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RESUMO

A

nifedipina

atua

como

transmembrânico de ions Ca

bioqueador de
2

+

canais

de

cálcio

inibindo

o fiuxo

no interior das células do músculo cardíaco e células do

músculo liso vascular, o qual induz ao relaxamento do músculo liso e diminuição da
resistência vascuiar periférica. É utilizado no Brasii no tratamento de hipertensão
arterial sistêmica (HAS), faz parte da Refação f'-4acional de ~v1edicamentos Essenciais do
Ministério da Saúde e vem sendo distribuída pela Secretaria da Saúde do Estado de
São Paúio. Uma vez que a determinação plasmática do fármaco contribui para maior
segurança de seu uso, o objetivo deste trabalho se prendeu em padronizar e validar um
método anaiítico em cromatografia em fase gasosa com detecção por captura de
elétrons. sensível, específico e reproduiívei para a quantificação das concentrações
plasmáticas com a finaiidade de avaliar a relação entre a dose diária de 60mg e a
concentração plasmática versus a resposta da pressão arterial sistêmica, observando a
ocorrência de possíveis reações adversas, aiterações bioquímicas e hernatoiúgicas, ern
pacientes portadores de HAS, submetidos à farmacoterapia. O método apresentou
linearidade na faixa de 1O a 200 ng.ml~1 • com coeficiente de correlação (r) iguai a
0,9977. Coeficientes de vaíiação de piecisão intrn e internnsaio menOi que 10% e
recuperação absoluta da nifedipina de 74,47 a 75,97%. Os limites de detecção e
quantificação do método foram de 1,0 e 2,0 ng.mL·1 , respectivamente e o fármaco
demonstíou ser estávef poí 90 dias quando armazenado a -70°C ao abrigo da luz. Os

dados observados no presente estudo permitiram evidenciar que os pacientes
apresentaram concentrações plasmáticas no intervalo terapêutico preconizado, as
quais foram efetivas na redução da pressão arteriai sistólica e diastóiica. Estas
concentrações não acarretaram efeitos adversos em nívei do sistema hematoiógico e
bioquímico

estatisiicamente significativos e em

relação às reações adversas

relacionadas ao medicamento, tais como: cefaléia, edema periférico vascuiar, tontura,
hipotensão arterial, rubor, tosse e cãibras, apesar de relatadas de forma significativa
peios pacientes no inicio do tratamento, foram ao iongo do rnesmo minimizadas e
pouco relatadas.
Paiavras-chave: nifedipina, controle terapêutico, hipertensão arterial sistêmica,

reações adversas.
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ABSTRACT

Nifedipine, a compound of dihydropyridine ciass, is a calcium-channei antagonists
drug that inhibits the transmembrane influx of Ca+2 into cardiac muscie ceiis and
vascuias smooth muscie celis throught specific ion channels. it induces smooth
muscie reiaxation and decreases peripheral vascuiar resistance. lt is wideiy used for
the treatment of high biood pressure, and is considered as a essencial medicine by
the Braziiian governmeni. ln Sao Paulo state, this drug has been distributed to
hypertensive patients in treatment. Since the drug quantification in plasma contributes
for a drug safety use, the objective of the present study was to deveiop and vaiidate a
accurate, specific and reproducibie method for the determination of nifedipine in
plasma by gas chromatography with ·eieíron capture detection. The validated method
was appiied in samples of hipertensive patients on ô0 mg daily dose of nifedipine with
the purpose to evaluate the relation between drug plasma concentration and it's daily
dose versus the hemodymamic effects, possibie side effects and biochemicai and
hematoiogic aiterations. The method was linear over a concentraíion range of 1O -200
ng.mL-1 (r2>0,99). The coefficient of variation of intra- and inter-assay precísíon iess
than 10% and the recovery was higher than 74%. The iimit of detection and
quantification were 1,0 and 2,0 ng.mL-1, respectively. Nifedipine was found to be
stable in samples stored at -70°C for 90 days and protect from light. The result
showed that patients with drug plasma concentration wíthin therapeuiics leveis aiso
showed systolic and diasíolic blood pressure succesfuily controled. Therefore, these
patients do not manifested any adverse effects specialiy in biochemicai and
hematoiogic systems. Other adverse efects of nifedipine such as headache,
peripherai edema, hypotension, redness, cramp and cough reported by the paíients
ai the beggining of ihetreatment, were graduaiiy diminishing and rarely reiated.

l'\ey words: nifedípine, drug safety, therapeutic monítoring, hípertension, adverse
drug reactions.
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A hipertensão arterial sistêmica (HAS) é uma das maiores causas de
morbidade e mortaiidade em todo

f, ,undo,

a qual se atribui um dos maiores fatores

de risco para o desenvolvimento de dano cardiovascular, acidente vascular cerebral,
doença vascular periférica e falência renal. A alta prevalência desta condição clínica
e as seqüelas atribuídas à doença, em conjunto com o controle inadequado da
pressão arterial (PA), tem sido amplamente relatado e associado à ocorrência de
morte súbita (ANDRADE et ai., 2002; WAERBER; BURNiER; BRUNNER, 2000).
Segundo o Ministério da Saúde, foi estimado que 17 a 20% da população
adulta é portadora de HAS, sendo que 90% dos casos se caracterizam por uma HAS
primária, nos quais não possuem uma causa clínica. Lyra jr_ et ãi. (2003),
verificaram uma baixa incidência de HAS em crianças e jovens, aumentando de
forma significante, após os 35 anos de idade. Dados epidemiológicos da população
dos Estados Unidos demonstraram que 54% dos indivíduos conhecem as condições
de sua HAS e recebem tratamento, apenas 27% apresentam sua pressão arterial
mantidas nos níveis recomendados (Vi jNCP, 1997).
No Brasii, não há trabalhos que mostrem os índices nacionais de
conhecimento, tratamento e controle de pacientes portadores de HAS. Segundo o
censo realizado pela Secretaria Municipal da Saúde e Liga de Diabetes da
Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto, em 1996 e 1997, a prevalência de HAS,
em Ribeirão Preto, alcançou 40%. Ainda em Ribeirão Preto, de um totai de 3.324
óbitos, as doenças isquêmicas do coração foram a 1ª causa básica, com 398 casos.
Se for considerado apenas o infarto agudo, encontram 57 óbitos no sexo masculino
e 30 no sexo feminino (RiBEiRAO PRETO, 2003). Alguns estudos regionais, no
país, têm demonstrado que a adesão ao tratamento anti-hipertensivo é baixa
(NOBRE; PIERIN; MlON jR, 2001 ).

2
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Apesar da ampia variedade e disponibiiidade de agentes anti-hipertensivos,
menos de 30% dos pacientes adultos, portadores de HAS, apresentam a PA
controiada, da forma adequada. A farmacoterapia não exerce apenas um efeito
substancial na pressão sangüínea, pois os benefícios são observados, sobretudo na
redução de eventos cardiovascuiares, do comprometimento renal e da própria
mortalidade

cardiovascular

e

até

o

momento,

nenhuma

intervenção

não

farmacológica produziu tais benefícios clínicos (GOLDMAN; BRAUNWALD, 2000).
Em 1997, o VI U.S Joint National Comittee (VI JNCP), recomendou o uso de
diuréticos e beta-bloqueadores, como fármacos de primeira escolha no controle da
HAS, exatamente peia eficácia e segurança evidenciada ao longo de muitos anos de
uso clínico. As diretrizes da Sociedade Brasileira de Cardiologia ('1998). da
Sociedade Européia de Cardioiogia (1998) e as recomendações da OMS, baseadas
em eviáências relacionadas aos aspectos metabólicos áa HAS, incluíram também
como primeira escolha, outras classes áe meáicamentos: antagonistas áos canais
de cáicio, inibidores da enzima conversora de angiotensina e os antagonistas áa
angiotensina (BRÃNDÃO, 2000; PAYNE; ESMONDE-WHiTE, 2000). No estado de
São Paulo, o medicamento de escoiha do grupo áos antagonistas de canais de
cáicio é a nifedipina, bloqueador dos canais de cáicio, considerado o mais
importante do grupo das 1,4 - diidropiridina (ABOU-AUDA et aí., 2000). O mesmo
vem sendo distribuído gratuitamente pela Secretaria da Saúde do Estado de São
Paulo, sendo farmacoiogicamente referido como anti-hipertensivo (ABOU-AUDA et
ai., 2000; GRUNDY et ai. , 1994; KLEiNBLOESEM; HARTEN, 1984; ZAATER et

aí.,2000; YRiTI et al.,2000) e em 2002 incluído na Relação Nacional de

Medicamentos Essenciais (RENAME) como anti-hipertensivo da ciasse dos
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bioqueadores de canais de cálcio (RENÃME, 2002) até então considerado apenas
como antianginoso.
A terapia inicial exige cuidadosa seleção porque a sua escolha correta íacilita

a adesão ao tratamento (GOLDiviÃN; BRÃUN\tVÃLD, 2000). Na área da HÃS a
adesão à terapêutica pode ser definida como o grau de concordância entre as
recomendações médicas e o comportamento do paciente perante o regime
terapêutico, enquanto que, a não adesão à terapêutica pode ser definida corno a

diferença entre as instruções recebidas do profissional de saúde e o padrão de
consumo dos medicamentos peio paciente. O que a muito se sabia, pois Hipócrates
assim já se manifestava: "Fiquem atentos com as faihas dos pacientes que fazem
com que eles mintam a respeito do que foi prescrito" (BENSON, et ai., 2000;
BRJ\NDÃO, 2000; PÃTEL; KiM; NÃCE, 2000; TEiXEiRJ\, et ai., 1998).

Estudos epidemiológicos, realizados em nove países europeus e na Ãustráiia
em conjunto com outros países da Costa do Pacífico, mostraram que, apesar dos
muitos

recursos

farmacológicos

âisponíveis,

a

prevalência

da

hipertensão

permanece elevada (FRÃNCO, 1999). Tai fato pode ser explicado peio tratamento
da HÃS que deve ser aplicado ao longo de toda vida do paciente. Por este motivo, é
passível de compreensão que a adesão ao tratamento em regime de prescrição, por
anos, não seja uma tarefa fácil de ser aceita pela maioria destes pacientes
(BERLO\tViTZ et ai., 1998). Outro dado importante é que a HÃS é encontrado na
maioria dos pacientes de forma assintomática, além disso, todos os medicamentos
anti-hipertensivos podem ocasionalmente causar efeitos adversos (VvÃERBER;
r--t.1 .,....,, ..

llr-R_
t .... 1r-R "'O""'
; OK.Ul'lll'llt: , L. UUJ.

OUK.Nlt:

r--t.r""'\I .....

Ãpesar da nifedipina ser amplamente utilizada pelo serviço público de saúde
no tratamento de HÃS, angina pectoris e outros distúrbios cardiovasculares, há um
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grande problema de aceitação, pois diversas reações adversas, tais como cefaléia,

rubor facial e edema periférico, são evidenciados. Ademais, a reiação eníre o nívei
piasmático, as alterações bioquímicas e hematoiógicas versus as variações
interindividuais dos seus efeitos tem sido questionada (NAKAMURA; TAKAHASHI;
iZUivii, 1999).

Assim, no presente trabalho visou padronizar e validar um método analítico
para a quantificação de nifedipina por cromatografia gasosa com coluna capilar e
detector por captura de elétrons em amostras de plasma com a finalidade de avaliar
a reiação entre a dose diária de ôOmg, a concentração plasmática encontrada e sua

resposta na pressão arterial sistêmica, bem como observar a ocorrência de
possíveis reações adversas, alterações bioquímicas e hematoiógicas, em pacientes
portadores de HAS, em tratamento com o citado fármaco.

2. GENERÃLiDÃDES
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2.1. Hipertensão Arterial Sisiêmica (HAS)

A HAS tem sido referida como uma condição clínica de natureza muitifatoriai,
caracterizada por níveis eievados e sustentados de PA e que aumenta o risco de
danos nos chamados órgãos-alvo (coração, rins cérebro e artérias), com
conseqüente aumento do risco vascular (Vii jNCP, 2003).
Segundo o VII joint National Comittee (2003), a HAS pode ser definida como
uma pressão arterial sistóiica (PAS) maior ou iguai a 140 mmHg e uma pressão
arteriai diastóiica (PAD) maior ou iguai a 90 mmHg, em indivíduos que não estão
fazendo uso de medicação anti-hipertensiva (iV Diretrizes Brasiieiras de HA, 2002;Vi
JNCP, 1997). Em 2003, uma proposta do Vii jNCP de controle a HAS recomendou a
seguinte ciassificação para níveis de PA para aduitos (>18 anos) (Tabeia 1):

Tabeia i - Classificação da pressão arteriai sistêmica para aduitos (~ 18 anos)

Categoria
Normal
Pré- hipertensão
Hipertensão, estág[o 1
Hipertensõo, estágio 2

PAS mmHg
< 120 e
120 - 139 ou
140- 159 ou
> 160 ou

PAD mrnHg
< 80
80- 89

90-99
>100

PAS: pressão arterial sistólica; PAD: pressão arteria l d iastólica.
Fonte: VII JNCP, 2003

Cerca de 90 a 95% dos casos de HAS, com valõres de PAS maior ou iguai a
140 mmHg e uma PAD maior ou iguai a 90 mmHg, em duas ou mais aferições, em
dias e situações diferentes, são diagnosticados como de etiologia idiopática, sendo
que o restante de 5 a 10% é considerado como HAS secundária (RANZi et ai.,
1994). A HAS é caracterizada como uma doença crônica degenerativa, sendo que
na maioria das vezes, não acarreta sintomas. Aproximadamente 5% dos pacientes
hipertensos apresentam níveis tensionais rapidamente crescentes que, se não
tratados, ievam à morte em um período de um a dois anos, podendo assim ser
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caracterizada como portadores de HAS maiigna (BAKX, et ai., 1999; RANZi et aí.,
1994).
A HAS pode ser avaiiada como um resuitado da interação de múitipios
fatores genéticos e ambientais; entretanto a sua patogênese ainda constitui um
enigma, desafiando a comunidade científica. Entre os principais fatores discutidos,
na gênese da HAS, podem ser destacados: o defeito genético no transporte vascuiar
sódioícálcio do músculo liso e a homeostasia do sódio (RANZi et ai., 1994; Vi jNCP,

1997).
Algumas evidências científicas têm sugerido que variações hereditárias na
PA podem depender, em parte, da heterogeneidade determinada geneticamente no
sistema renina - angiotensina - aidosterona, enquanto que os fatores ambientais
associados com a HAS podemos citar o estresse, a obesidade, o tabagismo, o
sedentarismo e o consumo excessivo de sal (KANNEL, 1996; REBBECK; TURNER;
SiNG, 1996; Vii jNCP, 2003).
As principais causas da HAS secundária foram atribuídas a transtornos de
origem renal, endúcrina, vascular e neurogênica (RANZi et. aí, 1994 ).

2.2. Tratamento não farmacoiógico

Os dois fatores mais bem sucedidos do tratamento não farmacoiógico da
HAS são a redução do peso e a restrição ao sai.
A redução de peso corpóreo pode diminuir os valores da PA em grandes
proporções e tem sido associada à queda significativa dos volumes sangüíneos
totais circulantes e cardiopuimonares, do retorno venoso, do débito cardíaco e das
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concentrações

piasmáticas de noradrenaiina.

Do

mesmo modo,

deve

ser

incentivada, no tratamento de pacientes hipertensos obesos e, de maneira contínua,
se a PA for mantida em níveis normais.
A ingestão de aitas quantidades de sódio deve ser evitada durante o
tratamento farmacoiógico da HAS, uma vez que a esta pode aboiir ou diminuir o
efeito dos diuréticos sobre a PA, além de poder aumentar a perda de potássio. A
restrição moderada de sódio, ou seja, o consumo de até 75 a 100 mmol por dia (2,4
g de sódio ou 6g de cioreto de sódio), pode reduzir a PAD em até 7 mmHg e ser
comparávei ao tratamento com diuréticos tiazídicos ou p-bloqueadores, sendo eficaz
em apenas metade dos indivíduos hipertensos (Vi ji'JCP, 1997).
Outros fatores que influenciam no controie da PA e que devem ser
mencionados inciuem: moderar o consumo de álcool (30 mi ou menos de etanol
diariamente), reduzir a ingestão de alimentos gordurosos, evitar o uso do tabaco e a
praticar atividades físicas. Aos pacientes que não demonstram êxito no tratamento
não farmacoiógico, ou seja, a PA está acima dos valores aceitáveis ( 140í90 mmHg)
deve ser introduzida a terapia

medicamentosa (iV DBHA, 2002; FUCHS;

\NANNiviACHER, 1998).

