo raciocínio de magnitude de interação proposto pelo FDA, exposição 

ao EPP-AF® resultou em aumento de 14% na AUC o-∞ (1,25 vs 1,43 h.ng/mL), aumento de 

21% na Cmax (0,47 vs 0,57 ng/mL) e redução de 13% no clearance do midazolam 

administrado por via oral, sugerindo fraca inibição do CYP3A4 e potencialmente não 

relevante do ponto de vista clínico. Resultados semelhantes, indicaram ausência de interação 

entre fitoterápicos e isoformas CYP, em especial CYP3A4, para uma variedade de produtos, 

incluindo Echinacea, alho, Ginko biloba, Ginseng, Kava Kava e Saw palmetto (IZZO; 

ERNST, 2009). Kim et al. (2016) avaliaram o efeito da exposição ao ginseng vermelho por 

duas semanas sobre as enzimas CYP e relataram redução de 6% na Cmax e aumento de 13% na 

AUC0-t do midazolam administrado por via oral. Assim, os autores concluíram a inexistência 

de interação entre ginseng vermelho e CYP3A4 (KIM et al., 2016). Por outro lado, um estudo 

que avaliou a influência do Panax ginseng, indicou que este possui potencial para reduzir a 

exposição sistêmica de medicamentos metabolizados pelo CYP3A4, caracterizado por 

redução de 34% na AUC0-∞ e aumento de 51% no clearance do midazolam administrado por 

via oral (MALATI et al., 2012). 

No estudo sobre o ginseng vermelho, Kim et al. (2016) também encontraram redução de 

7% na Cmax e aumento de 11% na AUC0-t da cafeína após ingestão do produto natural, 

indicando não haver interação entre ginseng vermelho e enzima CYP1A2 (KIM et al., 2016). 

Os mesmos resultados foram obtidos em um estudo que avaliou a influência do óleo de 

lavanda (silexan) sobre o CYP1A2. Neste estudo observou-se aumento de 14% na AUC0-t da 

cafeína após a ingestão do óleo de lavanda e os autores concluíram pela ausência de interação 

entre o óleo de lavanda e a isoforma CYP1A2 (DOROSHYENKO et al., 2013). Bosilkovska 

et al. (2014) ao utilizarem indutores e inibidores das isoformas CYP observaram redução de 

33% na AUC0-t da cafeína após a exposição a rifampicina e aumento de 92% na AUC0-t da 

cafeína após a exposição a fluvoxamina (BOSILKOVSKA et al., 2014b). No presente 

trabalho, observamos redução de 8% na AUC0-∞ da cafeína e redução de 3% na AUC0-t da 

cafeína após a exposição ao EPP-AF® (Tabela 16), indicando potencial indução clinicamente 

não importante do CYP1A2 (FDA, 2012). 
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O metoprolol e seu metabólito α-OH-metoprolol, marcadores do CYP2D6, foram os 

únicos fármacos, além do metabólito da losartana E-3174, que apresentaram razões dos 

parâmetros farmacocinéticos (AUC0-∞, AUC0-t, Cmax e Cl/F ou razão AUC metabólito/AUC 

fármaco) dentro dos limites do intervalo de confiança 90%, mostrando ausência de interação 

entre o EPP-AF® e a isoforma CYP2D6.  

De maneira geral, observamos que, com exceção do CYP2D6, as razões dos parâmetros 

farmacocinéticos dos marcadores estudados (fexofenadina, losartana, omeprazol, midazolam e 

cafeína) antes e após a exposição ao EPP-AF® sempre apresentavam uma das extremidades 

(superior ou inferior) do IC 90% fora da faixa de potencial interação previamente definida 

(0,80 -1,25) (Figura 18). Os resultados indicam que a administração de EPP-AF® na dose de 

375 mg/dia durante 15 dias apresenta potencial para inibição das isoformas CYP2C19 e 

CYP3A4 e indução das isoformas CYP1A2 e CYP2C9 e do transportador de efluxo P-gp, 

embora a magnitude dessas interações esteja abaixo dos limites considerados de importância 

clínica definidos pelo FDA. Por outro lado, a isoforma CYP2D6 não foi afetada pela presença 

do extrato padronizado de própolis (EPP-AF®). 

Concluindo, os resultados obtidos no presente trabalho apontam para a ausência de 

potencial interação medicamentosa clinicamente relevante do EPP-AF® com os medicamentos 

dependentes de enzimas CYP disponíveis para uso humano. No entanto, é importante 

salientar que embora o método de avaliação de segurança utilizando coquetel de marcadores 

seja um método robusto e sensível que se mostrou adequado para o estudo de potenciais 

interações medicamentosas para produtos naturais, particularmente aquelas envolvendo o 

metabolismo por isoformas CYP, a abrangência do coquetel utilizado nesse trabalho não 

engloba a avaliação de outros transportadores além da P-gp, considerados fundamentais nos 

processos de absorção, distribuição e eliminação dos fármacos. Outra importante limitação do 

estudo é a ausência de avaliação das interações farmacodinâmicas que podem levar a 

potencialização ou redução da ação de fármacos administrados concomitantemente aos 

produtos naturais, como o EPP-AF®. 
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7. CONCLUSÕES 

1. Os métodos de análise da fexofenadina, losartana e seu metabólito E-3174, omeprazol 

e seu metabólito 5-OH-omeprazol, midazolam, metoprolol e seu metabólito α-OH-

metoprolol e cafeína em plasma empregando LC-MS/MS permitiram a aplicação em 

estudo de farmacocinética após administração de dose única do coquetel de fármacos 

marcadores nas doses subterapêuticas de 10 mg (fexofenadina, metoprolol e cafeína), 

2 mg (losartana e omeprazol) e 0,2 mg (midazolam); 

2. As doses administradas possibilitaram administração do coquetel de fármacos com 

excelente perfil de segurança e demonstraram ampla faixa de linearidade 

farmacocinética dos marcadores; 

3. O coquetel de fármacos utilizado mostrou diversas vantagens: 

a. É um método eficiente, robusto e sensível de screening de potenciais interações 

entre produtos naturais e medicamentos dependentes de isoformas CYP e/ou 

transportador P-gp; 

b. Minimiza a influência de variações intra e interindividuais ao longo do tempo, 

visto que pode ser utilizado para avaliar diversas isoformas CYP ao mesmo 

tempo; 

c. Pode ser utilizado para avaliação de interações in vivo quando as avaliações in 

vitro são complexas e de difícil previsão, como no caso dos produtos naturais; 

4. A avaliação dos parâmetros farmacocinéticos (AUC0-∞, AUC 0-t, Cmax e Cl/F) mostrou 

que o EPP-AF® administrado oralmente na dose de 375 mg/dia durante 15 dias modifica 

de forma discreta a atividade do transportador P-gp e das enzimas CYP1A2, CYP2C9, 

