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RESUMO 

 

TOZATTO, E. Influência do nifedipino na disposição cinética dos enantiômeros 

da venlafaxina e seus metabólitos em voluntários sadios. 2012. 109f. Tese 

(doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto - Universidade de 

São Paulo, Ribeirão Preto, 2012. 

 

A venlafaxina é um fármaco usado no tratamento da depressão e dos transtornos de 

ansiedade generalizada. É disponível na clínica na forma de mistura racêmica dos 

enantiômeros S-(+) e R-(-) em formulação de liberação controlada. O enantiômero S-

(+) inibe a recaptação da serotonina, enquanto o enantiômero R-(-) inibe a recaptação 

da serotonina e da norepinefrina. A venlafaxina é biotransformada pelo CYP2D6 e 

CYP2C19 em seu principal metabólito, O-desmetilvenlafaxina, o qual apresenta 

atividade farmacológica semelhante à venlafaxina. Outros metabólitos da venlafaxina, 

dependentes do CYP3A4, incluem a N-desmetilvenlafaxina e a N,O-di-

desmetilvenlafaxina. A absorção e a distribuição da venlafaxina são moduladas pela 

ação da glicoproteina-P. O nifedipino, um fármaco da classe dos inibidores dos canais de 

cálcio, é descrito como inibidor da glicoproteina-P. O presente estudo investiga a 

influência do nifedipino na disposição cinética e no metabolismo da venlafaxina em 

voluntários sadios caracterizados como portadores de atividade normal do CYP3A 

(omeprazol como fármaco marcador) e fenotipados como metabolizadores rápidos do 

CYP2C19 (omeprazol como fármaco marcador) e do CYP2D6 (metoprolol como 

fármaco marcador). Os voluntários investigados receberam, em estudo cruzado e 

randomizado, dose única oral de 150 mg de venlafaxina racêmica (Fase 1) e 40 mg de 

nifedipino associada com dose única oral de 150 mg de venlafaxina racêmica (Fase 2). 

Foram coletadas amostras seriadas de sangue até 72 horas após a administração dos 

fármacos para o estudo farmacocinético. As concentrações plasmáticas dos 

enantiômeros da venlafaxina e de seus metabólitos foram determinadas por LC-

MS/MS utilizando a coluna Chirobiotic V com fase móvel constituída de mistura de 

metanol: solução aquosa de acetato de amônio 15 mmol/L pH 6,0 (80:20, v/v). A 

farmacocinética da venlafaxina mostrou-se enantiosseletiva com acúmulo plasmático 
(AUC 526,0 vs 195,7 ng.h/mL) e menores valores de clearance (Cl/f 142,67 vs 408,01 L/h) 
para o enantiômero S-(+). A disposição cinética do metabólito ativo O-

desmetilvenlafaxina apresentou enantiosseletividade apenas no parâmetro concentração 

plasmática máxima com observação de maiores valores para o enantiômero R-(-) (Cmax 

69,33 vs 56,94 ng/mL). A disposição cinética da N,O-di-desmetilvenlafaxina também 

mostrou-se enantiosseletiva apenas para o parâmetro concentração plasmática máxima, mas 

com observação de maiores valores para o enantiômero S-(+) (Cmax 7,08 vs 4,61 ng/mL).  A 
administração de dose única oral de 40 mg de nifedipino não alterou a farmacocinética de 

ambos os enantiômeros da venlafaxina e de seus metabólitos O-desmetilvenlafaxina e N,O-

di-desmetilvenlafaxina, seja utilizando teste estatístico não paramétrico (teste de Wilcoxon 

para dados pareados, p < 0,05), seja avaliando o IC 90% das razões das médias geométricas 

de AUC e Cmax (Fase 2/Fase 1). Os dados obtidos evidenciam que o nifedipino na dose de 40 

mg não age como um inibidor da P-gp. 

  
Palavras-chave: venlafaxina, nifedipino, farmacocinética, enantiômeros, metabolismo. 

 



ABSTRACT 

 

 

TOZATTO, E. Influence of nifedipine on the kinetic disposition of venlafaxine 

enantiomers and its metabolites in healthy volunteers. 2012. 109p. Doctoral Thesis. 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto - Universidade de São Paulo, 

Ribeirão Preto, 2012. 

 

 
Venlafaxine is a drug used to treat depression and generalized anxiety disorders. It is available 

in clinical practice in the form of a racemic mixture of S-(+) and R-(-) enantiomers, in 

controlled release formulation. The S-(+) enantiomer inhibits the reuptake of serotonin, while 

the R-(-) enantiomer inhibits the reuptake of both serotonin and norepinephrine. Venlafaxine 

is biotransformed by CYP2D6 and CYP2C19 in its major metabolite, O-

desmethylvenlafaxine, which has similar pharmacological activity when compared to 

venlafaxine. Other metabolites of venlafaxine, dependent of CYP3A4, include N-

desmethylvenlafaxine and N, O-di-desmethylvenlafaxine. The absorption and distribution of 

venlafaxine are modulated by the action of P-glycoprotein. Nifedipine, a calcium channel 

blocker drug, is described as an inhibitor of P-glycoprotein. The present study investigates the 

influence of nifedipine on the kinetic disposition of venlafaxine enantiomers and its 

metabolites in healthy volunteers characterized as having normal activity of CYP3A 

(omeprazole as a probe drug) and phenotyped as rapid metabolizers of CYP2C19 (omeprazole 

as a probe drug) and CYP2D6 (metoprolol as a probe drug). The enrolled volunteers received, 

in a randomized, two-way study, a single 150 mg oral dose of racemic venlafaxine (Phase 1) 

and 40 mg oral dose of nifedipine associated with a single 150 mg oral dose of racemic 

venlafaxine (Phase 2). Serial blood samples were collected until 72 hours after drug 

administration to the pharmacokinetic study. Plasma concentrations of venlafaxine 

enantiomers and its metabolites were determined by LC-MS/MS using a Chirobiotic V 

column and a mobile phase constituted of methanol: aqueous 15 mmol/L ammonium acetate 

solution pH 6.0 (80:20, v/v). The venlafaxine pharmacokinetics is enantioselective with 

plasma accumulation (AUC 526.0 vs 195.7 ng h/mL) and lower clearance values (CL/f 

142.67 vs 408.01 L/h) for the S-(+) enantiomer. The kinetic disposition of the active 

metabolite O-desmethylvenlafaxine exhibits enantioselectivity only in the maximum plasma 

concentration parameter with higher values for the R-(-) enantiomer (Cmax 69.33 vs 56.94 

ng/mL). The kinetic disposition of N,O-di-desmethylvenlafaxine is also enantioselective only 

for the maximum plasma concentration parameter, but with higher values for the S-(+) 

enantiomer (Cmax 7.08 vs 4.61 ng/ml). Administration of a 40 mg single oral dose of 

nifedipine do not alter the pharmacokinetics of both enantiomers of venlafaxine and its 

metabolites O-desmethylvenlafaxine and N,O-di-desmethylvenlafaxine, using non-parametric 

statistical test (Wilcoxon test for paired data, p <0.05), or evaluating the 90% CI of the AUC 

and Cmax geometric mean ratios (Phase 2/Phase 1). The obtained data show that nifedipine in 

a 40 mg oral dose does not act as a P-gp inhibitor. 

 

Keywords: venlafaxine, nifedipine, pharmacokinetics, enantiomers, metabolism. 
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A depressão é a mais comum das doenças psiquiátricas diagnosticada em adultos, 

apresentando altos índices de cronicidade e incapacitação para atividades rotineiras, afeta 

também as relações interpessoais, inclusive com prejuízos econômicos e sociais 

(RICHARDS, 2011). Os transtornos depressivos foram considerados a quarta doença que 

mais leva à perda de anos de vida saudável na população, sendo que estimativas sugerem que 

poderá ser a primeira em 2030.  A depressão pode estar associada a outras doenças (diabetes, 

cardiopatias, asma, dentre outras) e tem seu tratamento baseado em psicoterapia e 

medicamentos (LOURENÇO et al., 2011).  

Os primeiros fármacos lançados para o tratamento dos diferentes transtornos 

depressivos foram os antidepressivos tricíclicos (TCAs) e os inibidores da monoamino 

oxidase (IMAOs). A eficácia destes compostos, lançados há mais de 40 anos, é bem 

estabelecida, principalmente em casos classificados como graves, devido ao mecanismo de 

ação envolvendo os neurotransmissores norepinefrina e serotonina. A ação nos receptores 

histamínicos, muscarínicos e -adrenérgicos acarreta efeitos colaterais não desejados em 

grande parte dos pacientes tratados. Uma segunda geração de fármacos antidepressivos 

caracterizados como inibidores seletivos da recaptação da serotonina (SSRIs), lançados no 

mercado em meados da década de 80, atua de maneira mais seletiva, com menor incidência de 

efeitos colaterais e consequente maior tolerabilidade. No entanto, a maior seletividade em 

relação à ação nos neurotransmissores também limita a eficácia clínica dos SSRIs 

(GUTIERREZ et al., 2003). 

A venlafaxina (cloridrato de 1-[2-(dimetilamino)-1-(4-metoxifenil) etil] ciclo hexanol, 

VEN) foi o primeiro medicamento lançado no mercado tendo como ação a inibição da 

recaptação tanto da serotonina como da norepinefrina. Em doses baixas, de até 50 mg/dia, 

apresenta ação semelhante aos TCAs inibindo principalmente a recaptação da serotonina. Em 

doses maiores, descritas como acima de 150 mg/dia, apresenta ação também na recaptação da 

norepinefrina. Esse duplo mecanismo de ação proporciona maior eficácia em casos de 

depressão grave, depressão resistente e transtornos de ansiedade generalizada, quando 

comparado à resposta obtida no tratamento com os TCAs e os SSRIs. O perfil farmacológico 

da VEN é similar aos considerados responsáveis pelos efeitos terapêuticos dos TCAs, mas 

sem os efeitos nos receptores associados aos efeitos colaterais desses fármacos, além de 

apresentar um tempo de resposta relativamente menor (TAFT et al., 1997; BAUER et al., 

2009). 

A venlafaxina foi inicialmente disponibilizada no mercado como comprimido simples 

de liberação imediata, administrado em duas doses diárias e, posteriormente, lançada como 
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cápsula de liberação controlada (XR), uma formulação mais conveniente e com maior 

aderência dos pacientes ao tratamento. Apesar da redução da concentração plasmática 

máxima (Cmax) e do aumento da meia-vida de eliminação (t1/2), que potencialmente reduzem 

a possibilidade de efeitos adversos e de efeitos da síndrome de descontinuação, ambas as 

formulações apresentam a mesma ação farmacológica (OLVER et al., 2004). 

A venlafaxina é comercializada na forma de mistura racêmica dos enantiômeros S-(+) 

e R-(-), em formulação de liberação controlada nas concentrações de 37,5; 50; 75 e 150 mg de 

cloridrato de venlafaxina, tendo como referência o medicamento Efexor XR
®
 do Laboratório 

Wyeth Indústria Farmacêutica Ltda (São Paulo, Brasil). É também comercializada como 

medicamento similar e genérico em apresentações de, pelo menos, onze laboratórios 

diferentes (ANVISA, 2012). 

Os enantiômeros da VEN possuem atividades distintas, sendo que o enantiômero S-(+) 

apresenta atividade principal na inibição da recaptação da serotonina, enquanto o enantiômero 

R-(-) apresenta atividade tanto na inibição da recaptação da serotonina como da norepinefrina. 

Os enantiômeros do metabólito O-desmetilvenlafaxina (ODV) possuem atividade 

farmacológica comparável à atividade do fármaco inalterado, enquanto os enantiômeros dos 

metabólitos N-desmetilvenlafaxina (NDV) e N,O-di-desmetilvenlafaxina (DDV) são 

significantemente menos ativos (SHAMS et al., 2006). 

A VEN é considerada um fármaco estável no pH gástrico e intestinal (ASAFU-

ADJAYE et al. 2007). Estudos de biodisponibilidade relativa de formulações de liberação 

controlada (XR) de VEN, conduzidos sob condições de jejum e com alimentação, mostram 

que os parâmetros farmacocinéticos da VEN não sofrem influência da alimentação 

(WRIGHT, et al., 2009; SOUZA-FILHO, et al., 2010). A biodisponibilidade da VEN a partir 

de cápsulas de liberação controlada é de 92 %. A porcentagem de ligação às proteínas 

plasmáticas é de 27 ± 2 % e 30 ± 12 % para a VEN e ODV, respectivamente (FDA, 2012). 

A administração oral de dose única de 150 mg de cloridrato de venlafaxina racêmica 

(cápsula de liberação controlada) a voluntários sadios resulta em valores de concentração 

plasmática máxima (Cmax) de 101 ± 36 ng/mL para a VEN e de 167 ± 49 ng/mL para seu 

metabólito ODV nos tempos (tmax) de 5,7 ± 1,5 h e 12,3 ± 9,2 h, respectivamente (TAFT et 

al., 1997). Os valores de Cmax da VEN relatados para voluntários sadios brasileiros tratados 

com dose única oral de 75 mg de cloridrato de venlafaxina racêmica (cápsula de liberação 

controlada)  foram de 35,7 ± 23,9 ng/mL no tmax de 6,2 h (SOUZA-FILHO et al., 2010).   

A VEN (55 % da dose absorvida) é biotransformada pelo CYP2D6 (89 %), CYP2C19 

(10 %) e CYP2C9 (1 %), em seu principal metabólito (ODV), que possui atividade 
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farmacológica comparável à VEN. Uma via secundária, responsável pela biotransformação 

de cerca de 45 % da dose absorvida é realizada pelo CYP3A4 (46 %), CYP2C19 e CYP2C9, 

formando em menor porcentagem os metabólitos N-desmetilvenlafaxina (NDV) e N,O-di-

desmetilvenlafaxina (DDV) (GEX-FABRY et al.,  2002, 2004); Figura 1. 

 

 

Figura 1. Estrutura da VEN e de seus metabólitos ODV, 

NDV e DDV (WIJNEN et al., 2009) 

 

A atividade geneticamente determinada do CYP2D6 é o principal fator responsável 

pela variabilidade na disposição cinética da VEN. O clearance oral da VEN como mistura 

enantiomérica é de 10062 L/h em metabolizadores rápidos (EM) e de 238 L/h em 

metabolizadores lentos (PM) do CYP2D6. Outros estudos também sugerem que a atividade 

do CYP2C19 também contribui para as diferenças inter-individuais na farmacocinética da 

VEN (LESSARD et al.,1999; FUKUDA et al., 2000). Os valores de clearance renal em 

voluntários sadios relatados para a VEN e seu metabólito ODV são respectivamente de 0,074 

L/h.kg e 0,103 L/h.kg. As meias-vidas de eliminação da VEN e seu metabólito ODV são de 

aproximadamente 2,1 h e 3,7 h, respectivamente. O volume de distribuição da VEN é de 9,2 

L/kg (TROY et al., 1997).  

A farmacocinética pode ser influenciada pela enantiosseletividade observada na 

interação do fármaco com macromoléculas biológicas quirais, tais como na absorção 

dependente de carreadores, na ligação às proteínas plasmáticas, nos processos de secreção 
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biliar e de excreção renal e no metabolismo, sendo que nos processos de biotransformação é 

que são observadas as maiores diferenças (KROEMER et al., 1996; NATION, 1994; 

TUCKER et al., 1990). GEX-FABRY et al. (2004) e EAP et al. (2003) reportam diferenças 

inter-individuais nas razões de concentrações plasmáticas, tanto dos enantiômeros da VEN 

como da ODV, podendo resultar em diferenças na resposta esperada ao tratamento. 

O CYP2D6 catalisa o metabolismo de ambos os enantiômeros da VEN, mas catalisa 

de maneira preponderante o metabolismo do enantiômero R-(-)-VEN. O clearance oral do 

enantiômero R-(-)-VEN é aproximadamente 9 vezes maior em voluntários fenotipados como 

EM do que em voluntários fenotipados como PM (173 vs 20 L/h), enquanto o clearance oral 

do enantiômero S-(+)-VEN é somente 2 vezes maior em voluntários fenotipados como EM do 

que em voluntários fenotipados como PM (73 vs 37 L/h) (EAP et al., 2003). 

O clearance de formação do metabólito R-(-)-ODV é maior do que o do S-(+)-ODV 

(127 vs 47 L/h) em voluntários fenotipados como EM. No entanto, em voluntários fenotipados 

como PM, o clearance de formação do metabólito S-(+)-ODV é maior do que o do R-(-)-ODV 

(16 vs 1 L/h) (EAP et al., 2003). 

A N-desmetilação da VEN catalisada pelo CYP3A não é enantiosseletiva. Os maiores 

valores de clearance de formação do metabólito R-(-)-DDV quando comparado ao S-(+)-DDV 

(9 vs 3 L/h) em voluntários fenotipados como EM são explicados pela maior formação de R-(-

)-ODV com subseqüente formação de R-(-)-DDV (EAP et al., 2003). 

A absorção e a distribuição da VEN são moduladas pela ação da glicoproteina-P (P-

gp) (BALAYSSAC et al., 2005; THUERAUF et al., 2006, UHR et al., 2007; WIKINSKI, 

2005; BHATT et al., 2005). A administração intraperitoneal de VEN (10 mg/kg) a 

camundongos knockout para a P-gp resulta em concentrações no cérebro de VEN e seus 

metabólitos 2-4 vezes maiores do que aquelas observadas para camundongos com níveis 

normais de expressão da P-gp (KARLSSON et al., 2011). 

A P-gp é uma proteína de efluxo localizada em sítios de absorção, distribuição e 

eliminação de fármacos, atuando no transporte de fármacos para fora da célula, mesmo contra 

um gradiente de concentração. Foi primeiramente identificada e estudada em células tumorais 

resistentes a fármacos, sendo posteriormente identificada em tecidos sadios como na 

membrana apical de células do intestino, membrana dos canalículos biliares dos hepatócitos, 

células endoteliais dos capilares do cérebro e na membrana tubular dos rins. Devido à sua 

localização em sítios de absorção, distribuição e eliminação de fármacos, a P-gp atua de 

forma importante na farmacocinética de inúmeros compostos de interesse farmacológico e/ou 

de seus metabólitos, tais como fármacos anticâncer, antipsicóticos, esteróides, inibidores de 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Wikinski+S%22%5BAuthor%5D
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HIV proteases, antibióticos, fármacos cardiovasculares e antidepressivos (HENNESSY et al., 

2007; VARMA et al., 2006; VARMA et al., 2003; LIN et al., 2003; UHR et al., 2003). 