2.3. Tratamento farmacoiógico

O objetivo inicial da terapia anti-hipertensiva é reduzir, e manter a PAD
abaixo de 90 mmHg, sem comprometer a função renai, cerebrai eiou miocárdica
desses pacientes. Diferentes fármacos podem ser utilizados no tratamento da HAS,
inciuindo diuréticos, antagonistas adrenérgicos, bloqueadores do canai de cáicio,
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vasodiiatadores diretos e antagonistas do sistema renina-angiotensina [vi ji'JCP,
1997; iV DBHA, 2002).
Fuchs, vVannmacher (1998) e Maneia, Grassi ("1998) demonstraram que
no tratamento com medicamentos anti-hipertensivos houve uma diminuição nas
taxas de morbimortalidade cardiovascular apenas em pacientes hipertensos. Estes
ensaios confirmaram que os benefícios obtidos com diuréticos e µ-bloqueadores
podem ser alcançados com a prescrição de outros anti-hipertensivos, a exemplo dos
antagonistas de cáicio, inibidores das enzimas de conversão da angiotensina (ECA),
e antagonistas da angiotensina il. Entre os fármacos mais utiiizados, podem ser

incluídos os tiazídicos, beta-bloqueadores, bloqueadores de canais de cálcio e
inibidores de ECA
Benefícios absolutos no controle das complicações cardiovasculares, ou
com redução da PA são mais evidentes em pacientes idosos. Além disso, os
bloqueadores de canais lentos de cálcio, a exemplo dos diidropiridinicos, podern ser
numa alternaiiva váiida para diuréticos e í3-bioqueadores na prevenção primária de
complicações cardiovasculares em pacientes hipertensos idosos. Na HA sistólica
isolada, tais fármacos podem beneficiar pacientes diabéticos e aqueles com risco de
demência ou disfunção renal. Em pacientes hipertensos idosos a PA elevada,
provavelmente, tem sido um fator determinante de risco cardiovascular. As
implicações desses resultados para administração de drogas anti-hipertensivas a
pacientes hipertensos devem ser também investigados em ensaios randomizados e
conhecidos (WANG; STAESSEN, 2001).
Segundo Huysmans, Thien (2000), outro fator importante a ser ievado em
consideração na escoiha de tais fármacos anti-hipertensivos é avaiiar o seu efeito
protetor em pacientes portadores de doenças especiais, como Diabetes mellitus,
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nefropatias e reiinopatias, com a prescrição de inibidores de ECA enquanto que
naqueies portadores de angina pectorís, tem sido recomendada à prescrição de j3bioq ueadores.
Na Espanha, o consumo de anti-hipertensivos sofreu um aumento superior
a mo% no período de 1981 a 1994. Em 1986, os diuréticos eram os agentes antihipertensivos de primeira escoiha (30% da dose diária definidaí1000 habitantesídia DHD), seguidos dos antagonistas dos canais de cáicio (5% DHD), betabioqueadores (4% DHD) e inibidores da enzima conversora de angiotensina
(inibidores-ECA) (-1% DHD). Em um período superior a nove anos, o uso de
inibidores-ECA

antagonistas

de

cálcio

e

beta-bloqueadores

aumentaram

significantemente (25, 22, 7% DHD, respectivamente), enquanto que os diuréticos
permaneceram estáveis, sofrendo um pequeno, mas não significativo aumento.
Entre o grupo de antagonistas de cálcio, a nifedipina vem sendo o fármaco mais
utiiizado, seguido do verapamil e com significativo aumento da aniodipina (jABARY;
HERRERO; GONZALEZ, 2000).

2.4. Disposição cinética da niÍedipina

A nifedipina é um derivado diidropiridínico sintético, quimicamente
designada como 3,5 ácido -

piridinodicarboxíiico, 1,4-di-hidro-2,6-dimetii 4-(2-

nitrofenii), dimetii éster, inscrito no Chemícal Aóstract Service (CAS) sob o número
21 ô29-25-4 com fórmula estrutural C11H1B~'Ji05 e bloqueador de canai de cálcio,
considerado o mais importante do grupo das ·1 ,4 diidropiridina, farmacoiogicamente
referida como anti-hipertensivo e antianginoso (BRASIL,2002; GRUNDY; KHERANI;
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et ai. , 2000; ZAATER; HASAN; NAJiB, 2000; YRiTiA;

PARRA iGLESIAS; BARBANO, 2000).
Estuáos farmacocinéticos foram extensamente realizaáos entre os anos
de -1980 e 2000, uiiiizanáo áiferentes formulações áa nifedipina por diferentes
pesquisadores, em animais de experimentação e no homem, com o intuito de
correiacionar níveis piasmáticos com a farmacoàinâmica e as ações terapêuticas áo
fármaco e áesta forma estabelecer o melhor protocolo áe dosagem. O fármaco é
bem absorvido por via orai (10 a -15 minutos) e por via sublingual (2 a 3 minutos). A
sua concentração máxima (CMÃX) é aíingida de 1O a 30 minutos após administração
subiingual, de 30 a 60 após aàminisiração orai e àe 1,5 a 4,2 h em formuiação àe
liberação lenta (REN'vViCK et ai. 1988; HOYO-VADiLLO, et ai., -í 989; VIANNAjQRGE et ai., 1992; FL YNN; PASKO, 2000).
Os estudos são unânimes na classificação da nifedipina como um fármaco
de aita variabiiidade cinética (HOYO-VADiLLO et ai. , i989b; CASTANEDAHERNANDEZ et ai., i992; SOONS, i992; VIANNA-jORGE et ai., i992; AHSAN et
ai., 1993; KRECiC-SHEPARD, 2000), entretanto a disposição cinética da nifedipina
não difere entre os sexos (HOYO-VADILLO et aí., 19ô9) e nem entre fumantes
(REN'vViCK et ai. 1987), mas sofre influência do ritmo circadiano, de tal forma que as
concentrações piasmáticas são maiores durante o dia do que à noite (jjiRi et ai.,

200 -1). Quando em formulação de liberação imediata, sua ação terapêutica é
proiongada quando administrada com alimentos, no entanto, sua formuiação de
liberação ienta não é afetada pela ingestão de alimentos (FLYNN; PASKO, 2000).
A nifedipina é altamente apoiar, sendo prontamente absorviáa no trato
gastrintestinai,

preàominantemente

peio jejuno,

e

quase

completa

quando

administrada na forma de cápsuia. Urna vez absorvida é distribuída, em maior
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proporção, no fígado, piasma, rins, puimões e em menores proporções, no cérebro,
múscuio

esqueiético,

músculo

cardíaco

e

testículos,

no

entanto,

sua

biodisponibiiidade em ambas formulações é baixa, tern sido estimada em torno de
aproximadamente 45% (ÃBOUD-ÃUDA, et ai., 2000; ÃHSÃN et ai., ·í993;), quando
administrada por via per orai a voluntários sadios, indicando significativa eiiminação
pré-sistêmica (GRUNDY; KHERÃNI; FOSTER,1994; KLEiNBLOESEN et. aí, 1984b),
este íãrmaco se liga extensamente a proteínas plasmáticas (90 a 93% ), o que
proionga sua eliminação renai e hepática que ocorre de 92 a 93% por esta via .
(FL YNN; PÃSKO, 2000).
O fármaco sofre extenso metaboiismo de primeira passagem formando
compostos mais polares, ocorre uma aromatização do anel diidropiridina cataiisada
por um citocrômo específico do sistema P-450 para formar a desidronifedipina (ivia),
sendo a isoenzima CYP 3Ã4 a mais importante deste sistema. Esta isoenzima esta
presente tanto no fígado como no intestino, na quai a mucosa intestinai é o sítio mais
importante da mesma. A biotransformação da Mo prossegue por meio hidrólise da
ligação éster, resuiiando na formação do proáuto secunáário (ivi1), o quai sofre
excreção renai na forma não conjugada e representa 15 a 85% áa dose
aáministrada. O produto M1 pode ainda ser biotransformado, via hidroxiiação, ao
produto ivh, que na urina não representa mais do que 10% da dose administrada
(Figura 1) e que são farmacoiogicamente inativos (ÃBOUD-ÃUDA, et ai., 2000;
ÃHSÃN et aí, 1993; GRUNDY; KHERÃNI; FOSTER, ·í993; SOONS, ·í992).
Ã nifedipina apresenta aita eiiminação pré-sistêmica, senáo primariamente
atribuído a um extenso metabolismo hepático. A piridina análoga desidronifedipina
(ivio) representa o produto da primeira passagem, uma vez que esta presente no
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piasma em concentrações muito maiores na administração per orai do que após
administração intravascular (AHSAN et ai., í993).
Sua eliminação ocorre rapidamente, 90% da dose é excretada na forma de
metabóiitos inativos e traços do fármaco inaiterada por via renai, antes de 24 horas
após administração do fármaco (FLYNN, PÃSKO, 2000; KLEiNBLOESEN et. aí.,

í 9ô4b ), do mesmo modo cerca de 5% a í 5% o processo ocorre por meio da via
biiiar peias fezes (GOODiviÃN, GiLiviÃN, ·1987), enquanto que diferenças étnicas
também contribuem para a variabilidade cinética da nifedipina (KRECiC-SHEPÃRD,
2000).
Kyung-Sang et ai. (200í ), após estudo comparativo entre voluntários
coreanos e caucasianos, relataram que a biotransformação está reduzida no
primeiro deles. Da mesma forma, Castafíeda-Hernández et ai. (1992), verificaram
maior biodisponibilidade da nifedipina em mexicanos e japoneses do que em norteamericanos. É provávei que estas diferenças observadas na biotransformação da
nifedipina, quando administrada por via orai a voluntários de diferentes etnias,
estejam reiacionadas a diferenças genéticas atribuídas a isoenzima CYP3Ã4, aiém
de

estar

reiacionadas

às

respectivas

dietas

destas

populações,

mais

especificamente à presença de componentes inibidores da absorção gastro-intestinai
e do metabolismo de primeira passagem, ou seja, da oxidação da diidropiridina
(AHSAN et ai., 1993; CASTANEDA-HERNÁNDEZ et ai., 1992; KYUNG-SANG et ai.,

2001).
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Figura 1 - Nifedipina: principais produtos de biotransformação
Fonte: AHSAN ei ai, 1993

2.5. Disposição àinâmica da nifedipina

A nifedipina é farmacologicamente ciassificada como um bloqueador iento
dos canais de cálcio, pois retarda a passagem dos íons cálcio (Ca2 +) pela membrana
de células do músculo liso vascular e cardíaco (NAKAMURA; TAKAHASHi iZUMI,
1999; ZAATER; HASAN; NAJIB, 2000).
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Fieckenstein-Grun (199ô) e Triggie (1998), descreveram seu mecanismo
de ação no tecido vascuiar como resuitado da despolarização do múscuio iiso
vascular, mais depende do influxo de cálcio do que do sódio. Ãlém disso. a
contração do músculo liso vascular é regulada pela concentração citoplasmática de
cáicio. Peio menos dois mecanismos parecem ser os responsáveis peia contração
das céluias musculares iisas vasculares: o primeiro deles, pode ser mediado peios
dos canais de cálcio sensíveis à voltagem (ÃTP-dependente), que são abertos em
resposta à despoiarização da membrana. O cálcio extracelular movimenta-se, a
favor do seu gradiente eietroquímico, para dentro da céiula, a fim de iniciar o
processo contrátii. Ãpós o fechamento dos canais de cálcio, é necessário um
período finito de tempo antes que este possa ser aberto novamente em resposta ao
estímuio (FLECKENSTEIN-GRUN,

·í996;

RÃM, STÃNDLEY, SOvVER,

"1992;

RESNiCK,1999).
O segundo mecanismo proposto envoive uma contração induzida por
agonistas, sem despolarização da membrana, resultando na liberação do cáicio
intraceiular, proveniente do retículo sarcoplasmático. Ã seguir, esse efeito, mediado
por receptor, também resulta em aumento do infiuxo de cálcio exiracelular. A
eievação da concentração citosóiica de cáicio por qualquer dos mecanismos resulta
em maior ligação do cálcio a calmodulina. O complexo Ca2.,. calmodulina ativa a
cinase da cadeia leve da miosina, o que resulta em fosforilação dessa cadeia.
Favorecendo, provaveirnente a interação entre a actinaímiosina e assim, resultando
na contração do músculo liso (FLECKENSTEiN-GRUN, ·1996; KÃTZ, 1997;
TRiGGLE,1998).
Embora os bloqueadores dos canais de cálcio possam interferir com a
mobilização do cáicio e reduzir a eievação desse eiemento no meio intracelular,
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esses fármacos bioqueiam os canais de cáicio dependentes de voitagem da
musculatura iisa vascular, conhecidas como céiuias tipo L ou de longa duração, em
concentrações significativamente mais baixas do que as necessárias para interíerir
no mecanismo mediado peio receptor (KÃTZ, í997; RÃM, STÃNDLEY, SO\tVER,

1992; YOUNG, RJ\LPH SCHUMANN, ZHANG, 2001 ).
Mesmo com o bioqueio causado peio influxo de cáicio por meio da
membrana das fibras musculares, pela niíedipina, durante a excitação, não altera
significativamente o influxo de sódio e o escoamento de potássio. Nestas condições,
a ÃTPase miofibrilar dependente do cáicio, não é ativada, diminuindo o metaboiismo
da fibra pela falta de energia proveniente, até então, da ruptura do ÃTP. A ação
inibitória do íármaco sobre as fibras musculares é responsável pelo inotropismo
negativo e vasodilatação (HOCKERiviAN, et ai., 1997).
Na ação sobre as céiuias cardíacas os mecanismos envoividos no
acopiamento excitação-contração no coração diferem daqueies da muscuiatura iisa
vascular. A despolarização da membrana nos tecidos de condução atriai e
ventricuiar e nos miócitos dos átrios e ventrícuios acontece resultando de duas
correntes para o interior da célula, uma transportada peio sódio pelos canais rápidos
e a segunda pelo cálcio através dos canais ientos, induzindo o relaxamento do
músculo liso e redução da resistência periférica vascular (FL YNN ; PASKO, 2000;
NÃKÃiviURA TÃKÃHÃSHi iZUivii, 1999).
O efeito de um bioqueador do canal de cálcio sobre a condução
atrioventricular e a freqüência do marcapasso do nódulo sinusal parece ser
dependente do retardo na recuperação do canal lento pela nifedipina. A recuperação
é o processo pelo qual um canal readquire sua capacidade de transportar cáicio, em
resposta à ativação. Embora, este fármaco reduza a corrente ienta de influxo de
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maneira dependente da dose, não afetando a taxa de recuperação do canai iento de
cáicio (FLECKENSTEiN-GRUN, 1996).
Com relação aos efeiios hemodinâmicos, foi verificado que o fármaco
nifedipina administrada por via intravascuiar, aumenta o fluxo sangüíneo do
antebraço, com pouco efeito sobre a capacitãncia venosa, indicando uma diiatação
seietiva dos vasos arteriais de resistência, sem causar o mesmo efeito em outros
vasos

do

sistema

cardiovascular

(KLEINBLOESEN;

HARTEN,

1984;

KLEiNBLOESEN et. ai., "i984b). A queda na PA estimuia reflexos simpáticos,
resultando em taquicardia e inotropismo positivo. A nifedipina também tem efeitos
inotrópicos negativos in vitro. Contudo, a nifedipina reiaxa a muscuiatura iisa
vascular em concentrações significativamente inferiores àquelas necessárias para
promover efeitos diretos sobre o coração. Assim, a PA é reduzida, a contraiiiidade e
a íunção ventricuiar aumentam, a íreqüência cardíaca e o débito cardíaco são
moderadamente eievado (HOCKERiviAN, et aí., 1997).

2.6. interação medicamentosa

A administração de carbamazepina, cimetidina, diitiazem, fenitoína,
fenobarbitai, omeprazoi, rifampicina ou estrógenos como anticoncepcionais orais
resuitam em um aumento da biodisponibiiidade da administração per orai, embora
em menor extensão (BOViLL, 1997; FLYNN; PASKO, 2000). Vaie ressaltar, que
mesmo a administração de altas doses de ranitidina (300 mgí12 horas) não resulta
em aiterações na farmacocinética da nifedipina (LANCHOTE; PiNG; SANTOS,
1996).
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Outra interação de grande importância ocorre entre este fármaco e os
antifúngicos (fluconazoi, itraconazol, e cetoconazoi). Esta classe inibe a isoenzima
CYP3Ã4, causando um aumento na concentração piasmática deste bioqueador de
canais de cáicio, aumentando assim o risco potenciai de reação adversa, em maior
evidencia o edema periférico (FL YNN, PÃSKO, 2000).
A quinidina, a exemplo de outros fármacos, inibe o metaboiismo da
nifedipina e desta maneira acentua sua resposta farmacoiógica, graças à interação
farmacocinética no metabolismo em resposta da inibição competitiva da isoforma
CYP3A4 (BERRiDGE, 1993; BOViLL, 1997).
Finalmente, apesar da administração deste fárrnaco com alimentos não
apresentar aiteração em sua absorção, aigumas exceções tem sido reportado.

Â

maior interação entre aiimento-medicamento ocorre com o suco de toranja, o quai
nos úitimos tempos tem sido objeto de consideráveis interesses farmacoiógicos
devido a sua habilidade em aumentar a biodisponibiiidade de inúmeros fármacos,
especialmente as di-hidropiridinas, bloqueadoras de canais de cálcio. isto tem sido
observado, pois o suco de toranja inibe o citocromo CYP3Ã4, responsável pela
metabolização da nifedipina. Este efeito é observado apenas com o suco de toranja
não ocorrendo com outras frutas cítricas (BOVILL, 1997; FLYNN; PASKO, 2000).
Em razão da eliminação exclusiva por biotransformação oxidativa,
predominantemente no fígado, várias doenças podem alterar de maneira significativa
à disposição da nifedipina, ainda que por diferentes mecanismos.
insuficiência cardíaca congestiva constituem entre outras,
(LANCHOTE; PiNG; SANTOS, 1996; FLYNN; PASKO, 2000).

