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RESUMO 

Souza, Felipe Costa. Avaliação do efeito de fatores de risco para intoxicação 
digitálica na farmacocinética da digoxina. 2013. Dissertação (Mestrado em 
Ciências Cardiovasculares) – Faculdade de Medicina, Universidade Federal 
Fluminense, Niterói, 2013. 

 

O conhecimento dos parâmetros farmacocinéticos (PK) dos fármacos em 
diferentes pacientes é essencial para o estabelecimento de regimes terapêuticos 
seguros. A digoxina aumenta a contratilidade do miocárdio e é indicada para 
pacientes com insuficiência cardíaca (IC) com disfunção sistólica, associada à alta 
frequência ventricular observada na fibrilação atrial. Ela apresenta janela terapêutica 
estreita e é descrito na literatura que a intoxicação digitálica pode ocorrer devido a 
interações medicamentosas ou a comorbidades. O presente estudo foi dividido em 
duas fases (Aprovação do Comitê de Ética do INC: 0306/07-12-10). O objetivo da 
primeira fase foi determinar o perfil de pacientes usuários de digoxina com maior 
risco de intoxicação digitálica. Na segunda fase do estudo o objetivo foi observar a 
influência de diferentes fatores de risco sobre a farmacocinética da digoxina: 
associações terapêuticas (carvedilol e omeprazol) e comorbidades (insuficiência 
renal). Uma análise retrospectiva dos dados de 647 pacientes internados na 
enfermaria de insuficiência cardíaca/transplante do Instituto Nacional de Cardiologia 
(INC) entre 2009 e 2010 foi realizada, por meio da análise dos prontuários dos 
indivíduos que receberam digoxina por via oral, incluindo os respectivos valores de 
concentração plasmática (Cp). Dentre os pacientes internados na enfermaria durante 
este período, 194 usaram digoxina. No entanto, foi possível ter acesso a dados 
detalhados de apenas 185 indivíduos. A Cp do digitálico foi medida em 80 pacientes, 
apresentando-se fora da janela terapêutica em 42 indivíduos. De acordo com os 
dados obtidos, o perfil dos pacientes associados à Cp de digoxina fora da janela 
terapêutica inclui indivíduos do sexo masculino (79%), classe funcional (NYHA) III da 
IC (65%), apresentando insuficiência renal (33%). Uma vez estabelecido o perfil dos 
pacientes relacionados a um maior risco de intoxicação digitálica, os pacientes em 
uso de digoxina, do sexo masculino em CF III da IC e com idade entre 21 e 60 anos 
foram incluídos no estudo após a assinatura de termo de consentimento informado. 
Indivíduos usando digoxina 0,125-0,250mg foram agrupados de acordo com 
comorbidades e associações terapêuticas. Amostras de sangue foram coletadas em 
6 pontos diferentes ao longo de 24 horas após a administração oral de digoxina. A 
medida da Cp do digitálico foi realizada utilizando o método de imuno-
quimioluminescência. Os dados foram apresentados como média e erro padrão da 
média. Foi possível alocar pacientes com diferentes doses de digoxina no mesmo 
estrato, porque não houve diferença significativa na PK do digitálico devido à dose. 
Foi observada diferença estatística na Cp da digoxina 24 h após administração e no 
parâmetro CL/F entre os pacientes em uso concomitante de carvedilol (AUC0-24 = 

26,68 ± 3,31 ng.h/mL, Cmax = 1,40 ± 0,12 ng/mL, Tmax = 2,00  0,55 h; CL/F = 0,074 * 

 0,019 L/h/Kg) comparados com aqueles que não usaram (AUC0-24 = 17,60  2,09 

ng.h/mL, Cmax = 1,05  0,074 ng/mL, Tmax = 3,67  2,19 h; CL/F = 0,237 *  0,071 
L/h/Kg). Não houve diferença estatística entre os grupos de pacientes por ocasião 
da associação com omeprazol (sem associação: AUC0-24 = 25,52 ± 2,87 ng.h/mL, 

Cmax = 1,38 ± 0,15 ng/mL, Tmax = 2,83  0,92 h; CL/F = 0,11  0,03 L/h/Kg versus 
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com associação: AUC0-24 = 21,47  3,23 ng.h/mL, Cmax = 1,25  0,17 ng/mL, Tmax = 

1,67  0,21 h; CL/F = 0,14  0,03 L/h/Kg) nem entre os pacientes com (AUC0-24 = 

23,55  3,99 ng.h/mL, Cmax = 1,32  0,20 ng/mL, Tmax = 2,32  0,98 h; CL/F = 0,139  

0,035 L/h/Kg) e sem insuficiência renal (AUC0-24 = 28,83 4,57 ng.h/mL, Cmax = 1,63 

0,41 ng/mL, Tmax = 1,00  0 h; CL/F = 0.088  0,026 L/h/Kg) no que tange à PK da 
digoxina. De acordo com nossos dados, é possível afirmar que apenas o carvedilol 
afetou a farmacocinética da digoxina. A despeito dos resultados obtidos com o beta 
bloqueador, este trabalho sugere que a influência das comorbidades e interações 
medicamentosas sobre a farmacocinética da digoxina parece ser melhor estimada 
através de modelos matemáticos desenvolvidos a partir de estudos farmacocinéticos 
experimentais. 

Palavras-chave: farmacocinética, digoxina, janela terapêutica 
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ABSTRACT 

 

Souza, Felipe Costa. Evaluation of digitalis intoxication risk factors effect on 
digoxin pharmacokinetics. 2013. Dissertation (Master in Cardiovascular Science) - 
Universidade Federal Fluminense, Niterói, 2013. 

Knowledge of drugs’ pharmacokinetic (PK) parameters in different patients is 
essential for safe therapeutics regimens establishment. Digoxin enhances myocardial 
contractility and is indicated for patients presenting heart failure (HF) with systolic 
dysfunction, associated with high ventricular rate observed in atrial fibrillation. It has a 
narrow therapeutic window and, according literature, digitalis intoxication may occur 
due to drug interactions or comorbidities. This study was divided into two steps (INC 
Ethics Committees id approval number: 0306/07-12-10). The aim of the first step was 
to determine patients prone to digitalis intoxication profile. The second phase 
comprised the study of different risk factors on digoxin pharmacokinetics: therapeutic 
associations (carvedilol and omeprazole) and commobidities (renal failure).  A 
retrospective data analysis from 647 patients admitted into cardiomyopathy ward of 
National Institute of Cardiology (INC) between 2009 and 2010 was performed, 
analyzing subjects’ that received oral digoxin records, including Cp respective values. 
From all patients admitted to the ward during this period, 194 were digoxin users. 
However just data from 185 individuals were accessible. Digitalis’ Cp was measured 
in 80 patients being observed that 42 subjects presented measurements out of 
therapeutic range. According to the data, male patients (79%), included into 
functional class (NYHA) III HF (65%), presenting renal failure (33%) are more 
susceptible to attain Cp out of therapeutic range. As the patients’ profile prone to 
digoxin intoxication was determined, male subjects using digoxin, FC III, between 21-
60 years-old were included into the study after informed consent signature. 
Individuals using digoxin 0,125-0,250mg were grouped according to comorbidities 
and therapeutic combinations. Blood samples were collected at 6 different points 
along 24 h after digoxin oral administration. Measurements of digitalis Cp were 
performed using immuno-chemiluminescence method. Data were presented as mean 
and standard error of the mean. It was possible to allocate patients receiving digoxin 
in different doses in the same stratum because no significant differences were 
observed in terms of digitalis PK due to the dosage. There were statistical 
significance about digoxin Cp 24 h after administration and CL/F parameter 
comparing patients using carvedilol (AUC0-24 = 26.68 ± 3.31 ng.h/mL, Cmax = 1.40 ± 
0.12 ng/mL, Tmax = 2.00  0.55 h; CL/F = 0.074*  0.019 L/h/Kg) or not (AUC0-24 = 