CYP2C19 e CYP3A4; 

5. As magnitudes destas modificações se encontram abaixo dos limites considerados de 

importância clínica definidos pelos órgãos reguladores, portanto, sem relevância clínica; 

6. A isoforma CYP2D6 não foi afetada pela presença do extrato padronizado de própolis 

(EPP - AF®). 
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APÊNDICES 

Tabela 20 - Parâmetros farmacocinéticos individuais para fexofenadina antes e após o uso de 375 mg/dia de EPP-AF® 

administrado por via oral por 15 dias (n=16) 

Voluntário 

AUC0-∞ 

(h.ng/mL) 

basal 

AUC0-t 

(h.ng/mL) 

basal 

Cmax 

(ng/mL) 

basal 

T1/2 (h) 

basal 

Tmax (h) 

basal 

Cl/F (L/h) 

basal 

VD/F (L) 

basal 

2 75,57 75,07 17,32 2,70 1,20 132,33 516,21 

3 56,59 56,17 8,96 3,34 1,90 176,71 851,92 

4 86,91 86,31 18,63 3,64 1,99 115,07 604,54 

6 78,78 77,97 14,94 3,55 3,61 126,93 649,32 

7 48,58 48,19 7,94 2,61 2,33 205,87 775,99 

8 101,17 100,32 13,33 3,75 3,35 98,84 534,66 

9 65,19 64,74 14,91 3,03 1,69 153,41 671,05 

10 23,00 22,87 5,48 2,63 1,90 434,72 1646,51 

12 49,97 49,61 9,90 2,77 1,72 200,14 799,40 

13 96,77 96,09 19,89 2,83 2,06 103,33 421,98 

14 94,15 92,19 14,93 0,82 2,27 106,21 126,15 

15 54,41 54,03 10,19 3,46 1,83 183,79 916,27 

16 56,12 55,70 9,53 2,79 1,97 178,19 717,09 

25 51,42 51,09 6,38 5,45 0,87 194,48 1529,35 

26 34,06 33,80 5,44 3,25 2,25 293,56 1375,95 

27 96,01 95,17 14,80 2,55 2,62 104,16 382,64 

Voluntário 

AUC0-∞ 

(h.ng/mL) 

EPP-AF® 

AUC0-t 

(h.ng/mL) 

EPP-AF® 

Cmax 

(ng/mL) 

EPP-AF® 

T1/2 (h) 

EPP-AF® 

Tmax (h) 

EPP-AF® 

Cl/F (L/h) 

EPP-AF® 

VD/F (L) 

EPP-AF® 

2 54,68 51,65 14,89 2,19 1,09 182,89 576,60 

3 74,08 69,39 17,12 1,97 2,95 134,98 384,36 

4 51,32 46,44 10,79 3,13 1,46 194,86 879,65 

6 75,64 68,26 10,83 2,99 2,44 132,20 570,89 

7 55,43 49,24 12,46 3,15 2,14 180,41 820,75 

8 56,84 50,59 9,43 3,10 2,34 175,94 785,87 

9 47,74 43,98 11,25 2,66 2,14 209,46 805,02 

10 49,94 45,70 9,26 2,85 1,18 200,25 823,69 

12 49,03 36,73 7,32 6,56 0,96 203,95 1929,16 

13 79,09 72,75 12,26 2,78 2,20 126,44 507,42 

14 58,62 55,43 10,35 2,31 2,24 170,58 568,07 

15 70,72 63,31 11,12 3,45 1,53 141,41 703,18 

16 44,65 41,32 9,44 2,78 1,16 223,98 897,29 

25 29,37 26,23 7,34 3,20 0,45 340,44 1574,06 

26 16,53 14,20 2,95 3,29 2,26 605,13 2875,53 

27 51,37 47,69 14,09 2,43 2,18 194,68 682,48 

 

 

 

 

AUC0-∞: área sob a curva concentração plasmática versus tempo extrapolada ao infinito; AUC0-t: área sob a curva 

concentração plasmática versus tempo, do tempo ao último tempo quantificável; Cmax: concentração plasmática máxima 

observada; T1/2: tempo de meia vida; Tmax: tempo de observação da concentração plasmática máxima; Cl/F: clearance 

aparente; Vd: volume de distribuição aparente. 
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Tabela 21 -Parâmetros farmacocinéticos individuais para losartana antes e após o uso de 375 mg/dia de EPP-AF® 

administrado por via oral por 15 dias (n=15) 

Voluntário 

AUC0-∞ 

(h.ng/mL) 

basal 

AUC0-t 

(h.ng/mL) 

basal 

Cmax 

(ng/mL) 

basal 

T1/2 (h) 

basal 

Tmax (h) 

basal 

Cl/F (L/h) 

basal 

VD/F (L) 

basal 

2 12,30 11,70 2,82 2,62 1,93 162,58 615,20 

3 6,19 6,02 0,99 0,96 2,66 323,34 447,76 

4 9,21 8,73 1,79 2,22 2,46 217,05 694,49 

6 22,01 19,25 4,18 2,81 3,68 90,86 368,53 

7 4,51 4,34 1,36 2,43 1,25 443,15 1553,17 

8 13,72 12,25 2,11 3,10 3,05 145,75 651,89 

9 15,11 13,28 2,38 3,51 2,09 132,40 669,78 

10 5,08 4,81 0,82 1,93 2,79 393,32 1096,20 

12 14,06 11,61 1,79 2,83 3,27 142,20 581,54 

13 12,32 12,19 4,40 1,81 0,92 162,31 423,03 

14 7,28 7,20 1,56 0,65 1,83 274,90 256,91 

15 2,99 2,88 0,72 2,50 1,06 669,21 2416,63 

16 11,35 11,23 2,25 0,69 1,89 176,16 175,89 

25 11,05 10,02 1,37 2,31 2,61 181,01 602,73 

27 6,05 5,24 0,89 3,14 2,99 330,41 1496,50 

Voluntário 

AUC0-∞ 

(h.ng/mL) 

EPP-AF® 

AUC0-t 

(h.ng/mL) 

EPP-AF® 

Cmax 

(ng/mL) 

EPP-AF® 

T1/2 (h) 

EPP-AF® 

Tmax (h) 

EPP-AF® 

Cl/F (L/h) 

EPP-AF® 

VD/F (L) 