Â

cirrose e a

alguns exemplos
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2.7. Reações aàversas

A definição da Organização Mundial de Saúde (OMS), aceita até iloje, foi
proposta em 1972, define a reação adversa aos medicamentos (RÃivi) como:
qualquer efeito prejudicial ou indesejável, não intencional, que ocorre em doses
normalmente utilizadas no homem para a profilaxia, o diagnóstico e o tratamento de
uma enfermidade (ZANINI ; CARVALHO, 2001).

Não obstante,

uma "dose

normaimente administrada ao homem" dá uma noção menos expiícita do que possa
parecer. Em muitos pacientes, foi observado que as RAM podem ser causadas peia
administração de doses bem abaixo das recomendadas, embora as mesmas tenham
sido encontradas em grande quantidade, devido à diminuição da excreção ou por
aiguma outra razão (iviEYBOOivi et ai., 2000). De acordo com os dados pubiicados
pelo Sistema Nacional de informações Tóxico-Farmacológicas, no país, os
medicamentos ocupam a primeira posição entre os causadores de intoxicações em
seres humanos desde 1996, sendo que em 2001, foram responsáveis por 2ô% dos
casos registrados (SiNiTOX, 2000). Estes dados, aiém de preocupantes no que se
refere à necessidade de adoção de medidas que previnam os agravos à saúde da
população, geram reflexos sobre custos inerentes às ações desenvolvidas no próprio
Sistema Único de Saúde (SUS) (OPAS, 2001 ).
A morbidade e a mortalidade reiacionada ao medicamento nos Estados
Unidos têm sido identificadas como a fonte de um custo anual estimado superior a
US$ 76,6 bilhões no tratamento ambuiatorial. A maior parte destes gastos está
relacionada à hospitalização relacionada a medicamentos, com aproximadamente
8,76 miihões de admissões e um custo estimado em US$ 47,4 bilhões de dóiares,
representando aproximadamente 62% do totai de gastos.

Em 1994, foi estimado

Generalidades 20

que o custo com as despesas pessoais de prescrições de medicamentos foram
superior a US$ 73 bilhões de dólares. Estudos realizados em i 995 apontaram um
custo substanciai associado ao uso indevido de fármacos, os quais foram mais
elevados do que o do tratamento com o mesmo (TEIXEiRÃ et ai., 2000).
Fiynn e Pasko (2000) reiataram uma maior incidência de hiperpiasia
gengivai no uso de nifedipina embora seu mecanismo ainda seja desconhecido. A
taquicardia e a formação de edema periférico têm sido reportadas pelo uso do
fármaco e sua incidência aumenta quando em doses elevadas, seu mecanismo está
diretamente reiacionado ao seu efeito no sistema vascuiar, e o segundo diretamente
relacionado ao acúmulo de fluídos. Essas RAM vem sendo observadas em 20% dos
pacientes, geralmente benignos, diminuindo com o tempo de tratamento ou com o
ajuste da dose.
GOODiviAN & GILMAN'S, 199ô, afirmaram que o agravamento da
isquemia miocárdica já foi reiatado: provaveimente devido à excessiva hipotensão
arterial, à diminuição da perfusão coronariana, a vasodilatação coronariana seletiva
em regiões não isquêmicas do miocárdio (i.e., seqüestro coronariano, uma vez que
os vasos que períundem as regiões isquêmicas podern já estar totaimente
dilatados), ou aumento do consumo de oxigênio, devido à taquicardia excessiva.

2.8. Métodos Ãnaiíticos

Os métodos anaiíticos direcionados à quantificação da nifedipina em
fluídos bioiógicos inciuem a cmmatografia em fase gasosa (CG) com detecção por
captura de elétrons, por nitrogênio-fósforo ou por espectrometria de massas, e a
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cromaiografia liquida de alta eficiência (CLAE) com detecção por ultravioleta ou
eletroquímica (LANCHOTE; PING; SANTOS, 199ô; NAKAMURA; TAKAHASHi
IZUivii, 1999).

Assim, para melhor visualizar os métodos empregados, os mesmos foram
apreseniados de forma sumária na Tabela 2, que ilustra as diferentes deierminações
de nifedipina por técnicas cromatográficas em amostras bioiógicas.
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TÃBELÃ

2:

Determinação de
cromatográficos

nífedipina

em

plasma

por

diferentes

métodos

Sistema
Cromatográfic
o e Detector

Método de
Extração

Coluna

Padrão
interno

LQ/LD

Referência

CLÂE
UV 290 nm

Partição L iL
com 5 ml de
ddorome~n~
peniano (3:7
v/v)

100 mm i.D. 2,8
mm, O.D. 6,35
mm

Nitrendipina

5 ng .mL- 1 e 2,0
ng.mL·1

K.U::INl::SLUt::St::
ivi et ai., ·í984

CLÂE
UV 240nm

Partição L /L
com 5 ml de
éter dietilico

C18-5µ;
15cm X4,6 mm

Diazepam

(LO) 3 ng.ml- 1 ÂBOU-ÂUDÂ et
ai., 2000

CLÂE
UV 350 nm

Partição L /L
com 5 ml de
MTBE-isoctano
(75:25 v/v)

Nova Pak-C84µm
100 X 8mm

Nisoldipina

5 ng .mL·1 e 1,0

GJ-<UNUY;

ng.ml- 1

KHERANi ;

CLAE
Partição L /L
UV!VIS 340 nm com 5 ml de
diclorometano
CLAE
UV/ViS 338 nm

Extração de
fase sólida.

GC-ECD

Partição L /L
1 ml Tampão
Tíitisol pH 9,0
e 0,5 mL
tolueno.

GC-ECD

Partição L /L
com 3 ml

GC-NPD

Tolueno e pH
básico

ruVICJ'"'\

(1994)
C18-5µ, ODS
250 X 3 mm

Diazepam

C18 -5µ,
150 X4 mm 1.0

Nitrendipina

Coluna de vidro,
fase estacionaria
OV-17 a2%,
180 cm, 2mm id

Coiuna de vidro
(1 ,2 m x 3,2mm)
pentano faSt: 1:::::stcn.;io, ,cu ia
diclorometano.
OV-i7 a 3%
Partição L /L

lr'\C"Trn

Sílica fundida
cmss-linked
metiisiiicone

ZAATER;
10 ng.mL·1 e 3,0
HASAN; NAJiB
ng.mL·1
(2000)
(LO) 2,0 ng.ml"1

1

YRiTiA et
ai.,2000

Diazepam

(LO) 1,06 ng.mL-

HAMANN;
MCALLISTEEER
JR. 1983;

Nitrendipina

1,25 ng .mL-1 e
1,0 ng.ml- 1

LANCHOTE,
1994;

Nitrendipina

(LQ) 2,0 ng.ml- 1

MTBE= eter metil-terc-butilico, L/L (EXTRAÇÃO LIQUIDO-LIQUIDO).

ROSSEEL;
MI""'\,-./\ r - n T

DV\:1J-\C.I"\ 1 ,

,t f"\O'l

1 ;::100

soA113r&o

·r
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•

Padronizar

e

vaiidar

um

método

anaiítico

para

determinação

das

concentrações piasmáticas de nifedipina em pacientes portadores de HAS,
sujeitos ã terapia.

•

Verificar a correiação entre a concentração piasmática e a redução da PA, em
pacientes portadores de HAS, em tratamento com dose diária de 60 mg de
nifedipina.

•

Avaliar possíveis reações adversas, alterações bioquímicas e hematolúgicas
em pacientes portadores de HAS, em tratamento com dose diária de 60 mg
de nifedipina.

4. CASUÍSTICA E A1ÉTODOS
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4.1. Casuística

Foram investigados, inicialmente 15, pacientes hipertensos da Unidade
Básica de Saúde "Dr. !talo Baruffi" de Ribeirão Preto (UBDS "Dr. Ítalo Baruffi").
Os grupos de estudo incluíram pacientes de ambos os sexos, adultos,
fumantes e não fumantes. Foram excluídos os pacientes idosos (acima de 65 anos),
os portadores de imunodeficiência adquirida, os alcoolistas e as mulheres grávidas.
Os excluídos foram aqueles que não estavam de acordo com os critérios
supracitados, apresentaram crise hipertensiva (PAS~ 210 mmHg e PAD~110 mmHg,
baseado no VII JNCP), pacientes que apresentaram causas secundárias de HAS,
como doença crônica renal, doença renovascular, síndrome de Cushing, doença de
chagas, etc.; faziam uso de medicamentos anti-hipertensivos por menos de seis
meses, faziam uso de medicamentos anti-hipertensivos por outras razões que não
fosse a hipertensão (por exemplo, j3-bloqueadores para prevenção de enxaqueca),
os que faltaram mais de três vezes aos atendimentos e os que não demonstraram
interesse em participar do estudo (MEHOS et ai., 2000; VIVIAN, 2002). E faziam uso
do medicamento ansiolítico diazepam.
O plano de trabalho elaborado para a realização deste trabalho foi aprovado
pelas Comissões Éticas em Pesquisa da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da
Universidade de São Paulo (Protocolo CEP nº 071/2003) (ANEXO A) e da
Universidade de Ribeirão Preto (Protocolo ComÉt nº 61/02) (ANEXO B), bem como.
autorizado pelo Secretário Municipal da Saúde do município de Ribeirão Preto, sob a
supervisão clínica do Prof. Dr. Evandro José Cesarino - médico responsável pelo
referido serviço. Todas os pacientes participantes do estudo foram devidamente
esclarecidos quanto à natureza da pesquisa, bem como submetidos à aprovação ou
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não do termo de consentimento livre e esclarecido, de acordo com as exigências da
Resolução CNS n°196/96 (ANEXO C).

4.2. Protocolo clínico

Os pacientes selecionados, foram submetidos a uma coleta de sangue e a
determinação da PA antes do tratamento com nifedipina (Grupo Controle) (Tabela
3). As amostras de plasma foram submetidas a exame bioquímico e hematológico
para cada um dos pacientes. Após a análise laboratorial, os pacientes foram
submetidos ao tratamento com nifedipina (Grupo de Estudo), cada paciente do grupo
constituiu como seu próprio controle na segunda fase do estudo. A nifedipina foi
administrada com aumento gradativo da dose, até que atingissem a dose
recomendada pelo clínico responsável. Essa forma de administração foi necessária
em razão do risco de aparecimento de reações adversas deste antagonista de
cálcio. Todos os pacientes em tratamento receberam uma dose de 60 mg de
nifedipina, divididas em intervalos de 8 horas.
No quarto e nono meses de tratamento coletas de sangue foram realizadas
em cada paciente, para análises bioquímicas e hematológicas. Tal fato teve como
objetivo evidenciar possíveis alterações, nos pacientes quando submetidos à terapia.
Concomitantemente, ao longo de seis meses, foram coletadas e analisadas dez
amostras de plasma (Tabelai), de cada paciente, para a avaliação da concentração
plasmãtica do íãrmaco, sendo que, antes de cada coieta foi aíerida a PA,
(Fluxograma 1).
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A altura foi medida com antropômetro, mantendo os pacientes sem sapatos e
com a haste do medidor sobre a cabeça, em posição ereta e olhando para frente. O
valor foi registrado em metros e as frações em centímetros.
A medida do peso na faixa ideal foi obtida pelo índice de massa corporal
(IMC), sendo definido pelo peso em quilogramas dividido pelo quadrado da altura em

metros (Tabela 3). Os dados obtidos foram documentados, e os resultados também
foram comparados, antes e depois das intervenções farmacêuticas.

Fluxograma 1- Seqüência adotada na pesquisa ao longo dos nove meses, na UBDS wor.
Ítalo Baruffi", em Ribeirão Preto (SP), de junho de 2003 a março de 2004.

--

(Fase de Pré-es1udo)
Entrevistas e revisão de prontuários

~

1° Mês

J L
(Avaliação dínico-laboraforial)

Avaliação e alteração do Fármaco ,, lºMês
J L
1

Avaliação da concentração
plasmá1ic a e PA
J L
Avaliação da concentração
plasmá1ica e PA

1 2° Mês

3°Mês

Jl
Avaliação lobo ratorial,
concentração plasmática e PA
.J L
Avaliação da concentração
plasmática e PA

4°Mês
5°Mês

J L

l
l

Avaliação da concen1ração
pias má1i ca e PA
J L
Avaliação clínico-laboratorial

J 6° Mês
J 90 Mês

Casuística e Métodos 29

Tabela 3 - Distribuição dos dados antropométricos referentes aos pacientes selecionados,
na UBDS "Ítalo Baruffi", de junho 2003 a março de 2004.

Número

Paciente

Sexo

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

AAMB

F

LOS
MCAR
MGMO
iviLSF
OFS
PCB
MJO
APC

F
F
F
F
F
M
F
F

MAM

F

LCS
MCS
SÁC
VCL
HG

M

M
M
M
M

Idade
{anos}
43
56
57
60
60
60
58
55
56
48
50
50
47
55
58

Peso

{Kg}
56,2
70,0
72,6
62,0
56,2
97,0
55,2
77,4
56,2
69,0
76,4
83,0
85,5
93,7
69,9

Altura
{metros}
1,49
1,55
1,64
1,58
1,46
1,57
1,56
1,64
1,46
1,48
1,71
1,65
1,65
1,76
1.70

IMC

25,31
29,14
26.99
24.84
26,36
39,35
22,70
28,77
26,36
31.50
26.13
30,48
31,40
30,25
24.19

F: sexo feminino; M= sexo masculino; IMC: índice de massa corpórea.

4.3. Métodos Analíticos

4.3.1. Padronização do método para determinação da concentração de
nifedipina em piasma por cromatografia gasosa com detector de
captura de elétrons (CG-ECD).

Para a padronização do método anaiítico foi utilizado um pool de
piasma de pacientes sadios, livres de nifedipina e diazepam, sorologicamente
negativo para Hepatite B, Hepatite C, HIV, Chagas, Sífilis, gentilmente doado
pelo Hemocentro do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de
Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo e armazenados a -20ºC até o
momento da análise.
As amostras foram homogeneizadas e adicionadas de nifedipina em
diferentes concentrações, para o preparo da curva analítica e estudo dos
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parâmetros de validação, submetidos ao procedimento de extração descrito
no item 4.3.2.1.

4.3.1.1.

•

Equipamentos, vidrarias e acessórios.

Cromatógrafo a gás Hewlett Packard ® modelo HP 6890, equipado
com detector de captura de elétrons (ECD) e injetor "spliUsplitless".
Integrador: Software ChemStation.

•

Coluna capilar HP-5 (Crosslinked 5% de fenil-metilsiloxano), de 30,0m
X 0,25mm X O, 1 µm (Agilent Tecnologies®, EUA).

•

Seringa de vidro Hewlett Packard ® 1OµL;

•

Mesa agitadora de tubos TE-143, T ecnal ®

•

Balança analítica Sartorius ® - modelo R200D;

•

Centrífuga T6000D, Sorvall ®;

•

Agitador mecânico tipo vortex Fanem® 251;

•

Medidor de pH Digimed®, modelo DMPH-2

•

Tubos de centrífuga;

•

Balões volumétricos de 5, 1O e 25ml;

•

Pipetas automáticas Finpipette® Labsystems (10-40; 40-200; 200-1000
e 1000-5000µL);

•

Béqueres afunilados cônico (5ml) com tampa;

•

Béqueres;

•

Freezer e refrigerador.
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Soluções - padrão e solventes

Padrões de diazepam, (Sanofi-Synthélabo - Rio de Janeiro/RJ) com grau de
pureza superior a 99,4%) e nifedipina (European Pharmacopeia® - série nº 253) com
pureza 100%. A partir deste, foram preparadas soluções estoque dos padrões de
diazepam e nifedipina a O, 1% (1000 µg.ml-1 ), em metanol.
A solução padrão estoque de nifedipina deu origem a seis soluções de trabalho,
que foram diluídas em metanol, nas seguintes concentrações: 0,2; 0,4; 0,6; 1,0; 2,0 e
4,0 µg mL·1

,

as quais foram utilizadas durante o processo de validação do método

analítico. Estas soluções foram preparadas diariamente e protegidas da luz com
papel alumínio.
Uma solução de trabalho de diazepam (padrão interno) foi preparada em
metanol, na concentração de 1,0 µg ml-1 .
Os solventes orgânicos, tais como metanol grau HPLC (Phillipsburg, USA),
acetato de etila e n-hexano P.A. (Sigma®), foram utilizados no procedimento descrito
no item 4.3.2.1.

4.3.2. Otimização das condições cromatográficas

Para otimização das condições cromatográficas, foram avaliados os seguintes
parâmetros: temperatura isotérmica da coluna e em rampa, variações na
temperatura do injetor e detector, bem como, variações no splít e análises com
sp/itless do injetor, no qual os resultados foram comparados em relação ao tempo de

retenção e área do analíto e padrão interno.
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4.3.2.1.