17.60  2.09 ng.h/mL, Cmax = 1.05  0.074 ng/mL, Tmax = 3.67  2.19 h; CL/F = 0.237* 

 0,071 L/h/Kg) during digitalis treatment. There were no statistic differences 

between patients using omeprazol (AUC0-24 = 25.52 ± 2.87 ng.h/mL, Cmax = 1.38 ± 
0.15 ng/mL, Tmax = 2.83  0.92 h; CL/F = 0.11  0.03 L/h/Kg) or not (AUC0-24 = 21.47 

 3.23 ng.h/mL, Cmax = 1.25  0.17 ng/mL, Tmax = 1.67  0.21 h; CL/F = 0.14  0,03 

L/h/Kg) associated to digoxin neither between patients with (AUC0-24 = 23.55  3.99 

ng.h/mL, Cmax = 1.32  0.20 ng/mL, Tmax = 2.32  0.98 h; CL/F = 0.139  0.035 

L/h/Kg) or without renal failure (AUC0-24 = 28.83 4.57 ng.h/mL, Cmax = 1.63 0.41 

ng/mL, Tmax = 1.00  0 h; CL/F = 0.088 0.026 L/h/Kg) about digitalis PK. According 

to our data, it is possible to allege that just carvedilol affects digoxin 
pharmacokinetics. Despite beta blocker data, this work suggests that comorbidities 
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and drug interactions influence on digoxin pharmacokinetics appears to be better 
estimated by mathematical models developed from data of experimental 
pharmacokinetic studies. 

Keywords: pharmacokinetics, digoxin, therapeutic window 
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Gráfico 13 Razão entre Cmáx e Tmáx da digoxina, após a administração deste 
fármaco associado ou não ao omeprazol, em pacientes com 
insuficiência cardíaca, (n=10 para o grupo 5, barra preta, e n=7 para 
o grupo 6, barra cinza). Não foi encontrada diferença 
estatisticamente significativa entre os grupos 5 e 6 (teste t student).... 
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Gráfico 14 Concentração plasmática (Cp) de digoxina em ng/mL medida ao 
longo de 24h após a administração deste fármaco, em pacientes 
com insuficiência cardíaca, com ou sem insuficiência renal associada 
(n=2 para grupo 7 e n=7 para grupo 8). (A) Escala linear; (B) Escala 
semilog.  Inserts: Cp de digoxina medida ao longo de 8h após a 
administração. Não foram encontradas diferenças estatisticamente 
significativas entre os grupos 7 e 6 em nenhum dos pontos avaliados 
(teste t student)..................................................................................... 
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Gráfico 15 Razão entre Cmáx e Tmáx da digoxina, após a administração deste 
fármaco em pacientes com e sem IR e com insuficiência cardíacal 
(n=2 para o grupo 7, barra preta, e n=7 para o grupo 8, barra cinza). 
Não foi encontrada diferença estatisticamente significativa entre os 
grupos 7 e 8 (teste t student)................................................................ 
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1. INTRODUÇÃO 

 

A farmacologia é a ciência que estuda a interação dos fármacos com os 

sistemas biológicos. A farmacologia geral estuda os conceitos básicos e comuns a 

todos os grupos de fármacos, já a farmacologia aplicada ocupa-se dos fármacos 

reunidos em grupos de ação farmacológica similar. A farmacologia é subdividida em: 

biofarmácia, que estuda o modo como as propriedades físico-químicas do fármaco, 

a forma farmacêutica e a via de administração afetam a cinética de absorção dos 

fármacos (Aulton, 2005); farmacodinâmica, que é considerada a base da 

farmacoterapia e compreende os estudos sobre o local de ação, o mecanismo de 

ação, os efeitos terapêuticos, indesejados e tóxicos de um fármaco; e 

farmacocinética, que se baseia no estudo dos processos sofridos pelos fármacos no 

organismo como absorção, distribuição, biotransformação e excreção. Além disso, 

outras ciências também compõem a farmacologia, como a farmacotécnica, que se 

ocupa da preparação das formas farmacêuticas sob as quais os medicamentos são 

administrados: cápsulas, comprimidos, soluções, suspensões; e a farmacognosia, 

que estuda a origem, as características, a estrutura e a composição química dos 

fármacos no seu estado natural sob a forma de órgãos ou organismos vegetais e 

animais, assim como seus extratos (Silva, 2010). 

A farmacologia inserida na prática clínica tem como objetivo caracterizar a 

eficácia e a segurança de fármacos e não somente seus efeitos no homem. A 

farmacologia clínica utiliza o experimento comparativo, que contribui para a 

racionalização da terapêutica, construindo grupos controle e experimental similares 

a partir de diferentes seres humanos. O modelo mais eficaz é o ensaio clínico 

randomizado, que aloca pacientes aleatoriamente em grupo que recebe a 

intervenção e em grupo controle. O modelo quase experimental é caracterizado 

quando a alocação do medicamento a um dos grupos não é feita de maneira 

aleatória. Já o modelo observacional se dá quando não há uma intervenção 

conduzida pelo investigador. Estes modelos também podem ser utilizados para 

caracterizar efetividade, correspondente ao efeito dos medicamentos em condições 

de emprego real (Fuchs et al., 2010). 
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 Droga é um termo atribuído a uma substância química capaz de produzir 

efeito farmacológico, isto é, provocar alterações somáticas ou funcionais, benéficas 

ou maléficas (Silva, 2010), enquanto o fármaco é a substância química de estrutura 

química bem definida, que constitui o princípio ativo do medicamento (Brasil, 1998). 

O medicamento é definido como o produto farmacêutico, tecnicamente obtido ou 

elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins de diagnóstico 

(Brasil, 1973). O remédio é qualquer dispositivo que sirva para o tratamento do 

doente, incluindo a sugestão, a massagem, o fármaco ou qualquer outro 

procedimento terapêutico (Silva, 2010). 

 

1.1 FARMACOCINÉTICA 

A farmacocinética constitui um segmento da Farmacologia que estuda 

processos sofridos pelo fármaco no organismo, processos estes que interferem 

diretamente na concentração do mesmo no sangue e nos tecidos alvo. Ou seja, na 

farmacologia, o estudo da absorção, distribuição, biotransformação e excreção de 

fármacos é âmbito da farmacocinética (Bennet et al., 2005).  

1.1.1 Absorção 

A absorção abrange a transferência do fármaco do local de administração 

para a circulação sanguínea através da passagem por barreiras biológicas 

constituídas por células delimitadas por membranas plasmáticas. A passagem de 

fármacos através das membranas pode ser por difusão passiva, que ocorre com 

eletrólitos fracos, difusão facilitada, transporte ativo e endocitose. Em fármacos 

administrados por via oral, a absorção ocorre fundamentalmente no intestino 

delgado, devido a sua grande superfície absortiva e ao débito sanguíneo elevado. 