EPP-AF® 

2 10,17 9,57 2,19 2,32 2,01 196,67 657,24 

3 5,27 5,02 0,81 1,93 2,75 379,72 1055,30 

4 7,34 7,24 1,36 1,36 2,21 272,57 536,54 

6 23,24 21,44 3,26 2,98 2,05 86,06 369,68 

7 4,24 4,01 1,13 2,58 1,24 472,18 1757,02 

8 11,31 10,54 2,12 2,23 3,11 176,82 568,16 

9 10,64 9,66 2,03 2,83 2,16 187,95 768,59 

10 5,74 5,58 1,10 1,67 2,40 348,18 840,22 

12 16,56 12,83 1,67 5,39 1,17 120,79 938,72 

13 7,84 7,64 2,24 2,34 1,12 255,10 859,95 

14 5,10 4,73 0,96 2,84 1,66 392,24 1604,90 

15 3,87 3,65 0,75 2,92 1,14 517,44 2177,92 

16 8,25 8,15 1,63 1,39 2,20 242,53 484,83 

25 8,26 7,55 1,10 2,45 2,97 242,07 856,25 

27 5,81 5,54 1,46 2,39 1,74 343,99 1187,15 

 

 

 

 

AUC0-∞: área sob a curva concentração plasmática versus tempo extrapolada ao infinito; AUC0-t: área sob a curva 

concentração plasmática versus tempo, do tempo ao último tempo quantificável; Cmax: concentração plasmática máxima 

observada; T1/2: tempo de meia vida; Tmax: tempo de observação da concentração plasmática máxima; Cl/F: clearance 

aparente; Vd: volume de distribuição aparente. 
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Tabela 22 - Parâmetros farmacocinéticos individuais para E-3174 antes e após o uso de 375 mg/dia de EPP-AF® 

administrado por via oral por 15 dias (n=15) 

Voluntário 

AUC0-t 

(h.ng/mL) 

basal 

Cmax 

(ng/mL) 

basal 

Tmax (h) 

basal 

2 46,83 6,70 8,00 

3 11,71 1,48 8,00 

4 18,11 2,71 8,00 

6 13,78 3,59 10,00 

7 22,56 3,27 8,00 

8 26,69 3,68 10,00 

9 16,46 2,35 8,00 

10 12,95 2,01 8,00 

12 11,78 2,03 8,00 

13 34,79 4,74 5,00 

14 12,47 1,51 8,00 

15 11,38 1,54 8,00 

16 18,49 2,45 6,00 

25 9,13 1,31 6,00 

27 8,96 1,64 8,00 

Voluntário 

AUC0-t 

(h.ng/mL) 

EPP-AF ® 

Cmax 

(ng/mL) 

EPP- AF ® 

Tmax (h) 

EPP-AF ® 

2 29,43 1,75 8,00 

3 10,53 0,70 8,00 

4 15,83 1,37 8,00 

6 25,30 3,74 8,00 

7 16,98 0,95 6,00 

8 21,69 1,55 8,00 

9 9,87 1,67 8,00 

10 16,08 0,88 5,00 

12 16,79 1,88 10,00 

13 27,05 1,79 10,00 

14 16,60 0,91 8,00 

15 14,51 0,70 8,00 

16 18,47 1,52 6,00 

25 7,50 1,04 8,00 

27 8,08 1,16 12,00 

 

 

 

 

 

AUC0-t: área sob a curva concentração plasmática versus tempo, do tempo zero ao 

último tempo quantificável; Cmax: concentração plasmática máxima observada; 

Tmax: tempo de observação da concentração plasmática máxima;  
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Tabela 23 - Parâmetros farmacocinéticos individuais para omeprazol antes e após o uso de 375 mg/dia de EPP-AF® 

administrado por via oral por 15 dias (n=16) 

Voluntário 

AUC0-∞ 

(h.ng/mL) 

basal 

AUC0-t 

(h.ng/mL) 

basal 

Cmax 

(ng/mL) 

basal 

T1/2 (h) 

basal 

Tmax (h) 

basal 

Cl/F (L/h) 

basal 

VD/F (L) 

basal 

2 65,52 64,78 35,71 1,01 1,11 30,52 44,35 

3 21,64 21,02 13,70 0,95 0,70 92,42 127,01 

4 14,13 14,05 7,95 0,49 1,02 141,53 100,43 

6 19,60 19,47 8,03 0,88 1,48 102,06 129,92 

7 7,63 7,46 4,37 0,75 1,04 261,96 282,93 

8 4,11 4,03 2,41 0,58 1,29 486,20 403,85 

9 10,19 10,01 5,09 0,73 0,91 196,33 206,17 

10 31,05 30,83 31,82 0,78 0,36 64,42 72,62 

12 12,91 12,71 6,93 0,79 1,22 154,91 175,53 

13 11,52 11,30 8,83 0,77 0,84 173,55 193,32 

14 11,81 11,69 21,89 0,52 0,86 169,30 126,38 

15 35,09 34,97 37,30 0,54 0,56 57,00 44,13 

16 13,01 12,83 9,67 0,54 0,61 153,78 119,55 

25 93,17 91,19 39,92 1,60 0,86 21,47 49,52 

26 48,07 47,82 28,57 1,01 0,72 41,61 60,48 

27 18,51 18,29 9,86 0,77 1,06 108,04 120,48 

Voluntário 

AUC0-∞ 

(h.ng/mL) 

EPP-AF® 

AUC0-t 

(h.ng/mL) 

EPP-AF® 

Cmax 

(ng/mL) 

EPP-AF® 

T1/2 (h) 

EPP-AF® 

Tmax (h) 

EPP-AF® 

Cl/F (L/h) 

EPP-AF® 

VD/F (L) 

EPP-AF® 

2 123,35 122,84 77,80 0,95 0,41 16,21 22,28 

3 49,34 49,10 30,60 0,69 0,69 40,54 40,52 

4 11,68 11,48 8,17 0,56 0,75 171,28 137,26 

6 13,92 13,70 7,87 0,83 0,89 143,69 172,92 

7 7,28 7,17 4,77 0,70 0,98 274,83 275,79 

8 3,45 3,33 1,41 0,66 1,32 579,97 551,39 

9 16,14 16,02 13,63 0,76 0,46 123,89 136,29 

10 69,68 69,53 86,70 0,64 0,35 28,70 26,51 

12 61,76 61,60 49,50 0,67 0,42 32,38 31,08 

13 11,50 11,37 6,31 0,87 0,62 173,94 219,35 

14 16,93 16,78 12,18 0,60 0,68 118,13 102,03 

15 46,23 46,02 43,70 0,61 0,37 43,27 37,94 

16 8,59 8,44 7,18 0,49 0,61 232,91 165,45 

25 72,81 72,62 59,80 0,87 0,35 27,47 34,44 

26 20,78 19,69 8,86 0,96 1,12 96,25 133,01 

27 18,44 17,99 8,42 0,59 1,44 108,48 92,13 

 

 

 