Estudos têm mostrado a importância da P-gp na modulação do transporte de fármacos 

psicoativos no cérebro. Assim, a possível interação dessa classe de fármacos nas associações 

com outros medicamentos deve ser cuidadosamente considerada na prática clínica (LINNET 

et al., 2008). MAKHIJA et al. (2002) e UHR et al. (2003) reportam que as concentrações de 

fármacos psicoativos, substratos da P-gp, são consideravelmente mais elevadas no sistema 

nervoso central de ratos knockout para a P-gp. Evidências indicam que a maior expressão da 

P-gp explica a não resposta a diversos fármacos, inclusive antiepiléticos, em pacientes 

refratários ao tratamento (ZHANG et al., 2012). Portanto, a modulação da ação da P-gp 

constitui um fator de extrema importância na farmacocinética e farmacodinâmica dos 

fármacos de ação central. 

A P-gp pode interagir com grande número de compostos de estrutura química diversa. 

De acordo com o tipo de interação, esses compostos podem ser classificados como substratos, 

inibidores ou moduladores da P-gp. Compostos ativamente transportados pela P-gp são 

denominados substratos, enquanto aqueles que comprometem sua atividade de transporte são 

classificados como inibidores. Os classificados como moduladores atuam interagindo com a 

molécula da P-gp, impedindo sua ligação com os substratos. Moduladores e inibidores 

produzem o mesmo efeito nos sistemas biológicos, aumentando a permeabilidade aos 

substratos (CHEN et al., 2011). Dentre os fármacos descritos como inibidores da P-gp podem 

ser citados os antiarrítmicos (amiodarona, quinidina), antibióticos e antifúngicos 

(eritromicina, itraconazol, cetoconazol), antiparasitários (quinina, cloroquina), bloqueadores 

do canal de cálcio (nifedipino, nitrendipino, verapamil), inibidores da protease (ritonavir, 

saquinavir), anestésicos locais (bupivacaina), hormônios (aldosterona, cortisol, análogos da 

progesterona), antidepressivos tricíclicos (desipramina, trazadona), etc. Além de fármacos, 

outros compostos também foram identificados como inibidores ou indutores da P-gp como 

suco de frutas cítricas (toranja), corantes (rodamina) e componentes de formulações (tween 

80) (HENNESSY et al., 2007; CHEN et al., 2011).  

A P-gp e o CYP3A4 atuam de maneira sinérgica na eliminação pré-sistêmica de 

fármacos, embora por diferentes mecanismos, ou seja, um substrato da P-gp recircula 

repetidamente entre o lúmen e as células epiteliais, conduzindo à exposição prolongada ao 

CYP3A4 e consequente redução da biodisponibilidade do fármaco (KATOH et al., 2001). 

Embora muitos substratos da P-gp também sejam substratos do CYP3A4, o nifedipino é 

relatado como substrato do CYP3A4 e não substrato da P-gp (KIM, 2002; ZHOU et al., 
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2007). No entanto, o nifedipino é relatado por vários autores como inibidor da P-gp (ZHOU et 

al., 2007). A administração de dose única de nifedipino (40 mg/kg) a ratos, via cateter intra-

nasal, aumentou em três vezes a área sob a curva concentração plasmática versus tempo do 

carvedilol, provavelmente em função do nifedipino inibir a P-gp com consequente aumento da 

biodisponibilidade do carvedilol (HOKAMA et al., 2002). 

O nifedipino (éster do ácido 1,4-diidro-2,6-dimetil-4-(2-nitrofenil)-dimetil-3,5-

piridinodicarboxilico) é um fármaco da classe dos inibidores dos canais de cálcio utilizado na 

clínica no tratamento da hipertensão arterial e angina. O nifedipino atua promovendo a 

vasodilatação periférica com consequente diminuição da pressão arterial, assim como 

aumentando a oxigenação do músculo cardíaco. O tratamento com nifedipino deve ser 

iniciado com doses a partir de 10 mg/dia, podendo chegar a doses de até 60 mg/dia. O 

nifedipino é um fármaco de baixa biodisponibilidade devido à alta eliminação pré-sistêmica, 

atingindo a concentração plasmática máxima de 40,6 ± 8,0 ng/mL no tempo 3,15 ± 0,88 h 

após a administração de dose única oral de 10 mg a voluntários sadios. A meia-vida de 

eliminação do nifedipino em voluntários sadios é de 7,53 ± 2,10 h (WANG et al., 2011; FDA, 

2012; ANVISA, 2012). 

Considerando a VEN como substrato da P-gp (BALAYSSAC et al., 2005; 

THUERAUF et al., 2006; UHR et al., 2007; WIKINSKI, 2005; BHATT et al., 2005) e o 

nifedipino como provável inibidor da P-gp (ZHOU et al., 2007; HOKAMA et al., 2002), o 

presente estudo investiga a influência do nifedipino na disposição cinética e no metabolismo 

da VEN em voluntários sadios fenotipados como metabolizadores rápidos para o CYP2D6 e 

CYP2C19 e com atividade normal do CYP3A. 
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2.1. Objetivo Geral 

 

Avaliar a influência da administração de dose única oral de nifedipino na disposição 

cinética dos enantiômeros da venlafaxina e seus metabólitos em voluntários sadios 

fenotipados como metabolizadores rápidos (EM) para o CYP2C19 e CYP2D6 e com 

atividade normal do CYP3A. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

2.2.1. Desenvolver e validar o método de análise dos enantiômeros da venlafaxina e seus 

metabólitos em plasma humano utilizando LC-MS/MS. 

2.2.2. Avaliar o fenótipo oxidativo do CYP2D6 e do CYP2C19 e a atividade in vivo do 

CYP3A em voluntários sadios utilizando o metoprolol e o omeprazol como fármacos 

marcadores. 

2.2.3. Avaliar a influência do nifedipino na farmacocinética dos enantiômeros da venlafaxina 

em voluntários sadios fenotipados como EM para o CYP2C19 e CYP2D6 e com atividade 

normal do CYP3A. 
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3. Casuística e Métodos 
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3.1. Casuística e Protocolo Clínico 

 

Os voluntários incluídos no estudo foram internados na Unidade de Pesquisa Clínica 

do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São 

Paulo (HCFMRP-USP) para execução do protocolo de investigação, conforme aprovado pelo 

Comitê de Ética em Pesquisa do HCFMRP-USP em 28 de setembro de 2009 (Processo HCRP 

n
o
 3677/2009), (Anexo 1). Os voluntários foram informados dos detalhes do estudo, assim 

como dos possíveis riscos e assinaram o Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Anexo 

2).  

Foram investigados 10 voluntários sadios, homens, adultos (23-33 anos), auto-

reportados como brancos, com índice de massa corporal (IMC) inferior a 25 kg/m
2
 e com 

parâmetros bioquímicos e hematológicos indicando normalidade das funções hepática e renal 

(Tabelas 1 e 2). Os voluntários investigados foram fenotipados para o CYP2D6 e CYP2C19 e 

caracterizados quanto à atividade in vivo do CYP3A (Tabelas 9, 10 e 11).  

O cálculo do tamanho amostral foi obtido através do programa Power and Sample 

Calculation, versão 2.1.30 (DUPONT; PLUMMER, 1997), empregando os parâmetros 

farmacocinéticos da venlafaxina obtidos em 20 voluntários sadios tratados com dose única 

oral de 50 mg do fármaco racêmico (WEI et al., 2007). Nossa hipótese de trabalho é a de que 

o nifedipino irá elevar em pelo menos 40 % a área sob a curva concentração plasmática versus 

tempo (AUC) da venlafaxina na população constituída de voluntários sadios. Para o cálculo 

do tamanho amostral o nível de significância foi fixado em 5 %, o poder do teste em 80 % e a 

diferença entre as médias de AUC em 40 % (AUC  DP= 694,04  271,30 ng.h/mL). Como 

pode ser observado na Figura 2, a inclusão de 10 voluntários sadios irá resultar em poder do 

teste maior que 80 %. 
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Figura 2. Cálculo do número de voluntários em função do poder do teste. 

 

 

A Tabela 1 mostra as características dos voluntários sadios incluídos na investigação 

(n=10). 

 

Tabela 1 - Características dos voluntários sadios investigados (n=10). 

voluntário 
idade 

(anos) 

peso 

(kg) 

altura 

(m) 

IMC 

(kg/m
2
) 

1 29 74,3 1,75 24,3 

2 31 81,1 1,81 24,8 

3 23 82,0 1,88 23,2 

4 23 70,1 1,68 24,8 

5 34 73,5 1,72 24,8 

6 29 72,8 1,75 23,8 

7 27 66,2 1,73 22,1 

8 30 80,9 1,81 24,7 

9 29 73,3 1,85 21,4 

10 33 72,7 1,72 24,6 

IMC = Índice de massa corporal 

 

A Tabela 2 mostra os parâmetros bioquímicos e hematológicos dos voluntários sadios 

incluídos na investigação (n=10). 
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Tabela 2 - Parâmetros bioquímicos e hematológicos dos voluntários sadios investigados 

(n=10). 

voluntário 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Glicemia (mg/dL) 80 59 47 71 77 75 75 79 65 80 

Creatinina (mg/dL) 0,94 1,0 0,9 1,08 1,0 1,15 1,10 1,04 0,9 0,85 

Uréia (mg/dL) 26 26 24 25 29 23 26 31 24 17 

TGO/AST (U/L) 48 18 25 20 22 20 29 18 38 23 

TGP/ALT (U/L) 24 22 19 24 19 22 20 14 17 40 

Sódio (mMol/L) 144,1 139,0 140,0 144,9 140,0 146,1 140,6 138,6 138,3 138,0 

Potássio (mMol/L) 5,0 6,5 5,8 3,7 4,2 4,2 3,6 3,7 4,3 4,3 

Colesterol (mg/dL) 190 211 131 147 211 206 146 179 157 232 

Triglicérides (mg/dL) 110 89 54 180 64 131 113 78 169 304 

HDL-Colesterol (mg/dL) 42 46 45 31 47 45 42 40 39 43 

LDL-Colesterol (mg/dL) 126 147 75 80 151 135 193 93 84 129 

Hemograma           

Glóbulos vermelhos           

GV (x10
6
 unidades/µL) 

HB (g/dL) 

HT (%) 

VCM (FL) 

HCM (PG) 

CHCM (g/dL) 

RDW (%) 

Glóbulos brancos 

GB (unidades/µL) 

Neutrófilos(unidades/µL) 

Linfócitos (unidades/µL) 

Monócitos (unidades/µL) 

Eosinófilos 

(unidades/µL) 

Basófilos (unidades/µL) 

Plaquetas (unidades/µL) 

4,97
 

14,3 

43 

85 

28,8 

33,7 

13,8 

 

 

4.500 

2.300 

1.600 

300 

300 

100 

214 

4,59 

13,9 

40 

88 

30,4 

34,6 

14,2 

 

 

5.600 

2.900 

1.800 

500 

300 

100 

276 

4,69 

14,9 

43 

93 

31,7 

34,3 

12,9 

 

 

4.000 

1.700 

1.700 

400 

100 

100 

154 

5,13 

15,7 

47 

91 

30,6 

33,5 

13,7 

 

 

6.900 

3.900 

1.800 

700 

400 

100 

169 

5,76 

16,4 

50 

86 

28,4 

33,0 

14,4 

 

 

6.900 

3.300 

2.500 

700 

300 

100 

336 

5,24 

15,1 

44 

85 

28,8 

34,0 

14,4 

 

 

5.400 

3.000 

1.800 

300 

100 

100 

196 

5,72 

14,7 

46 

80 

25,7 

32,0 

14,7 

 

 

7.600 

3.900 

2.700 

600 

300 

100 

272 

5,08 

15,5 

47 

92 

30,5 

33,3 

14,5 

 

 

6.600 

2.700 

2.800 

600 

400 

100 

182 

5,02 

15,7 

47 

93 

31,4 

33,7 

12,7 

 

 

6.700 

4.200 

2.000 

300 

100 

0 

128 

5,05 

15,0 

46 

91 

29,7 

32,7 

12,8 

 

 

7.800 

5.100 

1.800 

500 

300 

100 

251 

TGO/AST: Transaminase Glutâmica Oxalacética; TGP/ALT: Alanina Amino Transferase; GV: Glóbulos 

vermelhos; HB: Hemoglobina: HT: Hematócrito; VCM: Volume corpuscular médio; HCM: Hemoglobina 

corpuscular média; CHCM: Concentração de hemoglobina corpuscular média; RDW: Red blood cell distribution 

width; GB: Glóbulos brancos. 

 

Valores de Referência: Glicemia: 70 a 100 mg/dL; Creatinina: 0,7 a 15 mg/dL; Uréia: 10 a 50 mg/dL; TGO/AST: 

até 38 U/L; TGP/ALT: até 41 U/L; Sódio: 135 a 145 mMol/L; Potássio: 3,5 a 5,0 mMol/L; Colesterol: ≤ 200 

mg/dL; Triglicérides: ≤ 150 mg/dL; HDL-Colesterol: ≥ 35 mg/dL; LDL-Colesterol: ≤ 130 mg/dL; LDL-

Colesterol: ≤ 130 mg/dL; GV: 4,3 a 5,7 x 10
6
 unidades/µL; HB: 13,5 a 17,5 g/dL; HT: 39 a 50 %; VCM: 81 a 95 

FL; HCM: 26 a 34 PG; CHCM: 31 a 36 g/dL; RDW: 11,8 a 15,6 %; Neutrófilos: 1.700 a 8.000 unidades/µL; 

Linfócitos: 900 a 2.900 unidades/µL; Monócitos: 300 a 900 unidades/µL; Eosinófilos: 50 a 500 unidades/µL; 

Basófilos: 0 a 100 unidades/µL; Plaquetas: 150 a 450 unidades/µL. 
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Para a investigação do fenótipo oxidativo do CYP2C19 e CYP2D6 e da atividade in 

vivo do CYP3A, os voluntários, em jejum de 12 h, receberam por via per oral 20 mg de 

omeprazol e 50 mg de tartarato de metoprolol racêmico. Foram coletadas amostras de sangue 

(5 mL) nos tempos 3 e 3,5 h após a administração dos fármacos. As amostras de sangue 

foram centrifugadas por 15 minutos a 2000 rpm e as amostras de plasma obtidas foram 

armazenadas a – 70 
o
C até a análise. 

No estudo cruzado e randomizado os voluntários, de forma aleatória, foram 

submetidos a dois protocolos distintos, denominados Fase 1 e Fase 2, com intervalo mínimo 

de 10 dias entre as fases (Tabela 3). 

 

Tabela 3 - Sequência dos protocolos Fase 1 e Fase 2 (n=10) 

voluntário sequência 

1 Fase 1 Fase 2 

2 Fase 1 Fase 2 

3 Fase 2 Fase 1 

4 Fase 1 Fase 2 

5 Fase 2 Fase 1 

6 Fase 1 Fase 2 

7 Fase 1 Fase 2 

8 Fase 2 Fase 1 

9 Fase 2 Fase 1 

10 Fase 2 Fase 1 

 

 

Na Fase 1, os voluntários receberam dose única oral de 150 mg de venlafaxina 

racêmica (Efexor XR
®
, Wyeth Indústria Farmacêutica Ltda, São Paulo, Brasil), em jejum de 

12 h, com 200 mL de água. Foram coletadas amostras de 5 mL de sangue, a partir de um 

cateter inserido na veia antecubital e mantido com heparina, nos tempos zero, 1; 2; 3; 4; 5; 6; 

8; 10; 12; 14; 16; 20; 24; 36; 48; 60 e 72 h após a administração do fármaco.  

Na Fase 2, os voluntários foram tratados com dose única oral de 40 mg de nifedipino 

(Oxcord
®
, Laboratórios Biossintética Ltda, São Paulo, Brasil) associada com dose única oral 

de 150 mg de venlafaxina racêmica, em jejum de 12 h, com 200 mL de água. Foram coletadas 

amostras de 5 mL de sangue, a partir de um cateter inserido na veia antecubital e mantido com 

heparina, nos tempos zero, 1; 2; 3; 4; 5; 6; 8; 10; 12; 14; 16; 20; 24; 36; 48; 60 e 72 h após a 
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administração dos fármacos. Os voluntários foram monitorados com relação à pressão arterial 

e frequência de batimentos cardíacos por até 6 h após a administração do nifedipino. 

As amostras de sangue foram centrifugadas (15 min a 2000 rpm) e as amostras de 

plasma obtidas foram armazenadas a - 70 
o
C até a análise. 

 

3.2. Métodos 

 

3.2.1. Análise do omeprazol, hidroxiomeprazol e sulfona de omeprazol em plasma 

  

 A análise de omeprazol, hidroxiomeprazol e sulfona de omeprazol em plasma foi 

realizada por LC-MS/MS de acordo com procedimento anteriormente desenvolvido e 

validado pelo grupo (ROCHA et al., 2010). 

 

3.2.1.1. Soluções padrão e reagentes 

  

 As soluções estoque de omeprazol, hidroxiomeprazol e sulfona de omeprazol 

(AstraZeneca, Molndal, Suíça) foram preparadas individualmente na concentração de 0,2 

mg/mL. A partir das soluções estoque foram preparadas diluições, contendo os três analitos, 

nas concentrações de 20; 8; 4; 1; 0,4; 0,1 e 0,02 µg/mL. As diluições foram preparadas em 

solução de dietilamina 0,1 % em metanol. A solução de antipirina (padrão interno) foi 

preparada, em metanol, na concentração de 250 µg/mL. 