Ao atravessar a barreira da membrana intestinal, as moléculas são transportadas 

pela veia porta até o fígado, onde podem sofrer biotransformação, antes da 

passarem para a circulação geral, sendo este fenômeno denominado efeito de 

primeira passagem hepático (Breessler e Bahl, 2003). A fração do fármaco que 

atingirá a circulação sistêmica é denominada fator de biodisponibilidade (F) e 

constitui o primeiro parâmetro importante no estudo da disposição de fármacos no 

organismo. De um modo geral, a farmacocinética envolve a passagem por barreiras 



 3 

biológicas e é influenciada pelas propriedades físico-químicas da substância e pelo 

estado fisiológico do indivíduo; no caso do processo farmacocinético de absorção, 

observa-se influência da solubilidade, pKa, dimensão das partículas do fármaco, 

bem como interferência da idade, gravidez, doenças do trato gastrintestinal e 

alimentação do indivíduo, sendo esta último fator capaz de gerar aumento ou 

redução da velocidade de absorção de fármacos administrados por via oral (Leblanc 

et al., 1997). Além disso, a via de administração, assim como a formulação 

farmacêutica, também influenciam a absorção. Quando administrado por via oral, 

geralmente o fármaco sofre biotransformação por ação de enzimas da flora da 

mucosa intestinal e do fígado, reduzindo o valor de F; já na administração 

intravenosa, onde não há absorção e o fármaco é administrado diretamente na 

circulação sistêmica, o valor de F é igual a 1 (Bennet et al., 2005). 

 

1.1.2 Distribuição 

O fármaco, após a etapa de absorção, encontra-se disponível no sangue e 

pode, então, circular ligado a proteínas plasmáticas, sendo distribuído nos fluidos 

intersticial e intracelular. No sangue, a albumina é a proteína mais importante para a 

circulação dos fármacos na corrente sanguínea: apresenta massa molecular igual a 

66.300 Da, concentração de cerca de 600 μmol/L e representa o mais abundante 

sítio de ligação para fármacos de caráter ácido; a glicoproteína 1 ácida apresenta 

massa molecular de 40.000 Da, é bem menos abundante que a albumina, com 

concentração de cerca de 25 μmol/L, porém possui relevância para a circulação de 

fármacos de caráter básico na corrente sanguínea (Leblanc et al., 1997). 

A ligação às proteínas plasmáticas é geralmente reversível; a fração de 

fármaco ligado no plasma depende da sua concentração, da afinidade aos sítios de 

ligação e da quantidade destes sítios; portanto, depende das propriedades físico-

químicas do fármaco, da fisiologia do paciente e do deslocamento dos locais de 

ligação por outras substâncias, o que ocorre em algumas interações 

medicamentosas (Leblanc et al., 1997). Algumas patologias ou variações fisiológicas 

como cirrose hepática, queimaduras, insuficiência renal ou, até mesmo, a gravidez 

podem diminuir as concentrações de albumina no plasma, e outras condições como 

infarto do miocárdio, traumatismo e doença de Crohn podem aumentar as 
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concentrações da glicoproteína 1 ácida, o que também altera a quantidade de 

fármaco livre a ser distribuído (Leblanc et al., 1997). Fatores como idade, peso, 

tamanho corporal e variações genéticas estão ligados ao indivíduo e também afetam 

a distribuição (Silva, 2010). A fração do fármaco que não se liga a estas proteínas se 

difunde pelo espaço extravascular e pelos tecidos, exercendo ações farmacológicas 

e sendo metabolizada e excretada (Leblanc et al., 1997). 

O débito cardíaco, o fluxo sanguíneo regional, a permeabilidade capilar e o 

volume do tecido determinam a taxa de distribuição de fármaco para os órgãos, 

sendo esta mais rápida para os tecidos nobres. Para fármacos fortemente 

lipossolúveis, a etapa limitante do processo de distribuição é a irrigação sanguínea, 

já que atravessam com facilidade a membrana biológica; já para os fármacos menos 

lipossolúveis e ionizados no pH do plasma, a difusão através das membranas 

biológicas é a etapa que limita a distribuição. A lipossolubilidade e o gradiente 

transmembrana de pH, então, são fatores importantes para a distribuição dos 

fármacos, embora a diferença de pH entre sangue (7,4) e tecido (7,0) seja pequena. 

Logo, a partição de fármaco entre sangue e tecido é dependente principalmente da 

ligação do fármaco a proteínas plasmáticas e macromoléculas teciduais (Bennet et 

al., 2005; Leblanc et al., 1997). 

  O volume aparente de distribuição (Vd) é o segundo parâmetro 

farmacocinético fundamental ao estudar os processos de disposição de fármacos. 

Ele abrange a razão entre a quantidade do fármaco no corpo e a concentração do 

fármaco no sangue ou plasma, dependendo do fluido onde for medido. Este volume 

não se refere obrigatoriamente a um volume fisiológico identificável, mas sim ao 

volume de fluido necessário para conter todo o fármaco no corpo na mesma 

concentração medida no sangue/plasma. Assim, Vd = Q/Cp (Q: quantidade total do 

fármaco no organismo; Cp: concentração plasmática), considerando o corpo um 

único compartimento homogêneo. Este modelo não descreve todo o curso temporal 

da concentração plasmática e não contempla tecidos reservatórios, que podem ser 

distinguidos do compartimento central, mas é suficiente para a maioria das situações 

clínicas abrangendo a maioria dos fármacos (Bennet et al., 2005).  Fármacos que 

apresentam alto Vd, como a nortriptilina (Vd 22-57 L/Kg), se encontram distribuídos 

pelos tecidos e fármacos com baixo Vd, como a varfarina (Vd 0,09 – 0,24 L/Kg) se 

encontram confinados ao compartimento sanguíneo (Leblanc et al., 1997).  
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1.1.3 Depuração  

  Os fármacos são eliminados do organismo inalterados pelo processo de 

excreção ou convertidos em metabólitos. Órgãos de excreção, excluindo os 

pulmões, eliminam compostos polares de modo mais eficiente que substâncias 

altamente lipossolúveis. Estas não são prontamente eliminadas até serem 

biotransformadas em compostos mais polares. Substâncias excretadas nas fezes 

são aquelas principalmente administradas por via oral e não absorvidas ou ainda 

metabólitos secretados na bile ou diretamente no trato intestinal e não reabsorvidas. 

A excreção de fármacos no suor, na saliva e na lágrima é quantitativamente 

irrelevante e a partir dos pulmões é importante principalmente para gases 

anestésicos.  A excreção de fármacos no leite materno é importante não pela 

quantidade eliminada, mas em função do conteúdo deste fluido constituir uma fonte 

potencial de efeitos farmacológicos indesejados no lactente (Silva, 2010). 

Para a maioria dos fármacos e seus metabólitos, a principal via de eliminação 

é renal (Silva, 2010). A excreção renal dos fármacos e seus metabólitos se faz por 

filtração glomerular, secreção tubular ativa e reabsorção tubular passiva. Mudanças 

na função renal alteram os três processos de maneira similar. Mesmo em pessoas 

sadias, a função renal não é constante. Em neonatos, a função renal é baixa 

comparada à massa corporal, mas amadurece rapidamente nos primeiros meses 

após o nascimento (Bennet et al., 2005). Na vida adulta, há um lento declínio na 

função renal de 1% ao ano, após os 50 anos, de modo que em idosos um grau 

significativo de comprometimento desta atividade encontra-se presente (Rowe, 

1976). A filtração glomerular é um processo dependente de um gradiente de 

pressão, pelo qual passam os fármacos sob a forma livre, não ligados a proteínas 

plasmáticas, enquanto a secreção tubular ativa é um mecanismo de transporte 

mediado por carreadores que ocorre no túbulo proximal, em que o fármaco é 

transportado do plasma para o interior dos túbulos renais. O processo de reabsorção 

tubular passiva depende do pH do meio, sendo possível para a forma não ionizada 

de eletrólitos fracos de caráter ácido ou básico (Leblanc et al., 1997). 