AUC0-∞: área sob a curva concentração plasmática versus tempo extrapolada ao infinito; AUC0-t: área sob a curva 

concentração plasmática versus tempo, do tempo ao último tempo quantificável; Cmax: concentração plasmática máxima 

observada; T1/2: tempo de meia vida; Tmax: tempo de observação da concentração plasmática máxima; Cl/F: clearance 

aparente; Vd: volume de distribuição aparente. 
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Tabela 24 - Parâmetros farmacocinéticos individuais para 5-OH-omeprazol antes e após o uso de 375 mg/dia de EPP-AF® 

administrado por via oral por 15 dias (n=16) 

Voluntário 

AUC0-∞ 

(h.ng/mL) 

basal 

AUC0-t 

(h.ng/mL) 

basal 

Cmax 

(ng/mL) 

basal 

T1/2 (h) 

basal 

Tmax (h) 

basal 

2 78,42 77,72 27,37 1,32 1,41 

3 40,32 39,44 21,57 1,60 0,85 

4 53,38 52,05 20,74 0,89 1,25 

6 48,61 47,87 15,48 1,16 2,28 

7 50,04 48,91 17,24 1,19 1,41 

8 35,80 35,13 13,83 1,27 1,23 

9 42,59 41,89 16,76 1,15 1,09 

10 61,53 58,59 34,00 1,46 0,71 

12 28,54 25,86 11,37 1,12 1,80 

13 56,05 53,66 29,91 1,17 1,06 

14 74,86 72,32 40,99 1,09 0,59 

15 93,42 91,75 60,60 0,92 0,60 

16 68,03 66,01 31,17 1,09 0,67 

25 89,81 86,66 25,45 2,09 1,12 

26 64,10 63,51 29,21 1,37 0,89 

27 40,80 40,21 17,49 1,10 1,30 

Voluntário 

AUC0-∞ 

(h.ng/mL) 

EPP-AF® 

AUC0-t 

(h.ng/mL) 

EPP-AF® 

Cmax 

(ng/mL) 

EPP-AF® 

T1/2 (h) 

EPP-AF® 

Tmax (h) 

EPP-AF® 

2 124,39 123,19 45,63 1,38 0,68 

3 73,72 73,20 39,53 1,13 0,49 

4 47,78 47,29 21,78 0,78 0,98 

6 52,70 51,50 17,92 1,31 1,17 

7 38,64 38,10 20,14 0,96 1,56 

8 31,28 30,71 11,53 1,10 1,46 

9 46,29 45,76 29,37 1,17 0,66 

10 102,20 99,43 88,30 0,99 0,52 

12 68,35 66,00 35,93 1,12 0,54 

13 53,41 49,81 18,95 1,33 0,93 

14 58,20 55,52 23,72 1,15 0,91 

15 104,52 102,35 62,90 0,95 0,52 

16 62,99 60,87 36,87 1,09 0,68 

25 109,90 108,96 58,90 1,21 0,42 

26 40,28 39,71 16,63 0,79 1,14 

27 43,82 41,87 13,77 0,96 1,69 

 

 

 

AUC0-∞: área sob a curva concentração plasmática versus tempo extrapolada ao infinito; AUC0-t: área sob a 

curva concentração plasmática versus tempo, do tempo ao último tempo quantificável; Cmax: concentração 

plasmática máxima observada; T1/2: tempo de meia vida; Tmax: tempo de observação da concentração 

plasmática máxima. 



109 
 
Tabela 25 - Parâmetros farmacocinéticos individuais para midazolam antes e após o uso de 375 mg/dia de EPP-AF® 

administrado por via oral por 15 dias (n=16) 

Voluntário 

AUC0-∞ 

(h.ng/mL) 

basal 

AUC0-t 

(h.ng/mL) 

basal 

Cmax 

(ng/mL) 

basal 

T1/2 (h) 

basal 

Tmax (h) 

basal 

Cl/F (L/h) 

basal 

VD/F (L) 

basal 

2 1,25 1,23 0,57 0,79 1,17 159,73 532,49 

3 1,05 1,04 0,51 0,70 1,07 189,93 517,64 

4 1,04 1,00 0,37 1,25 1,13 192,43 799,72 

6 2,93 2,78 0,63 1,75 1,91 68,25 364,78 

7 1,77 1,75 0,86 0,74 1,12 113,18 354,62 

8 0,93 0,90 0,29 1,70 1,15 214,77 921,62 

9 0,46 0,43 0,22 1,15 0,81 431,64 1014,25 

10 2,04 1,99 0,94 1,19 0,72 97,86 432,86 

12 0,86 0,83 0,24 1,25 1,15 230,29 3719,39 

13 0,85 0,82 0,33 1,64 0,92 235,59 2014,03 

14 2,72 2,66 0,98 1,05 0,77 73,40 281,71 

15 1,82 1,72 0,61 1,61 0,75 110,19 924,89 

16 0,98 0,96 0,40 1,16 0,85 204,24 898,85 

25 1,74 1,70 0,76 1,16 1,02 114,79 727,80 

26 1,32 1,28 0,57 1,27 0,82 151,76 926,70 

27 0,67 0,65 0,21 0,90 1,23 299,94 1238,59 

Voluntário 

AUC0-∞ 

(h.ng/mL) 

EPP-AF® 

AUC0-t 

(h.ng/mL) 

EPP-AF® 

Cmax 

(ng/mL) 

EPP-AF® 

T1/2 (h) 

EPP-AF® 

Tmax (h) 

EPP-AF® 

Cl/F (L/h) 

EPP-AF® 

VD/F (L) 

EPP-AF® 

2 2,05 1,94 0,72 1,58 1,02 97,76 602,87 

3 1,21 1,19 0,42 0,92 0,94 164,81 503,09 

4 1,27 1,27 0,64 0,58 0,98 156,95 349,10 

6 2,15 2,02 0,52 1,94 1,18 93,20 756,09 

7 1,99 1,94 0,63 1,29 0,99 100,28 474,41 

8 1,18 1,12 0,31 2,09 1,44 169,99 1530,92 

9 0,70 0,69 0,42 0,48 0,98 284,53 420,80 

10 2,60 2,55 1,27 0,92 0,59 77,00 289,58 

12 1,45 1,41 0,76 1,16 0,37 137,62 709,91 

13 0,70 0,68 0,29 1,19 0,87 285,05 1013,89 

14 2,44 2,38 0,73 0,95 1,08 81,96 367,03 

15 1,94 1,90 1,17 0,94 0,65 102,94 449,59 

16 0,83 0,81 0,36 1,17 0,79 240,61 1290,86 

25 1,71 1,67 0,76 1,36 0,41 116,92 647,58 

26 1,42 1,40 0,57 0,85 1,20 140,43 592,95 

27 1,08 1,07 0,38 0,91 1,50 184,60 649,08 

 