 Os solventes utilizados no preparo das soluções padrão, no processo de extração e 

como constituintes da fase móvel foram obtidos da Merck (Darmstad, Alemanha) com 

especificação grau cromatografia. A água purificada foi obtida do sistema Milli-Q PLus
® 

(Millippore, Bedford, MA, EUA). 

 

3.2.1.2. Análise cromatográfica 

 

 O sistema HPLC foi constituído por cromatógrafo marca Shimadzu (Kyoto, Japão) 

equipado com bomba modelo LC-10 AD, auto injetor modelo SIL-10AD, forno modelo CTO-

10 AS e sistema controlador modelo SCL 10A. A separação dos analítos foi obtida na coluna 

RP-Select B (Merck, Darmstad, Alemanha) de 250 x 4,6 mm, partículas de 5µm e com pré-

coluna LiChrospher
®
 RP-8 de 4×4 mm (Merck, Darmstadt, Alemanha), mantidas a 24 ± 1 

◦
C 
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durante a análise. A fase móvel foi constituída da mistura de acetonitrila e água contendo 0,1 

% de ácido fórmico (27:73 v/v) na vazão de 1,0 mL/min. 

 O sistema de detecção por espectrometria de massas (LC-MS/MS) utilizado na análise 

do omeprazol, hidroxiomeprazol e sulfona de omeprazol foi o Quattro Micro LC tripo 

quadrupolo (Micromass, Manchester, Reino Unido) equipado com interface de ionização 

electrospray operando no modo positivo.  

 As condições do detector MS/MS foram otimizadas através de infusão direta de 

soluções padrão, preparadas em fase móvel, utilizando bomba de infusão na vazão de 20 

µL/min. A voltagem do capilar no ESI foi de 3,0 kV. As temperaturas da fonte e de 

dessolvatação foram de 120 e 200 
◦
C, respectivamente. O nitrogênio foi utilizado como gás de 

nebulização na vazão de 350 L/h. O gás argônio foi utilizado como gás de colisão na pressão 

de 2,1 x 10−3 mbar. A voltagem do cone foi mantida em 15 V para o omeprazol e padrão 

interno e 20 V para hidroxiomeprazol e sulfona de omeprazol. A energia de colisão foi de 10 

eV para o omeprazol e hidroxiomeprazol e 30 eV para a sulfona de omeprazol e padrão 

interno. 

 As análises foram executadas no modo Multiple Reaction Monitoring. Os íons 

protonados [M + H]
+
 e seus respectivos íons-produto foram monitorados nas transições 

346>198 para o omeprazol, 362 > 214 para o hidroxiomeprazol, 362 > 150 para a sulfona de 

omeprazol e 189 > 104 para o padrão interno antipirina. A aquisição e a quantificação dos 

dados foram realizadas através do programa MassLynx, versão 3.5 (Micromass, Manchester, 

Reino Unido). 

   

3.2.1.3. Método de preparo das amostras 

 

 Alíquotas de 0,5 mL de plasma foram adicionadas de 25 µL da solução de padrão 

interno antipirina, adicionadas de 0,5 mL de solução de fosfato de sódio 1 M (pH 9) e 100 mg 

de cloreto de sódio. Após agitação em mixer por 20 s, as amostras foram extraídas com 5 mL 

de mistura de diclorometano:éter etílico (95:5, v/v) em agitador horizontal por 30 min. As 

fases orgânicas foram separadas após centrifugação a 20 
o
C (2000g) por 15 min. As fases 

orgânicas foram transferidas para tubos cônicos e evaporadas até a secura, em sistema de 

evaporação a vácuo (modelo RCT90, Jouan AS, St. Herbain, França), à temperatura de 25 
o
C. 

Os resíduos obtidos foram reconstítuidos em 100 µL de solução de acetonitrila:fosfato de 

sódio 0,03 M e 60 µL foram submetidos ao processo cromatográfico proposto.  
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 Todo procedimento analítico foi realizado sob luz amarela devido à fotossensibilidade 

dos compostos. 

 As curvas de calibração foram construídas enriquecendo alíquotas de 0,5 mL de 

plasma branco com 25 µL das soluções padrão e submetidas ao procedimento de extração e 

análise cromatográfica propostos acima. As amostras de plasma branco foram obtidas de 

voluntários sadios (não tratados com omeprazol) por doação do Hemocentro do HCFMRP-

USP. 

 A análise do omeprazol e seus metabólitos em plasma mostrou resposta linear no 

intervalo de 1-1000 ng de cada analito/mL de plasma, com coeficientes de correlação linear 

(r
2
) superiores a 0,99 e coeficientes de variação dos pontos da curva de calibração inferiores a 

15 % em relação aos respectivos valores nominais. 

 

3.2.2. Análise do metoprolol e -hidroximetoprolol em plasma 

 

 A análise do metoprolol e -hidroximetoprolol em plasma foi realizada por LC com 

detector de fluorescência de acordo com procedimento anteriormente desenvolvido e validado 

pelo grupo (CERQUEIRA et al., 2003). 

 

3.2.2.1.  Soluções padrão e reagentes 

 

 As soluções estoque de metoprolol e -hidroximetoprolol (AstraZeneca, Molndal, 

Suíça) foram preparadas individualmente na concentração de 1mg/mL. A partir das soluções 

estoque foram preparadas diluições em metanol, contendo os dois analítos, nas concentrações 

de 40; 32; 20; 4; 2 e 0,8 µg/mL. A solução de tramadol (padrão interno) foi preparada, em 

metanol, na concentração de 50 µg/mL. 

 Os solventes utilizados no preparo das soluções padrão, no processo de extração e 

como constituintes da fase móvel foram obtidos da Merck (Darmstad, Alemanha) com 

especificação grau cromatografia. A água purificada foi obtida do sistema Milli-Q PLus
®
 

(Millippore, Bedford, MA, EUA). 
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3.2.2.2. Análise cromatográfica 

 

 O sistema HPLC foi constituído de cromatógrafo marca Shimadzu (Kyoto, Japão) 

equipado com bomba modelo LC-10 AD, auto-injetor modelo SIL-10AD, forno modelo 

CTO-10 AS e sistema controlador modelo SCL 10A. A separação dos analítos foi obtida na 

coluna RP-Select B (Merck, Darmstad, Alemanha) de 250 x 4,6 mm, partículas de 5µm e com 

pré-coluna LiChrospher® RP-8 de 4×4 mm (Merck, Darmstadt, Alemanha), mantidas a 25 ± 

1 
◦
C durante a análise. A fase móvel foi constituída da mistura de solução de fosfato de 

potássio monobásico 0,05 M (pH 3,5) e acetonitrila (90:10 v/v) na vazão de 1 mL/min. 

 O sistema de detecção por fluorescência modelo RF-10Axl (Shimadzu, Kyoto, Japão) 

operou com comprimentos de onda de emissão e excitação de 298 e 229 nm, respectivamente.  

   

3.2.2.3. Método de preparo das amostras 

 

 Alíquotas de 1 mL de plasma foram adicionadas de 25 µL da solução de padrão 

interno tramadol e de 250 µL de solução de hidróxido de sódio 1 M. Após agitação em mixer 

por 20 s, as amostras foram extraídas com 4 mL de mistura de diclorometano : éter di-

isopropílico (1:1, v/v) em agitador horizontal por 30 min. A fase orgânica foi separada após 

centrifugação a 25 
o
C (2000g) por 15 min. As fases orgânicas foram transferidas para tubos 

cônicos e evaporadas até a secura, em sistema de evaporação a vácuo (modelo RCT90, Jouan 

AS, St. Herbain, França), à temperatura de 25 
o
C. Os resíduos obtidos foram reconstítuidos 

em 150 µL de fase móvel (solução de fosfato de potássio monobásico 0,05 M pH 3,5 : 

acetonitrila, 90:10 v/v)  e submetidos ao processo cromatográfico proposto. 

 As curvas de calibração foram construídas enriquecendo alíquotas de 1 mL de plasma 

branco com 25 µL das soluções padrão e submetidas ao procedimento de extração e análise 

cromatográfica propostos acima.  

 A análise do metoprolol e -hidroximetoprolol em plasma mostrou resposta linear no 

intervalo de 20 a 1000 ng de cada analito/mL de plasma, com coeficientes de correlação linear 

(r
2
) superiores a 0,99 e coeficientes de variação dos pontos da curva de calibração inferiores a 

15 % em relação aos respectivos valores nominais. 
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3.2.3. Desenvolvimento e validação do método de análise dos enantiômeros da VEN e seus 

metabólitos em plasma humano 

 

3.2.3.1. Padrões e reagentes 

 

O padrão de referência de cloridrato de venlafaxina (VEN) (> 99,8 %) foi doado pela 

Torrent do Brasil Ltda (São Paulo, SP, Brasil), a O-desmetilvenlafaxina (ODV) (> 99,8 %), a 

N-desmetilvenlafaxina (NDV) (>99,8 %) e a N,O-didesmetilvenlafaxina (DDV) (> 99,8 %) 

foram adquiridas da TRC (Toronto Research Chemicals Inc., Toronto, Canadá), enquanto o 

escitalopram (ESC) (99,8 %) empregado como padrão interno foi obtido da Sigma (St Louis, 

MO, EUA). O metanol 100 % grau HPLC foi adquirido da J.T. Baker (Phillipsburg, NJ, 

EUA), o éter di-isopropílico 98 % da Acros Organics (NJ, EUA), o acetato de amônio P.A. da 

Mallinckrodt Baker (Cidade do México, México) e o hidróxido de sódio P.A. da  LabSynth 

(São Paulo, Brasil). A água ultra-pura foi obtida utilizando o sistema de purificação de água 

Milli-Q (Millipore, Bedford, MA, EUA). O plasma branco obtido de voluntários sadios (não 

tratados com VEN) e fornecido pelo Hemocentro do HCFMRP-USP foi armazenado a - 70 
◦
C 

até a utilização. 

 

3.2.3.2. Soluções padrão 

 

As soluções estoque dos fármacos sob forma racêmica da VEN, ODV, NDV, DDV e 

do padrão interno ESC foram preparadas na concentração de 1000 µg de base livre/mL de 

metanol. As soluções estoque foram empregadas no preparo da solução intermediária (200 

µg/mL) contendo todos os fármacos. Esta solução foi diluída em metanol para o preparo das 

seis soluções utilizadas na construção das curvas de calibração e dos controles de qualidade. 

As concentrações finais foram de 0,05; 0,10; 0,20; 1,0; 4,0 e 10,0 µg/mL de metanol para S-

(+)-VEN, R-(-)-VEN, S-(+)-ODV e R-(-)-ODV; 0,01; 0,02; 0,04; 0,2; 0,8 e 2,0 µg/mL de 

metanol para S-(+)-NDV and R-(-)-NDV e 0,025; 0,05; 0,10; 0,50; 2,0 e 5,0 µg/mL de 

metanol para S-(-)-DDV e R-(-)-DDV. Todas as soluções foram armazenadas a - 20 
◦
C até a 

utilização. 

Os controles de qualidade foram preparados nas concentrações de 2,5; 25,0 e 250 

ng/mL de plasma para S-(+)-VEN, R-(-)-VEN, S-(+)-ODV e R-(-)-ODV; 0,5; 5,0 e 50,0 

ng/mL de plasma para S-(+)-NDV e R-(-)-NDV e 1,25; 12,5 e 125,0 ng/mL de plasma para S-

(+)-DDV e R-(-)-DDV e armazenados a - 70 
◦
C até a análise. 
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3.2.3.3. Análise cromatográfica 

 

O sistema HPLC foi constituído de cromatógrafo marca Shimadzu (Kyoto, Japão) 

equipado com bomba modelo LC-10 AD, auto-injetor modelo SIL-10AD, forno modelo 

CTO-10 AS e controladora modelo SCL 10A. A separação dos analítos foi obtida na coluna 

de fase quiral Chirobiotic V (Astec-Supelco Chiral Chromatography Products, Bellefonte, PA, 

EUA) de 250 mm×4,6 mm e tamanho das partículas de 5µm e com pré-coluna C8 de 

4mm×4mm (Merck, Darmstadt, Alemanha), mantidas a 20 ± 1 
◦
C durante a análise. A fase 

móvel foi constituída da mistura de metanol:acetato de amônio 15 mmol/L pH 6,0 (80:20) na 

vazão de 1 mL/min. 

 

3.2.3.4. Condições de detecção  

 

 O sistema de detecção por espectrometria de massas (LC-MS/MS) utilizado na análise 

enantiosseletiva da VEN e seu metabólitos em plasma foi o Quattro Micro LC triplo 

quadrupolo (Micromass, Manchester, Reino Unido) equipado com interface de ionização 

electrospray operando no modo positivo.  

As condições do detector MS/MS foram otimizadas através de infusão direta de 

soluções padrão, preparadas em fase móvel, utilizando bomba de infusão na vazão de 20 

µL/min. A voltagem do capilar no ESI foi de 3,5 kV. As temperaturas da fonte e de 

dessolvatação foram de 120 and 150 
0
C, respectivamente. O nitrogênio foi utilizado como gás 

de nebulização na vazão de 300 L/h. O gás argônio foi utilizado como gás de colisão na 

pressão de 2,2 x 10
−3

 mbar. A voltagem do cone foi mantida em 30V para VEN, 20V para 

ODV e NDV, 30V para DDV e 40V para ESC. A energia de colisão foi de 20 eV para a VEN, 

15 eV para a ODV e 12 eV para a NDV e ESC. 

As análises foram executadas no modo Multiple Reaction Monitoring. Os íons 

protonados [M + H]
+ 

e seus respectivos íons-produto foram monitorados nas transições 

277>260 para a VEN, 263>246 para a ODV e NDV, 250>232 para a DDV e m/z 325>262 

para o ESC. 

A aquisição e a quantificação dos dados foram realizadas através do programa 

MassLynx, versão 3.5 (Micromass, Manchester, Reino Unido). 
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3.2.3.5. Método de preparo das amostras 

 

Alíquotas de plasma de 1 mL foram adicionadas de 25 µL da solução de padrão 

interno (escitalopram, 0,5 µg/mL) e de 100 µL da solução de hidróxido de sódio 0,1 M. As 

amostras foram homogeneizadas em agitador tipo mixer durante 5 s e submetidas ao processo 

de extração com 4 mL de éter di-isopropílico durante 2 min de agitação em mixer. As fases 

orgânicas foram separadas após o procedimento de centrifugação a 15 
o
C (2000g) por 15 min. 

As fases orgânicas (3,5 mL) foram transferidas para tubos cônicos e as fases aquosas foram 

novamente submetidas ao processo de extração com 4 mL do mesmo solvente. As fases 

orgânicas foram reunidas e evaporadas à secura, em sistema de evaporação à vácuo (modelo 

RCT90, Jouan AS, St. Herbain, França), à temperatura de 25 
o
C. Os resíduos obtidos foram 

reconstítuidos em 100 µL de fase móvel e 50 µL submetidos ao processo cromatográfico 

proposto. 

 

3.2.3.6. Curvas de calibração 

 

As curvas de calibração foram construídas enriquecendo alíquotas de 1 mL de plasma 

branco com 25 µL de cada solução padrão de uso contendo os analitos VEN, ODV, NDV e 

DDV. A equação de regressão linear e os coeficientes de correlação foram obtidos a partir da 

razão das áreas (padrão/padrão interno) plotadas contra suas respectivas concentrações (1,25; 

2,5; 5,0; 25,0; 100,0 e 250,0 ng para cada enantiômero da VEN/mL de plasma, 1,25; 2,5; 5,0; 

25,0; 100,0 e 250,0 para cada enantiômero da ODV/mL de plasma, 0,25; 0,5; 1,0; 5,0; 20,0 e 

50,0 ng para cada enantiômero da NDV/mL de plasma e 0,625; 1,25; 2,5; 12,5; 50,0 e 125,0 

ng/mL para cada enantiômero da DDV/mL de plasma). O preparo das amostras foi realizado 

conforme descrito anteriormente. 

  

3.2.3.7. Validação 

 

 O método desenvolvido para a análise enantiosseletiva da VEN e seus metabólitos em 

plasma humano foi validado de acordo com as recomendações da ANVISA (Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária, Resolução RE 899 de 29 de maio de 2003). 

O efeito da matriz (supressão iônica ou aumento de resposta devido a interferência de 

compostos endógenos) na ionização da VEN, de seus metabólitos e do padrão interno foi 

avaliado através da adição de soluções padrão, em concentração igual ao limite inferior de 
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quantificação do método, ao extrato proveniente do processamento de 1 mL de plasma, 

conforme o protocolo descrito no preparo de amostras. Foram avaliadas amostras de plasma 

branco provenientes de cinco diferentes voluntários. O efeito da matriz foi avaliado pela 

comparação das áreas obtidas entre as injeções de soluções padrão diretamente ou após a 

adição a extratos de plasma, considerando como 100 % os valores oriundos da análise 

cromatográfica do padrão não adicionado ao extrato de plasma. 

A recuperação da VEN, de seus metabólitos e do padrão interno foi avaliada nas 

concentrações de 250; 25 e 2,5 ng de cada enantiômero/mL de plasma para a VEN e ODV, 

50; 5 e 0,5 ng de cada enantiômero/mL de plasma para a NDV e  25; 12,5 and 1,25 ng de cada 

enantiômero/mL de plasma para a DDV. Amostras de plasma branco enriquecidas de solução 

padrão foram submetidas ao procedimento descrito no preparo de amostras e as áreas obtidas 

após a análise cromatográfica foram comparadas às áreas obtidas a partir da análise de 

soluções padrão, nas mesmas concentrações, não submetidas ao procedimento de extração. 

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

quantificada com precisão e exatidão igual ou inferior a 20 %. Foram avaliadas cinco 

replicatas nas concentrações de 1,25 ng de cada enantiômero/mL de plasma para a VEN e 

ODV; 0,25 ng de cada enantiômero/mL de plasma para a NDV e 0,625 ng de cada 

enantiômero/mL de plasma para a DDV. 