 A biotransformação define-se como a modificação química sofrida por uma 

substância dentro do organismo, tornando-a geralmente mais solúvel em água. 

Constitui a principal via de depuração de fármacos e de substâncias tóxicas. A 
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biotransformação pode gerar inativação de determinado fármaco, quando seu 

metabólito não possui atividade farmacológica, como é o caso dos barbitúricos e da 

fenitoína; ativação, quando o metabólito ativo é responsável pela atividade e não o 

pró-fármaco administrado, como a ciclofosfamida e o hidrato de cloral; e 

potencialização, em que o fármaco possui uma atividade farmacológica (ácido 

acetilsalicílico, codeína) intrínseca e é biotransformado em um metabólito com as 

mesmas propriedades, porém com maior potência. As reações de biotransformação 

são divididas em reações de fase I (oxidação, redução e hidrólise) e reações de fase 

II (conjugação). Embora não seja o único, o fígado é o principal órgão de 

biotransformação, devido a sua importante atividade enzimática. Além do fígado, 

estas reações também ocorrem, principalmente, no trato gastrointestinal, rins e 

pulmões. As reações de oxidação microssomal hepática são as mais relevantes 

clinicamente, por estarem associadas a diversas interações medicamentosas. Os 

sistemas enzimáticos envolvidos nestas reações são compostos pelo citocromo P-

450, definido como um conjunto de isoenzimas que promove reações de oxidação e 

são classificadas de acordo com a homologia da sequência de seus aminoácidos em 

famílias, subfamílias e isoformas, como a CYP3A4 – família 3, subfamília A, isoforma 

4  (Hisaka, 2010). 

Assim como em outros processos farmacocinéticos, há interferência da 

estrutura química, propriedades físico-químicas do fármaco e de fatores genéticos, 

fisiológicos e ainda ambientais na extensão em que as reações de biotransformação 

ocorrem. Assim, o estado de saúde do paciente, a função de órgãos como fígado e 

rins, bem como interações medicamentosas (Breessler e Bahl, 2003) podem afetar a 

depuração dos fármacos (Bennet et al., 2005; Woodhouse, 1988). Além disso, a 

indução ou inibição enzimática mediada por outros fármacos também afetam a 

depuração de substâncias químicas, uma vez que a indução de enzimas irá gerar 

um aumento da atividade enzimática associada à biotransformação, resultando em 

redução das concentrações plasmáticas, ao passo que a inibição irá resultar em 

uma redução da atividade enzimática associada à biotransformação e um 

consequente aumento nas concentrações plasmáticas de substâncias que sejam 

substrato destas enzimas (Breessler e Bahl, 2003). 
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O Clearance (CL) é o parâmetro mais importante a considerar durante a 

elaboração de um regime terapêutico racional para administração de fármacos em 

longo prazo. Pode ser definido como a capacidade do organismo de depurar um 

fármaco. O CL do fármaco por diferentes órgãos é aditivo, compondo o CL sistêmico 

(Bennet et al., 2005). Este parâmetro farmacocinético, portanto, traduz o volume de 

plasma que é completamente depurado do fármaco por unidade de tempo, sendo 

expresso em L/hora ou mL/min (Silva, 2010). Em fármacos administrados por via 

oral, é difícil estimar sua biodisponibilidade absoluta; assim, o parâmetro clearance 

aparente (CL/F) representa a taxa de depuração do plasma para um determinado 

fármaco, por unidade de tempo e de acordo com sua biodisponibilidade, quando 

administrado por via sistêmica distinta da via intravenosa (Prechagoon, 2009).  

Quando a farmacocinética é linear, diz-se que a mesma é de primeira ordem. 

A farmacocinética não linear, ou de ordem zero, é geralmente devida à saturação 

dos sítios de ligação para fármacos, ou seja, proteínas plasmáticas, enzimas de 

biotransformação ou transportadores. Com isto, um ou mais parâmetros 

farmacocinéticos deixam de ser função da dose ou concentração da substância 

(Tozer e Rowland, 2010). 

Alterações no débito cardíaco ou ainda na função de alguns órgãos afetam 

diretamente a farmacocinética de vários fármacos. Por exemplo, o fluxo sanguíneo, 

função e massa renal encontram-se diminuídos no paciente idoso, sendo observada 

a redução do CL da creatinina (tabela 1) (Rowe et al., 1976; Bressler e Bahl, 2003). 

Como a creatinina é uma substância livremente filtrada pelo glomérulo, este índice 

traduz a função renal e, portanto, reflete o CL de vários fármacos que são 

eliminados na urina.  
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Tabela 1: Variação do CL da creatinina (valores médios) de acordo com a faixa etária 

Idade (anos) Número de indivíduos CL da creatinina (mL/min/1,73 m
2
) 

17-24 10 140,2 

25-34 73 140,1 

35-44 122 132,6 

45-54 152 126,8 

55-64 94 119,9 

65-74 68 109,5 

75-84 29 96,9 

Adaptado de Bressler e Bahl, 2003 

 

O tempo de meia vida de eliminação (t1/2) é o quarto parâmetro 

farmacocinético importante no estudo da disposição de fármacos. Ele traduz a taxa 

de remoção do fármaco a partir do organismo, sendo definido como o tempo que 

leva para a concentração plasmática do fármaco ou a quantidade do mesmo no 

organismo ser reduzido em 50%. Este parâmetro depende tanto do Vd como do CL, 

como pode se observar na equação 1, de modo que constitui um índice pobre para 

avaliação da eliminação do fármaco per se. Entretanto, constitui um bom indicativo 

para a estimativa do tempo para alcance do estado estacionário e do melhor 

intervalo no caso de administração de doses repetidas (Bennet et al., 2005; Silva, 

2010). 

 

 

 

 

 

 

Equação 1 

t1/2  = (0,693 x Vd) / CL 
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1.2 FARMACOCINÉTICA CLÍNICA 

 

O princípio fundamental da farmacocinética clínica é a relação que existe 

entre os efeitos farmacológicos de um fármaco e sua concentração no sangue ou no 

plasma e que traduz, para a maioria das substâncias, a concentração do mesmo nos 

sítios de ação. Esta relação foi bem documentada para vários fármacos. Entretanto, 

embora seja considerada positiva na farmacoterapêutica, a medida rotineira da 

concentração de certos fármacos é impraticável (Bennet et al., 2005). 

 A farmacocinética clínica tenta prover boa relação quantitativa entre dose e 

efeito além de um quadro onde a interpretação das concentrações plasmáticas do 

fármaco nos fluidos dos pacientes resulte em benefício para os mesmos (Tozer e 

Rowland, 2010). Sua importância na farmacoterapia, portanto, baseia-se no 

aperfeiçoamento da mesma, evitando-se efeitos indesejados que possam ser 

alcançados pela aplicação de seus princípios quando os esquemas terapêuticos são 

escolhidos e ajustados (Bennet et al., 2005).    