Procedimento de extração da nifedipina em plasma

Em tubos de ensaio de 15ml, com tampa esmerilhada, foram adicionados: 1
ml de plasma branco de referência, 50µL do padrão interno (solução 1,0 µg.ml-1
de DZN) e 50µL de cada uma das soluções-padrão

de nifedipina, 1OOµL de

hidróxido de sódio 1M. Após agitação no agitador de tubos "vortex" por 1O
segundos foram adicionadas 5ml de soluções extratoras, acetato de etila e hexano
(30:70 v/v), submetido a agitação em "mixer-vortex" por 10 segundos e 15 minutos,
em agitador mecânico. A seguir, os tubos foram centrifugados a 2500 rpm durante
10 minutos. Foram coletados 3,8ml da fase orgânica uiiiizando pipeta automática,
transferido para béquer afunilado cônico com tampa esmerilhada e evaporado sob
fluxo de N2 ultra-puro à temperatura ambiente. O resíduo foi reconstituído com
100µL de metanol e 1,0 µL foi injetado no sistema cromatográfico (CG-ECD).

Casuística e Métodos

33

1,0 M L PLASMA
+- 50 µI padrao interno
+- 50 µ1 padrao analítico
t- 100 µI 1M NaOH
- Vortex-m ixer 1Os
+- 5,0 mL hexano/acetato de etila (70:30, vN)
- Vortex-mixer 1Os
- Mesa agitadora 15 min .
- Centrifugar a 2500 rpm - 10 min .

FASE ORGÂNICA
FASE AQUOSA

~3.Bml
- Evaporar sob fluxo N2
1

~---'-----,

RESÍDUO
Descartar

+-Retomar com 1oo µL metanol
- Vortex-mixer 30s

INJETAR 1,0 µl - CGIECD

Fluxograma 2 - Preparação das amostras de plasma para a determinação de nifedipína.

4.3.3.

Validação do método analítico para determinação da nifedipina em
plasma por CG-ECD, empregando a extração líquido-líquido.

As condições de preparação das amostras, juntamente com a etapa de
análise cromatográfica do método, foram validadas para assegurar a sua qualidade,
confiabilidade e aplicabilidade.
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4.3.3.1.

Especificidade

O parâmetro especificidade foi determinado por meio de análises do pool
de amostras de plasmas obtidas de indivíduos os quais não se encontravam em

tratamento com os medicamentos em estudo: nifedipina e diazepam (p.i)
(BRAGGIO, S et aí. 1996; BRASIL, 2003; BRESSOLLE; BROMET-PETIT; ÃUDRAN,
1996).
A fim de se avaliar possíveis interíerentes endúgenos, as amostras foram

submetidas ao procedimento descrito no item 4.3.2. í. , realizadas em tripiicata e os
resultados comparados aos obtidos com solução metanólica do anaiíto, em
concentração próxima ao limite de quantificação e detecção, verificando a possível
existência de picos interíerentes nos tempos de retenção do analíto e do padrão

interno.

4.3.3.2.

Recuperação

A recuperação absoluta foi calculada por meio da comparação das áreas
relativas de amostras adicionadas de nifedipina nas concentrações de 1O, 30 e
100ngímL, submetidos ao procedimento de extração proposto, com as áreas
relativas de amostras adicionadas nas mesmas condições anteriores, mas com
nifedipina adicionada após a extração (BRESSOLLE; BROMET-PETIT; AUDRAN,
1996; CAUSON, 1997; CHASIN et ai., 1998).
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Concentração amostra
Recuperação=-----------

X

100

Concentração branco adicionado

4.3.3.3.

Precisão intra-ensaio e interensaio

A precisão intra-ensaio foi determinada por meio da extração em

sextuplicata de amostras adicionadas nas concentrações plasmáticas de 10, 20, 30,
50, 100 e 200ng.mL-1 . A precisão foi calculada indiretamente, por meio da
imprecisão dada pelo coeficiente de variação das áreas relativas obtidas (BRASIL,
2003; CAUSON, 1997; CHASIN et ai., 1998).
A precisão interensaio foi determinada por meio da imprecisão do
coeficiente de variação obtido das áreas relativas, amostras em triplicatas,
adicionados de nifedipina nas concentrações de 10, 30 e 100ng mL-1 submetidos ao
procedimento de extração durante seis dias consecutivos, empregando uma nova
curva analítica a cada dia (BRASIL, 2003; CAUSON, 1997; CHASIN et ai., 1998).

4.3.3.4.

Linearidade

Foram construídas curvas analíticas com amostras adicionadas de
soluções de trabalho nas concentrações descritas no item 4.3.1.2. de nifedipina e o
padrão interno, a fim de se obter concentrações crescentes de 10, 20, 30, 50, 100 e
200ng.mL-1 e p.l a 50 ng.mL-1 submetidas ao procedimento de extração e análise
cromatográfica descritos no item 4.3.2.1.
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A linearidade das curvas foi avaliada por meio das equações da reta e
coeficiente de determinação (r2) da curva (ANVISA, 2003; CHASIN et ai., 1998).

4.3.3.5.

Limite de detecção e limite de quantificação

O limite de detecção (LO) foi determinado por diluições sucessivas da
amostra adicionada de nifedipina até a menor concentração detectável, na qual foi
possível obter picos integrados pelo equipamento, nas condições cromatográficas
otimizadas (n=10) (BRASIL, 2003; CHASIN et ai., 1998).
O limite de quantificação (LQ) do método foi avaliado por meio da análise
de soluções contendo concentrações decrescentes do fármaco até o menor
concentração determinável com precisão e exatidão aceitáveis e com coeficiente de
variação (CV) menor ou igual a 20%. Para a realização das análises foi usado o
procedimento descrito no item 4.3.2.1. (n=10) (BRASIL, 2003; BRESSOLLE,
BROMET-PETIT, AUDRAN, 1996; CHASIN et ai., 1998).

4.3.3.6.

Estudo de interferentes

Para detectar possíveis interferências de fármacos administrados em
associação com a nifedipina no tratamento da HAS, soluções padrão de cafeína,
ranitidina,
captopril,

paracetamol,
em

hidrociortiazida,

concentrações

furosemida,

iguais e/ou

superiores

propranolol,

enalapril

e

às terapêuticas foram
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submetidas à técnica cromatográfica proposta e foi aguardado o tempo de
desenvolvimento cromatográfico de 40 minutos.

4.3.3.7.

A

Estabilidade

estabiiidade

foi

detem1inada

pela

quantificação

de

nifedipina

adicionadas em plasma, nas concentrações de 30 e ·100 ng/ml, alíquotas de 4ml
foram armazenadas (n=6) em congelador a (-70ºC), sendo calculada a precisão por
meio do calculo do coeficiente de variação (CV) das áreas relativas em analises
realizadas após 7, í5, 21, 30 e 90 dias, os resultados foram comparados com os
obtidos nas análises do tempo zero. Foram consideradas estáveis as amostras que
após quantificação apresentaram CV inferior a 20% (CAUSON, 1997).

4.3.4. Determinação da concentração plasmática de nifedipina em
amostras

de

plasma

de

pacientes

hipertensos

e

efeito

hemodinâmico.

O estudo propriamente dito foi iniciado com todos os pacientes antes do
início do tratamento com nifedipina, realizamos os exames clínico laboratoriais e os
mesmo foram submetidos a fam1acoterapia com nifedipina (Nifedicard®, (lote:0220)
Kinder), na forma de cápsula de liberação imediata, em regime de dose múitipia (20
mg às 8:00, 16:00, 0:00 horas).
As amostras de sangue (volume aproximado de 15 ml - heparinizado) foram
colhidos durante seis meses, antes da primeira tomada do dia (as 8:00 horas) bem
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como aferida pressão arterial sistêmica. Todas as medidas das PAS e PAD foram
realizadas com os pacientes sentados (pelo menos 20 minutos de descanso), no
mínimo duas aferições, com inteNaio de um a dois minutos entre as duas, de acordo
com

os critérios preconizados pelo Vi

jNCP (1997). As amostras foram

centrifugadas (5 min a 3000rpm) e os plasmas foram separados e armazenados a 70° C, até a análise cromatográfica.
As amostras de sangue foram coietadas utiiizando o sistema a vácuo
(Vacutainer®) contendo heparina como anticoagulante e imediatamente envolvidas
com papel alumínio. Após a centrifugação (5 mina 3000 rpm) os plasmas separados
e armazenados em tubos protegidos da luz com papei alumínio sob refrigeração a 70° C, por um período não superior a 15 dias (ABOUD-AUDA, et ai., 2000).
As reações adversas relatadas pelos pacientes foram registradas no protocolo
de coleta (ÃPÊNDiCE Ã) em todas as visitas, conforme e segue: 1º mês a cada sete
dias, 2° mês a cada 15 dias e a partir do 3° mês a cada 30 dias.

4.3.5. Avaiiação Laboratoriai

4.3.5.1.

Determinação dos parâmetros bioquímicos

Os parâmetros bioquímicos anaiisados no presente trabaiho foram
quantificados, no Laboratório de Análises Clínicas da Universidade de Ribeirão
Preto, por técnicas anaiíticas automatizadas utilizando os aparelhos automáticos
Analisador A VL 91 Bo:ID e COBAS MIRA PLUS® e os resuiiados obtidos foram

analisados de acordo com os valores de referencia estabelecidos (APENDiCE B).
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No Anaiisador A VL 9180 foram utiiizados seis eletrodos diferentes: sódio,
potássio, cálcio ionizado, lítio e um eietrodo de referência.
Para as anáiises os parâmetros glicose, colesterol total, frações do
colesterol, acido úrico, uréia, creatinina, alanina aminotransferase, aspartato
aminotransferase, biiirrubina total, direta e indireta e gama-glutamiltransferase foram
utilizados Kits da marca Labtest e equipamento automatizados para bioquímica
marca Rache, modelo COBAS MIRA PLUS®.

4.3.5.2.

Determinação dos parâmetros hematológicos

Os parâmetros hematoiógicos foram avaiiados por meio do hemograma
completo, foram realizados no Laboratório de Análises Clínicas da Universidade de
Ribeirão Preto e o aparelho utilizado foi o equipamento de marca ABX, modelo
Pentra® 60. Foi realizado também, para cada paciente, exame morfológico das
céiuias do sangue de acordo com os valores de referencia estabelecidos
(APENDiCE B).

4.4. Análise Estatística dos resultados

Os resultados obtidos na validação do método cromatográfico para análise
da nifedipina em piasma foram expressos pela média, desvio padrão, mediana e
limites inferior e superior realizados por meio dos softwares de computador
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Microsoft® Excel 2000 e Micronal® Origin ô.O. O nível de significância adotado,
quando apiicávei, foi fixado em p< O, 05.
Os estudos estatísticos das concentrações plasmáticas e resuitados
ciínico - laboratoriais foram reaiizados pelo teste de análise de variância (ANOVA),
que permitiu uma comparação entre as médias, além disso os níveis de
significância foram ajustados utiiizando o teste de múltiplas comparações de Tukey,
com um intervalo de confiança maior de 95% (p<0,05).

SOQYl1ílS3~
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5.1. Padronização do método de determinação da concentração de nifedipina
em plasma por cromatografia gasosa com detector de captura de elétrons
(CG-ECD).

5.1.1. Otimização das condições cromatográficas

Para melhor resolução cromatográfica da nifedipina nas amostras analisadas,
foram estabelecidas as seguintes condições cromatográficas:

•

Detector:
Temperatura de 320ºC.
Fluxo N2: 6,0 ml/min ("anode flow'?
Fluxo N2 : 59,3 ml/min ("make up'?-

•

•

Injetor:
•

Temperatura: 280ºC (isotérmico)

•

Injeção tipo "split ratio" 10/1, "split flow" 20/1;

Coluna (forno):
Coluna capilar HP-5 (Crosslinked 5% de fenil metil polisiloxano), de 30,0m
X 0,25mm X O, 1 µm (Agilent Tecnologies®, EUA).
Temperatura inicial do forno 230ºC por 1min.
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1ª rampa: 2ºC/min. até 243ºC, por 2min.;
2ª rampa: 10ºC/min . até 250ºC, por 1min;
Fluxo constante de H2 :0,7ml.min· 1 .

5.2. Validação do método analítico para determinação da nifedipina em plasma
por CG-ECD, empregando a extração líquido-líquido.

5.2.1. Especificidade

A Figura 2 apresenta um cromatograma do extrato obtido por meio de plasma
branco. A análise cromatográfica do padrão de nifedipina e padrão interno, nas
concentrações

plasmáticas

de

100ng.mL· 1 e

50ng.mL·1 respectivamente, esta

demonstrado na Figura 3.
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Figura 2 - Cromatograma obtido do extrato de plasma branco de referência , submetido ao
procedimento analítico descrito no item 4.3.2.1., nas condições padronizadas .
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Figura 3 - Cromatograma obtido do extrato de plasma adicionado com padrão interno (DZN 50ng.ml-1 ) e NF na concentração de 100ng.ml-1 nas condições padronizadas.

A Figura 4 mostra a separação da mistura de padrões de nifedipina e p.l.
juntamente com a matriz, no limite de quantificação e a Figura 5 demonstra o
cromatograma do extrato obtido por meio de plasma proveniente de paciente em
tratamento com nifedipina.
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Figura 4 - Cromatograma obtido do extrato de plasma adicionado de padrão de NF na
concentração do limite de quantificação de 2,0ng.ml-1 e padrão interno (DZN 50ng.ml-1 ) , nas condições padronizadas.
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Figura 5 - Cromatograma obtido do extrato de plasma de paciente em terapia, apresentando
52,7ng de nifedipina em plasma submetido ao procedimento analítico descrito no
item 4.3.2.1., nas condições padronizadas.

Na Tabela 4 são descritos os fármacos, considerados como possíveis
interferentes na determinação da nifedipina, o padrão interno e os respectivos tempos
de retenção absolutos e relativos. Os fármacos assinalados como não detectados não
eluíram nas condições padronizadas, no intervalo de O a 40 min.

Tabela 4 - Distribuição dos tempos de retenção da nifedipina, padrão interno e alguns
fármacos testados como interferentes.

FÁRMACO

TR (min}

TRr (min}

Nifedipina

6,999

1,293

Diazepam

5,411

Cafeína

NO

Captopril,

2,328

Enalapril

NO

Furosemida

NO

Hidroclortiazida
Paracetamol

NO
NO

Propranolol,

3,327

0,475

Ranitidina

11,543

2,133

0,430

NO = não detectado no intervalo de O a 40 minutos; TR = tempo de retenção;
retenção relativo ao padrão interno

TR, = tempo de

BIBLIOTECA
Faculdade de Ciências Farmacêuticas
Universidade de São Paulo
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5.2.2. Recuperação

A recuperação absoluta média da nifedipina, determinada por meio da analise
das amostras adicionadas nas concentrações 1O, 30 e 100ng.mL·1, estão indicadas na
Tabela 5.

Tabela 5 - Resultados do estudo de recuperação absoluta da nifedipina nas
concentrações de 1O, 30 e 100 ng.mL-1 em plasma.
Concentralões
(ng.ml· )
10
30
100

Recuperação da extração plasmática
(%)
76,85
74,47
75,97

5.2.3. Precisão intra-ensaio e interensaio

A Tabela 6 apresenta as precisões intra e interensaio para a nifedipina nas

diferentes concentrações, nas condições padronizadas.

Tabela 6- Precisão intra e interensaio da nifedipina estimada indiretamente pelos
valores de desvio padrão (D.P.) e o coeficiente de variação (C.V.).

Concentração
ng.mL·1
10
20
30
50
100
200

Intra - ensaio (n=6)
Média± DP
CV
ng.mL·1
%
9,04 ± 0,33
3,69
21,94± 0,55
2,52
30,00 ± 0,80
2,67
53,60 ± 5, 14
9,59
96,87 ± 9,78
7,47
203,33 ± 16,82
8,27

lnterensaio (n=3 x 6 dias)
Média± DP
CV
ng.ml"1
%
9,65 ± 0,95
9,84
31,51 ± 2,38

7,55

100,21 ± 7,91

7,89

CV: Coeficiente de Variação, DP: Desvio Padrão, n: número de amostras analisadas.
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5.2.4. Linearidade

Na Figura 6 está representada a curva analítica de nifedipina, em amostras
de um poo/ de plasma, nas concentrações de 10, 20, 30 50, 100 e 200ng.ml·1. Cada
ponto corresponde à média de cada amostra dos valores encontrados na análise em
sextuplicata. A curva analítica foi obtida por meio dos dados apresentados na Tabela 6
do item 5.2.3.

7
6
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>

:;::;
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!

ca 3
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f

2
1

o
o
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100

150
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250

ng/ml

Figura 6 - Representação gráfica da linearidade da resposta por meio da curva analítica
elaborada para a determinação de nifedipina nas concentrações de 10 a 200 ng.ml-1
com base nos dados expressos na Tabela 6 do item 5.2.3.
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5.2.5. Limite de detecção e Limite de quantificação

Nas amostras de plasma, adicionadas, o limite de detecção foi de 1,0ng.ml-1
(n=10). Da mesma forma o limite de quantificação do método, foi de 2,0ng.ml-1 de
nifedipina em plasma, que apresentou um coeficiente de variação de 5,42% , conforme
apresentado na figura 4.

5.2.6. Estabilidade

Os resultados do estudo da estabilidade da nifedipina em plasma, adicionados nas
concentrações de 30 e 100 ng.mL-1, estão indicados na Tabela 7.