A linearidade foi definida como a maior concentração plasmática que apresentou 

relação linear com a resposta do detector na situação de inclusão do LQ. Foram avaliadas 

amostras, em duplicata, em seis concentrações no intervalo de 1,25 a 250 ng de cada 

enantiômero/mL de plasma para a VEN e ODV, 0,25 a 50 ng de cada enantiômero/mL de 

plasma para a NDV e 0,625 a 125 ng de cada enantiômero/mL de plasma para a DDV. 

A precisão e a exatidão foram avaliadas nas concentrações de 200; 25 e 2,5 ng de cada 

enantiômero/mL de plasma para a VEN e ODV, 40; 5 e 0,5 ng de cada enantiômero/mL de 

plasma para a NDV e 100; 12,5 e 1,25 ng de cada enantiômero/mL de plasma para a DDV. As 

amostras de plasma enriquecidas foram separadas em alíquotas e armazenadas a – 70 
o
C até a 

análise. A exatidão intra-ensaio foi expressa pela relação entre a concentração média 

determinada experimentalmente, obtida a partir da análise de cinco replicatas de cada 

concentração em uma mesma corrida analítica, e a concentração teórica correspondente. A 

precisão intra-ensaio foi expressa como o coeficiente de variação (CV %) obtido a partir do 

resultado da análise de cinco replicatas em uma mesma corrida analítica. A exatidão inter-

ensaios foi expressa pela relação entre a concentração média determinada experimentalmente, 

obtida a partir da análise de cinco replicatas em cinco corridas analíticas diferentes, e a 
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concentração teórica correspondente. A precisão inter-ensaios foi expressa como o coeficiente 

de variação (CV %) obtido a partir do resultado da análise de cinco replicatas em cinco 

corridas analíticas diferentes. 

Para verificar a estabilidade da VEN e seus metabólitos em plasma após ciclos de 

congelamento e descongelamento, curta duração em temperatura ambiente e pós-

processamento no auto-injetor, foram utilizadas amostras enriquecidas nas concentrações de 

200 e 2,5 ng de cada enantiômero/mL de plasma para a VEN e ODV; 40 e 0,5 ng de cada 

enantiômero/mL de plasma para a NDV e 100 e 2,5 ng de cada enantiômero/mL de plasma 

para a DDV.  

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

em triplicata foram congeladas a -20 
o
C por 24 h, descongeladas e novamente congeladas a -

20 
o
C por 24 h. As amostras foram submetidas ao processo por mais duas vezes. O resultado 

foi expresso como o desvio dos valores entre as áreas obtidas a partir da análise das amostras 

submetidas aos ciclos de congelamento e descongelamento e as áreas obtidas a partir da 

análise de amostras recém preparadas.  

 A estabilidade de curta duração foi avaliada após a permanência de alíquotas das 

referidas amostras durante 4 h em temperatura ambiente. O resultado foi expresso como o 

desvio dos valores entre as áreas obtidas a partir da análise das amostras submetidas ao 

repouso e as áreas obtidas a partir da análise de amostras recém preparadas.  

Para verificar a estabilidade pós-processamento, amostras submetidas ao procedimento 

de extração, foram deixadas em repouso no auto-injetor por um período de 10 h antes da 

análise cromatográfica. O resultado foi expresso como o desvio dos valores entre as áreas 

obtidas a partir da análise das amostras submetidas ao período de 10 h e as áreas obtidas a 

partir da análise de amostras imediatamente injetadas.  

Para verificar a estabilidade das soluções padrão de VEN e seus metabólitos em 

metanol, soluções padrão recém preparadas foram comparadas com soluções padrão 

armazenadas a – 20 
o
C durante 30 dias. O resultado foi expresso como o desvio dos valores 

entre as áreas obtidas a partir da análise das soluções armazenadas e soluções recém-

preparadas.  
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3.2.4. Análise farmacocinética  

 

  Os parâmetros farmacocinéticos foram calculados com base nas curvas de 

concentração plasmática dos enantiômeros versus tempo utilizando o programa WinNonlin 

versão 4.0 (Pharsight Corp, Moutain View, Calif, EUA). 

Os cálculos foram realizados com base em cinética de primeira ordem, modelo 

monocompartimental e sem inclusão de lag time. A área sob a curva concentração plasmática 

versus
 
tempo (AUC0-) foi calculada através do método dos trapezóides do tempo zero até a 

última amostra coletada e extrapolada até o infinito dividindo-se a última concentração 

quantificada pela constante de velocidade de eliminação (Kel). Os parâmetros Cmax e tmax 

foram calculados utilizando as equações padrão do programa (GABRIELSON; WEINER, 

2000). 

 

3.2.5. Análise estatística 

 

 A média, mediana e intervalo de confiança de 95 % (IC 95 %) dos parâmetros 

farmacocinéticos foram obtidos com auxílio do programa GraphPad Instat
 

versão 3.10 

(GraphPad Software, CA, EUA). 

O teste de Wilcoxon bicaudado para dados pareados foi empregado para avaliar razões 

enantioméricas diferentes da unidade na Fase 1 e na Fase 2 da investigação, assim como para 

avaliar a influência do nifedipino na farmacocinética enantiosseletiva da VEN e seus 

metabólitos em voluntários sadios. O nível de significância do teste foi fixado em 5 %. 
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4.1. Desenvolvimento e validação do método de análise dos enantiômeros da VEN e seus 

metabólitos em plasma humano 

 

4.1.1. Resolução cromatográfica 

 

 A Figura 3 apresenta os cromatogramas referentes à separação dos enantiômeros da 

VEN e seus metabólitos e do padrão interno escitalopram na coluna Chirobiotic V com fase 

móvel composta de mistura de metanol:acetato de amônio 15 mmol/L pH 6,0 (80:20) na 

vazão de 0,8 mL/min. O tempo de corrida foi de 40 min. 

A ordem de eluição dos enantiômeros da VEN e da ODV foi estabelecida na 

sequência S-(+) e R-(-) com base no estudo de LIU et al. (2008). A ordem de eluição dos 

enantiômeros da NDV e DDV na sequência S-(+) e R-(-) foi estabelecida com base no estudo 

de KINGBACK et al. (2010). Os enantiômeros da NDV e DDV, eluídos da coluna 

Chirobiotic V com fase móvel composta de mistura de metanol:acetato de amônio 15 mmol/L 

pH 6 (80:20), foram coletados em tubos individuais, e posteriormente a fase móvel foi 

evaporada até a secura em sistema à vácuo e os resíduos foram reconstituídos e analisados de 

acordo com a descrição de KINGBACK et al. (2010) (coluna Chirobiotic V com fase móvel 

composta de mistura de tetra-hidrofurano:acetato de amônio 10 mmol/L pH 6; 10:90, v/v). 
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A Tabela 4 apresenta os valores de resolução (Rs) e fator de separação (α) na análise 

dos enantiômeros da VEN e seus metabólitos em plasma humano. 
 

 
  

Tabela 4 - Resolução (Rs) e Fator de separação (α) na análise dos 

enantiômeros da VEN e seus metabólitos em plasma humano. 

Fármaco Rs α 

VEN 1,80 0,82 

ODV 1,41 0,99 

NDV 1,02 0,90 

DDV 1,01 0,88 

Rs = 1,1777 x (dr2 – dr1) / Wh2 + Wh1     Onde, dr2 = distância do 

segundo pico, dr1 = distância do primeiro pico, dr1 = distância do 

primeiro pico,Wh1 = largura do primeiro pico à meia altura. 

α = t2 – t0 / t1 – t0. Onde, t2 = tempo de retenção do segundo pico, t0 = 

tempo de retenção do pico não retido, t1 = tempo de retenção do primeiro 

pico. 

 

 

 

Figura 3. Cromatogramas obtidos na análise de amostra de plasma branco 

enriquecida com solução padrão de VEN (m/z 277>260), ODV (263>246), 

NDV (263>246), DDV (m/z 250>232) e padrão interno escitalopram 

(325>262). As concentrações plasmáticas correspondem aos respectivos 

LQ. Os enantiômeros foram eluídos na sequência S-(+) e R-(-). 
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4.1.2. Parâmetros de validação 

 

A Tabela 5 apresenta os valores de efeito da matriz na análise dos enantiômeros da 

VEN e seus metabólitos em plasma humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

As Tabelas 6, 7 e 8 apresentam os limites de confiança do método de análise dos 

enantiômeros da VEN e seus metabólitos em plasma humano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tabela 5 - Efeito da matriz na análise dos enantiômeros da VEN e seus metabólitos 

em plasma humano (n=5).  

fármaco 
concentração 

(ng/mL) 

efeito matriz 

(% da resposta em plasma em 

relação à solução padrão) 

S-(+)-VEN 1,25 105,9 

R-(-)-VEN 1,25 106,2 

S-(+)-ODV 1,25 103,1 

R-(-)-ODV 1,25 107,7 

S-(+)-NDV 0,25 100,0 

R-(-)-NDV 0,25 99,0 

S-(+)-DDV 0,625 106,4 

R-(-)-DDV 0,625 104,7 
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Tabela 6 - Parâmetros da validação do método de análise dos enantiômeros da VEN e seu 

metabólito ODV em plasma humano. 

 S-(+)-VEN R-(-)-VEN S-(+)-ODV R-(-)-ODV 

Linearidade (ng/mL) 1,25-250 1,25-250 1,25-250 1,25-250 

Coeficiente de correlação (r
2
) 0,9929 0,9883 0,9928 0,9986 

Limite de Quantificação 

    (ng/mL) 

 

1,25 

 

1,25 

 

1,25 

 

1,25 

    Precisão (CV %) 12,2 6,9 1,4 2,5 

    Exatidão (% de inexatidão) 11,8 4,8 6,6 9,1 

Recuperação (%) 

    200 ng/mL 

    25ng/mL 

    2,5 ng/mL 

    PI 

 

103,8 

102,5 

99,7 

99,5 

 

101,2 

100,3 

98,1 

 

 

101,4 

97,7 

100,8 

 

 

101,8 

98,6 

97,5 

 

Precisão intra-ensaio (CV %)  

    200 ng/mL 

    25 ng/mL 

    2,5 ng/mL 

9,7 

1,8 

2,4 

9,6 

2,0 

3,9 

5,3 

4,6 

2,8 

5,0 

5,0 

4,6 

Precisão inter ensaios (CV %)         

    200 ng/mL 

    25 ng/mL 

    2,5 ng/mL 

6,1 

0,2 

4,4 

4,0 

1,1 

1,4 

2,1 

3,7 

4,3 

2,4 

5,1 

1,1 

Exatidão intra-ensaio 

(% de inexatidão) 
        

    200 ng/mL 

    25 ng/mL 

    2,5 ng/mL 

-1,1 

-4,7 

-5,1 

-1,2 

-11,9 

-5,7 

0,4 

1,8 

10,5 

-0,3 

-2,5 

-10,1 

Exatidão inter ensaios 

(% de inexatidão) 
        

    200 ng/mL 

    25 ng/mL 

    2,5 ng/mL 

-2,5 

-4,6 

-1,7 

0,0 

-5,8 

-4,2 

1,5 

5,4 

-7,1 

1,2 

-8,9 

0,0 

Ciclos congelamento 

/descongelamento 

(% de desvio) 

    200 ng/mL 

    2,5 ng/mL 

 

 

 

6,5 

-1,2 

 

 

 

7,8 

-4,2 

 

 

 

2,8 

0,5 

 

 

 

8,2 

-2,7 

Estabilidade curta duração 

(% de inexatidão) 

   200 ng/mL 

   2,5 ng/mL 

 

 

5,4 

-7,3 

 

 

10,6 

-6,3 

 

 

12,2 

-5,2 

 

 

13,2 

-2,3 

Estabilidade pós-processamento 

(% de inexatidão) 

   200 ng/mL 

   2,5 ng/mL 

 

 

9,3 

-4,8 

 

 

7,2 

-3,6 

 

 

8,1 

4,5 

 

 

7,5 

1,1 

 
 
 



30 

 

 

 

Tabela 7 - Parâmetros da validação do método de análise dos enantiômeros do metabólito 

NDV em plasma humano. 

 S-(+)-NDV R-(-)-NDV 

Linearidade (ng/mL) 0,25-50 0,25-50 

Coeficiente de correlação (r
2
) 0,9989 0,9929 

Limite de Quantificação (ng/mL) 0,25 0,25 

    Precisão (CV %) 6,2 5,2 

    Exatidão (% de inexatidão) -1,6 2,4 

Recuperação (%) 

    40 ng/mL 

    5 ng/mL 

    0,5 ng/mL 

 

55,2 

58,4 

56,5 

 

56,3 

58,4 

54,5 

Precisão intra-ensaio (CV %) 

    40 ng/mL 

    5 ng/mL 

    0,5 ng/mL 

5,5 

7,3 

4,4 

10,0 

6,8 

3,2 

Precisão inter ensaios (CV %)     

    40 ng/mL 

    5 ng/mL 

    0,5 ng/mL 

0,0 

8,4 

4,0 

2,0 

1,0 

3,0 

Exatidão intra-ensaio (% de inexatidão)     

    40 ng/mL 

    5 ng/mL 

    0,5 ng/mL 

0,5 

8,6 

2,4 

-2,5 

-2,4 

-4,9 

Exatidão inter ensaios (% de inexatidão)     

    40 ng/mL 

    5 ng/mL 

    0,5 ng/mL 

0,0 

0,2 

-2,1 

-2,0 

-2,8 

-2,0 

Ciclos congelamento/descongelamento 

(% de inexatidão) 

    40 ng/mL 

    0,5 ng/mL 

 

 

4,0 

-9,6 

 

 

1,1 

-4,9 

Estabilidade curta duração (% de inexatidão) 

    40 ng/mL 

    0,5 ng/mL 

 

9,4 

-8,0 

 

8,3 

-5,3 

Estabilidade pós-processamento (% de inexatidão) 

    40 ng/mL 

    0,5 ng/mL 

 

6,4 

-1,2 

 

2,4 

2,6 
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Tabela 8 - Parâmetros da validação do método de análise dos enantiômeros do metabólito 

DDV em plasma humano. 

 S-(+)-DDV R-(-)-DDV 

Linearidade (ng/mL) 0,625-125 0,625-125 

Coeficiente de correlação (r
2
) 0,9903 0,9944 

Limite de Quantificação (ng/mL) 0,625 0,625 

    Precisão (CV %) 6,3 6,5 

    Exatidão (% de inexatidão) 6,9 10,7 

Recuperação (%) 

   100 ng/mL 

   12,5 ng/mL 

   1,25 ng/mL 

 

35,9 

36,0 

35,7 

 

36,2 

36,1 

36,4 

Precisão intra-ensaio (CV %) 

   100 ng/mL 

   12,5 ng/mL 

   1,25 ng/mL 

5,4 

12,9 

1,1 

5,0 

6,2 

3,0 

Precisão inter ensaios (CV %)     

   100 ng/mL 

   12,5 ng/mL 

   1,25 ng/mL 

4,8 

4,6 

2,5 

4,4 

2,6 

5,8 

Exatidão intra-ensaio (% de inexatidão)     

   100 ng/mL 

   12,5 ng/mL 

   1,25 ng/mL 

-6,6 

-4,5 

-3,5 

4,6 

-1,4 

-1,6 

Exatidão inter ensaios (% de inexatidão)     

   100 ng/mL 

   12,5 ng/mL 

   1,25 ng/mL 

-7,2 

-2,0 

-10,9 

0,0 

-7,7 

-6,0 

Ciclos congelamento/descongelamento 

(% de inexatidão) 

   100 ng/mL 

   1,25 ng/mL 

 

 

-0,2 

4,5 

 

 

3,8 

-4,5 

Estabilidade curta duração (% de inexatidão) 

   100 ng/mL 

   1,25 ng/mL 

 

12,5 

-8,1 

 

10,9 

0,1 

Estabilidade pós-processamento (% de inexatidão) 

   100 ng/mL 

   1,25 ng/mL 

 

5,8 

-2,2 

 

4,3 

0,3 

 

 

4.2. Avaliação do fenótipo oxidativo do CYP2C19 e do CYP2D6 e da atividade in vivo do 

CYP3A 

 

Os voluntários sadios investigados foram avaliados quanto ao fenótipo oxidativo do 

CYP2C19 e do CYP2D6 e quanto a atividade in vivo do CYP3A.  Os parâmetros foram 
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avaliados em amostras de sangue coletadas 3 e 3,5 h após a administração de dose única oral  

de 20 mg de omeprazol e 50 mg de tartarato de metoprolol racêmicos.  

A Tabela 9 apresenta os resultados da avaliação do fenótipo oxidativo do CYP2D6 

empregando as razões de concentrações metoprolol/-hidroximetoprolol em amostras de 

plasma (n=10) coletadas 3 h após a administração de dose única oral de 50 mg de tartarato de 

metoprolol racêmico.  A tabela 9 também mostra as razões de AUC ODV/VEN (mistura 

enantiomérica) como parâmetro de avaliação do fenótipo oxidativo do CYP2D6. Os dados 

mostram que todos os voluntários investigados (n=10) foram fenotipados como 

metabolizadores rápidos (EM) empregando o metoprolol ou a VEN como fármacos 

marcadores do CYP2D6. 

 

Tabela 9 - Avaliação do fenótipo oxidativo do CYP2D6 empregando metoprolol 

ou VEN como fármacos marcadores. Dados apresentados como log10 razão das 

concentrações plasmáticas de metoprolol /-hidroximetoprolol ou razão de AUC 

ODV/VEN (mistura enantiomérica) (n=10). 

voluntário log10 MET/OH AUC ODV/VEN fenótipo oxidativo 

1 1,42 2,15 EM 

2 0,00 3,98 EM 

3 0,36 5,73 EM 

4 0,27 11,34 EM 

5 0,05 8,21 EM 

6 0,13 8,06 EM 

7 0,30 3,04 EM 

8 -0,07 16,44 EM 

9 0,50 3,94 EM 

10 0,56 2,67 EM 

log10 Met/OH < 1,5 designa o fenótipo de metabolizador rápido (EM) (SOHN et 

al., 1992) 

AUC ODV/VEN  1 designa o fenótipo de metabolizador rápido (EM) 

(NICHOLS et al., 2009) 

 

A Tabela 10 apresenta os resultados da avaliação do fenótipo oxidativo do CYP2C19 

empregando o log10 das razões de concentrações omeprazol/hidroxiomeprazol em amostras de 

plasma (n=10) coletadas 3,5 h após a administração de dose única oral de 20 mg de 

omeprazol racêmico.  Os dados mostram que todos os voluntários investigados (n=10) foram 
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fenotipados como metabolizadores rápidos (EM) empregando o omeprazol como fármaco 

marcador do CYP2C19. 