Após a administração de um fármaco, sua concentração plasmática, bem 

como seu efeito, geralmente apresenta um padrão temporal (figura 1). A absorção 

do fármaco promove incremento da concentração plasmática e observa-se que a 

intensidade do efeito também aumenta à medida que o mesmo é distribuído para o 

tecido alvo. A concentração plasmática alcança um pico, denominado concentração 

plasmática máxima (Cmáx), após a qual a depuração do fármaco determina o declínio 

da mesma e, consequentemente, da intensidade do efeito associado (Bennet et al., 

2005). O tempo para atingir essa concentração é chamado de tempo para obtenção 

da concentração plasmática máxima (tmáx). Para obtenção e manutenção do efeito 

terapêutico, entretanto, é necessário obter e manter concentrações plasmáticas 

dentro dos limites da janela (ou faixa) terapêutica, que é delimitada pela 

concentração mínima eficaz (CME), limite inferior, abaixo da qual se observam 

efeitos subterapêuticos, e concentração mínima tóxica (CMT), limite superior, acima 

da qual preponderam os efeitos tóxicos (Tozer e Rowland, 2010). 
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Figura 1: Características temporais da concentração plasmática do fármaco após sua administração 

e sua relação com a janela terapêutica. CME: Concentração Mínima Eficaz; CMT: Concentração 

Mínima Tóxica. Adaptado de Tozer e Rowland, 2010. 

 

Alterações na dose deslocam a curva de concentração plasmática em função 

do tempo, podendo alterar, consequentemente, o padrão temporal da resposta. A 

área sob a curva (AUC), sombreada em cinza na figura 1, representa a exposição 

sistêmica total do fármaco (Tozer e Rowland, 2010) e pode ser usada na 

determinação do CL para fármacos cuja cinética de eliminação seja de primeira 

ordem. A AUC também é usada para determinação de F, como pode ser observado 

na equação 2 (Leblanc et al., 1997). 

 

 

 

O aumento da dose prolonga a duração da ação do fármaco, mas com risco 

de adicionalmente promover toxicidade, não constituindo uma estratégia segura para 

contemplar este objetivo. Alternativamente, outra dose do fármaco deve ser 

ministrada de maneira proporcional ao seu t1/2 para manter a concentração do 

mesmo dentro dos limites da janela terapêutica. Na maior parte das situações 

clínicas, os fármacos são administrados como uma série de doses repetidas, 

Equação 2 

F. dose = CL . AUC 
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intermitentes, observando-se com isso oscilações na concentração plasmática, ou 

ainda sob a forma de infusão contínua, onde não se verificam as oscilações 

supracitadas (figura 2). Em ambos os casos, a concentração plasmática aumenta 

progressivamente até o alcance do estado estacionário, com observação da 

concentração média de platô (Css) (figura 2), o que ocorre após quatro t1/2, 

aproximadamente, quando a farmacocinética do fármaco é de primeira ordem 

(Bennet et al., 2005; Fuchs et al., 2010). Na prática, deseja-se que Css seja mantida 

dentro dos limites da janela terapêutica.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2: Relações farmacocinéticas fundamentais por ocasião da administração repetida de 

fármacos. Css: Concentração média de platô; F: Biodisponibilidade; CL: Clearance; t1/2: Tempo de 

meia-vida. Retirado de Bennet et al., 2005.  

 

Sendo assim, o cálculo de uma dose de manutenção apropriada é objetivo 

primário. Para manter Css ou a concentração alvo, a taxa de administração do 

fármaco é ajustada para ser proporcional à taxa de depuração. Sabendo-se a 

concentração alvo e os parâmetros CL e F do fármaco para um paciente em 

particular, a dose e o intervalo entre doses apropriados podem ser calculados, de 

acordo com a equação 3: 

 

 

 

Equação 3 

              Dose de Manutenção / intervalo entre doses ou taxa de infusão = (Css) 

x CL) / F 
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 A dose de ataque constitui uma ou uma série de doses administradas no 

início da terapia com o objetivo de alcançar a concentração plasmática alvo 

rapidamente. Esta estratégia é importante quando o tempo para alcançar o estado 

de equilíbrio estável for demasiadamente longo para o quadro clínico em questão 

utilizando-se apenas doses de manutenção sucessivas. A dose de ataque pode ser 

determinada de acordo com a equação 4: 

 

 

  

 

Em resumo, a farmacocinética dos fármacos depende das suas propriedades 

físico-químicas bem como de fatores fisiológicos dos pacientes, que podem ser 

alterados em função de aspectos ambientais, polimorfismos genéticos, interações 

medicamentosas (medicamento-medicamento/medicamento-alimento), idade e/ou 

comorbidades. Portanto, o prescritor deve considerar a influência destas variações 

interindividuais no ato da prescrição já que o efeito terapêutico dos fármacos 

depende do fato da sua concentração plasmática encontrar-se dentro dos limites da 

janela terapêutica (Bennet et al, 2005; Bressler e Bahl, 2003). A farmacocinética 

clínica permite, então, que se determinem concentrações adequadas de um fármaco 

no organismo através do ajuste de esquemas terapêuticos em decorrência de 

variações nos processos de absorção, distribuição e depuração dos fármacos, 

refletidas nos respectivos parâmetros farmacocinéticos (Fuchs et al., 2010). As 

equações 3 e 4 mostram a relação entre as doses de manutenção e de ataque com 

os parâmetros farmacocinéticos (equações 3 e 4, respectivamente), ilustrando como, 

através dos mesmos, é possível racionalizar os esquemas terapêuticos, 

considerando os processos farmacocinéticos de cada fármaco em cada paciente. Ao 

utilizarmos dados específicos de grupos de pacientes, nos aproximamos da 

individualização da farmacoterapia (Bennet et al., 2005).  

 

 

Equação 4 

Dose de Ataque (mg / kg) = [Cp alvo (mg / L) X Vd (L / Kg)] / F 
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1.3 INSUFICIÊNCIA CARDÍACA E FIBRILAÇÃO ATRIAL 

A insuficiência cardíaca (IC) é uma síndrome clínica complexa de caráter 

sistêmico, definida como disfunção cardíaca que ocasiona inadequado suprimento 

sanguíneo para atender as necessidades metabólicas tissulares, na presença de 

retorno venoso normal, ou fazê-lo somente com elevadas pressões de enchimento 

(Bocchi et al., 2012). Aproximadamente 1 - 2% da população em países 

desenvolvidos possuem IC, com prevalência em torno de 10% ou mais em pessoas 

com idade ≥ 70 anos. Pelo menos metade dos pacientes com IC apresentam fração 

de ejeção do ventrículo esquerdo ≤ 40% (Jessup e Brozena, 2003). A doença arterial 

coronariana é responsável por 2/3 dos casos de IC sistólica, com contribuição da 

hipertensão arterial e da diabetes em muitos casos (Aurigemma, 2004). No Brasil, a 

IC é a causa mais comum de internação por doença cardiovascular e no ano de 

2007 foi responsável por 2,6% das hospitalizações e 6% dos óbitos registrados pelo 

Sistema Único de Saúde (SUS). A principal etiologia da IC no Brasil é a cardiopatia 

isquêmica associada à hipertensão arterial (Bocchi et al., 2012).  

 Segundo a New York Heart Association - NYHA (The Criteria Committee for 

the New York Heart Association, 1994), a Insuficiência Cardíaca é classificada em 

quatro estágios (tabela 2), os quais estão relacionados aos sintomas observados 

com o desenvolvimento das atividades diárias e à qualidade de vida do paciente. 
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Tabela 2: Sistema de classificação funcional para insuficiência cardíaca (NYHA) 

Classe Funcional Sintomas dos pacientes 

 NYHA I (leve) Atividades físicas habituais não geram fadiga, palpitação ou dispnéia. 

NYHA II (leve) 
Ligeira limitação para atividades físicas. Confortável no repouso, porém 

atividades físicas habituais geram fadiga, palpitação ou dispnéia. 

NYHA III (moderado) 

Limitação importante para atividades físicas. Confortável no repouso, porém 

atividades menos intensas que as atividades habituais geram fadiga, 

palpitação e dispnéia. 

NYHA IV (severa) 

Incapacidade de executar qualquer atividade física sem desconforto. 