Tabela 7 - Estabilidade da nifedipina em plasma em congelador (-70ºC) (n=3).

30 ng/ml

100 ng/ml

Dias

Diferença (%)

Diferença (%)

7

119

104

15

102

21

109
111

30

92

90

90

107

101

DP: desvio padrão, CV: coeficiente de variação.

102
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5.3. Determinação da concentração plasmática de nifedipina em amostras de
plasma de pacientes hipertensos.

5.3.1. População do estudo

A Tabela 8 apresenta os dados antropométricos relativos a cada paciente que
compõe o Grupo de Estudo (n=8).

Tabela 8 - Distribuição dos dados antropométricos referentes ao grupo de estudo.

Número Paciente Sexo
01
MMB
F
02
LDS
F
03
MCAR
F
04
MGMO
F
05
MLSF
F
06
OFS
F
07
PCB
M
08
MJO
F

Idade {anos)
43
56
57
68
69
60
58
55

Peso {Kg)
56,2
70,0
72,6
62,0
56,2
97,0
55,2
77,4

Altura {metros)
1,49
1,55
1,64
1,58
1,46
1,57
1,56
1,64

IMC
25,31
29, 14
26.99
24.84
26,36
39,35
22,70
28,77

5.3.2. Concentração plasmática de nifedipina dos pacientes em tratamento

A Figura 7 demonstra a distribuição dos valores médios das concentrações
plasmáticas de nifedipina, de cada paciente, em tratamento.
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Figura 7 - Distribuição dos valores médios de concentração plasmática de nifedipina de
cada paciente em tratamento, na UBDS "Dr. Ítalo Baruffi", de julho de 2003 a
janeiro de 2004. * Estatisticamente diferente do grupo de estudo (p<0,05;

ANOVA + Tukey).

A Figura 8 demonstra a distribuição dos valores médios das alterações da
PAS e PAD do Grupo de Estudo em relação a PAS inicial de cada paciente do Grupo
Controle em tratamento com nifedipina.
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Figura 8 - Distribuição dos valores médios das alterações da PAS e PAD do Grupo de Estudo
em relação à PAS inicial de cada paciente do grupo controle em tratamento com
nifedipina, na UBDS " Dr. Ítalo Baruffi" , de julho 2003 a janeiro de 2004.

A Tabela 09 indica a distribuição das reações adversas relatadas pelos
pacientes registrados no protocolo de coleta em todas as visitas (n=15).
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TABELA 09 - Distribuição da incidência das reações adversas relatadas pelos pacientes (n=15)
e taxa de exclusão, na UBDS Dr. Ítalo Baruffi (Ribeirão Preto - SP), junho de 2003 a março de
2004 .

Reação Adversa
Edema periférico
Tontura
Cefaléia
Hipotensão arterial
Rubor
Tosse
Câimbras
Efeito adverso

Total, n (%)
07 {46,7)
01 {6,7)
07 {46,7)
01 {6,7)
03 {20,0)
02(13,3)
02 {13,3)
13 (86,7)

Exclusão, n (%)
01 {6,7)
01 {6,7)
04 {26,7)
01 {6,7)
01 {6,7)
01 {6,7)

Inclusão, n {%)
06 (40,0)

06 (40,0)

08 (53,3)

03 {20,0)
02 {13,3)
01 {6,7)
2 (13,3)

5.4. Avaliação Laboratorial

5.4.1. Determinação dos parâmetros bioquímicos.

Os valores médios obtidos nas determinações bioquímicas, assim como o
desvio-padrão estão representados graficamente na forma de barras referentes aos
pacientes hipertensos, no grupo controle, com 4 meses de tratamento e com 9 meses
de tratamento com nifedipina, descritos na Tabela 8 do item 5.3:
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Figura 9 - Distribuição dos valores médios de glicose {a) e colesterol total {b), nas amostras de
soro de pacientes hipertensos, do grupo controle, com 4 meses de tratamento e
com 9 meses de tratamento com nifedipina, na UBDS "!talo Baruffi", de junho de
2003 a março de 2004.
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Figura 10 - Distribuição dos valores médios de bilirrubina indireta {a) e direta {b), nas
amostras de soro de pacientes hipertensos, do grupo controle, com 4 meses de
tratamento e com 9 meses de tratamento com nifedipina, na UBDS "Ítalo Baruffi",
de junho 2003 a março de 2004.
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Distribuição dos valores médios de bilirrubina total (a) e gamaglutamiltransferase (b ), nas amostras de soro de pacientes hipertensos, do
grupo controle, com 4 meses de tratamento e com 9 meses de tratamento
com nifedipina, na UBDS "Ítalo Baruffi", de junho 2003 a março de 2004.
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Figura 12 - Distribuição dos valores médios de triglicérides (a) e HDL- colesterol (b), nas
amostras de soro de pacientes hipertensos, do grupo controle, com 4 meses de
tratamento e com 9 meses de tratamento com nifedipina, na UBDS "ltalo Baruffi",
de junho 2003 a março de 2004.
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Figura 13 - Distribuição dos valores médios de acido úrico (a) e creatinina (b), nas
amostras de soro de pacientes hipertensos, do grupo controle, com 4
meses de tratamento e com 9 meses de tratamento com nifedipina, na
UBDS "Ítalo Baruffi", de junho 2003 a março de 2004.
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Figura 14 - Distribuição dos valores médios de sódio (a) e potássio (b), nas amostras de soro
de pacientes hipertensos, do grupo controle, com 4 meses de tratamento e com 9
meses de tratamento com nifedipina, na
março de 2004.
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Figura 15 - Distribuição dos valores médios de cálcio total (a) e magnésio (b), nas amostras de
soro de pacientes hipertensos, do grupo controle, com 4 meses de tratamento e
com 9 meses de tratamento com nifedipina, na UBDS "Ítalo Baruffi", de junho 2003
a março de 2004. * Estatisticamente diferente do respectivo grupo controle e **
diferença estatística com o grupo do 4° mês (p<0,05; ANOVA + Tukey).

2

º_...__..__
Controle

4º mes
ge mes
Pacientes {11"'8)

5

o-----Controle

4• mes

9" mes

Pacientes (n--S)

Figura 16 - Distribuição dos valores médios de aspartato aminotrasferase (a) e alanina
aminotransferase (b), nas amostras de soro de pacientes hipertensos, do grupo
controle, com 4 meses de tratamento e com 9 meses de tratamento com nifedipina,
na UBDS "Ítalo Baruffi", de junho 2003 a março de 2004 .
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5.4.2. Determinação dos parâmetros hematológicos.

Os valores médios obtidos na determinação hematológica do grupo de estudo,
assim como o desvio-padrão estão representados graficamente na forma de barras
referentes aos pacientes hipertensos, no grupo controle, com 4 meses de tratamento e
com 9 meses de tratamento com nifedipina:
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Figura 17 - Distribuição dos valores médios de eritrócitos (a) e volume corpuscular médio (b ),
nas amostras de sangue de pacientes hipertensos, do grupo controle, 4 meses de
tratamento e com 9 meses de tratamento com nifedipina, na UBDS "Ítalo Baruffi",
de junho 2003 a março de 2004. * Estatisticamente diferente do respectivo grupo
controle. ** Diferença estatística com o grupo do 4° mês (p<0,05; ANOVA +
Tukey).
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Figura 18 - Distribuição dos valores médios de hemoglobina (a) e hematócrito (b), nas amostras
de sangue de pacientes hipertensos, do grupo controle, 4 meses de tratamento e
com 9 meses de tratamento com nifedipina, na UBDS "Ítalo Baruffi", de junho 2003
a março de 2004.
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Figura 19 - Distribuição dos valores médios de hemoglobina corpuscular média (a) e a
concentração de hemoglobina corpuscular média (b ), nas amostras de sangue de
pacientes hipertensos, do grupo controle, com 4 meses de tratamento e com 9
meses de tratamento com nifedipina, na UBDS "Ítalo Baruffi", de junho 2003 a
março de 2004. * Estatisticamente diferente do respectivo grupo controle (p<0,05;
ANOVA + Tukey).
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Figura 20 - Distribuição dos valores médios de leucócitos (a) e linfócitos (b), nas
amostras de sangue de pacientes hipertensos, do grupo controle, 4 meses
de tratamento e com 9 meses de tratamento com nifedipina, na UBDS "ítalo
Baruffi", de junho 2003 a março de 2004.
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Figura 21 - Distribuição dos valores médios de monócitos (a) e segmentados (b), nas amostras
de sangue de pacientes hipertensos, do grupo controle, 4 meses de tratamento e
com 9 meses de tratamento com nifedipina, na UBDS "Ítalo Baruffi", de junho 2003
a março de 2004.
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Figura 22 - Distribuição dos valores médios de basófilo (a) e eosinófilo (b), nas amostras de
sangue de pacientes hipertensos, do grupo controle, 4 meses de tratamento e com

9 meses de tratamento com nifedipina, na UBDS "Ítalo Baruffi", de junho 2003 a
março de 2004.

6. DISCUSSAO
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Inicialmente foram selecionados 26 pacientes portadores de HAS na UBDS
"Dr. Ítalo Baruffi" (SMS-RP) de acordo com a casuística adotada pelo presente
trabalho, 11 pacientes não concordaram em participar da pesquisa. Desta forma, o
tratamento ambulatorial com nifedipina foi iniciado e com 15 pacientes submetidos à
dose diária de 60 mg.
Destes pacientes que concordaram em participar da pesquisa, seis não
permaneceram no estudo, em virtude da alta incidência de reações adversas, tais
como cefaléia e edema periférico, principalmente nos membros inferiores. Outro
paciente foi excluído por faltar três vezes consecutiva ao atendimento farmacêutico
previamente agendado. Assim, a presente pesquisa teve continuidade com a adesão
de apenas 08 pacientes, os quais denominamos de Grupo de Estudo (Fluxograma
3).

26 pacientes

Concordaram em
narlilinar da pesquisa

Não concordaram em
narlilinar da pesquisa
11Ncienles

15 paoienles

16 nacienles
Queixas reação
adntsa

\..,

11 pacientes

08 pacientes

Fallas

Gmnode
estudo
J
l
V

.I

-V
EHCIDídDS

IRCIUídOS

Fluxograma 3 - Distribuição da população de estudo.

Assim

foram

utilizados

no

Grupo

Controles

os

mesmos

pacientes

selecionados para o estudo antes de serem submetidos à terapia com nifedipina e
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desta forma comparamos a redução da PA, pois os mesmos necessitavam de
controle na PAS, a fim de prevenir a ocorrência de infarto do miocárdio.
Deste modo, após a seleção dos pacientes e a obtenção dos dados
referentes ao Grupo Controle, o Grupo de Estudo foi submetido ao tratamento com
60 mg diárias de nifedipina de liberação imediata, semelhante à distribuída pela
SMS-RP, e submetidos a monitorização das concentrações plasmáticas do fármaco
ao longo de seis meses. Os pacientes durante todo estudo tiveram um
acompanhamento clínico-laboratorial.
O pré-requisito para a monitorização das concentrações plasmáticas além do
conhecimento dos parâmetros farmacocinéticos foi à disponibilidade de métodos
analíticos

com

concentrações

sensibilidade
plasmáticas

do

e

especificidade
fármaco

para

inalterado.

quantificar
Os

métodos

as

baixas

analíticos

direcionados à quantificação da nifedipina em fluídos biológicos incluem a
cromatografia em fase gasosa (CG) com detecção por captura de elétrons, por
nitrogênio-fósforo ou por espectrometria de massas, e a cromatografia liquida de
alta eficiência (CLAE) com detecção por ultravioleta ou eletroquímica (LANCHOTE;
PING; SANTOS, 1996; NAKAMURA; TAKAHASHI; IZUMI, 1999).
Grundy, Kherani e Foster (1994) e Zaater, Hasan e Najib (2000), relataram
que apesar de existir uma extensa metodologia que utilizou análise em HPLC, com
detector ultravioleta (UV) ou eletroquímico para determinação de nifedipina em
plasma. A revisão destes métodos demonstrou que muitos não se aplicavam à
análise

de

estudos

farmacocinéticos

e

de

monitorização

terapêutica,

por

apresentarem longo tempo de análise ou por não possuir sensibilidade e seletividade
necessária, muitos relataram um limite de detecção abaixo de 1O ng.mL-1 , variando
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de 1 - 5ng.mL-1 e o limite de quantificação são raramente citados. Apenas os autores
citados demonstram um método de acordo com a finalidade proposta.
A escolha da CLAE, com detector de ultravioleta, inicialmente proposta foi

à padronização de um método analítico, visando à determinação da nifedipina em
plasma, o qual foi efetuado considerando a crescente disponibilidade e versatilidade
desse aparelho. O método apresentou limite de quantificação de 20ng.mL-1 e limite
de detecção de 10ng.mL-1 e apesar de apresentar parâmetros de validação analítica
adequados, ou seja precisão intra e inter-ensaios com coeficiente de variação
inferior a 10%, linearidade na faixa de 20 a 300ng.mL- 1 (r>0,99) e uma recuperação
de 89,5 a 112,05%. Entretanto o método demonstrou ser inadequado para a
monitorização das baixas concentrações plasmáticas do fármaco inalterado

(AMARAL; CARVALHO, 2003).
O presente estudo empregou a determinação plasmática de nifedipina em
CG - ECO, por reunir as vantagens da alta sensibilidade (limite de quantificação de
2,0ng.mL-1 ) e especificidade por apresentar ausência de interferentes (CAUSON,
1997; CHASIN et ai., 1998).
Na análise quantitativa da nifedipina foi utilizada como padrão interno o
diazepam, pois o mesmo apresenta a estrutura química similar ao fármaco em
estudo, além de ser o padrão de escolha de diversos estudos (ABOU-AUDA et ai.,
2000; HAMANN; MCALLISTEEER JR. 1983; ZAATER et ai., 2000). A concentração
da solução de padrão interno que apresentava concentração no meio da curva
analítica (10 a 200ng.mL-1 ) foi de 50ng.mL-1, sendo esta a concentração escolhida
para as análises.
Na etapa de preparação das amostras foi empregada, a técnica de
extração líquido - líquido. Essa técnica consiste basicamente na partição do analíto
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entre dois líquidos imiscíveis, sendo normalmente, um deles constituído de uma
matriz aquosa e o outro é representado por um solvente extrator orgânico. É
considerada uma técnica de extração relativamente simples e versátil, que não exige
uma aparelhagem complexa ou de difícil manuseio, e utiliza um número grande de
solventes, puros e disponíveis comercialmente, os quais fornecem uma ampla faixa
de solubilidade e seletividade. Além disso, as proteínas presentes nas amostras são
desnaturadas, eliminando a contaminação da coluna cromatográfica (QUEIROZ;
COLLINS; JARDIM, 2001 ).