 

Tabela 10 - Avaliação do fenótipo oxidativo do CYP2C19 empregando 

omeprazol como fármaco marcador. Dados apresentados como log10 das razões 

de concentrações plasmáticas omeprazol/hidroxiomeprazol (n=10). 

voluntário log10 omeprazol / hidroxiomeprazol Fenótipo oxidativo 

1 0,51 EM 

2 0,20 EM 

3 -0,02 EM 

4 -0,04 EM 

5 0,37 EM 

6 -0,12 EM 

7 0,29 EM 

8 0,45 EM 

9 0,30 EM 

10 0,04 EM 

log10 omeprazol/hidroxiomeprazol < 0,6 designa o fenótipo de metabolizador 

rápido (EM) (GONZÁLEZ et al., 2003). 

 

A Tabela 11 apresenta os resultados da avaliação da atividade in vivo do CYP3A 

empregando o log10 das razões de concentrações omeprazol/sulfona de omeprazol em 

amostras de plasma (n=10) coletadas 3,5 h após a administração de dose única oral de 20 mg 

de omeprazol racêmico.  Os dados mostram que todos os voluntários sadios investigados 

apresentavam atividade normal do CYP3A. 
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Tabela 11 - Investigação da atividade in vivo do CYP3A empregando 

omeprazol como fármaco marcador. 

voluntário log10 omeprazol/sulfona de omeprazol atividade do CYP3A 

1 0,12 normal 

2 0,08 normal 

3 -0,02 normal 

4 0,09 normal 

5 0,03 normal 

6 -0,12 normal 

7 0,19 normal 

8 0,15 normal 

9 0,08 normal 

10 0,11 normal 

log10 omeprazol/sulfona de omeprazol < 0,6 designa atividade normal do 

CYP3A (GONZÁLEZ et al., 2003). 

 

 

4.3. Farmacocinética dos enantiômeros da VEN e seus metabólitos 

 

 Os dados individuais das curvas de concentração plasmática vs tempo e os parâmetros 

farmacocinéticos individuais para os enantiômeros da venlafaxina e seus metabólitos (n=10), 

obtidos nas fases 1 e 2 do estudo, estão exibidos nos anexos 3 e 4, respectivamente. 

 

4.3.1. Farmacocinética dos enantiômeros da VEN e seus metabólitos - Fase 1 

 

 A Figura 4 apresenta as curvas de concentrações plasmáticas versus tempo dos 

enantiômeros da VEN e seus metabólitos ODV e DDV em voluntários sadios (n=10) tratados 

com dose única oral de 150 mg de VEN racêmica (Fase 1). As concentrações plasmáticas 

estão apresentadas como mediana (n=10). 
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Figura 4. Curvas concentração plasmática versus tempo dos enantiômeros da VEN, ODV e 

DDV obtidas na investigação de voluntários sadios tratados com dose única oral de 150 mg de 

VEN racêmica (Fase 1). Dados apresentados como mediana (n = 10). 

 

Os parâmetros farmacocinéticos dos enantiômeros da VEN, ODV e DDV obtidos na 

Fase 1 do estudo clínico estão apresentados, respectivamente, nas Tabelas 12, 13 e 14. Os 

dados mostram que a disposição cinética da VEN é enantiosseletiva com acúmulo plasmático 

do enantiômero S-(+)-VEN com razões enantioméricas AUC(S)/AUC(R) de 2,83 (Tabela 12). A 
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concentração plasmática máxima do metabólito ODV é maior para o enantiômero R-(-) do 

que para o correspondente S-(+) (Tabela 9), enquanto para o metabólito DDV os valores de 

concentração plasmática máxima são maiores para o enantiômero S-(+) do que para o 

correspondente R-(-). 

 

Tabela 12 - Farmacocinética dos enantiômeros da VEN em voluntários sadios tratados com 

dose única oral de 150 mg de VEN racêmica (Fase 1). Dados apresentados como mediana, 

média e IC 95 % (n=10). 

Parâmetro S-(+)-VEN R-(-)-VEN 

Cmax (ng/mL) 24,69 * 

30,39 (22,26-38,52) 

12,25  

15,85 (7,28-24,42) 

tmax (h) 6,57 

6,56 (5,88-7,23) 

6,36 

6,21 (5,32-7,11) 

t1/2 a  (h) 3,71 

3,62 (2,76-4,48) 

3,30 

3,36 (2,65-4,06) 

Ka  (h
-1

) 0,18 

0,21 (0,14-0,28) 

0,21 

0,22 (0,17-0,27) 

t1/2  (h) 5,99 * 

6,80 (4,90-8,70) 

4,25  

4,82 (3,23-6,41) 

Kel (h
-1

) 0,116 * 

0,116 (0,086-0,146) 

0,162  

0,168 (0,122-0,214) 

Vd/f (L) 1190,60 * 

1356,6 (906,14-1807,0) 

2995,70  

3062,8 (1739,9-4385,7) 

AUC0- (ng.h/mL) 526,00 * 

612,49 (416,76-808,23) 

195,71  

300,96 (53,02-548,89) 

Cl/f (L/h) 142,67* 

145,36 (102,20-188,51) 

408,01 

569,85 (26,17- 913,53) 

AUC(S)/AUC(R) 2,83 

3,42 (0,83 - 6,01) 

*: valores de p < 0,05 para teste de Wilcoxon. 
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Tabela 13 - Farmacocinética dos enantiômeros do metabólito ODV em voluntários sadios 

tratados com dose única oral de 150 mg de VEN racêmica (Fase 1). Dados apresentados como 

mediana, média e IC 95 % (n=10). 

Parâmetro S-(+)-ODV R-(-)-ODV 

Cmax (ng/mL) 56,94 * 

56,10 (47,87 - 64,33) 

69,33 

66,19 (53,05 - 79,33) 

tmax (h) 12,24 

 13,07 (10,76 - 15,39) 

11,51 

12,06 (10,73 - 13,38) 

AUC 0- (ng.h/mL) 1971,9  

 2124,42 (1595,5 - 2653,4) 

2226,6  

2142,09 (1725,4 - 2558,8) 

t1/2  (h) 8,51 

9,79 (7,35 - 12,24) 

8,04 

8,79 (7,52 - 10,06) 

*: valores de p < 0,05 para teste de Wilcoxon. 

 

 

Tabela 14 - Farmacocinética dos enantiômeros do metabólito DDV em voluntários sadios 

tratados com dose única oral de 150 mg de VEN racêmica (Fase 1). Dados apresentados como 

mediana, média e IC 95 % (n=10). 

Parâmetro S-(+)-DDV R-(-)-DDV 

Cmax (ng/mL) 7,08 * 

6,59(4,51-8,61) 

4,61 

4,51(2,80-6,23) 

tmax (h) 18,01 

27,93 (15,00-56,02) 

15,52 

15,96 (12,10-19,82) 

AUC 0- (ng.h/mL) 199,30  

238,86 (127,32-350,42) 

151,14 

202,37 (78,97-325,77) 

t1/2  (h) 7,14 

8,09 (6,09 - 10,11) 

8,80 

9,29 (7.61 - 10,97) 

*: valores de p < 0,05 para teste de Wilcoxon. 

 

 

4.3.2. Farmacocinética dos enantiômeros da VEN e seus metabólitos - Fase 2 

 

 A Figura 5 apresenta as curvas concentração plasmática versus tempo dos 

enantiômeros da VEN, ODV e DDV obtidas na investigação de voluntários sadios tratados 

com dose única oral de 150 mg de VEN racêmica associada com dose única oral de 40 mg de 

nifedipino (Fase 2).   
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Figura 5. Curvas concentração plasmática versus tempo dos enantiômeros da VEN, ODV e 

DDV obtidas na investigação de voluntários sadios tratados com dose única oral de 150 mg de 

VEN racêmica associada com dose única oral de 40 mg de nifedipino (Fase 2). Dados 

apresentados como mediana (n = 10). 

 

 

As Tabelas 15, 16 e 17 apresentam, respectivamente, a disposição cinética dos 

enantiômeros da VEN, ODV e DDV em voluntários sadios (n=10) tratados com dose única 
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oral de 150 mg de VEN racêmica associada com dose única oral de 40 mg de nifedipino (Fase 

2). Os dados mostram que a disposição cinética da VEN é enantiosseletiva com acúmulo 

plasmático do enantiômero S-(+)-VEN com razões enantioméricas AUC(S)/AUC(R) de 2,97 

(Tabela 15). A concentração plasmática máxima do metabólito DDV é maior para o 

enantiômero S-(+) do que para o correspondente R-(-); Tabela 17.  

 

Tabela 15 - Farmacocinética dos enantiômeros da VEN em voluntários sadios tratados com 

dose única oral de 150 mg de VEN racêmica associada com dose única oral de 40 mg de 

nifedipino (Fase 2). Dados apresentados como mediana, média e IC 95 % (n=10). 

Parâmetro S-(+)-VEN R-(-)-VEN 

Cmax (ng/mL) 28,48 * 

31,57 (23,71-39,42) 

14,56 

16,33 (7,98-24,67) 

tmax (h) 5,18 

5,62 (4,36-6,87) 

4,75 

5,27 (3,84-6,69) 

t1/2  a  (h) 3,95 

3,60 (2,56-4,65) 

2,74 

3,12 (2,21-4,02) 

Ka   (h
-1

) 0,18 

0,23 (0,15-0,31) 

0,25 

0,25 (0,18-0,32) 

t1/2  (h) 5,10 

6,06 (4,49-7,64) 

3,95 

4,66 (3,12-6,19) 

Kel (h
-1

) 0,1360 * 

0,1266 (0,0982-0,1549) 

0,1780 

0,1803 (0,1236-0,2370) 

Vd/f (L) 1068,6 * 

1294,6 (798,68-1790,6) 

2327,6 

2915,4 (1642,7-4188,1) 

AUC 0- (ng.h/mL) 543,20 * 

598,77 (409,15-788,39) 

208,31 

297,42 (49,06-545,78) 

Cl/f (L/h) 138,30 * 

152,68 (99,14-206,20) 

423,72 

568,95 (237,13-900,76) 

AUC(S)/AUC(R) 2,97 

3,43 (2,01 - 4,85) 

*: valores de p < 0,05 para teste de Wilcoxon. 
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Tabela 16 - Farmacocinética dos enantiômeros da ODV em voluntários sadios tratados com 

dose única oral de 150 mg de VEN racêmica associada com dose única oral de 40 mg de 

nifedipino (Fase 2). Dados apresentados como mediana, média e IC 95 % (n=10). 

Parâmetro S-(+)-ODV R-(-)-ODV 

Cmax (ng/mL) 58,40 * 

57,29 (47,17 - 67,41) 

69,64 

67,87 (53,76 - 81,97) 

tmax (h) 12,28 

13,06 (11,63 - 14,49) 

11,83 

12,68 (10,72 - 14,64) 

AUC 0- (ng.h/mL) 1898,4 * 

2023,94 (1620,2 - 2427,7) 

2246,5  

2268,84 (1910,9 - 2626,8) 

t1/2  (h) 8,53 

9,06 (8,08 - 10,04) 

8,24 

8,77 (7,48 - 10,07) 

*: valores de p < 0,05 para teste de Wilcoxon. 

 

 

Tabela 17 - Farmacocinética dos enantiômeros da DDV em voluntários sadios tratados com 

dose única oral de 150 mg de VEN racêmica associada com dose única oral de 40 mg de 

nifedipino (Fase 2). Dados apresentados como mediana, média e IC 95 % (n=10). 

Parâmetro S-(+)-DDV R-(-)-DDV 

Cmax (ng/mL) 6,77 * 

6,82 (4,32 - 9,31) 

4,97 

4,69 (3,10 - 6,28) 

tmax (h) 13,79 

16,23 (7,52 - 24,95) 

14,69 

15,37 (12,10 - 18,65) 

AUC 0- (ng.h/mL) 235,75 

234,31 (102,80 - 365,82) 

177,78 

211,98 (99,91 -324,05) 

t1/2  (h) 8,59 

8,96 (6,63 - 11,30) 

9,77 

9,82 (7,86 - 11,79) 

*: valores de p < 0,05 para teste de Wilcoxon. 

 

 

4.3.3. Farmacocinética dos enantiômeros da VEN e seus metabólitos - Fase 1 vs Fase 2 

 

 A Figura 6 apresenta as curvas concentração plasmática versus tempo dos 

enantiômeros da VEN, obtidas na investigação de voluntários sadios tratados com dose única 

oral de 150 mg de VEN racêmica como monoterapia (Fase 1) ou associada com dose única 

oral de 40 mg de nifedipino (Fase 2).  
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Figura 6. Curvas concentração plasmática versus tempo dos enantiômeros da VEN, obtidas 

na investigação de voluntários sadios tratados com dose única oral de 150 mg de VEN 

racêmica como monoterapia (Fase 1) ou associada com dose única oral de 40 mg de 

nifedipino (Fase 2). Dados apresentados como mediana (n = 10). 

 

 

As Tabelas 18 e 19 apresentam, respectivamente, a disposição cinética dos 

enantiômeros S-(+)-VEN e R-(-)-VEN em voluntários sadios (n=10) tratados com dose única 

oral de 150 mg de VEN racêmica como monoterapia (Fase 1) ou associada com dose única 

oral de 40 mg de nifedipino (Fase 2). 
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Tabela 18 - Farmacocinética do enantiômero S-(+)-VEN em voluntários sadios tratados com 

dose única oral de 150 mg de VEN racêmica como monoterapia (Fase 1) ou associada com 

dose única oral de 40 mg de nifedipino (Fase 2). Dados apresentados como mediana, média e 

IC 95 % (n=10). 

Parâmetro Fase 1 Fase 2 

Cmax (ng/mL) 24,69 

30,39 (22,26-38,52) 

28,48 

31,57 (23,71-39,42) 

tmax (h) 6,57 

6,56 (5,88 - 7,23) 

5,18 

5,62 (4,36 - 6,87) 

t1/2  a  (h) 3,71 

3,62 (2,76-4,48) 

3,95 

3,60 (2,56-4,65) 

Ka   (h
-1

) 0,18 

0,21 (0,14-0,28) 

0,18 

0,23 (0,15-0,31) 

t1/2  (h) 5,99 

6,80 (4,90-8,70) 

5,10 

6,06 (4,49-7,64) 

Kel (h
-1

) 0,116 

0,116 (0,086-0,146) 

0,1360 

0,1266 (0,0982-0,1549) 

Vd/f  (L) 1190,60 

1356,6 (906,14-1807,0) 

1068,6 

1294,6 (798,68-1790,6) 

AUC 0- (ng.h/mL) 526,00 

612,49 (416,76-808,23) 

543,20 

598,77 (409,15-788,39) 

Cl/f (L/h) 142,67 

145,36 (102,20-188,51) 

138,30 

152,68 (99,15-206,20) 

AUC(Fase 1)/AUC(Fase 2) 1,05 

1,01 (0,89 - 1,21) 

*: valores de p < 0,05 para teste de Wilcoxon. 
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Tabela 19 - Farmacocinética do enantiômero R-(-)-VEN em voluntários sadios tratados com 

dose única oral de 150 mg de VEN racêmica como monoterapia (Fase 1) ou associada com 

dose única oral de 40 mg de nifedipino (Fase 2). Dados apresentados como mediana, média e 

IC 95 % (n=10). 

Parâmetro Fase 1 Fase 2 

Cmax (ng/mL) 12,25 

15,85 (7,28 - 24,42) 

14,56 

16,33 (7,98 - 24,67) 

tmax (h) 6,36 * 

6,21 (3,85 - 6,36) 

4,75 

5,27 (3,84 - 6,69) 

t1/2  a  (h) 3,30 

3,36 (2,65 - 4,06) 

2,74 

3,12 (2,21 - 4,02) 

Ka   (h
-1

) 0,21 

0,22 (0,17 - 0,27) 

0,25 

0,25 (0,18 - 0,32) 

t1/2  (h) 4,25 

4,82 (3,23 - 6,41) 

3,95 

4,66 (3,12 - 6,19) 

Kel (h
-1

) 0,162 

0,168 (0,122 - 0,214) 

0,178 

0,180 (0,1236 - 0,2370) 

Vd/f (L) 2995,70 

3062,8 (1739,9 - 4385,7) 

2327,6 

2915,4 (1642,7 - 4188,1) 

AUC 0- (ng.h/mL) 195,71 

300,96 (53,02 - 548,89) 

208,31 

297,42 (49,06 - 545,78) 

Cl/f (L/h) 408,01 

569,85 (226,17-913,53) 

423,72 

568,95 (237,13 - 900,76) 

AUC(Fase 1)/AUC(Fase 2) 1,00 

1,03 (0,88 - 1,18) 

* Valores de p < 0,05 para teste de Wilcoxon 

 

 

A Figura 7 apresenta as curvas concentração plasmática versus tempo dos 

enantiômeros da ODV, obtidas na investigação de voluntários sadios tratados com dose única 

oral de 150 mg de VEN racêmica como monoterapia (Fase 1) ou associada com dose única 

oral de 40 mg de nifedipino (Fase 2). 
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Figura 7. Curvas concentração plasmática versus tempo dos enantiômeros da ODV, 

obtidas na investigação de voluntários sadios tratados com dose única oral de 150 mg de 

VEN racêmica como monoterapia (Fase 1) ou associada com dose única oral de 40 mg de 

nifedipino (Fase 2). Dados apresentados como mediana (n = 10). 