Sintomas da insuficiência cardíaca em descanso. Com a execução de 

qualquer atividade, o desconforto aumenta.   

Adaptado de The Criteria Committee for the New York Heart Association, 1994. 

 

O tratamento farmacológico da IC está baseado inicialmente no uso de 

inibidores da enzima conversora de angiotensina (IECA), que devem ser utilizados 

em todos os pacientes com disfunção sistólica; devem ser iniciados logo após o 

diagnóstico e mantidos por tempo indeterminado (Consensus, 1987; SOLVD, 1991). 

Os IECA auxiliam na redução do tamanho do ventrículo, aumentam modestamente a 

fração de ejeção, reduzem sintomas (Dickstein et al., 2008; Hunt et al., 2009) e o 

risco de infarto do miocárdio (SOLVD, 1991). Os bloqueadores do receptor de 

angiotensina (BRA) são frequentemente empregados em pacientes com intolerância 

aos IECA (McMurrayy et al., 2003). Os beta bloqueadores, como o carvedilol (Packer 

et al., 2001), metoprolol (MERIT-HF, 1999) e bisoprolol (CIBIS-II, 1999), associados 

aos IECA ou BRA, melhoram a função sistólica, demonstrando benefício clínico na 

mortalidade global, na morte por IC e também na redução da reinternação por IC. Os 

diuréticos de alça, como a furosemida, são utilizados para redução da dispnéia e da 

congestão; um estudo mostrou que altas doses de diuréticos estão associadas à 

maior redução do s sintomas, sem diferença na função renal (Felker et al., 2011). O 

uso de antagonistas da aldosterona, como a espironolactona, deve ser considerado 

em pacientes que permanecem em classe NYHA III ou IV, apesar de tratamento 
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com IECA ou BRA, diurético e betabloqueador; a espironolactona promove redução 

dos sintomas, internação e morte por IC neste grupo de pacientes (Pitt et al., 1999). 

A digoxina é empregada em pacientes com disfunção sistólica, com fração de ejeção 

do ventrículo esquerdo (FEVE) < 45%, associada à frequência ventricular elevada na 

fibrilação atrial, e seu uso está associado à redução na taxa de hospitalização (The 

Digitalis Investigation Group, 1997; Bocchi et al., 2012). 

A fibrilação atrial (FA) é uma arritmia supraventricular em que ocorre uma 

completa desorganização na atividade elétrica atrial, fazendo com que os átrios 

percam sua capacidade de contração, não gerando sístole atrial. A FA é a arritmia 

cardíaca sustentada mais frequente (Zimerman et al., 2009), cuja prevalência cresce 

de aproximadamente 0,2% antes dos 45 anos para 2,5% entre 60 e 69 anos e quase 

10% em indivíduos acima de 80 anos (Go et al., 2001); no Brasil, é a quinta maior 

causa de internação do SUS (Fornari et al., 2007). Os principais fatores de risco 

para o desenvolvimento da FA são idade avançada, hipertensão (Thomas et al., 

2008), IC (Okin et al., 2011), diabetes (Barker, 2011) e índice de massa corpórea 

elevada (Dublin, 2006). 

 

1.4 DIGOXINA 

1.4.1 Histórico e estrutura química 

 

Os glicosídeos cardíacos tem sua origem no gênero digitalis, composto por 

cerca de 20 espécies de plantas perenes, sendo a Digitalis purpúrea (figura 3) a 

espécie mais comum (Waller, 2006). O uso de glicosídeos na medicina data de 1500 

AC (Lemke, 2008), porém a folha de digitalis foi originalmente estudada em 1785 por 

William Withering, pelo seu papel como um diurético, embora sua influência sobre 

parâmetros cardíacos tenha sido observada. A partir da segunda metade do século 

XIX, os efeitos dos glicosídeos digitálicos na contração do coração se tornaram 

óbvios (Lemke, 2008; Sonnenblick, 1996). O uso da digoxina para tratamento da 

insuficiência cardíaca foi aprovado pelo Food and Drug Administration (FDA) apenas 

em 1998, com base em estudos clínicos como o Prospective Randomized Study of 

Ventricular Function and Efficacy of Digoxin - PROVED (Uretsky, 1993), Randomized 
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Assessment of Digoxin on Inhibitors of the Angiotensin Converting Enzyme - 

RADIANCE (Packer et al., 1993), e DIG (The Digitalis Investigation Group, 1997).  

 

 

                         Figura 3: Digitalis purpúrea. Retirado de wikipédia.org 

 

Como se pode observar na figura 4, a digoxina possui uma estrutura química 

comum aos glicosídeos, composta de um núcleo esteroidal, contendo uma lactona 

insaturada no carbono 17 (C17) e um ou mais resíduos glicosídicos no carbono 3 

(C3). Apresenta-se na forma de cristal ou pó cristalino, em cor branca, sem odor e 

com sabor amargo; é insolúvel em água e solúvel em metanol (Schoner e Scheiner-

Bobis, 2007). 

 

 

 

  

 

Figura 4: Estrutura química da digoxina. Retirado de Schoner e Scheiner-Bobis, 2007.  

 

1.4.2 Mecanismo de ação e efeitos farmacológicos 

 

A figura 5 mostra as principais proteínas envolvidas na homeostasia do Ca2+ 

nas células cardíacas, sendo possível destacar o papel da bomba Na+/K+ ATPase 
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(NKA), que constitui o receptor farmacológico da digoxina. O digitálico configura um 

inibidor potente e altamente seletivo do transporte ativo de Na+ e K+ através da 

membrana celular mediado por este transportador ativo primário, ligando-se 

reversivelmente a locais específicos da enzima e reduzindo a taxa de remoção de 

Na+ intracelular (Katz, 1985). Em consequência, não ocorre a troca de Na+ por Ca2+, 

realizada pelo trocador Na+/Ca2+ (NCX), um transportador ativo secundário presente 

na membrana celular, havendo um acúmulo de Ca2+ no interior da célula, o qual é 

captado pelo retículo sarcoplasmático e fica disponível para o próximo ciclo de 

despolarização, aumentando a força de contração (Chaudhry e Haffajee, 2000).  

 

    

 

Figura 5: Figura esquemática da homeostasia do Ca
2+

 em cardiomiócitos, mostrando o a bomba 

Na
+
/K

+
 ATPase, que constitui o receptor farmacológico para digoxina. LTCC: canais de Ca

2+
 do tipo L; 

NCX: trocador Na
+
/Ca

2+
; PMCA: Ca

2+
 ATPase da membrana plasmática; NKA: Na

+
/K

+
 ATPase; RS: 

retículo sarcoplasmático; MP: membrana plasmática. Adaptado de Bers, 2002. 

 

O débito cardíaco é aumentado, enquanto a pressão de enchimento 

ventricular e a pressão capilar pulmonar são reduzidas (Gheorghiade et al., 2006). 

Há também redução da atividade simpática, pelo aumento da sensibilidade aos 

barorreceptores e aumento do tônus vagal; contribuindo para a redução da 

automaticidade cardíaca (Montera et al, 2009). A digoxina também é capaz de gerar 

aumento do período refratário e redução da velocidade de condução através do 
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nodo atrioventricular (Sonnenblick, 1996; Hauptman, 1999). Além disso, há redução 

da ativação do sistema renina-angiotensina-aldosterona e dos níveis de 

noradrenalina (Eichorn, 2002). Em concentrações acima da terapêutica, a digoxina 

pode aumentar a atividade do sistema nervoso simpático, o que influencia a 

automaticidade do tecido cardíaco; além disso, pode prolongar a condução 

atrioventricular, causar bradicardia e bloqueio cardíaco (Maron & Rocco, 2011). 