 

 

AUC0-∞: área sob a curva concentração plasmática versus tempo extrapolada ao infinito; AUC0-t: área sob a curva 

concentração plasmática versus tempo, do tempo ao último tempo quantificável; Cmax: concentração plasmática 

máxima observada; T1/2: tempo de meia vida; Tmax: tempo de observação da concentração plasmática máxima; 

Cl/F: clearance aparente; Vd: volume de distribuição aparente. 
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Tabela 26 - Parâmetros farmacocinéticos individuais para metoprolol antes e após o uso de 375 mg/dia de EPP-AF® 

administrado por via oral por 15 dias (n=15) 

Voluntário 

AUC0-∞ 

(h.ng/mL) 

basal 

AUC0-t 

(h.ng/mL) 

basal 

Cmax 

(ng/mL) 

basal 

T1/2 (h) 

basal 

Tmax (h) 

basal 

Cl/F (L/h) 

basal 

VD/F (L) 

basal 

2 54,60 48,06 12,97 3,31 1,35 183,15 874,08 

3 6,16 5,64 2,29 2,44 1,07 1622,79 5703,44 

4 10,58 9,99 2,03 2,72 1,38 945,09 3704,38 

6 15,90 14,99 5,53 1,90 3,41 629,09 1721,39 

7 47,74 43,20 9,49 3,14 1,24 209,48 949,37 

8 32,20 28,95 5,16 3,27 2,19 310,52 1466,33 

9 5,40 4,93 1,77 2,34 0,71 1851,51 6258,71 

10 9,87 9,35 5,25 2,39 0,95 1013,20 3486,81 

12 67,31 55,78 10,15 4,14 1,88 148,57 887,01 

13 40,88 38,18 7,50 2,80 1,79 244,60 987,44 

15 15,92 15,27 3,49 2,35 1,34 628,16 2134,13 

16 92,87 78,40 13,28 3,93 2,29 107,68 610,91 

25 80,14 68,53 14,65 3,87 0,93 124,78 696,24 

26 14,45 13,81 4,26 2,33 1,02 692,21 2330,63 

27 9,84 8,96 2,04 2,60 1,71 1016,40 3810,96 

Voluntário 

AUC0-∞ 

(h.ng/mL) 

EPP-AF® 

AUC0-t 

(h.ng/mL) 

EPP-AF® 

Cmax 

(ng/mL) 

EPP-AF® 

T1/2 (h) 

EPP-AF® 

Tmax (h) 

EPP-AF® 

Cl/F (L/h) 

EPP-AF® 

VD/F (L) 

EPP-AF® 

2 59,52 53,08 8,83 3,63 1,77 168,02 879,59 

3 5,52 4,95 1,07 3,27 1,43 1812,74 8544,29 

4 15,18 14,62 3,82 2,27 1,31 658,86 2160,83 

6 20,85 19,44 3,76 2,79 1,95 479,67 1931,96 

7 34,10 33,93 6,18 0,14 1,67 293,26 60,62 

8 20,84 18,85 4,68 3,00 1,74 479,88 2074,82 

9 8,31 7,71 2,04 2,96 0,88 1203,53 5132,08 

10 8,72 8,35 4,90 2,12 0,43 1146,58 3503,55 

12 60,72 52,06 11,45 4,00 1,24 164,69 951,06 

13 52,95 48,37 8,97 3,17 1,60 188,86 864,13 

15 19,51 18,48 5,15 2,72 0,73 512,69 2013,49 

16 73,37 65,31 12,06 3,23 2,19 136,29 635,30 

25 66,28 57,64 11,68 3,65 1,43 150,89 794,29 

26 12,53 11,95 3,25 2,53 0,96 798,02 2918,23 

27 16,17 13,84 3,01 3,37 2,12 618,41 3006,66 

 

 

 

 

AUC0-∞: área sob a curva concentração plasmática versus tempo extrapolada ao infinito; AUC0-t: área sob a curva 

concentração plasmática versus tempo, do tempo ao último tempo quantificável; Cmax: concentração plasmática máxima 

observada; T1/2: tempo de meia vida; Tmax: tempo de observação da concentração plasmática máxima; Cl/F: clearance 

aparente; Vd: volume de distribuição aparente. 
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Tabela 27 - Parâmetros farmacocinéticos individuais para α-OH metoprolol antes e após o uso de 375 mg/dia de EPP-AF® 

administrado por via oral por 15 dias (n=15) 

Voluntário 

AUC0-∞ 

(h.ng/mL) 

basal 

AUC0-t 

(h.ng/mL) 

basal 

Cmax 

(ng/mL) 

basal 

T1/2 (h) 

basal 

Tmax (h) 

basal 

2 45,58 26,13 3,84 8,64 1,40 

3 24,02 19,50 4,89 4,34 0,85 

4 74,99 58,26 9,36 5,04 1,46 

6 25,10 19,83 3,00 3,62 6,01 

7 61,68 40,65 6,43 6,72 1,61 

8 49,41 32,82 4,20 7,23 2,33 

9 38,67 32,36 7,38 4,08 1,26 

10 39,73 39,42 9,45 0,20 0,94 

12 30,09 18,41 2,34 8,35 1,93 

13 47,23 36,75 5,62 5,38 1,16 

15 41,52 34,83 5,70 4,55 1,26 

16 35,36 22,51 3,14 7,43 2,06 

25 37,21 23,40 3,21 8,11 0,97 

26 37,50 29,65 6,85 4,65 0,74 

27 26,77 19,40 2,57 6,47 1,70 

Voluntário 

AUC0-∞ 

(h.ng/mL) 

EPP-AF® 

AUC0-t 

(h.ng/mL) 

EPP-AF® 

Cmax 

(ng/mL) 

EPP-AF® 

T1/2 (h) 

EPP-AF® 

Tmax (h) 

EPP-AF® 

2 47,62 27,54 3,21 9,94 1,83 

3 28,31 19,59 3,11 6,43 0,87 

4 74,27 59,62 11,00 4,79 1,09 

6 30,74 19,36 2,38 8,30 1,60 

7 45,20 45,12 4,67 0,04 1,28 

8 48,96 35,64 6,31 5,74 1,57 

9 47,47 36,37 5,61 5,74 0,32 

10 34,95 29,20 9,50 4,03 1,14 

12 24,75 16,67 2,52 7,09 1,15 

13 46,48 36,63 5,56 5,13 1,88 

15 47,91 37,66 7,38 5,04 0,72 

16 41,84 28,77 3,58 7,08 1,75 

25 51,78 31,46 4,24 8,86 1,22 

26 39,81 29,20 5,50 5,62 0,92 

27 31,33 23,80 3,41 5,44 2,33 

 