 

 

 

As Tabelas 20 e 21 apresentam, respectivamente, a disposição cinética dos 

enantiômeros S-(+)-ODV e R-(-)-ODV em voluntários sadios (n=10) tratados com dose única 

oral de 150 mg de VEN racêmica como monoterapia (Fase 1) ou associada com dose única 

oral de 40 mg de nifedipino (Fase 2). 
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Tabela 20 - Farmacocinética do enantiômero S-(+)-ODV em voluntários sadios tratados com 

dose única oral de 150 mg de VEN racêmica como monoterapia (Fase 1) ou associada com 

dose única oral de 40 mg de nifedipino (Fase 2). Dados apresentados como mediana, média e 

IC 95 % (n=10). 

Parâmetro Fase 1 Fase 2 

Cmax (ng/mL) 56,94 

56,10 (47,87-64,33) 

58,40 

57,29 (47,41-67,41) 

tmax (h) 12,24  

13,07 (10,76-15,39) 

12,28 

13,06 (11,63-14,49) 

AUC 0- (ng.h/mL) 1971,9  

2124,42 (1595,5-2653,4) 

1898,4  

2023,94 (1620,2-2427,7) 

t1/2  (h) 8,51 

9,79 (7,35 - 12,24) 

8,53 

9,06 (8,08 - 10,04) 

AUC(Fase 1)/AUC(Fase 2) 0,99 

1,11 (0,73 - 1,50) 

* p < 0,05, teste de Wilcoxon 

 

 

Tabela 21 - Farmacocinética do enantiômero R-(-)-ODV em voluntários sadios tratados com 

dose única oral de 150 mg de VEN racêmica como monoterapia (Fase 1) ou associada com 

dose única oral de 40 mg de nifedipino (Fase 2). Dados apresentados como mediana, média e 

IC 95 % (n=10). 

Parâmetro Fase 1 Fase 2 

Cmax (ng/mL) 69,33 

66,19 (53,05-79,33) 

69,64 

67,87 (53,77-81,97) 

tmax (h) 11,52 

12,06 (10,73-13,38) 

11,83 

12,69 (10,14-11,83) 

AUC 0- (ng.h/mL) 2226,6  

2142,09 (1725,4-2558,8) 

2246,5  

2268,84 (1910,9-2626,8) 

t1/2  (h) 8,04 

8,79 (67,52 - 10,06) 

8,24 

8,77 (7,48 - 10,07) 

AUC(Fase 1)/AUC(Fase 2) 0,98 

0,95 (0,82 - 1,07) 

* p < 0,05, teste de Wilcoxon 

 

A Figura 8 apresenta as curvas concentração plasmática versus tempo dos 

enantiômeros da DDV, obtidas na investigação de voluntários sadios tratados com dose única 



46 

 

oral de 150 mg de VEN racêmica como monoterapia (Fase 1) ou associada com dose única 

oral de 40 mg de nifedipino (Fase 2). 

 

 

 

 

Figura 8. Curva concentração plasmática versus tempo dos enantiômeros da DDV, 

obtidas na investigação de voluntários sadios tratados com dose única oral de 150 

mg de VEN racêmica como monoterapia (Fase 1) ou associada com dose única oral 

de 40 mg de nifedipino (Fase 2). Dados apresentados como mediana (n = 10). 

 

 

 

As Tabelas 22 e 23 apresentam, respectivamente, a disposição cinética dos 

enantiômeros S-(+)-DDV e R-(-)-DDV em voluntários sadios (n=10) tratados com dose única 

oral de 150 mg de VEN racêmica como monoterapia (Fase 1) ou associada com dose única 

oral de 40 mg de nifedipino (Fase 2).  
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Tabela 23 - Farmacocinética do enantiômero R-(-)-DDV em voluntários sadios tratados com 

dose única oral de 150 mg de VEN racêmica como monoterapia (Fase 1) ou associada com 

dose única oral de 40 mg de nifedipino (Fase 2).  Dados apresentados como mediana, média e 

IC 95 % (n=10). 

Parâmetro Fase 1 Fase 2 

Cmax (ng/mL) 4,61 

4,51(2,81-6,23) 

4,97 

4,69(3,10-6,29) 

tmax (h) 15,52 

15,96 (12,10-19,82) 

14,69 

15,37(12,10-18,66) 

AUC 0- (ng.h/mL) 151,14 

202,37 (78,97-325,77) 

177,78 

211,98 (99,91-324,05) 

t1/2  (h) 8,80 

9,29 (7,60 - 10,97) 

9,77 

9,82 (7,86 - 11,77) 

AUC(Fase 1)/AUC(Fase 2) 1,01 

1,06 (0,71 - 1,40) 

*: valores de p < 0,05 para teste de Wilcoxon. 

 

A Tabela 24 apresenta a disposição cinética dos enantiômeros da VEN e seus 

metabólitos em voluntários sadios (n=10) tratados com dose única oral de 150 mg de VEN 

Tabela 22 - Farmacocinética do enantiômero S-(+)-DDV em voluntários sadios tratados com 

dose única oral de 150 mg de VEN racêmica como monoterapia (Fase 1) ou associada com 

dose única oral de 40 mg de nifedipino (Fase 2). Dados apresentados como mediana, média e 

IC 95 % (n=10). 

Parâmetro Fase 1 Fase 2 

Cmax (ng/mL) 7,08 

6,59(4,57-8,61) 

6,77 

6,82 (4,32-9,31) 

tmax (h) 18,01 

27,93 (15,00-56,02) 

13,79 

16,23(7,51-24,94) 

AUC 0- (ng.h/mL) 199,30  

238,86 (127,32-350,42) 

235,75 

234,31 (102,80-365,82) 

t1/2  (h) 7,14 

8,09 (6,09 - 10,10) 

8,59 

8,96 (6,63 - 11,30) 

AUC(Fase 1)/AUC(Fase 2) 1,16 

1,38 (0,69 - 2,08) 

*: valores de p < 0,05 para teste de Wilcoxon. 
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racêmica como monoterapia (Fase 1) ou associada com dose única oral de 40 mg de 

nifedipino (Fase 2). Os dados estão apresentados como média geométrica, coeficiente de 

variação, razão entre as médias, IC 90 % e valores de p. Os valores de p maiores que 0,05 

inferem que a administração de dose única de 40 mg de nifedipino não altera a 

farmacocinética dos enantiômeros da VEN e seus metabólitos ODV e DDV em voluntários 

sadios. 

 

Tabela 24 - Farmacocinética dos enantiômeros da VEN e seus metabólitos ODV e DDV em 

voluntários sadios (n=10) tratados com dose única oral de 150 mg de VEN racêmica como 

monoterapia (Fase 1) ou associada com dose única oral de 40 mg de nifedipino (Fase 2).  

Dados apresentados como média geométrica, coeficiente de variação, razão entre as médias, 

IC 90 % e valores de p. 

 FASE 1 FASE 2 FASE 2/FASE 1 

 
média 

geométrica 

CV 

 (%) 

média 

geométrica 

CV 

(%) 

razão 

(%) 
IC 90% p 

S-(+)-VEN        

Cmax (ng/mL) 28,65 106,1 29,95 105,4 104,5 94,56-115,62 0,4615 

AUC (ng.h/mL) 560,87 109,2 544,09 110,0 97,0 87,02-08,13 0,6328 

        

R-(-)-VEN        

Cmax (ng/mL) 12,60 125,8 13,30 122,8 105,4 92,03-120,92 0,5005 

AUC (ng.h/mL) 191,39 157,3 189,20 157,2 98,8 87,37-11,85 0,8757 

        

S-(+)-ODV        

Cmax (ng/mL) 55,01 102,0 55,64 103,0 101,1 91,15-112,20 0,8150 

AUC (ng.h/mL) 2019,90 105,2 1955,69 103,5 96,8 77,12-121,54 0,7908 

        

R-(-)-ODV        

Cmax (ng/mL) 63,01 105,1 64,66 105,0 102,6 90,95-116,36 0,5552 

AUC (ng.h/mL) 2063,62 103,8 2219,08 102,2 107,5 94,50-111,43 0,3005 

        

S-(+)-DDV        

Cmax (ng/mL) 5,85 112,6 6,02 113,2 102,8 67,24-144,82 0,9503 

AUC (ng.h/mL) 187,15 127,6 162,69 144,0 86,9 59,56-126,85 0,6411 

        

R-(-)-DDV        

Cmax (ng/mL) 3,88 116,4 4,13 113,6 106,5 91,61-144,82 0,9503 

AUC (ng.h/mL) 157,25 128,7 162,87 130,2 103,5 79,35-123,81 0,4809 

IC: Intervalo de confiança; CV: Coeficiente de variação. 
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5. Discussão 
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Os estudos de farmacocinética de dose única exigem a validação de métodos analíticos de 

alta seletividade e alta sensibilidade, exigindo em muitos casos o emprego da técnica LC-MS-

MS. Os métodos enantiosseletivos capazes de discriminar entre os enantiômeros são ainda 

mais complexos em função da exigência de colunas de fases quirais e de fases móveis muitas 

vezes consideradas não convenientes para o detector MS/MS. 

A análise dos enantiômeros da VEN e seu metabólito ativo ODV em plasma foi descrita 

por FANALI, et al. (2001) empregando eletroforese capilar e vancomicina como fase 

estacionária quiral. No entanto, o limite de quantificação de 50 ng/mL para cada fármaco 

como mistura enantiomérica não permite a aplicação em estudos de disposição cinética de 

dose única.  WEN et al. (2007) descreveram a análise dos enantiômeros da VEN e ODV  em 

plasma empregando LC-MS/MS. Os enantiômeros foram extraídos em meio básico com éter 

metil tert-butílico e separados na coluna Chirobiotic V utilizando como fase móvel mistura de 

acetato de amônio e metanol. O método com limite de quantificação de 3-5 ng de cada 

enantiômero/mL de plasma foi empregado na análise da VEN e seu metabólito ativo ODV em 

plasma de pacientes em tratamento com VEN em regime de dose múltipla. Os enantiômeros 

da VEN e seus metabólitos também foram separados na coluna Chiralpak AD por 

CACCAMESE et al. (2009). Os autores empregaram HPLC com detecção por ultra-violeta 

apenas para mostrar a separação dos enantiômeros em soluções padrão. A separação e 

quantificação dos enantiômeros VEN, ODV e NVD em preparações microssômicas com 

limite de quantificação de 200 ng/mL foi descrita por FONSECA; BONATO (2009) 

empregando a coluna Chiralpak AD e HPLC com detecção por ultra-violeta. O método mais 

sensível para a análise dos enantiômeros da VEN e seus metabólitos ODV, NDV e DDV em 

plasma foi descrito por KINGBACK et al. (2010) empregando extração em fase sólida 

(colunas C8), com separação dos enantiômeros na coluna Chirobiotic V utilizando fase móvel 

constituída por mistura de tetrahidrofurano:acetato de amônio 10 mM pH 6 e detecção por 

LC-MS/MS. Os autores reportam limites de quantificação menores que 0,3 ng de cada 

enantiômero/mL de plasma para a VEN e seus metabólitos ODV, NDV e DDV. 

O presente estudo reporta a separação dos enantiômeros da VEN e seus metabólitos ODV, 

NDV e DDV em plasma na coluna Chirobiotic V com tempo de corrida de aproximadamente 

40 min. O método foi desenvolvido empregando extração líquido-líquido e detecção por LC-

MS-MS, validado e aplicado em estudo clínico de dose única empregando formulação de 

liberação controlada. Os enantiômeros da VEN e seus metabólitos foram quantificados até 

72h após a administração do fármaco racêmico. 
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 A separação dos enantiômeros da VEN, ODV, NDV e DDV na coluna de fase 

estacionária quiral Chirobiotic V com fase móvel constituída de mistura de metanol: solução 

aquosa de acetato de amônio 15 mmol/L pH 6,0 (80:20, v/v) resultou em valores de resolução 

(Rs) maiores que 1 e fatores de separação (α) menores que 1 (Tabela 4) demonstrando  que os 

enantiômeros dos quatro analitos foram separados com superposição inferior a 2 % e com 

tempo de corrida inferior a 40 min (COLLINS et al., 2006).  

 A ordem de eluição dos enantiômeros da VEN e do metabólito ODV foi estabelecida 

com base no estudo de WEN et al. (2007). A ordem de eluição dos enantiômeros dos 

metabólitos NDV e DDV foi estabelecida com base no estudo de KINGBACK et al. (2010). 

Todos os enantiômeros foram eluídos na sequência S-(+) e R-(-); Figura 3. 

A interferência de compostos endógenos (efeito matriz) foi avaliada por THERON et 

al. (2007) que propôs a troca da interface de ionização como solução do problema. Os dados 

apresentados na Tabela 5 mostram que o efeito matriz é praticamente ausente na análise 

sequencial dos enantiômeros da VEN, ODV, NDV e DDV em plasma humano, de acordo 

com os procedimentos de extração e análise cromatográfica propostos no presente estudo.  

 O teste de racemização também evidenciou ausência de interconversão entre os 

enantiômeros tanto nas fases de análise cromatográfica quanto de extração em plasma 

humano. Embora os dados não tenham sido mostrados, os enantiômeros eluídos da coluna de 

fase quiral Chirobiotic V foram coletados e re-injetados como enantiômeros individuais ou 

adicionados em plasma humano, submetidos ao procedimento de extração e analisados como 

enantiômeros individuais nas condições previamente estabelecidas. 

A VEN e seus metabólitos foram extraídos do plasma em meio básico empregando 

éter metil terc-butílico, de acordo com o procedimento anteriormente descrito por WEN et al. 

(2007). Os valores de recuperação para os enantiômeros da VEN e ODV foram superiores a 

97 % (Tabela 6), para a NDV de aproximadamente 50 % (Tabela 7) e para a DDV em torno 

de 36 % (Tabela 8). Apesar dos valores de recuperação obtidos para os metabólitos NDV e 

DDV serem relativamente baixos, os resultados de exatidão e precisão mostram que o ensaio 

é confiável e que a baixa recuperação não compromete a aplicação do método em estudos de 

disposição cinética de dose única.  

Os valores de recuperação da VEN e ODV em plasma empregando mistura de hexano: 

álcool isoamílico variaram de 32 a 100 % (LIU et al., 1997; MATOGA et al., 2001) e 

empregando éter di-isopropílico foram maiores que 60 % (GEX-FABRY et al., 2002).  

Os limites de quantificação obtidos no presente estudo, utilizando alíquotas de 1 mL 

de plasma, foram de 1,25; 1,25; 0,25 e 0,625 ng de cada enantiômero/mL de plasma, 



52 

 

respectivamente para a VEN, ODV, NDV e DDV (Tabelas 6, 7 e 8). Os limites de 

quantificação obtidos por WEN et al. (2007) empregando éter metil terc-butílico como 

solvente extrator foram de 5,0-5,2 ng de cada enantiômero da VEN/mL de plasma e de 3,5-4,3 

ng de cada enantiômero da ODV/mL de plasma. Logo, o método desenvolvido e validado é 

mais sensível que o método reportado por WEN et al. (2007) e ainda apresenta a vantagem da 

análise simultânea dos enantiômeros dos metabólitos NDV e DDV. Os menores limites de 

quantificação obtidos são importantes para a aplicação do método em estudos de disposição 

cinética de dose única da VEN administrada como formulação de liberação controlada. 

Limites de quantificação menores do que aqueles obtidos no presente estudo (0,28; 0,26; 0,13 

e 0,12 ng/mL para VEN, ODV, NDV e DDV respectivamente) foram reportados apenas por 

KINGBACK et al. (2010) empregando extração em fase sólida (colunas C8) com valores de 

recuperação próximos a 100 % para todos os analítos. 

Os voluntários sadios investigados no presente estudo (n=10) foram tratados em 

ocasiões distintas com dose única oral de 150 mg de VEN racêmica como monoterapia (Fase 

1) ou associada com dose única oral de 40 mg de nifedipino (Fase 2). 

O clearance oral da VEN difere entre metabolizadores rápidos (EM) e 

metabolizadores lentos (PM) do CYP2D6, considerando que a isoforma está envolvida na O-

desmetilação da VEN com formação do metabólito ativo ODV  (LESSARD et al.,1999; 

WIJNEN et al., 2009; EAP et al., 2003). Os voluntários investigados (n=10) foram 

fenotipados para o CYP2D6 empregando o metoprolol e a VEN como fármacos marcadores. 

As razões de concentrações plasmáticas log10 metoprolol/-hidroximetoprolol menores que 

1,5  (SOHN et al., 1992) e valores de razões de AUC ODV/VEN maiores que 1 (NICHOLS et 

al., 2009), apresentadas na Tabela 9, designam o fenótipo EM para o CYP2D6 para todos os 

voluntários investigados. 

Os voluntários sadios investigados também foram fenotipados para o CYP2C19, 

considerando que a atividade do CYP2C19 também contribui para as diferenças inter-

individuais na farmacocinética da VEN (FUKUDA et al., 2000; McALPINE et al., 2011). O 

CYP2C19 está envolvido no metabolismo da VEN a ODV e no metabolismo da ODV a DDV. 

McALPINE et al. (2011) reportam que a soma das concentrações plasmáticas de VEN e ODV 

relaciona-se com a resposta farmacológica e que portanto não somente a atividade do 

CYP2D6 como também a atividade do CYP2C19 são de relevância clínica em pacientes 

tratados com VEN. Todos os voluntários investigados no presente estudo (n=10) foram 

fenotipados para o CYP2C19 empregando o omeprazol como fármaco marcador. As razões de 

concentrações plasmáticas log omeprazol/hidroxiomeprazol menores que 0,6 (Tabela 10) 
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permitem inferir o fenótipo EM para o CYP2C19 para todos os voluntários investigados 

(GONZALEZ et al., 2003). 

Considerando que a N-desmetilação da VEN é catalisada pelo CYP3A (EAP et al., 

2003), os voluntários investigados também foram avaliados quanto à atividade in vivo do 

CYP3A empregando o omeprazol como fármaco marcador. De acordo com o estudo de 

GONZALEZ et al. (2003), todos os voluntários investigados apresentam atividade in vivo do 

CYP3A considerada normal com base na obtenção de razões de concentrações plasmáticas 

log omeprazol/sulfona de omeprazol menores que 0,6 (Tabela 11). 