Os diuréticos de alça e os tiazídicos são substâncias que aumentam a 

excreção de K+, o que contribui para a potencialização da inibição da enzima Na+/K+ 

ATPase pela digoxina, caracterizando uma interação farmacodinâmica (Montera et 

al., 2009).  Os glicosídeos cardíacos ligam-se preferencialmente à enzima depois da 

fosforilação de um beta aspartato existente na face citoplasmática da subunidade 

alfa e estabilizam essa conformação. O potássio extracelular promove a 

desfosforilação da enzima, como primeira etapa desta translocação ativa de cátions 

para o citosol e, desta forma, diminui a afinidade da enzima pela ligação aos 

digitálicos. Isto explica porque o nível extracelular alto de potássio reverte alguns 

dos efeitos tóxicos destes agentes (Ooi e Colucci, 2003). Na IC descompensada, o 

uso de diuréticos intravenosos é indicado para melhora dos sintomas de 

hipervolemia e congestão, porém, em longo prazo, exercem efeitos deletérios para a 

função renal (Montera et al., 2009). A classe de recomendação de diuréticos de alça 

para pacientes com IC crônica sintomáticos, com sinais e sintomas de congestão, é 

I, com nível de evidência C (Bocchi et al., 2012). Os diuréticos poupadores de 

potássio, embora não sejam úteis como agentes diuréticos isolados, são utilizados 

para limitar a perda renal de K+ e Mg2+ e devem ser associados com cautela a 

fármacos capazes de elevar as concentrações de K+, como os inibidores da ECA 

(Tatro, 2012). Outros fármacos também apresentam interação de efeito com a 

digoxina como, por exemplo, os beta bloqueadores e bloqueadores de canal de 

Ca2+, que promovem redução da condução no nodo atrioventricular, em sinergismo 

com a digoxina (Eichorn, 2002).  

 

1.4.3 Usos clínicos e contraindicações 

 A prática da medicina baseada em evidências consiste na harmonização e 

integração da melhor evidência clínica externa, obtida mediante pesquisas 
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sistemáticas sobre estudos especificamente dirigidos à obtenção de resultados 

conclusivos, usualmente reunidos em diretrizes/consensos, com a experiência 

pessoal e habilidade de individualizar tratamentos e práticas médicas para os 

pacientes que as requerem (Bocchi et al., 2001). As diretrizes clínicas, além de 

auxiliar o médico na escolha da melhor estratégia terapêutica para o paciente, 

também apresentam outras aplicações como a geração de medidas de 

desempenho, critérios adequados de uso, aumento da qualidade e ferramentas de 

suporte à decisão clínica. Na medicina baseada em evidências, utiliza-se, 

habitualmente, a classificação de cada procedimento, tratamento ou teste em 

classes, de acordo com o nível de evidências que a apoia (Tabela 3). 

Tabela 3: Classificação de recomendação e nível de evidência  

Classificação de            
recomendação  

Nível de 

evidência 

Classe I 

Benefício ˃˃˃ risco 

Classe IIa 

Benefício ˃˃ risco 

Classe IIb 

Benefício ≥ risco 

Classe III 

Sem benefício 

A 

Muitos estudos 

randomizados ou meta-

análises. 

Tratamento útil / 

efetivo 

Recomendação 

em favor da 

utilidade / 

efetividade do 

tratamento 

Utilidade / 

efetividade do 

tratamento 

menos 

estabelecida 

Tratamento 

não é útil / 

efetivo e pode 

ser danoso. 

B 

Apenas 1 ou mesmo 

nenhum estudo 

randomizado 

Tratamento útil / 

efetivo 

Recomendação 

em favor da 

utilidade / 

efetividade do 

tratamento 

Utilidade / 

efetividade do 

tratamento                                   

menos estabelecida 

Tratamento 

não é útil / 

efetivo e pode 

ser danoso 

C 

Apenas opiniões de 

especialistas, estudos de 

caso. 

Tratamento útil / 

efetivo 

Recomendação 

em favor da 

utilidade / 

efetividade do 

tratamento 

Utilidade / 

efetividade do 

tratamento 

menos 

estabelecida 

Tratamento 

não é útil / 

efetivo e pode 

ser danoso. 

                                           Adaptado de O’Gara et al., 2013 

A digoxina é indicada na IC crônica no caso de pacientes com fração de 

ejeção inferior a 45%, sintomáticos, com terapêutica otimizada com beta bloqueador 

e inibidores da enzima conversora de angiotensina, seja com ritmo sinusal, visando 

à melhora dos sintomas (classe de recomendação I, nível de evidência A), seja no 
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caso de pacientes com fibrilação atrial, objetivando o controle da frequência cardíaca 

(classe de recomendação I, nível de evidência C).  

A digoxina é comumente prescrita na dose de 0,125 ou 0,25 mg via oral por 

dia (Bocchi et al., 2012) e apresenta janela terapêutica entre 0,8 e 2,0 ng/mL 

(Williamson et al., 1998; Fenner et al., 2009). Estudos demonstraram a associação 

entre a concentração sérica da digoxina e o seu benefício clínico. Em pacientes com 

concentração sérica entre 0,5 e 0,9 ng/mL houve maior benefício, incluindo menor 

mortalidade e hospitalização em homens com FEVE ≤ 45% (Rathore et al., 2003), 

em pacientes com IC (Ahmed et al 2006a; Ahmed et al 2008) e em pacientes idosos 

com IC (Ahmed, 2007). O estudo DIG (The Digitalis Investigation Group, 1997) 

mostrou que a taxa de hospitalização por piora da IC, em pacientes que fazem uso 

de digoxina é menor que em pacientes em uso de placebo, porém não há diferença 

estatisticamente significativa na taxa de mortalidade entre estes dois grupos. Os 

estudos PROVED e RADIANCE mostraram que a suspensão do digital em pacientes 

com FEVE reduzida pode levar à piora sintomática e aumento das hospitalizações 

(Uretsky et al., 1993; Packer et al., 1993). 

As contraindicações para o uso de digoxina incluem miocardiopatia 

hipertrófica obstrutiva, taquicardia antidrômica através de vias acessórias na 

síndrome de Wolff-Parkinson-White e alto grau de bloqueio atrioventricular. O 

fármaco precisa ser usado com precaução em pacientes com insuficiência renal, 

hipocalemia, mixedema, miocardite aguda, prematuros com depuração renal 

reduzida, e quando coadministrado com fármacos que inibam a condução 

atrioventricular, como por exemplo, beta bloqueadores, amiodarona, verapamil e 

diltiazem (Jain, 2009). Apesar de sua capacidade de atravessar a barreira 

placentária (Brouwer, 1995), a digoxina não é terminantemente contraindicada em 

gestantes, uma vez que os benefícios clínicos esperados com o tratamento para a 

mãe superam os riscos potenciais para o feto em desenvolvimento (Lacy et al., 

2005). O uso do digitálico também é contra indicado em indivíduos assintomáticos 

com ritmo sinusal ou com FEVE igual ou maior que 45% e ritmo sinusal (classe de 

recomendação III, nível de evidência C) (Bocchi et al., 2012). 
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 1.4.4 Farmacocinética 

Quando administrada em dose de manutenção por via intravenosa, a digoxina 

apresenta início do seu efeito em até 30 min, atingindo seu pico em 1 a 4 h (Lacy et 

al., 2005). Por via oral, o efeito tem início de 30 – 120 min, atingindo seu pico em 6 a 

8 h (Winter, 2004). A absorção deste fármaco se inicia ainda no estômago e é 

concluída na parte superior do intestino delgado. Após as refeições tem-se um 

retardamento na sua taxa de absorção, mas não se verifica, de maneira geral, 

alteração na quantidade de fármaco absorvida, a não ser no caso de refeição rica 

em fibras. Em sua formulação comprimido, a digoxina tem F em torno de 0,75 e t1/2 

de 36 – 44 h, sendo possível sua administração uma vez ao dia (Winter, 2004; 

Brouwer et al., 1995). 