O solvente orgânico de escolha foi uma mistura de acetato de etila e
hexano (30:70 v/v), que demonstrou capacidade em extrair o analito da matriz
apresentando cromatogramas livres de interferentes endógenos.
Na extração líquido - líquido, o pH das amostras foi considerado um fator
determinante na etapa de otimização, uma vez que, para que houvesse uma
extração ótima, o fármaco deve se encontrar totalmente na forma não dissociada,
permitindo sua partição no solvente orgânico. Com essa finalidade foi realizada a
alcalinização das amostras de plasma com 100 µL de hidróxido de sódio a 1,0
mol.mL-1, para garantir que todo o fármaco fosse encontrado na forma não
dissociada.
A validação incluiu todos os procedimentos requeridos para demonstrar
que um método empregado na determinação da concentração do analíto presente
em matriz biológica fosse adequado para a aplicação pretendida (CHASIN et ai.,
1998). A validação dos métodos analíticos para a quantificação de fármacos e seus
metabólitos em amostras biológicas apresentou um papel significante na avaliação e
interpretação de dados cinéticos (bioequivalência e biodisponibilidade) requeridos
em estudos farmacológicos/toxicológicos, pré-clínicos e em outras aplicações

relativas

à

investigação e

aplicação

de

novos fármacos
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(BRASIL,

2003;

BRESSOLLE; BROMET-PETIT; AUDRAN, 1996).
Os métodos bioanalíticos desenvolvidos e validados pela indústria
farmacêutica

seguem

as

normas

internacionais

estabelecidas

por

órgãos

reguladores como Food and Drug Administration (FDA), UK Medicines Contrai

Angency (MCA) e outros órgãos similares do Canadá, Japão e outros países. Essas
agências governamentais regulamentaram que para os métodos cromatográficos
usados em aplicações biomédicas existe mais coerência na prática de validação,
quando essa expressa em termos dos parâmetros analíticos de recuperação;
linearidade; sensibilidade; precisão; seletividade e estabilid~de (BRESSOLLE;
BROMET-PETIT; AUDRAN, 1996; CAUSON, 1997).
A especificidade foi medida analisando amostras de plasma branco e de
plasma adicionado com o analito, a fim de verificar a presença de interferentes em
~oncentrações próximas ao limite de detecção. Os cromatogramas de plasma
branco e adicionados, com o fármaco estavam livres de picos interferentes na faixa
je detecção da nifedipina, isto é, não foi encontrada nenhuma co-eluição
significativa frente aos compostos endógenos (Figura 2). A análise cromatográfica do
:>adrão interno e o padrão de nifedipina, na coluna, foi considerada satisfatória
~uanto ao tempo da análise e perfil cromatográfico, os quais apresentaram tempos
je retenção de 5,441 e 6,962 minutos respectivamente (Figura 3).
Na Figura 4 foi observado a capacidade de resolução da coluna na
;eparação da mistura dos padrões de nifedipina e p. l. juntamente com a matriz, no
imite de quantificação. A eficácia do método pode ser observada na Figura 5 que
:!presentou um cromatograma do extrato obtido, por meio de plasma proveniente de
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paciente em tratamento com nifedipina, apresentando 52,7ng do fármaco/ml de
plasma.
Ao aplicar o método validado, mantidas fixas as condições as condições
cromatográficas como descritas em 5.1.1., foram analisados alguns fármacos que
usualmente, poderiam estar associados à nifedipina, durante o tratamento. Para
tanto, o tempo para a análise cromatográfica foi fixado em 40 minutos.
As substâncias detectadas, nas condições anteriormente validadas, foram
o captopril , o propranolol e a ranitidina, com tempos de retenção de 2,328; 3,327 e
11,543, respectivamente. Assim, dentre os fármacos testados (Tabela 4), não se
observou à possibilidade de interferência, quer seja por não serem detectadas, quer
por apresentar tempo de retenção diferente da nifedipina e o diazepam.
A recuperação absoluta de um método analítico é medida por comparação
da resposta obtida do analito adicionado e extraído de uma matriz biológica, com a
produzida

por soluções-padrão

não

submetidas

ao

processo

de

extração

(BRESSOLLE; BROMET-PETIT; AUDRAN, 1996; CAUSON, 1997; CHASIN et ai.,
1998).
O parâmetro de recuperação do método é relevante para interpretação e
validação dos resultados, estando relacionada à exatidão analítica, uma vez que
esta expressa a quantidade do anal íto recuperado durante o processo de extração.
Neste caso, os procedimentos de preparo das amostras levam à perda do analito,
devido à extração incompleta, adsorção, perda de volume ou co-precipitação com as
proteínas do plasma (Tabela 5). Dificilmente o fármaco pode ser recuperado
integralmente a partir de matrizes biológicas, porém, a perda obtida no método foi
reduzida pela otimização do processo de extração. Mas às vezes, boa precisão e
exatidão podem ser obtidas por métodos com moderada recuperação, desde que o
BIBLIOTECA
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limite de quantificação necessário possa ser obtido (PENG; CHIOU, 1990). Algumas
vezes pode ser desejável sacrificar intencionalmente uma alta recuperação para
conseguir melhor seletividade com alguns procedimentos de extração (CAUSON,
1997).
A precisão intra-ensaio pode ser definida como a habilidade em repetir a
mesma metodologia com o mesmo analista, usando o mesmo equipamento e os
mesmos reagentes, em um curto intervalo de tempo. Por sua vez, a habilidade de
repetir a mesma metodologia sob condições diferentes é conhecida como precisão
interensaios. Esta é expressa como a porcentagem do coeficiente de variação
(CV%) ou o desvio relativo das replicatas medidas (BRASIL, 2003; CAUSON, 1997).
Foi observado que os valores de CV intra-ensaios para o método
padronizado foi menor que os obtidos para interensaios (Tabela 6). Nos interensaios,
diferentes variáveis podem alterar os resultados, como estabilidade em função do
tempo de funcionamento diário do cromatógrafo. A técnica empregada na
cromatografia gasosa com detecção por captura de elétrons apresentou boa
reprodutibilidade nos resultados obtidos. Todos os resultados exibiram CV inferiores
a 10% e, portanto, demonstraram que a repetibilidade e a reprodutibilidade do
procedimento

analítico

são

consideradas

satisfatórias

no

intervalo

das

concentrações avaliadas (Tabela 6).
Para a análise de fármaco em matriz biológica, a curva analítica deve ser
preparada na própria matriz biológica adicionada de quantidades conhecidas do
fármaco e cobrir toda faixa de concentrações que é esperada para as amostras
desconhecidas.
Nos métodos cromatográficos de análise, a linearidade pode ser medida
em função de uma curva analítica, semelhante à descrita na Figura 6 para a
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nifedipina. A variável (x) é a concentração e a variável dependente (y) é a resposta
medida em função dos valores de área ou altura dos picos (BRESSOLLE; BROMETPETIT; AUDRAN, 1996). A partir da curva analítica é possível determinar as
concentrações dos analitos presentes em amostras desconhecidas e definir os
demais parâmetros de validação.
A linearidade de um método representa a capacidade de produzir
resultados que são diretamente (ou por meio de uma transformação matemática
bem definida) proporcionais as concentrações do analito nas amostras, dentro de
uma faixa determinada (CAUSON, 1997).

A partir da análise estatística de

regressão linear dos mínimos quadrados é possível afirmar que o método
desenvolvido foi linear no intervalo de concentração plasmáticas de nifedipina de 1O
a 200ng.mL-1, com equações típicas de curva analítica dadas por y = 0,0278x +

O, 1747, coeficientes de correlação foram superiores a 0,9977 (Figura 6).
O limite de detecção (LO) é a menor concentração que produz um sinal
que pode ser distinguido do sinal de ruído produzido pelo equipamento (BRASIL,
2003; BRESSOLLE; BROMET-PETIT; AUDRAN, 1996) e o limite de quantificação
(LQ) é tido como a menor concentração do analíto que pode ser determinada com
precisão e exatidão aceitáveis. Segundo CAUSON (1997) e CHASIN et ai. (1998),
na prática, esse parâmetro pode ser considerado como a menor concentração da
curva analítica se:
•

A resposta produzida pelo analíto na concentração correspondente ao
limite de quantificação for pelo menos cinco vezes maior que a
apresentada pela amostra de plasma branco;

•

A resposta produzida por cada analíto puder ser identificável e
reprodutível com uma precisão de 20%.
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Nas amostras de plasma, adicionadas, o limite de detecção foi de 1,0ng.ml-1 .
Da mesma forma o limite de quantificação do método, foi de 2,0ng.mL-1 de nifedipina
em plasma, que apresentou um coeficiente de variação de 5,42%. As concentrações
obtidas foram inferiores às estabelecidas para os intervalos terapêuticos de
nifedipina (15 a 126ng.ml-1 ) (WINEK, et. ai, 2001) podendo desta forma, empregar o
método padronizado também em estudos farmacocinéticos, na qual é necessário a
determinação de menores níveis plasmáticos.
Os resultados do estudo da estabilidade da nifedipina em plasma,
adicionados nas concentrações de 30 e 1OOng.mL-1, estão indicados na Tabela 7,
representando respectivamente, a estabilidade da amostra quando submetida a
congelamento (-70ºC) e as analises realizadas após 7, 15, 21 , 30 e 90 dias em
triplicata. O analito foi considerado estável por três meses em congelador (-70° C),
com CV inferior a 20%. Tais resultados indicam que a amostra não necessita ser
processada imediatamente após a sua coleta. Esta estabilidade permite que sejam
realizadas coletas múltiplas ou de vários pacientes em horários e datas
diferenciadas e que tais amostras possam ser processadas em uma mesma bateria
de análises, o que caracteriza uma vantagem metodológica.
Os resultados da monitorização das concentrações plasmáticas de nifedipina
no Grupo de Estudo foram determinadas por comparação de grupo das
concentrações (Figura 8), por ANOVA e os níveis de significância foram ajustados
utilizando o teste de múltiplas comparações de Tukey com um nível de significância
p<0,05. Segundo Winek et ai (2001 ), as concentrações plasmáticas médias da
nifedipina tidas como terapêuticas variam de 15 a 126ng.ml-1 .
No presente estudo, os pacientes apresentaram concentração plasmática do
fármaco que variou de 18,00 ± 4,9ng.ml-1 a 53,06 ±

6,04ng.ml-1 ao longo do
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seguimento terapêutico, conforme os dados relatados na Figura 7, o que ratificou
que as concentrações plasmáticas encontradas foram semelhantes às da literatura
consideradas como terapêuticas. Os dados obtidos com relação ao IMC do grupo
controle dispostos na Tabela 3 quando comparados, antes e depois do seguimento
terapêutico não demonstrou alterações significativas.
Paralelamente a monitorização das concentrações plasmáticas de nifedipina,
foi avaliada a PA dos pacientes e observado que durante todo o estudo a
farmacoterapia foi efetiva na redução tanto PAS como da PAD. O Grupo Controle
apresentou uma média de PAS 144 ± 14,0mmHg e 100 ± 6,0mmHg

de PAD,

quando submetidos ao seguimento terapêutico e o Grupo de Estudo apresentou
alteração clinicamente significativa com média de PAS de 134 ± 4,6 mmHg e média
de PAD de 84 ± 3,2 mmHg.
Na Figura 8 estão distribuídas às médias das alterações da PAD e PAS do
Grupo de Estudo, em relação à PA inicial de cada paciente, sobre o Grupo Controle
em tratamento com nifedipina. Os pacientes embora apresentando diferentes
concentrações plasmáticas como relatado anteriormente, e também na Figura 8, não
demonstraram diferença estatisticamente significativa na redução de PAS e PAD.
A Figura 7 indica que o Grupo de Estudo não apresentou diferença estatística
significativa nas médias de concentração plasmática de nifedipina ao longo do
estudo, pelo teste de ANOVA, com intervalo de confiança de 95% (p<0,05). Por
outro lado, embora a paciente AAMB tenha apresentado os níveis de PA
controlados, foi observado que, a mesma apresentou diferença significativa da
média de concentração plasmática do fármaco em relação ao Grupo. Tal fato
justifica a exclusão dos seus valores na correlação dos níveis pressóricos
(APENDICE C).
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Messerli, Oparil e Feng (2000), documentaram em seu estudo que altas doses
do fármaco causaram, aproximadamente, em 75% dos pacientes alguma forma de
edema e, segundo os autores este evento tem sido a causa do baixo uso de doses
elevadas.
O mecanismo de acúmulo de fluidos nos tecido periférico causado pelos
antagonistas de cálcio ocorre devido a uma dilatação dos pré-capilares das
ramificações vasculares, provocando um aumento no gradiente pressórico interno
destes capilares.

Um mecanismo eficiente para a redução deste edema é a

associação de inibidores de ECA, pois os mesmo provocam uma dilatação nos póscapilares o que reduz a pressão interna nestes capilares, sendo que os diuréticos
não apresentam efeito sob o edema causado por estes fármacos (MESSERLI;
OPARIL; FENG, 2000)
No entanto apesar do VII JNCP (2003) e as IV DBHA (1998) algumas
classes de agentes anti-hipertensivos como fármacos de primeira escolha no
controle da HAS, foi possível constatar durante a seleção e acompanhamento no
atendimento clínicos dos pacientes portadores de HAS na USOS "Dr. Ítalo Baruffi",
que todos de alguma forma provocam efeitos adversos conforme relatado na
literatura (item 2.7.). Desta forma, outro fator importante a ser levado em
consideração na escolha de tais fármacos anti-hipertensivos é avaliar o seu efeito
adverso visando prevenir problemas que interferem ou podem interferir na adesão a
farmacoterapia, além de avaliar o seu efeito protetor em pacientes portadores de
doenças especiais, sugeridos por Huysmans, Thien (2000).
Segundo Messerli, Oparil e Feng (2000), a tosse, um efeito adverso comum
dos inibidores de ECA, são mais freqüentes em pacientes submetidos a uma terapia
em associação com os antagonistas de cálcio do que quando submetidos a
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monoterapia, no entanto os mesmos demonstraram que este efeito adverso causado
pelos inibidores de ECA são doses dependentes.
A literatura demonstra que a adesão ao tratamento no primeiro ano é baixa e
foi estimado que de 16 a 50% dos pacientes descontinuam um novo medicamento
prescrito (Brandão, 2000). Sem dúvida, o aparecimento de RAM agrava este
problema e aumenta os custos de atenção sanitária (NICHOLS-ENGLISH ; POIRIER,
2000).Nos EUA, só em 1997, foram gastos U$ 14 bilhões em internações
hospitalares para tratar pacientes hipertensos, que não aderiram a farmacoterapia
(BENSON, VANCE-BRYAN , RADDATZ, 2000).

No presente estudo, dos 15 pacientes inicialmente inseridos no estudo, a
maioria dos pacientes (86,7%) relatou a presença de RAM, as quais foram
responsáveis pela alta taxa (40%) de exclusão durante o estudo. As RAM mais
comumente descritas pelos pacientes foram : cefaléia, edema periférico vascular,
tontura, hipotensão arterial, rubor, tosse e cãibras. A cefaléia e o edema periférico
responderam por 46, 7% das RAM relatadas, sendo que a primeira levou a
desistência de quatro pacientes (Tabela 9).
As RAM encontradas apresentaram variações interindividuais e estão
diretamente ligadas ao seu efeito no sistema vascular e ao acúmulo de fluídos.
Apesar de relatadas por muitos pacientes no início do tratamento, foi constatado que
estas RAM foram minimizadas ao longo do tratamento, demonstrando que sua
causa pode não estar relacionada à concentração plasmática do fármaco, em
oposição ao questionamento de Nakamura, Takahashi e lzumi (1999) em estudo
semelhante.
A avaliação laboratorial dos pacientes em estudo teve a finalidade de
investigar possíveis alterações bioquímicas e hematológicas decorrentes do
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tratamento prolongado com a nifedipina. Com relação à avaliação hepática, renal e
metabólica realizada por meio do estudo dos parâmetros bioquímicos apresentados
nas figuras de 9 a 16, apenas os valores de cálcio e magnésio no quarto mês de
tratamento

apresentaram

alterações

estatisticamente

significativas,

quando

comparados ao Grupo Controle. Porém, quando apresentados como parâmetros
bioquímicos, os valores encontrados não se mostraram clinicamente significativos.
No que concerne aos parâmetros hematológicos: eritrócitos, hemoglobina,
hematócrito,

volume

corpuscular

médio,

hemoglobina

corpuscular

média,

concentração de hemoglobina corpuscular média, leucócitos, linfócitos, monócitos,
segmentados, eosinófilo, basófilo; apresentados nas figuras 17 a 22, apenas os
parâmetros de volume corpuscular médio e concentração de hemoglobina
corpuscular média, no quarto mês de tratamento, apresentaram alterações
estatisticamente significativas, quando comparado ao Grupo Controle. Todavia,
quando apresentados como parâmetros hematológicos, os valores encontrados não
se mostraram clinicamente significativos.
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Os dados experimentais obtidos neste trabalho permitiram concluir que:

•

O método padronizado e validado apresentou sensibilidade, especificidade e
precisão adequada, para a determinação de nifedipina em plasma de
pacientes com finalidade de controle terapêutico;

•

A análise estatística evidenciou dados que demonstraram que a dose diária
de 60 mg nifedipina assegurou concentrações plasmáticas dentro do
intervalo terapêutico preconizado, sendo efetivo no controle da pressão
arterial sistêmica;

•

As RAM relatadas de forma significativa pelos pacientes no início do
tratamento foram minimizadas ao longo do tratamento;

•

A dose diária de 60 mg, com a concentração plasmática dentro do intervalo
preconizado, não ocasionou efeitos adversos estatisticamente significativas
em nível do sistema hepático, renal, metabólico e hematológico.
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9. ANEXOS
BIBLIOTECA
Faculdade de Ciênci35 Fann ôcê u\i::;J$
Universidade de S;ío r;iul n

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
Faculdade de Ciências Farmacêuticas
Comitê de Ética em Pesquisa - CEP

Oficio CEP n° 065/2004

São Paulo, 04 de agosto de 2004.

llmo(a). Sr(a).
Renota Teixeira do Amaral

Vimos informar que o Comitê de Ética em Pesquisa da FCF/USP. em reunião
:·eaiizada em 02 ae agosto p.p .. APROVOU a alteração do projeto "Avaliação dos
níveis séricos e da eficácia terapêutica de nifedipina em pacientes hipertensos
portadores ou não de obsidade" (Protocolo nº 194) apresentado por Vossa
Senhoria, que passou a denominar-se "Avaliação dos níveis série os e possíveis

alterações

clínico-laboratoriais

em

pacientes

hipertensos

na

terapia

com

nifedipina".
Lembramos que após a execução de 50% do cronograma do projeto,
deverá ser apresentado um relatório parcial, de acordo com o Artigo 18 - item C,
,Ja

Penaria FCF-11 : /97.
Atenciosameme,
/

- ,,. ·_.

, ,._ .).~·,-v·. J ..____,
1

_,.

.,,.,

I •

ProfO. Dr°. Valentina Porta
Coordenadora do Comitê de Ética
em Pesquisa da FCF/USP,

,_); 1e~7ador: Prof. 2em-ievai da Carvaiho

,=3c
Av. Prof. Lineu Prestes. n• 580. 31oco 13 A - Cidade un,versnária - :::iãP ()5508-900- 5.io Paulo - Si>
.=one: (11) :J9~-3677 - Fax (11) 3031-8986 -e-mail: rtr:go@usp.i>r

Memorando ComÉt/ NºIS0/2002
Para: Renata Teixeira do Amaral
Pesquisadora Responsável

De:

Prof". Dr-3. Eneida Pereira dos Santos de Aguiar
Presidente da Comitê de Ética

Data: 12 de Novembro de 2002
Ref.: Programa de Pesquisa

Prezada Renata.