A disposição cinética dos enantiômeros da VEN e seus metabólitos ODV e DDV, 

avaliadas na ocasião de administração da VEN como monoterapia (Fase 1), está apresentada 

nas Tabelas 12-14 para os voluntários sadios investigados (n=10) fenotipados como EM para 

o CYP2D6 e CYP2C19 e com atividade considerada normal para o CYP3A. 

A disposição cinética da VEN é enantiosseletiva nos voluntários sadios investigados 

tratados com dose única oral de 150 mg de VEN racêmica. Os dados apresentados na Tabela 

12 mostram acúmulo plasmático do enantiômero S-(+)-VEN com maiores valores de 

concentração plasmática máxima (Cmax 24,69 vs 12,25 ng/mL) e área sob a curva 

concentração plasmática vs tempo (AUC 526,0 vs 195,7 ng.h/mL) e com razões 

enantioméricas de AUC S-(+)/R-(-) de 2,83. Os valores de Cmax reportados por 

KANDHWAL et al. (2011) são de 79,3 e 65,3 ng/mL, respectivamente para os enantiômeros 

S-(+)-VEN e R-(-)-VEN, em 20 voluntários sadios tratados com dose única oral de 150 mg de 

venlafaxina racêmica e não avaliados quanto à atividade das isoformas do CYP2D6, 

CYP2C19 e CYP3A. As razões enantioméricas de AUC S-(+)/R-(-) relatadas por 

KANDHWAL et al. (2011) são de 1,07. No entanto, EAP et al. (2003) reportam razões 

enantioméricas de AUC S-(+)/R-(-) de 2,4 em estudo de administração de VEN em doses 

múltiplas (18,75 mg/12 h durante 2 dias) a voluntários sadios classificados como EM para o 

CYP2D6. 

Os valores de tmax de 6,57 e 6,36 h, respectivamente para os enantiômeros S-(+)-

VEN e R-(-)-VEN, obtidos no presente estudo (Tabela 12) são próximos aos apresentados por 

KANDHWAL et al. (2011) de 6,8 h para o enantiômero S-(+)-VEN e 6,7 h para o 

enantiômero R-(-)-VEN. 

As diferenças observadas nos valores de AUC entre os enantiômeros S-(+)-VEN e R-

(-)-VEN resultaram em menores valores de clearance oral para o enantiômero S-(+) (Cl/f 

142,67 vs 408,01 L/h) (Tabela 12). Os resultados obtidos estão de acordo com aqueles 
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relatados por EAP et al. (2003) na investigação de voluntários sadios EM para o CYP2D6 em 

termos de menores valores de clearance oral para o enantiômero S-(+)-VEN  (73 vs 173 L/h). 

Os valores de volume de distribuição aparente também diferem entre os enantiômeros 

S-(+)-VEN e R-(-)-VEN (Vd/f 1190,6 vs 2995,7L) (Tabela 12) para os voluntários sadios 

investigados. Os dados obtidos poderiam ser explicados em função de diferenças entre os 

enantiômeros na porcentagem de ligação às proteínas plasmáticas ou aos componentes do 

tecido. No entanto, não há dados na literatura relativos à ligação às proteínas plasmáticas e 

aos valores de volume de distribuição aparente para os enantiômeros individuais da VEN. 

Ressalta-se que a VEN é pouco ligada às proteínas plasmáticas com relatos de 272 % 

(ZHANG et al., 2012), logo possíveis diferenças entre os enantiômeros na porcentagem de 

ligação às proteínas plasmáticas não explicaria as diferenças entre os enantiômeros 

observadas no volume aparente de distribuição. 

A disposição cinética do metabólito ativo ODV exibe enantiosseletividade apenas no 

parâmetro concentração plasmática máxima com observação de maiores valores para o 

enantiômero R-(-)-ODV (Cmax 69,33 vs 56,94 ng/mL) nos voluntários sadios investigados 

fenotipados como EM para o CYP2D6 e CYP2C19 e com atividade normal do CYP3A 

(Tabela 13). Esses dados estão de acordo com o estudo in vitro reportado por OTTON et al. 

(1996) relatando que o enantiômero R-(-)-VEN é preferencialmente metabolizado a ODV 

pelo CYP2D6. O clearance de formação do metabólito R-(-)-ODV é maior do que o do S-(+)-

ODV (127 vs 47 L/h) em voluntários fenotipados como EM (EAP et al., 2003). No entanto, os 

valores de AUC obtidos no presente estudo não apresentaram diferenças entre os 

enantiômeros S-(+)-ODV e R-(-)-ODV (1971,9 vs 2226,6 ng.h/mL). A enantiosseletividade 

no metabolismo da VEN a ODV foi até então investigada somente em voluntários sadios 

asiáticos e em pacientes portadores de depressão. KANDHWAL et al. (2011) relatam razões 

enantioméricas de AUC S/R de 0,8 para o metabólito ODV na investigação de 20 voluntários 

sadios asiáticos não avaliados quanto ao fenótipo oxidativo do CYP2D6 e tratados com dose 

única oral de 150 mg de venlafaxina racêmica, enquanto GEX-FABRY et al. (2002) relatam 

razões enantioméricas S/R de concentrações plasmáticas de ODV de 0,97 em pacientes 

portadores de depressão tratados com doses diárias de 300 mg de VEN racêmica. 

KINGBACK et al. (2012) apresentam os resultados das concentrações plasmáticas dos 

enantiômeros da ODV em amostras de plasma posmortem de 56 casos. Os autores reportam 

razões S/R de concentrações plasmáticas de 0,93 para o metabólito ODV com variações 

significativas em função do genótipo do CYP2D6. 
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A disposição cinética do metabólito DDV, dependente da atividade do CYP2D6 e do 

CYP3A, está apresentada na Tabela 14 para os voluntários sadios investigados no presente 

estudo. À semelhança do metabólito ODV, a disposição cinética do DDV é enantiosseletiva 

apenas para o parâmetro concentração plasmática máxima, mas com observação de maiores 

valores para o enantiômero S-(+)-DDV (Cmax 7,08 vs 4,61 ng/mL). Os valores de AUC não 

diferem entre os enantiômeros S-(+)-DDV e R-(-)-DDV (238,86 vs 202,37 ng.h/mL). Os 

dados obtidos estão de acordo com o único estudo que avalia a enantiosseletividade na 

disposição cinética do metabólito DDV com observação de razões S/R de concentrações 

plasmáticas do metabólito DDV variando de 0,47-1,18 em 5 pacientes portadores de 

depressão em tratamento com doses múltiplas de VEN. 

Em resumo, o parâmetro AUC difere entre os enantiômeros S-(+)-VEN e R-(-)-VEN 

(526,0 vs 195,7 ng.h/mL), mas não difere entre os enantiômeros S-(+)-ODV e R-(-)-ODV 

(2124,4 vs 2142,1 ng.h/mL) e entre os enantiômeros S-(+)-DDV e R-(-)-DDV (199,3 vs 151,1 

ng.h/mL) nos voluntários sadios investigados no presente estudo (Fase 1). O acúmulo 

plasmático do enantiômero S-(+)-VEN poderia ser explicado em função do metabolismo 

preferencial do enantiômero R-(-)-VEN. É provável a ocorrência de formação preferencial do 

metabólito R-(-)-NDV, um metabólito intermediário com formação posterior do metabólito 

DDV, o qual não foi detectado no plasma dos voluntários investigados no presente estudo. 

Considerando que a absorção e a distribuição da VEN são moduladas pela ação da P-

gp (BALAYSSAC et al., 2005; THUERAUF et al., 2006; UHR et al., 2007; WIKINSKI, 

2005; BHATT et al., 2005), considerando que o nifedipino é relatado como inibidor da P-gp 

(ZHOU et al., 2007) e considerando que a dose recomendada de nifedipino varia em função 

da formulação (SWEETMAN, 2005), no presente estudo, os voluntários sadios fenotipados 

como metabolizadores rápidos para o CYP2C19 e CYP2D6 e com atividade normal do 

CYP3A foram tratados na Fase 2 com dose única oral de 150 mg de VEN racêmica associada 

com dose única oral de 40 mg de nifedipino, dose diária máxima recomendada na bula do 

medicamento (2 comprimidos de Adalat


 retard 20 mg/dia). Nos estudos farmacocinéticos de 

interação de fármacos, a dose do inibidor é responsável pela magnitude da interação nos casos 

de inibição reversível, no entanto, a dose deve ser definida considerando os possíveis efeitos 

colaterais indesejados. A meia-vida de eliminação do inibidor também é um importante 

parâmetro nos estudos farmacocinéticos de interação de fármacos (BONNABRY et al., 2001).  

O potencial de inibição da P-gp foi mantido relativamente inalterado durante o período da 

investigação, considerando que a meia-vida de eliminação do nifedipino administrado na 

formulação empregada no presente estudo (Adalat


 retard) varia entre 6 e 11 h (ANVISA, 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/entrez/query.fcgi?db=pubmed&cmd=Search&itool=pubmed_AbstractPlus&term=%22Wikinski+S%22%5BAuthor%5D
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2012) e que a meia-vida de eliminação da VEN em voluntários sadios tratados com a mesma 

formulação empregada no presente estudo (Efexor


-XR) varia entre 6 e 10 h para ambos os 

enantiômeros (KANDHWAL et al., 2011). 

A administração simultânea de 40 mg de nifedipino e 150 mg de venlafaxina racêmica 

(Fase 2) não alterou (teste de Wilcoxon) os parâmetros farmacocinéticos (Cmax, tmax, Ka, 

t1/2, Kel, Vd/f, AUC o- e Cl/f) de ambos os enantiômeros da VEN e de seus metabólitos ODV 

e DDV quando comparados aos resultados obtidos na Fase 1 do estudo. 

A equivalência de formulações, tratamentos ou populações de pacientes também pode 

ser avaliada em termos da farmacocinética considerando o intervalo de confiança 90 % da 

razão das médias geométricas para AUC e Cmax. À semelhança dos estudos de 

bioequivalência, os tratamentos Fase 1 (VEN) e Fase 2 (VEN + nifedipino) podem ser 

considerados equivalentes caso os intervalos de confiança 90 % da razão das médias 

geométricas para AUC e Cmax estejam compreendidos entre 80 e 125 % (Clinical 

Pharmacology and Therapeutics, 2010). Os dados apresentados na Tabela 24, relativos às 

razões das médias geométricas para AUC (Fase 2/Fase 1) e Cmax (Fase 2/Fase 1), obtidas 

para os enantiômeros S-(+) e R-(-) da VEN e seus metabólitos ODV e DDV, mostram que 

todos os intervalos de confiança 90 % estão compreendidos entre 80-125 %, e que portanto os 

tratamentos Fase 1 e Fase 2 são equivalentes. 

Concluindo, a administração de dose única oral de 40 mg de nifedipino a voluntários 

sadios fenotipados como metabolizadores rápidos para o CYP2C19 e CYP2D6 e com 

atividade normal do CYP3A, não altera a farmacocinética de ambos os enantiômeros da VEN 

e seus metabólitos ODV e DDV, seja utilizando teste estatístico não paramétrico (teste de 

Wilcoxon para dados pareados, p < 0,05), seja avaliando o IC 90 % das razões das médias 

geométricas de AUC e Cmax (Fase 2/Fase 1), à semelhança dos estudos de bioequivalência. 

Os dados obtidos evidenciam que o nifedipino na dose de 40 mg não age como um inibidor da 

P-gp. 
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6.Conclusões 
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6.1. O método desenvolvido e validado para a quantificação das concentrações plasmáticas 

dos enantiômeros da VEN e seus metabólitos ODV, NDV e DDV mostrou especificidade e 

sensibilidade compatíveis com a aplicação em estudos de disposição cinética e metabolismo 

da VEN administrada em regime de dose única.  

 

6.2. A farmacocinética da VEN é enantiosseletiva com acúmulo plasmático do 

enantiômero S-(+)-VEN nos voluntários sadios investigados caracterizados como portadores 

de atividade normal do CYP3A (omeprazol como fármaco marcador) e fenotipados como 

metabolizadores rápidos do CYP2C19 (omeprazol como fármaco marcador) e do CYP2D6 

(metoprolol como fármaco marcador).  

 

6.3.  O metabólito N-desmetilvenlafaxina (NDV) não foi detectado no plasma de 9 

voluntários sadios investigados (n=10) tratados com dose única oral de 150 mg de VEN 

racêmica. 

 

6.4. A concentração plasmática máxima do enantiômero S-(+)-ODV (O-

desmetilvenlafaxina) é menor do que a do R-(-)-ODV nos voluntários sadios investigados 

tratados com dose única oral de 150 mg de VEN racêmica. 

 

6.5. A concentração plasmática máxima do enantiômero S-(+)-DDV (N,O-di-

desmetilvenlafaxina) é maior do que a do R-(-)-DDV nos voluntários sadios investigados 

tratados com dose única oral de 150 mg de VEN racêmica. 

 

6.6. A administração de dose única oral de 40 mg de nifedipino não alterou a disposição 

cinética e o metabolismo dos enantiômeros da VEN e de seus metabólitos ODV e DDV nos 

voluntários sadios investigados. 

 

6.7. O nifedipino administrado em dose única oral de 40 mg a voluntários sadios não age 

como inibidor da P-gp. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 Algumas associações de medicamentos no organismo podem fazer com que os remédios 

usados para tratar a depressão percam efeito ou produzam efeitos indesejados. Para isso 

iremos comparar se um remédio para tratar a depressão, chamado Venlafaxina, produz efeitos 

diferentes em voluntários sadios como você, quando tomados separados ou quando associado 

com outros remédios. Este remédio existe no mercado e é utilizado por muitas pessoas. Esta 

pesquisa é composta de três períodos, com duração de 5 horas no primeiro dia e um dia no 

segundo e no terceiro período. 

 Para que você possa participar dela nós iremos colher, caso você concorde, 3 tubos de 

sangue de 5 mL cada um (uma colher de sopa)  da veia do seu braço para verificar se as 

funções do seu fígado e dos seus rins estão normais e se seu organismo é capaz de eliminar o 

remédio para tratar a depressão.  No primeiro dia você deverá comparecer ao hospital em 

jejum de 12 horas. Você receberá um comprimido de um remédio chamado omeprazol e outro 

chamado de metoprolol. Depois de 3 horas e depois de 3 horas e meia iremos coletar 5 mL de 

seu sangue.  No segundo dia do estudo, você deverá comparecer ao Hospital em jejum de 12 

horas. Ao ser internado, você irá tomar um comprimido de 150 mg de Venlafaxina por boca. 

Após isso, nós vamos fazer alguns exames de sangue, durante a sua internação, para dosar o 

remédio. Nós iremos coletar amostras de 5 mL de sangue várias vezes (cerca de 14 vezes), 

com seringa, da veia do seu braço. Um tubinho de plástico será colocado dentro da sua veia, 

assim nós iremos picar você uma única vez. Pode acontecer de aparecerem efeitos não 

desejados como náusea e tontura. Se isso ocorrer, nós iremos tratá-lo aqui mesmo no hospital 

e iremos interromper a pesquisa. Numa terceira fase você deverá comparecer ao Hospital em 

jejum de 12 horas. Ao ser internado, você irá tomar um remédio chamado nifedipino (40 mg) 

e outro comprimido de 150 mg de Venlafaxina por boca. Após isso, nós vamos fazer alguns 

exames de sangue, durante a sua internação, para dosar o remédio. Nós iremos coletar 

amostras de 5 mL de sangue várias vezes (cerca de 15 vezes) com seringa da veia do seu 

braço. Um tubinho de plástico será colocado dentro da sua veia, assim nós iremos picar você 

uma única vez. 

 Pode acontecer de aparecerem efeitos não desejados. Se isso ocorrer, nós iremos tratá-lo 

aqui mesmo no hospital e iremos interromper a pesquisa. 

1. A sua colaboração vai aumentar o nosso conhecimento de como os remédios para tratar a 

depressão são eliminados pelo corpo e o que acontece quando são administrados em conjunto 

com outros remédios. Isto poderá ajudar na escolha e no ajuste da dosagem para toda a 

população. 
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2- Não sou obrigado a continuar participando do projeto e posso a qualquer momento sair do 

mesmo. 

3- A pesquisa não será feita se houver, relacionados à mesma, grandes riscos para mim. Da 

mesma forma, caso algum risco proibitivo venha a se revelar no decurso do estudo, o 

pesquisador se compromete a me alertar sobre o fato e a suspender de imediato minha 

participação como voluntário. 

4- A segurança de que não serei identificado e que será mantido o caráter confidencial da 

informação relacionada a minha privacidade. 

5- A garantia de receber resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento a qualquer dúvida 

relativa aos procedimentos, riscos, benefícios e outras informações relacionados com a 

pesquisa e com o tratamento a que serei submetido. 

6- O compromisso de me proporcionar informação atualizada durante o estudo, ainda que esta 

possa afetar minha vontade de continuar participando. 

7- Você terá direito a ressarcimento financeiro caso existam gastos gerados exclusivamente 

pela sua participação como voluntário desta pesquisa. 

8- Caso haja dano comprovadamente decorrente da pesquisa você terá direito à indenização. 

 

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES: 

Telefones para contato: (16) 3602-4292  

 

Ribeirão Preto,......de...............de............ 