 

 

 

AUC0-∞: área sob a curva concentração plasmática versus tempo extrapolada ao infinito; AUC0-t: área sob a curva 

concentração plasmática versus tempo, do tempo ao último tempo quantificável; Cmax: concentração plasmática máxima 

observada; T1/2: tempo de meia vida; Tmax: tempo de observação da concentração plasmática máxima. 
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Tabela 28 - Parâmetros farmacocinéticos individuais para cafeína antes e após o uso de 375 mg/dia de EPP-AF® 

administrado por via oral por 15 dias (n=15) 

Voluntário 

AUC0-∞ 

(h.ng/mL) 

basal 

AUC0-t 

(h.ng/mL) 

basal 

Cmax 

(ng/mL) 

basal 

T1/2 (h) 

basal 

Tmax (h) 

basal 

Cl/F (L/h) 

basal 

VD/F (L) 

basal 

2 1503,82 1210,16 224,82 4,49 1,26 6,65 43,11 

3 820,71 659,19 329,47 5,21 0,63 12,18 91,55 

4 1296,16 1116,86 428,90 2,39 3,48 7,72 26,59 

6 1200,01 1033,66 184,06 2,73 3,98 8,33 32,79 

7 1485,04 1183,45 224,32 4,38 3,05 6,73 42,56 

8 1634,54 1373,47 200,89 2,92 4,19 6,12 25,77 

9 495,24 409,45 186,89 3,13 2,03 20,19 91,18 

10 1004,50 825,93 324,00 3,97 2,27 9,96 57,08 

12 601,89 525,04 149,05 3,29 2,26 16,61 78,89 

13 1204,41 1090,91 242,31 3,19 1,27 8,30 38,22 

14 566,54 560,43 160,60 1,11 1,58 17,65 28,17 

15 2022,33 1639,84 317,32 4,32 1,01 4,94 30,79 

16 2864,41 1819,41 231,22 8,09 2,20 3,49 40,73 

25 3882,86 2267,50 311,08 7,59 2,76 2,58 28,18 

26 366,56 351,56 124,80 1,87 1,43 27,28 73,59 

27 473,22 451,13 80,14 1,94 2,78 21,13 59,14 

Voluntário 

AUC0-∞ 

(h.ng/mL) 

EPP-AF® 

AUC0-t 

(h.ng/mL) 

EPP-AF® 

Cmax 

(ng/mL) 

EPP-AF® 

T1/2 (h) 

EPP-AF® 

Tmax (h) 

EPP-AF® 

Cl/F (L/h) 

EPP-AF® 

VD/F (L) 

EPP-AF® 

2 1302,29 1282,09 217,48 0,34 1,34 7,68 3,78 

3 371,62 317,16 69,86 3,31 0,65 26,91 128,45 

4 2092,35 1755,86 449,05 3,17 1,21 4,78 21,89 

6 794,83 642,85 122,20 4,51 0,95 12,58 81,81 

7 1568,47 1309,59 241,72 3,58 2,26 6,38 32,96 

8 1670,20 1064,68 173,18 6,27 2,18 5,99 54,20 

9 672,90 634,44 183,80 2,48 0,26 14,86 53,23 

10 926,07 807,49 254,44 3,59 1,16 10,80 55,97 

12 540,18 507,53 149,97 3,01 0,76 18,51 80,38 

13 1406,15 1259,44 312,41 3,17 0,66 7,11 32,54 

14 510,28 490,86 158,08 2,12 0,64 19,60 59,90 

15 553,18 508,96 114,50 2,11 1,74 18,08 55,06 

16 2034,46 2033,15 319,81 0,01 0,60 4,92 0,09 

25 2018,71 1467,60 237,71 6,12 0,72 4,95 43,76 

26 579,63 556,16 126,00 2,56 1,24 17,25 63,72 

27 1468,13 1191,37 187,65 4,38 1,21 6,81 43,06 

 

 

AUC0-∞: área sob a curva concentração plasmática versus tempo extrapolada ao infinito; AUC0-t: área sob a curva 

concentração plasmática versus tempo, do tempo ao último tempo quantificável; Cmax: concentração plasmática 

máxima observada; T1/2: tempo de meia vida; Tmax: tempo de observação da concentração plasmática máxima; Cl/F: 

clearance aparente; Vd: volume de distribuição aparente. 
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ANEXOS 

Anexo A - Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO, versão 2 de 27/08/2014 

(Pesquisa Científica em Seres Humanos Resoluções CNS 196/96 e 251/97) 

1. IDENTIFICAÇÃO DO VOLUNTÁRIO 

Nome: ........................................................................... Sexo: .......................................... 

Identidade: ....................................................... 

Data de Nascimento: ........./.........../............ Idade: .............................................................. 

Endereço: ........................................................................................................................... 

Telefone:......................................................... Celular: ....................................................... 

2. INFORMAÇÕES SOBRE A PESQUISA 

Título: Avaliação da eficácia e segurança clínica de anti-inflamatório de uso oral obtido a 

partir de princípio ativo da biodiversidade brasileira: Subprojeto 1A - Análise da influência do 

EPP-AF® sobre a atividade das principais isoformas do sistema citocromo P450 (CYP). 

Pesquisadores envolvidos: Prof. Dr. Eduardo Barbosa Coelho (Pesquisador Principal), tel 

16-3602-2543; Diego A. C. Cusinato (Doutorando FCFRP-USP), tel 16-8152-5775. Profa. 

Dra. Vera Lucia Lanchote (Responsável pela Etapa Analítica FCFRP-USP), tel 16-3602-4699; 

Profa. Dra. Andresa Aparecida Berretta e Silva (Apis Flora®), tel 16-35144411. O telefone do 

Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do HC/FMRP-USP é 16-3602-2228. 

3. INFORMAÇÕES AO VOLUNTÁRIO 

A. Justificativa e objetivos da pesquisa 

A própolis, um produto natural produzido por abelhas, tem sido usado como remédio há 

muitos anos. Assim como o mel, existem muitos tipos diferentes de própolis, que podem ter 

efeitos também diferentes quando usados como remédio. Além disso, um remédio pode ter 

seu efeito modificado quando misturado com outros. Este estudo pretende saber se uma das 

preparações de própolis produzida pela empresa Apis Flora® de Ribeirão Preto (EPP-AF®) 

pode apresentar algum problema quando for tomada com outros remédios.  
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B. Procedimentos 

Para participar do estudo, você será submetido a exames clínicos e laboratoriais, com 

coleta de sangue e urina para saber se você não tem nenhum problema de saúde. Os exames 

que serão realizados envolvem: consulta médica (história médica e exame físico), exames 

clínicos, eletrocardiograma e exames laboratoriais (hemograma completo, urina tipo I, ureia, 

creatinina, glicemia, bilirrubina total, TGO, colesterol total, triglicérides, beta HCG para 

mulheres, sorologia para hepatites B e C e sorologia para HIV). Com esses exames 

poderemos detectar doenças do coração, fígado, problemas no sangue, nos rins e saber se você 

teve ou tem hepatite ou AIDS. Caso alguma alteração seja encontrada nós iremos encaminhar 

você para tratamento médico.  