Encaminho em anexo. o Programa de Pesquisa ··AVALIAÇAO DOS NÍVEIS
SÉRICOS E EFICÁCIA TERAPÊUTICA DE NIFEDIPINA EM PACIENTES

OBESOS E HIPERTENSOS'". para conhecimento do parecer após a reanalise.

Sendo que se apresenta. despeço-me,

Atenciosamente.

,

. . •.- .... ': :.•.:._,., _~ ·~

Ribeirão Preto_ 24 de outubro de 2002.

Exma Prof' 0r• Eneida Pereira dos Santos de Aguiar.
DD. Presidente da Comissão de Ética cm Pesquisa da Universidade de Ribeirão Preto - UNAERP.

Assunco: Parecer do mmorando ComÉt/ J 15/2(Xl2
Prezada Dr" .

Reanalise e parecer do projeto de pesquisa "AVALIAÇÃO DOS NÍVEIS SÉR1COS E EFICÁCIA
TERAPÊUTICA DE NIFEDIPINA EM PAClENTES OBESOS E HIPERTENSOS" da aluna Rena1a
Teixeira do Amaral sob a orientação do Prof . Dr. Dcnncval de Carvalho.
Assim. faço algumas considerações rclati\'as ao projeto.

•
•

Acredito ser de grande imponância o projeto de pesquisa para o tratamento de obesos hipertensos
Ao meu ver a metodologia esta adequada às normas da Res. CNS 196/96.

Prezada Prof'.. o projeto esta totalmente enquadrado nas normas da Res. CNS. 196/%, para pesquisa
com seres humanos. podendo ser realizado.

Atenciosamente.
Membro conselheiro do CEP.

,.,.

Ribeirão Preto, 14 de março de 2003

Prezado Senhora,

Com o presente, respeitosamente, tomo a liberdade para solicitar de V. S·ª,
autorização para que a Farmacêutica Bioquímica Renata Teixeira do Amaral,
mestranda regularmente matriculada no Curso de Mestrado em Toxicologia e
Análises Toxicológicas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da
Universidade de São Paulo - USP,
freqüente o UBDS " Dr. ítalo Baruffi" Castelo Branco Novo, para execução do Projeto de Pesquisa "Avaliação dos
níveis séricos e da eficácia terapêutica de nifedipina em pacientes hipertensos
portadores ou não de obesidade", sob minha orientação e tendo como
responsável clínico o Sr. Dr. Evandro José Cesarino.
Informo ainda que o referido projeto já esta devidam.ente aprovado pela
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - CONEP no Conselho Nacional de
Saúde do MINISTÉRIO DA SAÚDE memorando ComÉt/Nº150/2002, conforme
anexo.

Atenciosamente.
i

Dr. Dermk::C~'rvalho 1

Prof.
Prof. Titular de Toxicologia aposentado,
Universidade de São Paulo - USP

A
Dra. Maria de Lurdes Vilela de Faria
Gerente da Unidade Básica e Distrital de Saúde
"Dr. ítalo Baruffi" - Castelo Branco Novo
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Ribeirão Preto, 09 de Abril de 2003

Prezado Senhor,

Com o presente, respeitosamente, tomo a liberdade para solicitar de V. S·ª,
autorização para que a Farmacêutica Bioquímica Renata Teixeira do Amaral,
mestranda regularmente matriculada no Curso de Mestrado em Toxicologia e
Análises Toxicológicas da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da
Universidade de São Paulo - USP, freqüente o UBDS " Dr. ítalo Baruffi" Castelo Branco Novo, para execução do Projeto de Pesquisa "Avaliação dos
níveis séricos e da eficácia terapêutica de nifedipina em pacientes hipertensos
portadores ou não de obesidade", sob minha orientação e tendo como
responsável clínico o Sr. Dr. Evandro José Cesarino.
Informo ainda que o referido projeto já esta devidamente aprovado pela
Comissão Nacional de Ética em Pesquisa - CONEP no Conselho Nacional de
Saúde do MINISTÉRIO DA SAÚDE memorando ComÉt/Nº150/2002, conforme
anexo.
Atenciosamente,

~~ ~
Prof. Dr. Dermeval de Carvalho
Prof. Titular de Toxicologia aposentado,
Universidade de São Paulo - USP

A
Dr. Luís Carlos Raya

Secretário Municipal da Saúde
de Ribeirão Preto - SP
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ANEXO C -TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
1- DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU LEGAL RESPONSÁVEL

1. Nome do Paciente:

Documento de Identidade Nº :....... ... .. ........ .............. ... .................... Sexo: ( )M

( )F

Data de Nascimento:........ ..../. .. ... ... .../. ......... .
Endereço: ..... .. ............ .. ....... .. ......... .. ... .... .. ... ..... ..... ... .... .... .... ....... ... J,lº: ... .... ........ .... .Apto: ................... .
Bairro: .. ....... ............ .. .... ..... ...... .. .. .... ......... ..... ..Cidade: ................. .. ......... ... ... ....... ..... ........ ... ..... .......... ..
CEP: ....... ... .... ... ............ ... .. ... ........ ...... Telefone: ................ .. ... ... ................................................. ..... .. ... .
2. Responsável Legal :... ............. .......... ....... .... .... ... ...... ...... .. .... ... ... ....... ............... ..... ......... ... ............... .

Natureza (grau de pa;entesco, tutor, curado;, etc.):....... .. .. ... .... .... ..... .. ...... ..... .......... ......................... ..
Documento de Identidade Nº:.............. ...... ........ .. ........ .......... ... ..... ............ Sexo: ( )M

( )F

Data de Nascimento: .. ...... ../.. ....... ./............ .
Endereço: .... ....................................................... ........ ..... ... .. .. .... ................ Nº: ............... Apto :............. .
Bairro: .... ...... ......... .... ............ Cidade:... .. ...... .. .. .... ...... ............ CEP: .. ... ... .............. .. Tel:..... .. ................. .

li - DADOS SOBRE A PESQUISA
1. Título do Protocolo de Pesquisa: "Avaliação dos níveis plasmáticos e possíveis alterações
ciínico-laboratoriais em pacientes portadores de hipertensão arteriaí sistémica na terapia
com nifedipina" ................ .. .... ..... ........ .. ............ ... .............. ... ....... ... .... ... ..... ......... ............ .............. ..
Pesquisadora: Renata Teixeira do Amaral... ....... .. ............. .. ......... .... .......................................... ..
Cargo/Função: Farmacêutica Bioquímica ....... . Inscrição Conselho Regional de Farmácia Nº:21.499
Departamento da FCF/USP: Toxicologia e Análises Toxicológicas ....... ... ..................................... ..

2.

3.

Responsável Clínico: Prof. Dr. Evandro José Cesarino ......... .lnscrição Conselho Regional de
Medicina nº 4698-8 .................... ... ..... ..... .. .. .. .. .... .... .......... .......................... ... .. .. ... .... ......... ..... ..... ..

4.

AVALIAÇÃO DO RISCO DA PESQUISA
Sem Risco ( )
Risco Mínimo (X)
Risco Baixo ( )

5.

Risco Maior

Risco Médio ( )

( )

Duração da Pesquisa: .. 06 (seis) meses ......... ........... ..... .. ..... .... ........... ... ........ ......... .. ................ ..

Ili - REGISTRO DAS EXPLICAÇÕES DO PESQUISADOR AO PACIENTE OU SEU
REPRESENTANTE LEGAL SOBRE A PESQUISA, CONSIGNANDO:

Este trabalho tem por finalidade observar a possível influência da Nifedipina no tratamento de
pacientes hipertensos onde serão estudadas a dose do medicamento ingerida e o seu efeito sob o
controle da pressão arterial. Através da coleta de sangue de pacientes hipertensos portadores, as
doses indicadas pelo médico serão dosadas para pesquisa da relação entre concentração sérica e a
ação do medicamento. Os pacientes terão ainda, como ajuda clinica todo acompanhamento médico
bem como avaliação do laboratório clínico. Para isso serão coletadas um total de 06 a 08 amostras de
sangue de aproximadamente 1O mi cada, sempre que possível por ocasião das coletas rotineiras de
sangue. Além do desconforto mínimo da punção da veia o estudo não implica em nenhum outro
desconforto ou risco, já que todos os procedimentos são semelhantes aos que normalmente são
realizados durante o acompanhamento de qualquer t;atamento de hipertensão. Nenhum
procedimento é experimental. O benefício esperado para o paciente é o de poder acompanhar melhor
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o tratamento, a eficácia do medicamento, e os possíveis efeitos colaterais. A Nifedipina pode causar
dor de cabeça, enjôo, tonturas, dilatação das veias e inchaço nas pernas e braço.
IV - ESCLARECIMENTOS DADOS PELO PESQUISADOR SOBRE GARANTIAS DO SUJEITO DA
PESQUISA
O paciente poderá:
a qualquer momento, ter acesso às informações sobre procedimentos realizados, riscos e
benefícios mlacionados à pesquisa, inclusive para esclarecer eventuais dúvidas.
retirar seu consentimento a qualquer momento e de deixar de participar do estudo, sem que isto
traga prejuízo à continuidade da assistência que ihe vem sendo prestada .
ter mantida a confidencialidade, sigilo e privacidade.

V - INFORMAÇÕES DE NOMES, ENDEREÇOS E TELEFONES DOS RESPONSÁVEIS PELO
ACOMPANHAMENTO DA PESQUISA,
CLÍNICAS E REAÇÕES ADVERSAS.

PARA CONTATO EM CASO INTERCORRÊNCIAS

PESQUISADORA RESPONSÁVEL:
Nome: Renata Teixeira do Amaral
Identidade: 20.664.126-6
Endereço: Rua Martinica Prado, 106 apto 12 CEP: 01224-010 - Higienópolis - São Paulo - SP
Fone contato: (i i) 9691 1955
Instituição a que pertence: Departamento de Analises Clínica e Toxicologicas da Faculdade de
Ciências Farmacêuticas de Universidade de São Paulo.
ORIENTADOR RESPONSÁVEL:
•

Nome: Prof. Dr. Dermevai de Carvaiho
Cargo: Coordenador do Curso de Ciências Farmacêuticas da Universidade de Ribeirão Preto.
Instituição a que pertence: Universidade de Ribeirão Preto
Endereço: Av. Constabile Romano, 2201 - Bloco J - Farmácia - Ribeirão Preto
Fone contato: (i6) 618 0006
VI - OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:

VII - CONSENTIMENTO PÓS-ESCLARECIDO
Declam que, após convenientemente esclarecido pelo pesquisador e ter entendido o que me foi
explicado, consinto em participar do presente Protocolo de Pesquisa.

Ribeirão Preto, _____ de _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ de _ _ _ __

Assinatura do sujeito de pesquisa

Renata Teixeira do Amaral

ou responsável iegal

Farmacêutica Bioquímica
CRF-SP 21.499

3~IQN3d'f
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APÊNDICE A - PROTOCOLO DE COLETA
1- DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO SUJEITO DA PESQUISA OU LEGAL RESPONSÁVEL
1.

Nome do Paciente:

2.

Data coleta: ................................... ......... .... ....... .... ..... ..... ..... .... ......... .... ........ .... ..... ........ .... ............

3.

Hoía coleta: .... .. .. .... ..... ............. ... .. ...... ... ... ............ ......... .... ..... ................ .... .... ............ .... ...... ....... ..
li - INFORMAÇÕES

1. O PACIENTE É FUMÃNTE?
( ) SIM, ........ .. CIGARROS/DIA

( ) NÃO

2.

QUÃL MEDICÃMENTO RECEBE ÃTUÃLMENTE?
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DOSE: _ _ _mg

3.

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DOSE:

mg

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _DOSE:

mg

_ _ _ _ _ __ _ _ __ _ _ _DOSE:

mg

PRESSÃO ARTERiAL SISTEMICA: _ _ _X _ _ mmHg.

PESO _ _ _kg
4.

ALTURA:_ _ _ __

Consumiu bebidas alcóolicas?

() SIM TIPO .... .. ........ ..... ...................................... .. ........ ... ....... .... .. QUANTIDADE ................. mUdia
() NAO

VI - OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:

Renata Teixeira do Amaral
Farmacêutica Bioquímica
CRF-SP 21.499

Apêndice

APÊNDICE B - Apresentação dos valores de referencia adotados.

Parâmetro Bioquímico
Valores de referência
Glicose
70 - 11 O mg/dl
Colesterol total
<200 mg/dl
Triglicerides
<150 mg/dl
Hdl -colesterol
> 40 mg/dl
Acido úrico
1,5 - 6,0 mg/di
Creatinina
0,4 - 1,3 mEq/1
Sódio
136 - 146 mEqíi
Potássio
3,5 - 5, 1 mgídi
Cáicio totai
8,8 - 11,0 mgídl
Biiirrubina total
Até 1,2 mg/dl
Biiirrubina direta
Até 0,4 mgídl
Bilirrubina indireta
Até 1,2 mg/di
Alanina Aminotransferase
05 - 30 U/1
Aspartato Aminotrasferase
05 - 35 U/1
Gama-giutamiltransferase
05 - 28 U/1
Magnésio
1, 7 - 2,3 mg/dl
Quadro i - Vaiares de referência dos parâmetros bioquímicos
Valores de referência
Masculino
Feminino

Parâmetros Hematoiógicos
Série Vermelha
Eritrócitos (milhõesímm

3

)

Hemoglobina (g/1 OOrnL)
Hematócrito (%)

4,2-5,4
12,0-16,0
37,0 - 47,0

4,6-6,2
14,0- 18,0
42,0 - 52,0

Volume Corpuscular médio (fl)
Hemoglobina Corpuscular media (pg)

82,0-96,0
27,0-34,0

Concentração de Hemoglobina Corpuscular
média (gídi)
Série Branca

32,0-36,0

Leucócitos (milhões/mm 3 )
Linfócitos (%)
Monócitos (%)
Segmentados(%)
Eosinófilo (%)
Basófilo (%)

4.000 - i 0.000
22-40
3-7
54- 70
1-4
O- 1

Quadro ii - Valores de referencia dos parâmetros hematológicos

BIBLIOTECA
Fa~Ulfüttifl dti c1,ncias Farmacêuticas
1.!111111.,>tnlunde de São Paulo

100

<LQ
13,66
21 ,83
42,68
5,53
14,87
<LQ
4,1
4,58
3,12

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

PA
mmHg
130X70
122X80
110X68
110X70
120X70
122X82
110X70
110X60
112X70
110X68
110X70
16,56
28,91
22,85
51,98
30,75
44,62
26,86
35,96
56,11
57,17

LOS
ng/mL

PA
mmHg
130X90
120X80
132X80
130X76
124X82
130X84
128X80
130X80
128X82
124X82
126X82
57,08
17,56
28,18
37,30
34,58
18,81
28,65
40,17
36,61
25,96

MCAR
ng/mL

PA
mmHg
150X96
130X100
140X80
142X90
130X84
140X82
140X80
140X88
140X86
138X86
138X90

08

04
05
06
07

03

Paciente
01
02

Tabela ii - Dose diária administrada por paciente.

o

AAMB
ng/mL

Coleta

PA
mmHg
170X100
150X90
140X88
142X84
138X84
152X96
132X78
130X78
122X82
132X84
120X78

mg/kg/dia
1,0676
0,8571
0,8264
0,9677
1,0676
0,6189
1,0870
0,7752

33,34
20,28
20,01
56,77
18,93
39,01
32,60
11,82
15,33
22,55

MGMO
ng/mL
<LQ
25,76
34,33
39,83
35,63
37,6
56,85
55,64
36,61
51,02

MLSF
ns{mL

PA
mmHg
140X90
130X90
118X78
128X80
140X82
120X80
148X70
130X70
128X70
138X82
122X82
34,88
37,81
24,77
42,04
14,38
27,07
37,31
30,56
30,10
25,12

OSF
ng/mL

PA
mmHg
140X90
128X80
128X82
130X90
140X90
130X78
130X80
130X82
130X84
124X82
120X80

Tabelai - Distribuição da relação concentração sérica de nifedipina e a PA no momento da coleta.