 

 

Testemunhas não ligadas à pesquisa: 

 

1 Identificação: 

 

 Assinatura: 

  

 

 

  

2. Identificação: 

 

 Assinatura: 
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Anexo 3 

Curvas de Concentração Plasmática vs 

Tempo para os enantiômeros da venlafaxina e 

seus metabólitos - Fases 1 e 2 
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As Figuras 9 e 10 apresentam as curvas concentração plasmática versus tempo do 

enantiômero S-(+)-VEN, obtidas na investigação de voluntários sadios tratados com dose 

única oral de 150 mg de VEN racêmica como monoterapia (Fase 1) ou associada com dose 

única oral de 40 mg de nifedipino (Fase 2). 
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Figura 9 - Curvas de concentração plasmática versus tempo do enantiômero S-(+)-VEN em 

voluntários sadios (n=10) tratados com dose única oral de 150 mg de VEN racêmica (Fase 1). 
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Figura 10 - Curvas de concentração plasmática versus tempo do enantiômero S-(+)-VEN em 

voluntários sadios (n=10) tratados com dose única oral de 150 mg de VEN racêmica associada 

com dose única oral de 40 mg de nifedipino (Fase 2). 
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As Figuras 11 e 12 apresentam as curvas concentração plasmática versus tempo do 

enantiômero R-(-)-VEN, obtidas na investigação de voluntários sadios tratados com dose 

única oral de 150 mg de VEN racêmica como monoterapia (Fase 1) ou associada com dose 

única oral de 40 mg de nifedipino (Fase 2). 
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Figura 11 - Curvas de concentração plasmática versus tempo do enantiômero R-(-)-VEN em 

voluntários sadios (n=10) tratados com dose única oral de 150 mg de VEN racêmica associada 

com dose única oral de 40 mg de nifedipino (Fase 1). 
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Figura 12 - Curvas de concentração plasmática versus tempo do enantiômero R-(-)-VEN em 

voluntários sadios (n=10) tratados com dose única oral de 150 mg de VEN racêmica (Fase 2). 
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As Figuras 13 e 14 apresentam as curvas concentração plasmática versus tempo do 

enantiômero S-(+)-ODV, obtidas na investigação de voluntários sadios tratados com dose 

única oral de 150 mg de VEN racêmica como monoterapia (Fase 1) ou associada com dose 

única oral de 40 mg de nifedipino (Fase 2). 
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Figura 13 - Curvas de concentração plasmática versus tempo do enantiômero S-(+)-ODV em 

voluntários sadios (n=10) tratados com dose única oral de 150 mg de VEN racêmica (Fase 1). 
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Figura 14 - Curvas de concentração plasmática versus tempo do enantiômero S-(+)-ODV em 

voluntários sadios (n=10) tratados com dose única oral de 150 mg de VEN racêmica associada 

com dose única oral de 40 mg de nifedipino (Fase 2). 
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As Figuras 15 e 16 apresentam as curvas concentração plasmática versus tempo do 

enantiômero R-(-)-ODV, obtidas na investigação de voluntários sadios tratados com dose 

única oral de 150 mg de VEN racêmica como monoterapia (Fase 1) ou associada com dose 

única oral de 40 mg de nifedipino (Fase 2). 
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Figura 15 - Curvas de concentração plasmática versus tempo do enantiômero R-(-)-ODV em 

voluntários sadios (n=10) tratados com dose única oral de 150 mg de VEN racêmica (Fase 1). 
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Figura 16 - Curvas de concentração plasmática versus tempo do enantiômero R-(-)-ODV em 

voluntários sadios (n=10) tratados com dose única oral de 150 mg de VEN racêmica associada com 

dose única oral de 40 mg de nifedipino (Fase 2). 
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As Figuras 17 e 18 apresentam as curvas concentração plasmática versus tempo do 

enantiômero S-(+)-DDV, obtidas na investigação de voluntários sadios tratados com dose 

única oral de 150 mg de VEN racêmica como monoterapia (Fase 1) ou associada com dose 

única oral de 40 mg de nifedipino (Fase 2). 
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Figura 17 - Curvas de concentração plasmática versus tempo do enantiômero S-(+)-DDV em 

voluntários sadios (n=10) tratados com dose única oral de 150 mg de VEN racêmica (Fase 1). 



83 

 

 

 

0.01

1

100100

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Tempo (h)

Voluntário=1

 

0.01

1

100100

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Tempo (h)

Voluntário=2

 

0.01

1

100100

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Tempo (h)

Voluntário=3

 

0.01

1

100100

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Tempo (h)

Voluntário=4

 

0.01

1

100100

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Tempo (h)

Voluntário=5

 

0.01

1

100100

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Tempo (h)

Voluntário=6

 

0.01

1

100100

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Tempo (h)

Voluntário=7

 

0.01

1

100100

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Tempo (h)

Voluntário=8

 

0.01

1

100100

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Tempo (h)

Voluntário=9

 

0.01

1

100100

0 10 20 30 40 50 60 70 80

Tempo (h)

Voluntário=10

 

Figura 18 - Curvas de concentração plasmática versus tempo do enantiômero S-(+)-DDV em 

voluntários sadios (n=10) tratados com dose única oral de 150 mg de VEN racêmica 

associada com dose única oral de 40 mg de nifedipino (Fase 2). 
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As Figuras 19 e 20 apresentam as curvas concentração plasmática versus tempo do 

enantiômero R-(-)-DDV, obtidas na investigação de voluntários sadios tratados com dose 

única oral de 150 mg de VEN racêmica como monoterapia (Fase 1) ou associada com dose 

única oral de 40 mg de nifedipino (Fase 2). 
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Figura 19 - Curvas de concentração plasmática versus tempo do enantiômero R-(-)-DDV em 

voluntários sadios (n=10) tratados com dose única oral de 150 mg de VEN racêmica (Fase 1). 
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Figura 20 - Curvas de concentração plasmática versus tempo do enantiômero R-(-)-DDV em 

voluntários sadios (n=10) tratados com dose única oral de 150 mg de VEN racêmica 

associada com dose única oral de 40 mg de nifedipino (Fase 2). 
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Anexo 4 

Parâmetros farmacocinéticos individuais para 

os enantiômeros da venlafaxina e seus 

metabólitos - Fases 1 e 2 
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As Tabelas 25 e 26 apresentam, respectivamente, os parâmetros farmacocinéticos 

individuais para os enantiômeros S-(+)-VEN e R-(-)-VEN em voluntários sadios (n=10) 

tratados com dose única oral de 150 mg de VEN racêmica como monoterapia. 

 

Tabela 25 - Parâmetros farmacocinéticos individuais para o enantiômero S-(+)-VEN obtidos na Fase 1 do 

protocolo clínico. 

 Voluntário 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cmax (ng/mL) 40,80 22,40 19,92 23,77 25,28 24,10 45,35 18,31 33,90 50,12 

tmax (h) 6,77 7,56 4,74 5,82 6,33 7,03 8,05 5,95 6,37 6,98 

t1/2 a  (h) 2,36 3,40 1,49 4,03 4,36 2,92 5,52 4,12 3,20 4,85 

Ka  (h
-1) 0,29 0,20 0,46 0,17 0,16 0,24 0,13 0,17 0,22 0,14 

t1/2  (h) 11,42 8,70 9,53 4,04 4,41 9,03 5,64 4,12 6,34 4,82 

Kel (h-1) 0,061 0,080 0,073 0,172 0,157 0,077 0,123 0,168 0,109 0,144 

Vd/f (L) 1218,81 1833,68 2667,74 1162,29 1097,68 1813,29 614,99 1506,03 1102,45 548,68 

AUC0- 

(ng.h/mL) 
1014,02 513,36 386,66 375,99 435,10 538,64 992,29 295,83 622,40 950,65 

Cl/f (L/h) 73,96 146,10 193,96 199,47 172,37 139,24 75,58 253,52 120,50 78,89 

 

 

 

 

Tabela 26 - Parâmetros farmacocinéticos individuais para o enantiômero R-(-)-VEN obtidos na Fase 1 do 

protocolo clínico. 

 Voluntário 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cmax 

(ng/mL) 
44,34 12,53 11,98 6,62 6,20 8,20 21,04 4,65 21,94 21,05 

tmax (h) 8,29 6,83 3,85 5,58 6,33 5,59 6,39 5,12 7,33 6,87 

t1/2 a  (h) 4,57 3,51 2,19 2,65 3,10 2,02 4,76 2,72 4,35 3,77 

Ka  (h
-1) 0,15 0,20 0,32 0,26 0,22 0,34 0,15 0,26 0,16 0,18 

t1/2  (h) 9,78 6,58 4,19 2,68 3,07 6,43 4,72 2,68 4,32 3,79 

Kel (h-1) 0,071 0,105 0,165 0,259 0,226 0,108 0,147 0,258 0,160 0,183 

Vd/f (L) 867,70 2916,77 3074,68 4188,52 4428,74 5380,00 1306,03 5896,41 1253,92 1315,34 

AUC0- 

(ng.h/mL) 
1219,3 243,9 147,4 69,1 75,0 129,2 390,9 49,2 373,1 312,1 

Cl/f (L/h) 61,51 307,44 508,57 1084,38 999,83 580,19 191,86 1523,45 200,99 240,29 
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As Tabelas 27 a 30 apresentam, respectivamente, os parâmetros farmacocinéticos 

individuais para os enantiômeros S-(+)-ODV, R-(-)-ODV, S-(+)-ODV e R-(-)-ODV em 

voluntários sadios (n=10) tratados com dose única oral de 150 mg de VEN racêmica como 

monoterapia. 

 

Tabela 27 - Parâmetros farmacocinéticos individuais para o enantiômero S-(+)-ODV obtidos na Fase 1 do 

protocolo clínico. 

 Voluntário 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cmax 

(ng/mL) 
38,96 44,13 51,08 72,03 59,83 64,65 60,62 71,20 54,05 44,46 

tmax (h) 21,32 11,08 10,23 12,20 11,80 15,63 12,29 12,64 11,03 12,57 

AUC0- 

(ng.h/mL) 
3689,87 1329,18 1420,26 2389,51 1918,80 2746,22 2025,00 2585,91 1619,94 1519,57 

t1/2  (h) 18,37 7,70 7,10 8,51 8,12 10,81 8,52 12,47 7,65 8,73 

 

 

 

Tabela 28 - Parâmetros farmacocinéticos individuais para o enantiômero R-(-)-ODV obtidos na Fase 1 do 

protocolo clínico. 

 Voluntário 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cmax 

(ng/mL) 
24,48 54,45 60,21 85,51 71,71 71,15 67,52 91,25 73,18 62,52 

tmax (h) 16,67 11,37 10,03 11,44 11,63 13,62 11,91 11,47 11,56 10,90 

AUC0- 

(ng.h/mL) 
1109,62 1683,40 1642,07 2660,31 2267,68 2634,75 2185,57 3085,48 2299,37 1852,66 

t1/2 (h) 11,59 7,81 6,92 8,01 8,05 9,45 8,30 12,24 8,03 7,50 

 

 

 

Tabela 29 - Parâmetros farmacocinéticos individuais para o enantiômero S-(+)-DDV obtidos na Fase 1 do 

protocolo clínico. 

 Voluntário 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cmax 

(ng/mL) 
9,49 7,67 7,77 5,93 4,61 3,10 6,49 1,66 8,73 10,50 

tmax (h) 19,44 17,34 9,88 13,83 5,59 22,19 24,59 10,56 12,69 18,68 

AUC 0- 

(ng.h/mL) 
501,43 361,31 211,64 93,14 69,99 186,96 433,82 47,50 301,12 181,77 

t1/2  (h) 5,20 6,01 6,97 9,22 6,97 13,04 7,32 5,42 8,05 12,79 
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Tabela 30 - Parâmetros farmacocinéticos individuais para o enantiômero R-(-)-DDV obtidos na Fase 1 do 

protocolo clínico. 

 Voluntário 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cmax 

(ng/mL) 
7,17 5,87 5,29 2,11 2,62 1,97 3,93 1,51 6,78 7,92 

tmax (h) 27,04 15,77 10,44 11,38 13,67 16,60 21,04 9,25 15,27 19,18 

AUC0- 

(ng.h/mL) 
641,92 251,55 150,10 65,23 97,44 88,91 224,66 70,13 281,59 152,18 

t1/2  (h) 7,84 11,06 7,22 8,25 9,35 11,69 7,80 5,73 10,54 13,43 

 

 

 

 

 

As Tabelas 31 e 32 apresentam, respectivamente, os parâmetros farmacocinéticos 

individuais para os enantiômeros S-(+)-VEN e R-(-)-VEN em voluntários sadios (n=10) 

tratados com dose única oral de 150 mg de VEN racêmica associada com dose única oral de 

40 mg de nifedipino (Fase 2). 

 

 

 

 

Tabela 31 - Parâmetros farmacocinéticos individuais para o enantiômero S-(+)-VEN dados o na Fase 2 do 

protocolo clínico. 

 Voluntário 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cmax (ng/mL) 40,87 30,46 19,31 19,16 25,28 24,18 41,68 26,50 35,28 52,98 

tmax (h) 9,42 6,82 4,30 3,85 4,45 4,92 6,84 3,89 6,26 5,45 

t1/2 a  (h) 5,46 4,76 1,56 2,23 4,36 1,86 2,46 3,55 5,08 4,75 

Ka  (h
-1) 0,13 0,15 0,44 0,31 0,16 0,37 0,28 0,20 0,14 0,15 

t1/2  (h) 6,06 4,71 5,14 7,58 4,41 10,22 9,18 3,54 5,07 4,77 

Kel (h-1) 0,114 0,147 0,135 0,091 0,157 0,068 0,076 0,196 0,137 0,145 

Vd/f (L) 710,34 900,56 2310,68 2349,33 1097,68 2123,86 1110,73 1039,57 781,66 522,05 

AUC0- (ng.h/mL) 922,71 565,63 240,75 348,99 435,11 520,87 894,05 368,45 702,45 988,68 

Cl/f (L/h) 81,28 132,60 311,53 214,91 172,37 143,99 83,89 203,56 106,77 75,86 
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Tabela 32 - Parâmetros farmacocinéticos individuais para o enantiômero R-(-)-VEN obtidos na Fase 2 do 

protocolo clínico. 

 Voluntário 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cmax (ng/mL) 44,22 16,73 12,39 5,12 6,20 8,17 18,21 8,32 20,43 23,49 

tmax (h) 10,05 6,36 3,78 3,59 4,45 4,13 5,60 3,38 6,30 5,06 

t1/2 a  (h) 5,96 4,39 2,43 2,50 3,10 1,50 2,51 2,33 2,97 3,53 

Ka  (h
-1) 0,12 0,16 0,28 0,28 0,22 0,46 0,28 0,30 0,23 0,20 

t1/2  (h) 8,21 4,43 2,82 2,48 3,07 6,51 6,48 2,35 6,80 3,48 

Kel (h-1) 0,084 0,157 0,246 0,280 0,226 0,107 0,107 0,295 0,102 0,199 

Vd/f (L) 725,92 1656,97 2392,19 5359,71 4428,74 5907,47 2262,98 3323,42 1930,78 1165,64 

AUC0- 

(ng.h/mL) 

1223,15 289,07 127,55 50,04 75,01 119,15 310,06 76,40 380,96 322,85 

Cl/f (L/h) 61,32 259,45 587,99 1498,68 999,83 629,45 241,89 981,67 196,87 232,31 

 

 

 

 

 

As Tabelas 33 a 36 apresentam, respectivamente, os parâmetros farmacocinéticos 

individuais para os enantiômeros S-(+)-ODV, R-(-)-ODV, S-(+)-ODV e R-(-)-ODV em 

voluntários sadios (n=10) tratados com dose única oral de 150 mg de VEN racêmica 

associada com dose única oral de 40 mg de nifedipino (Fase 2). 

 

 

 

 

 

Tabela 33 - Parâmetros farmacocinéticos individuais para o enantiômero S-(+)-ODV obtidos na Fase 2 do 

protocolo clínico. 

 Voluntário 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cmax 

(ng/mL) 

32,89 48,09 47,64 56,93 59,88 70,98 64,19 82,03 46,04 64,28 

tmax (h) 16,14 12,33 10,39 12,12 11,80 14,48 12,24 11,74 12,89 16,51 

AUC0- 

(ng.h/mL) 

1442,79 1612,21 1344,86 1875,29 1921,44 2793,16 2135,22 2617,05 1612,64 2884,83 

t1/2  (h) 11,59 7,81 6,92 8,01 8,05 9,45 8,30 12,24 8,03 7,50 
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Tabela 34 - Parâmetros farmacocinéticos individuais para o enantiômero R-(-)-ODV obtidos na Fase 2 do 

protocolo clínico. 

 Voluntário 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cmax 

(ng/mL) 
26,67 59,48 57,22 67,58 71,72 73,11 71,71 104,44 64,39 82,42 

tmax (h) 20,00 11,89 10,14 11,52 11,66 13,62 11,77 11,01 12,69 12,58 

AUC0- 

(ng.h/mL) 
1633,72 1923,02 1578,08 2116,11 2272,21 2706,38 2294,15 3126,13 2220,88 2817,78 

t1/2  (h) 13,59 8,33 7,08 8,01 8,11 9,43 8,16 7,60 8,76 8,71 

 

 

 

Tabela 35 - Parâmetros farmacocinéticos individuais para o enantiômero S-(+)-DDV obtidos na Fase 2 do 

protocolo clínico. 

 Voluntário 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cmax 

(ng/mL) 
13,57 6,78 7,74 5,16 4,58 2,77 6,76 2,53 6,93 11,38 

tmax (h) 17,84 12,96 11,05 7,47 5,59 19,26 14,63 7,48 15,35 20,69 

AUC 0- 

(ng.h/mL) 
383,99 239,01 232,49 23,61 69,62 144,98 268,77 51,34 289,26 640,04 

t1/2  (h) 4,94 9,03 7,72 8,15 5,91 13,34 10,24 5,17 10,73 14,42 

 

 

 

 

Tabela 36 - Parâmetros farmacocinéticos individuais para o enantiômero R-(-)-DDV obtidos na Fase 2 do 

protocolo clínico. 

 Voluntário 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Cmax 

(ng/mL) 
7,03 5,39 5,62 4,56 2,62 1,99 4,14 1,44 5,67 8,48 

tmax (h) 23,55 14,50 12,30 10,83 13,64 20,67 14,89 8,28 17,69 17,44 

AUC 0- 

(ng.h/mL) 
542,33 212,42 187,87 93,69 97,10 111,62 167,69 32,52 272,63 401,94 

t1/2  (h) 6,5 10,00 8,53 8,03 9,55 14,74 10,40 5,94 12,39 12,12 

 

 

 

 

 

 