Você deverá comparecer em jejum na Unidade de Pesquisa Clínica (UPC) do Hospital 

das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto – USP, localizada no 12º andar 

aonde iremos colher uma amostra de sangue (cerca de 3 tubos pequenos) de uma veia do seu 

braço. Pode haver a dor da picada e eventualmente, a formação de manchas roxas. Se os 

exames estiverem normais, você será chamado para uma segunda visita a UPC, aonde você 

será internado por um dia. Para a internação você dever e receberá um conjunto de remédios 

que estarão dentro de uma cápsula e deverá tomá-lo pela boca com um copo de água. Na 

cápsula tem os seguintes remédios cafeína (mesmo que tem no café e na coca-cola), 

omeprazol (um remédio usado para tratar problemas de estômago), metoprolol (um remédio 

usado para tratar pressão alta), losartana (outro remédio para tratar pressão alta), midazolam 

(um remédio usado para dormir) e fexofenadina (um remédio para tratar alergia). Todos esses 

medicamentos são eliminados de forma diferente pelo seu fígado. Tomando todos eles iremos 

ter uma ideia de como seu organismo elimina medicamentos. Para poder analisar esses 

medicamentos, teremos que coletar amostras do seu sangue durante a sua internação. Nós 

iremos coletar uma amostra de sangue antes de dar os remédios do estudo, através de uma 

veia do seu braço. Nós iremos colocar um tubinho de plástico na sua veia nessa primeira 

picada, para que você não precise ser mais picado durante as próximas coletas. Depois disso, 

teremos ainda que coletar seu sangue de tempo em tempo, totalizando um total de cerca de 7 

coletas (iremos tirar cerca de um tubo pequeno de cada vez (5mL)). No final de 12 horas de 

internação, você receberá alta da enfermaria da UPC. Depois dessa primeira fase de estudo, 

você receberá uma caixa com 45 comprimidos com 125 mg de Extrato Padronizado de 

Própolis (EPP-AF®). Você deverá tomar pela boca, por um período de 15 dias, 3 comprimidos 

por dia, sendo que um será às 7:00h da manhã, um ás 15 horas e mais um às 23 horas, todos 

sempre com 200 mL de água (uma quantidade aproximada de água que se obtém em um copo 
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tipo “americano”). No 16º dia, você deverá comparecer novamente em jejum na UPC do HC 

aonde você será novamente internado por 12h e iremos repetir o mesmo procedimento usado 

na sua primeira internação, ou seja, você irá tomar todos os remédios por boca novamente. 

Após uma semana da sua alta, solicitaremos novamente para que você volte a UPC para uma 

nova consulta médica seguida de uma coleta dos exames de laboratório semelhante a que você 

realizou no começo do estudo e de um eletrocardiograma. O objetivo dessa nova avaliação é 

assegurar que o conjunto de medicamentos e a própolis que você tomou não fizeram mal para 

você.  

C. Riscos: 

O risco de participar deste estudo é mínimo. A própolis é usualmente utilizada como 

remédio e nenhuma reação adversa grave é conhecida com o uso popular do produto. Embora 

seja muito raro, o extrato de própolis que está contido nesse comprimido pode causar reações 

alérgicas em pessoas que apresentam histórico de picadas de abelhas e também com 

hipersensibilidade aos componentes desta formulação. Se houver algum sintoma de reação 

alérgica, você deverá procurar atendimento na Unidade de Pesquisa Clínica ou ligar para 

qualquer um dos pesquisadores do projeto. Durante a coleta de sangue, algumas pessoas 

podem sentir fraqueza e até mesmo desmaiar por causa da punção. Também podem surgir 

hematomas e dor no local da picada. Entretanto, esses efeitos são passageiros e não são 

graves. A coleta de amostras será acompanhada por um médico que poderá atendê-lo no caso 

de alguma eventualidade, além de esclarecer qualquer dúvida. O uso dos medicamentos para o 

teste do fígado pode causar os efeitos deles em você. Por esse motivo, você terá que ser 

internado na UPC, aonde você será monitorizado e acompanhado por equipe de saúde. 

Quando tomado em doses normais, os efeitos esperados da mistura de medicamentos que 

iremos dar a você são sonolência e perda da lembrança recente (midazolam), tonturas e 

sensação de fraqueza (metoprolol e losartano, por causa da queda da pressão) e agitação e 

tremores por causa da cafeína, mas como a quantidade que iremos dar a você é muito pequena 

(dez vezes menor que a normal), as chances de você sentir algum desses efeitos será muito 

pequena. Mesmo assim, durante a sua internação nós vamos instalar em você um equipamento 

(monitor cardíaco) que registra a sua pressão e frequência do coração de forma contínua.  

D. Benefícios esperados  

Para você o benefício em participar da pesquisa será o de ter uma consulta médica 

completa, com avaliações da função do fígado, rins, sangue e do coração. Como foi explicado 

acima nós não sabemos se a própolis interfere com outros medicamentos usados em medicina. 
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Conhecer esta informação irá permitir tornar o uso da própolis mais confiável, o que pode 

beneficiar todas as pessoas que no futuro forem utilizar a própolis como remédio.  

E. Métodos alternativos existentes 

Atualmente, não existem outros métodos que possam ser aplicados em estudo desse 

tipo. Este estudo é uma exigência da Agência de Vigilância Sanitária do Brasil (ANVISA) 

para que produtos de origem natural possam ser registrados como remédios. Este estudo segue 

as diretrizes dos órgãos internacionais de controle de medicamentos e é utilizado no 

desenvolvimento de novos medicamentos ao redor do mundo 

F. Forma de acompanhamento e assistência 

O ensaio será acompanhado por profissional médico capacitado a prestar assistência em 

caso de necessidade. Os pesquisadores estarão à sua disposição para quaisquer 

esclarecimentos nos telefones (16) 3602-2543 Prof. Dr. Eduardo Barbosa Coelho/Unidade de 

Pesquisa Clínica. 

G. Garantia de sigilo 

Na divulgação dos resultados da pesquisa, todos os voluntários serão identificados 

apenas por números, garantindo sua privacidade e a confidencialidade dos dados obtidos. 