23,70
20,27
46,29
39,46
41 ,05
36,1 5
21,99
41 ,81
44,08
19,96

PCB
ng/mL

PA
mmHg
150X90
150X96
140X88
130X84
138X86
140X86
132X80
136X76
138X88
140X92
138X90

32,67
20,28
34,89
52,49
44,57
26,86
18,73
40,17
29,08
28,52

MJO
ng/mL

PA
mmHg
130X80
140x100
120x80
138x86
132x84
130x86
148x90
140x82
140x86
132x84
142x84

APENDICE C - Distribuição da relação concentração plasmática de nifedipina e a PA no momento da coleta e dose diária
por paciente.

s10npJA/PU! sopop :1011O101oq01 l!Pªd
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Paciente: AAMB
BIOQUIMICA DO SANGUE
Parâmetros

Glicose mg/dl
Colesterol total mg/dl
Triglicerides mg/dl
HDL -colesterol mg/dl
Acido úrico mg/dl
Creatinina mEq/I
Sódio mEq/I
Potássio mg/dl
Cálcio total mg/dl
Bilirrubina total mg/dl
Bilirrubina direta mg/dl
Bilirrubina indireta mg/dl
ALT/TGO U/I
AST/TGP U/I
Gama-GT U/I
Magnésio mg/dl

Controle

4ºmês

9° mês

Valores de referência

96
207
144
55
3,7
0,7
138
4,1
8,7
0,5
0,1
0,4
29
20
7
1,3

103
216
154
45
4,26
0,8
138
3,9
10,8
0,5
0,1
0,4
25
5
16
2

96
208
148
50
4,4
0,7
137
4,3
9,3
0,5
0,14
0,36
19
12
15
1,5

70- 110
<200
<150
>40
1,5- 6,0
0,4 - 1,3
136 - 146
3,5-5,1
8,8 - 11,0
Até 1,2
Até 0,4
Até 1,2
05-30
05-35
05-28
1,7-2,3

PARÂMETROS HEMATOLÓGICOS
SÉRIE VERMELHA
Controle
4° mês

Eritrócitos

(milhões/mm 3 )

9° mês

Valores de referência

4,08

4,2 - 5,4

12,2

12,8

12,0-16,0

39,1

34,9

38,3

37,0 - 47,0

4,23

Hemoglobina (g/100ml)

12,9

Hematócrito (%)

3,96

VCM (fl)

92,4

88, 1

93,8

82,0 - 96,0

HCM (pg)

30,4

30,8

31,3

27,0 - 34,0

CHCM (g/dl)

32,9

34,9

33,4

32,0-36,0

Leucócitos (milhões/mm 3 )

4.500

4.600

4.200

4.000 - l 0.000

Linfócitos (%)

36,1

37,3

40,2

22-40

Monócitos (%)

7

7,3

6,9

3-7

Segmentados (%)

54,4

51,9

49 ,9

54- 70

Eosinófilo (%)

2, 1

3
0,5

2,8

1- 4

0,2

O- 1

SÉRIE BRANCA

Basófilo (%)

0,4

Perfil laboratorial: dados individuais
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Paciente: LOS

BIOQUÍMICA DO SANGUE
Parâmetros

Glicose mg/dl
Colesterol total mg/dl
Triglicerides mg/dl
HDL -colesterol mg/dl
Acido úrico mg/dl
Creatinina mEq/1
Sódio mEq/1
Potássio mg/dl
Cálcio total mg/dl
Bilirrubina total mg/dl
Bilirrubina direta mg/dl
Bilirrubina indireta mg/dl
ALT/TGO U/1
AST/TGP U/1
Gama-GT U/1
Magnésio mg/dl

Controle

4ºmês

9° mês

Valores de referência

107
186
112
57
5,13
0,8
140
3,8
9,1
0,4
0,1
0,3
12
11
17
1,3

96
198
102
61
3,7
0,2
140
3,7
10,7
0,9
0,2
0,7
19
14
28
2,3

100
189
86
53
5,8
0,8
142
4
9,6
0,51
0,18
0,33
19
16
24
1,73

70- 110
<200
<150
>40
1,5- 6,0
0,4- 1,3
136 - 146
3,5-5,1
8,8-11,0
Até 1,2
Até 0,4
Até 1,2
05-30
05-35
05-28
1,7 - 2,3

PARÂMETROS HEMATOLÔGICOS
SÉRIE VERMELHA
Controle
4° mês

9° mês

Valores de referência

4,2-5,4

Eritrócitos (milhões/mm 3 )

4,69

4,88

4,33

Hemoglobina (g/lO0mL)

13,6

13,9

13

12,0-16,0

Hematócrito (%)

41,4

41,9

38,6

37,0-47,0

VCM (fl)

88,2

85,8

89,1

82,0-96,0

HCM (pg)

28,9

28,4

30

27,0-34,0

CHCM (g/dl)

32,8

33,1

33,6

32,0-36,0

7300

6000

6000

4.000 - 10.000

Linfócitos (%)

16

22

24,1

22- 40

Monócitos (%)

3

6

6,3

3-7

68,6

67,8

54- 70

SÉRIE BRANCA

Leucócitos (milhões/mm 3 )

Segmentados (%)

71

Eosinófilo (%)

1

3

1,5

1- 4

Basófilo (%)

o

0,4

0,3

O- 1

Perfil laboratorial: dados individuais
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Paciente: MCAR

BIOQUIMICA DO SANGUE
Parâmetros

Glicose mg/dl
Colesterol total mg/dl
Triglicerides mg/dl
HDL -colesterol mg/dl
Acido úrico mg/dl
Creatinina mEq/1
Sódio mEq/1
Potássio mg/dl
Cálcio total mg/dl
Bilirrubina total mg/dl
Bilirrubina direta mg/dl
Bilirrubina indireta mg/dl
ALT/TGO U/1
AST/TGP U/1
Gama-GT U/1
Magnésio mg/dl

Controle
93
222

4ºmês
93
234
91

Valores de referência

9° mês

58
3,5
0,2
144
3,7
11,2
0,4
0,1
0,3
28
32

91
238
84
50
11,1
1
143
4,2
10,2
0,62
0,16
0,46
25
23

70 - 110
<200
<150
>40
1,5- 6,0
0,4- 1,3
136 - 146
3,5-5,l
8,8-11 ,0
Até 1,2
Até 0,4
Até 1,2
05-30
05- 35

34
38

35
1,65

1,7 - 2,3

PARÂMETROS HEMATOLÔGICOS
SÉRIE VERMELHA
Controle
4° mês

9° mês

72
56
3,9
0,8
142
4
9,4
0,6
0,1
0,5
25
23
18
1,7

05- 28

Valores de referência

Eritrócitos (milhões/mm 3 )

5,02

4,75

4,34

Hemoglobina (g/lO0mL)

15,2

13,7

13,1

Hematócrito (%)

45,1

41 ,2

39

VCM (fl)

89,8

86,7

89,8

HCM (pg)

30,2

28,8

30,1

CHCM (g/dl)

33,7

33,2

33,5

Leucócitos (milhões/mm 3 )

7200

5400

5600

Linfócitos (%)

21,7

39,6

35,6

4,2-5,4
12,0-16,0
37,0-47,0
82,0-96,0
27,0-34,0
32,0-36,0

SÉRIE BRANCA

Monócitos (%)

7,3

7,3

7,9

68,1

49

53,2

Eosinófilo (%)

2,5

3,7

3

Basófilo (%)

0,4

0,4

0,3

Segmentados(%)

4.000-10.000
22- 40
3-7
54- 70
l -4
0-1

Perfil laboratorial: dados individuais
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Paciente: MGMO
BIOQUIMICA DO SANGUE
Parâmetros

Glicose mg/dl
Colesterol total mg/dl
Triglicerides mg/dl
HDL-colesterol mg/dl
Acido úrico mg/dl
Creatinina mEq/I
Sódio mEq/I
Potássio mg/dl
Cálcio total mg/dl
Bilirrubina total mg/dl
Bilirrubina direta mg/dl
Bilirrubina indireta mg/dl
ALT/TGO U/I
AST/TGP U/I
Gama-GT U/I
Magnésio mg/dl

Controle

4° mês

9° mês

Valores de referência

91
211
239
45
2
0,8
142
4,1
9,2
0,5
0,1
0,4
11
14
17
1,7

100
188
369
28
5,09
1, 1
144
4,5
10,2
0,38
0,31
0,07
12
19
15
3,8

92
204
287
30
8,3
0,8
143
4,4
10
0,39
0,18
0,21
26
8
26
2,02

70- 110
<200
<150
>40
1,5- 6,0
0,4-1,3
136 - 146
3,5-5, 1
8,8-11,0
Até 1,2
Até0,4
Até 1,2
05-30
05- 35

PARÂMETROS HEMATOLÓGICOS
SÉRIE VERMELHA
Controle
4° mês

05 - 28
1,7 - 2,3

Valores de referência

9° mês

Eritrócitos (milhões/mm 3 )

4,66

4,51

4,44

4,2-5,4

Hemoglobina (g/lO0mL)

12,8

12,4

12,7

12,0-16,0

Hematócrito (%)

39,8

36,7

37,8

37,0- 47,0

VCM (fl)

85,4

81,3

85,1

82,0- 96,0

HCM (pg)

27,4

27,4

28,6

27,0-34,0

CHCM (g/dl)

32, 1

33,7

33,5

32,0-36,0

6300

4400

5900

4.000 - 10.000

Linfócitos (%)

49

49,6

63

Monócitos (%)

49

49,6

63

3-7
54- 70

SÉRIE BRANCA

Leucócitos (milhões/mm 3 )

Segmentados(%)

22-40

40

40,3

31

Eosinófilo (%)

2

1,9

1

1- 4

Basófilo (%)

o

0,6

1

O- 1

Perfil laboratorial: dados individuais
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Paciente: MLSF
BIOQUIMICA DO SANGUE
Parâmetros

Glicose mg/dl
Colesterol tota l mg/dl
Triglicérides mg/dl
HDL -colesterol mg/dl
Acido úrico mg/dl
Creatinina mEq/1
Sódio mEq/1
Potássio mg/dl
Cálcio total mg/dl
Bilirrubina total mg/dl
Bilirrubina direta mg/dl
Bilirrubina indireta mg/dl
ALT/TGO U/1
AST/TGP U/1
Gama-GT U/1
Magnésio mg/dl

Controle

4°mês

111
204
104
48
4 ,6

107
202
164
37
5,26

0,9

0,7

137
4,7

139
4,8
11,6
0,5

0,6

0,2

9° mês
90

223
171
37
6,4

0,7
139
4,9
10,7
0,66

0,1
0,4

0,22

26
26
29

33
18

25
14
25

1,6

2,1

1,53

PARÂMETROS HEMATOLÓGICOS
SÉRIE VERMELHA
Controle
4° mês

9° mês

0,4

9

0,44

Eritrócitos (milhões/mm 3 )

5,26

Hemoglobina (g/l00mL)

15,8

14,8

14,6

48

42,5

43,1

91,2

86,7

91,3

30

30,2

30,9

32,9

34,8

33,8

9500

4800

5400

Linfócitos (%)

8

33,3

31,5

Monócitos (%)

4

7,9

9,6

81

54,9

55,2

3,3

3,3

0,6

0,4

Hematócrito (%)
VCM (fl)
HCM (pg)
CHCM (g/dl)

4,9

4,72

Valores de referência

70- 110
<200
<150
>40
1,5- 6,0
0,4- 1,3
136 - 146
3,5-5,1
8,8-11,0
Até 1,2
Até 0,4
Até 1,2
05 - 30
05 - 35
05 - 28
1,7-2,3

Valores de referência

4,2 - 5,4
12,0 - 16,0
37,0-47,0
82,0-96,0
27,0-34,0
32,0-36,0

SÉRIE BRANCA

Leucócitos (milhões/mm3 )

Segmentados (%)
Eosinófilo (%)
Basófilo (%)

o
o

4.000 - 10.000
22-40
3-7
54- 70
1- 4
O- 1

Perfil laboratorial: dados individuais
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Paciente: OFS
BIOQUIMICA DO SANGUE
Parâmetros

Glicose mg/dl
Colesterol total mg/dl
Triglicerides mg/dl
HDL -colesterol mg/dl
Acido úrico mg/dl
Creatinina mEq/I
Sódio mEq/I
Potássio mg/dl
Cálcio total mg/dl
Bilirrubina total mg/dl
Bilirrubina direta mg/dl
Bilirrubina indireta mg/dl
ALT/TGO U/I
AST/TGP U/I
Gama-GT U/I
Magnésio mg/dl

Controle

4ºmês

9° mês

Valores de referência

214
243
200
25
5,22
0,9
140
4,2
9,3
4,2
0,2
1,5
25
26
16
1,8

235
218
162
32
4,08
0,8
138
4
10,4
4
O, 1
0,9
27
27
26
2, 1

152
155
138
35
4,2
0,7
140
3,9
8,5
3,9
0,45
1
19
26
23
1,52

70- 110
<200
<150
>40
1,5-6,0
0,4-1 ,3
136 -146
3,5-5,1
8,8-11 ,0
Até 1,2
Até 0,4
Até 1,2
05-30
05-35
05 - 28
1,7 - 2,3

PARÂMETROS HEMATOLÓGICOS
SÉRIE VERMELHA
Controle
4° mês

9° mês

Valores de referência

4,64

4,57

4,2-5,4

14,8

14, 1

14,3

12,0- 16,0

45,8

40,5

41 ,8

37,0- 47,0

VCM (fl)

93

87,2

91,4

82,0 - 96,0

HCM (pg)

30

30,3

31,2

27,0-34,0

32,3

34,8

34,2

32,0-36,0

(milhões/mm 3 )

4,92

Hemoglobina (g/lO0ml)
Hematócrito (%)

Eritrócitos

CHCM (g/dl)
SÉRIE BRANCA

Leucócitos (milhões/mm 3 )

7500

8000

9300

4.000 - 10.000

Linfócitos (%)

48

26,6

33,2

22-40

Monócitos (%)

4

5,7

9

3-7

Segmentados (%)

40

61,4

51 ,8

54 - 70

Eosinófilo (%)

4

5,8

5,2

1- 4

Basófilo (%)

o

0,5

0,8

O- 1

Perfil laboratorial: dados individuais
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Paciente: PCB
BIOQUIMICA DO SANGUE
Parâmetros

Glicose mg/dl
Colesterol total mg/dl
Triglicérides mg/dl
HDL -colesterol mg/dl
Acido úrico mg/dl
Creatinina mEq/1
Sódio mEq/1
Potássio mg/dl
Cálcio total mg/dl
Bilirrubina total mg/dl
Bilirrubina direta mg/dl
Bilirrubina indireta mg/dl
ALT/TGO U/1
AST/TGP U/1
Gama-GT U/1
Magnésio mg/dl

Controle

86
203
79
34
6
0,8
142
4,5
9,3
1,3
0,2
1,1
16
24
35
1,4

4° mês

9° mês

Valores de referência

70- 110
<200
<150
>40
1,5- 6,0
0,4-1,3
136 - 146
3,5-5,1
8,8-11,0
Até 1,2
Até 0.4
Até 1,2
05-30
05-35

111
197
65
30
7,17
0,7
142
3,6
11,6
1,2
0,2
1,1
21
15
33
2,1

96
209
69
29
8,1
0,7
142
3,7
10,1
1,29
0,39
0,9
25
16
36
1,68

PARÂMETROS HEMATOLÓGICOS
4ºmês
SÉRIE VERMELHA
Controle

9° mês

Valores de referência

05 - 28
1.7 -2,3

Eritrócitos (milhões/mm 3 )

5.45

5,12

5,19

4,6 - 6,2

Hemoglobina (g/lO0mL)

16.7

15,8

16.4

14,0- 18.0

Hematócrito (%)

50.9

45,9

48,6

42,0-52,0

VCM (fl)

93,3

89,6

93,6

82,0-96,0

HCM (pg)

30,6

30,8

31,5

27,0-34,0

CHCM (g/dl)

32,8

34,4

33,7

32,0-36,0

Leucócitos (milhões/mm 3 )

6200

7200

8700

4.000 - 10.000

Linfócitos (%)

25,1

29,9

30,9

22-40

Monócitos (%)

10,2

8.4

9,6

3-7

SÉRIE BRANCA

Segmentados(%)

59,7

57,6

56

54- 70

Eosinófilo (%)

4,2

3

1- 4

Basófilo (%)

0,8

3.4
0,7

0,5

O- 1

Perfil laboratorial: dados individuais
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Paciente: MJO
BIOQUIMICA DO SANGUE
Parâmetros

Glicose mg/dl
Colesterol total mg/dl
Triglicérides mg/dl
HDL-colesterol mg/dl
Acido úrico mg/dl
Creatinina mEq/1
Sódio mEq/1
Potássio mg/dl
Cálcio total mg/dl
Bilirrubina total mg/dl
Bilirrubina direta mg/dl
Bilirrubina indireta mg/dl
ALT/TGO U/1
AST/TGP U/1
Gama-GT U/1
Magnésio mg/dl

Controle

4° mês

162
179
289
28
8,98
1,3
142
3,8
10,2
0,3
0,1
0,2
19
15
15
1,1

PARÂMETROS HEMATOLÓGICOS
SÉRIE VERMELHA
4° mês
Controle

(milhões/mm 3 )

Hemoglobina (g/l00mL)

Eritrócitos

9° mês

Valores de referência

130
180
181
33
7,1
1
143
3,8
10,6
0,86

70- 110
<200
<150
>40
1,5-6,0
0,4-1 ,3
136 - 146
3,5-5,1
8,8 - 11,0
Até 1,2
Até 0,4
Até 1,2
05-30
05- 35
05 - 28
1,7-2,3

0,2
0,66
9
21
21
1,98

9° mês

Valores de referência

4,31

4,91

4,2-5,4

12,8

14,7

12,0-16,0

Hematócrito (%)

38,9

43,5

37,0-47,0

VCM (fl)

90,2

88,5

82,0-96,0

HCM (pg)

29,6

29,9

27,0-34,0

32,9

33,7

32,0-36,0

Leucócitos (milhões/mm 3 )

5300

5400

4.000 - 10.000

CHCM (g/dl)
SÉRIE BRANCA

Linfócitos (%)

32,1

32,6

22-40

Monócitos (%)

6,8

8,2

3-7

Segmentados (%)

53,6

55,4

54- 70

Eosinófilo (%)

7,1

3,6

1- 4

0,2

O- 1

Basófilo (%)

0,4