H. Ressarcimento de despesas 

Você receberá ressarcimento financeiro para cobrir as despesas decorrentes de sua 

participação na pesquisa. O valor do ressarcimento é para a utilização com transporte e 

lanche, já que você deverá vir até o hospital em jejum. Para cada retorno de consulta médica 

você receberá R$ 20,00. Nos dias que você ficar internado, iremos ressarcir o dia de trabalho 

perdido no valor de R$ 100,00 por dia (12 h) de internação. Assim, o valor total que será 

ressarcido para a sua participação na pesquisa será de R$ 240,00 reais, desde que você cumpra 

todas as fases do projeto.  

I. Indenização  

Caso haja danos comprovadamente decorrentes da sua participação nesta pesquisa, você 

terá direito a indenização de acordo com a lei vigente. 

J. Outros esclarecimentos 
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Você terá a garantia de receber respostas a qualquer pergunta ou dúvida que possa 

surgir, em qualquer etapa do estudo e também terá a liberdade de retirar seu consentimento e 

sair do estudo no momento em que desejar. 

4. CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Após ter sido devidamente informado sobre a justificativa, objetivos da pesquisa, os 

procedimentos a que serei submetido, e receber a garantia de ser esclarecido sobre qualquer 

dúvida e de ter a liberdade de retirar meu consentimento a qualquer momento, consinto, de 

livre e espontânea vontade, em participar da pesquisa “Análise da influência do EPP-AF® 

sobre a atividade das principais isoformas do sistema citocromo P450 (CYP)”. 

 

Data: ____/____/_____ 

 

Voluntário 

 

Diego A. C. Cusinato 

Doutorando 

 

Eduardo Barbosa Coelho 

Coordenador Clínico 
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ANEXO B – Aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa do HCFMRP - USP 
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ANEXO C – Aprovação do Comitê de Ética e Pesquisa do FCFRP - USP 
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ANEXO D – Diário fornecido aos voluntários para controle do uso de EPP-AF®  

Orientações para tomar comprimidos de Própolis. 

Os comprimidos deverão ser tomados com um copo contendo aproximadamente 200 

mL de água três vezes ao dia, preferencialmente, a cada 8 horas. Por exemplo as 8 h – 16h – 

0h. 

Por favor, anotar o dia e horário no qual os comprimidos foram tomados na tabela 

abaixo e devolver no dia da visita 02 junto com os frascos onde estavam os comprimidos. 

Dia pós-visita Data Horário  Dia pós-visita Data Horário 

1o 
 

 

 

9o 

  

 
 

   

 
 

   

2 o 

     

10 o 

    

 
 

   

         

3 o 
 

 

 

11 o 

  

 
 

   

 
 

   

4 o 

     

12 o 

    

 
 

   

         

5 o 
 

 

 

13 o 

  

 
 

   

 
 

   

6 o 

     

14 o 

    

 
 

   

         

7 o 
 

 

 

15 o 

  

 
 

   

 
 

   

8 o 

        

 
 

    

        

 

 

Recebido: ____/ _____/ ______ Ass: ___________________ 

 

Devolvido: ____/ _____/ ______ Ass: ___________________ 
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ANEXO E – Questionário de avaliação dos efeitos adversos após o uso de EPP-AF®  

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO 

FACULDADE DE CIÊNCIAS FARMACÊUTICAS DE RIBEIRÃO PRETO 

CENTRO DE ESTUDOS EM BIODISPONIBILIDADE/BIOEQUIVALÊNCIA 

AVALIAÇÃO DE EVENTOS ADVERSOS 

1. IDENTIFICAÇÃO: 

Nome: ____________________________________ Registro: _________________________ 

Sexo:_______________ Idade: ____________ Altura: ____________ Peso: ______________ 

QUESTIONÁRIO 

1. SEGMENTO CEFÁLICO 

Dor de cabeça:  (  ) S    (  ) N 

Tonturas:          (  ) S    (  ) N 

Vertigens:         (  ) S    (  ) N 

Desmaios  (  ) S    (  ) N 

Alterações da visão (borramento, vermelhidão, alteração da acuidade)  (  ) S    (  ) N 

Alterações do olfato  (  ) S    (  ) N 

Alterações do paladar  (  ) S    (  ) N 

Alterações auditivas (surdez ou zumbidos)  (  ) S    (  ) N 

2. SISTEMA DIGESTÓRIO 

Alteração do apetite  (  ) S    (  ) N 

Dificuldade para engolir  (  ) S    (  ) N 

Dor de estômago  (  ) S    (  ) N 

Queimação estomago  (  ) S    (  ) N 

Sensação de má digestão  (  ) S    (  ) N 

Náuseas  (  ) S    (  ) N 

Vômitos  (  ) S    (  ) N 

Diarréia  (  ) S    (  ) N 

Constipação intestinal  (  ) S    (  ) N 

Dor abdominal  (  ) S    (  ) N 
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3. SISTEMA URINÁRIO 

Aumento da diurese  (  ) S    (  ) N 

Alteração da cor da urina  (  ) S    (  ) N 

Alteração do odor da urina  (  ) S    (  ) N 

Ardor ou dor para urinar  (  ) S    (  ) N 

4. SISTEMA CARDIOVASCULAR 

Batedeiras ou sensação de batimentos anormais  (  ) S    (  ) N 

Edema (  ) S    (  ) N 

Dor no peito aos esforços  (  ) S    (  ) N 

 

5. SISTEMA RESPIRATÓRIO 

Dor no peito (  ) S    (  ) N 

Tosse (  ) S    (  ) N 

Falta de ar (  ) S    (  ) N 

Chiado no peito (  ) S    (  ) N 

6. SISTEMA ARTICULAR 

Inchaço nas articulações (  ) S    (  ) N 

Rigidez nas articulações (  ) S    (  ) N 

Vermelhidão ou dor nas articulações (  ) S    (  ) N 

7. SISTEMA LINFOHEMATOPOIÉTICO 

Manchas rochas (  ) S    (  ) N 

Manchas vermelhas (  ) S    (  ) N 

Caroços pelo corpo (  ) S    (  ) N 

8. SISTEMA ENDÓCRINO 

Sede intensa (  ) S    (  ) N 

Perda de peso (  ) S    (  ) N 

Irritação (  ) S    (  ) N 



123 
 

Intolerancia ao frio ou calor (  ) S    (  ) N 

Caimbras (  ) S    (  ) N 

9. SISTEMA NERVOSO 

Alteração do sono (  ) S    (  ) N 

Alteração do humor (  ) S    (  ) N 

Formigamento ou alteração de sensibilidade (  ) S    (  ) N 

Perda de força muscular (  ) S    (  ) N 

10. OUTROS 

Qualquer sinal ou sintoma que apareceu durante o uso de medicamento investigacional: 

Anote______________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

____________________ 

 

Data da Coleta de Informação: 

Responsável pela coleta:__________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