O Vd da digoxina é 7,3 L/Kg (Winter, 2004), indicando ampla distribuição pelo 

corpo, sendo capaz de atravessar a placenta e a barreira hematoencefálica (Brower, 

1995). As concentrações deste fármaco no coração, fígado e músculo esquelético 

tendem a ser maiores que as concentrações plasmáticas (Bryant, 2007). O seu 

principal reservatório tissular é o músculo esquelético e não o tecido adiposo e, por 

esta razão, as doses devem ser baseadas na massa corporal seca (Ooi e Colucci, 

2003). Em casos de hipertiroidismo, o volume de distribuição da digoxina se eleva, 

refletindo sua distribuição para o coração e músculos (Lacy et al., 2005). 

Este digitálico é excretado praticamente sob a forma inalterada na urina e, 

portanto, sua eliminação é altamente dependente da função renal, com CL igual a 

0,80 mL/min/Kg (Winter, 2004). A intervalos de dose de 24 h, depura-se 

aproximadamente 1/3 da digoxina presente no organismo. Como CL da digoxina é 

diretamente relacionado à função renal, sua eliminação diária é função do CL da 

creatinina, estimado pela creatinina sérica. Se há redução do CL com consequente 

elevação do t1/2, a dose de manutenção de digoxina deveria ser reduzida, 

acompanhada ou não de um aumento no intervalo entre doses (equação 3). O ajuste 

deveria ser proporcional à alteração de CL e t1/2.   
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1.4.5 Fatores que interferem na farmacocinética da digoxina 

O gene ABCB1, ou gene de resistência a múltiplas drogas, codifica uma 

proteína de efluxo, localizada na membrana celular, chamada de glicoproteína P; 

esta glicoproteína atua de modo dependente de ATP e é encontrada 

estrategicamente em tecidos-chave como o intestino delgado, fígado, rins e barreira 

hematoencefálica, com importância na absorção, distribuição e eliminação de muitas 

substâncias (Smalley, 2007). Este gene é altamente polimórfico, com diferentes 

frequências de variantes alélicas dentre os diferentes grupos étnicos, o que pode 

afetar a variabilidade interindividual na farmacocinética e na farmacodinâmica de 

muitos fármacos e influenciar na biodisponibilidade oral de muitos substratos da 

glicoproteína P (Chowbay et al., 2004). Um estudo conduzido por Hoffmeyer et al. 

(2000), que investigou os polimorfismos presentes no gene ABCB1, mostrou que em 

indivíduos caucasianos pode haver uma menor expressão da glicoproteína P nos 

enterócitos, levando a um aumento na Cp da digoxina. Xu et al. (2008) estudaram o 

efeito de diferentes polimorfismos nos parâmetros farmacocinéticos da digoxina em 

voluntários chineses; este estudo mostrou que 1 haplótipo específico, derivado dos 

polimorfismos considerados, levou a menor AUC e Cmáx e maior Tmáx que outros 

haplótipos. Assim, diferenças na expressão e na atividade da glicoproteína P, devido 

a polimorfismos genéticos presentes em indivíduos de uma mesma raça ou de raças 

distintas, podem afetar os parâmetros farmacocinéticos da digoxina. 

 A digoxina está envolvida em uma série de interações medicamentosas, 

sendo as interações farmacocinéticas (tabela 4) relevantes em função da estreita 

janela terapêutica do digitálico, de modo que a indicação de monitorização da 

concentração plasmática durante o tratamento deve ser reforçada mediante 

associações terapêuticas (Bryant, 2007).  Uma vez que este digitálico é substrato da 

glicoproteína P, os fármacos moduladores desta glicoproteína, como a eritromicina, 

claritromicina, ciclosporina, propafenona, amiodarona, verapamil, diltiazem e 

itraconazol, podem modificar os níveis séricos do fármaco (Yao et al., 2003), pela 

redução de sua eliminação renal, o que leva a um aumento de sua concentração 

plasmática, o que pode favorecer o quadro de intoxicação digitálica (Tanigawara, 

2000).  
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Tabela 4. Exemplos de interações medicamentosas do tipo farmacocinética com a digoxina 

Fármaco Mecanismo Consequência 

Amiodarona e 

ciclosporina 

Modulação da  

Glicoproteína P 

Redução CL e / ou Vd -   

Aumento da Cp 

Propafenona e nifedipina 
Redução da depuração 

renal 

Redução CL e / ou Vd –  

Aumento da Cp 

Colestiramina e neomicina Redução da absorção Redução de Cp 

Omeprazol Aumento da absorção Aumento de F - Aumento de Cp 

Albuterol Aumento do Vd Diminuição de Cp 

 

 Baris et al. (2006) mostraram que em indivíduos do sexo masculino, mas não 

do sexo feminino, a associação do beta bloqueador carvedilol, que também é 

substrato da glicoproteína P, à digoxina leva a um aumento da biodisponibilidade do 

digitálico, da sua Cmáx e ainda da AUC obtidos do gráfico Cp em função do tempo. 

Esse dado sugere que a dose de digoxina em homens usando carvedilol deva ser 

menor que para mulheres sob a mesma associação. Além das interações 

farmacocinéticas, outras associações também devem ser consideradas, como 

interações do tipo farmacodinâmica com fármacos diuréticos (Tatro, 2012) e 

interações sinérgicas com fármacos beta bloqueadores (Eichhorn, 2002). 

A idade é um fator preponderante na etapa de depuração deste fármaco, uma 

vez que há grande variação do CL da creatinina nas diferentes faixas etárias. 

Quando se fala em recém-nascidos, a função renal é baixa considerando o tamanho 

corporal, mas amadurece rapidamente nos primeiros meses após o nascimento; um 

estudo envolvendo crianças até 15 anos mostrou diferenças no CL e no Vd da 

digoxina quando comparados a estes parâmetros em pacientes adultos 

(Preechagoon et al., 2009). Conforme os dados apresentados na tabela 1, durante a 

idade adulta, há um lento declínio progressivo da função renal, de modo que nos 

idosos geralmente há um grau importante de comprometimento (Rowe, 1976).  

Estudos envolvendo a farmacocinética da digoxina mostram que seus 

parâmetros farmacocinéticos também podem ser modificados em função da IC, do 
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peso e da altura do indivíduo. Em portadores de IC, os parâmetros farmacocinéticos 

da digoxina são diferenciados e, portanto, o CL do fármaco pode ser 23,5% menor e 

o Vd 75% maior que em pacientes não portadores da patologia, uma vez que a 

perfusão é reduzida para os sítios de absorção e eliminação; além disso, estes 

parâmetros podem ser alterados em função do peso e da altura de cada indivíduo 

(Sheiner, 1977, Mutnick, 1995; Preechagoon et al., 2009). A queda do CL e o 

aumento do Vd da digoxina são condições de grande influência no esquema 

terapêutico. Em função disso, o regime de dose de digoxina em adultos e crianças 

deve ser individualizado (Preechagoon et al., 2009). Como observado na equação 1, 

a  queda do CL e o aumento do Vd da digoxina levariam a aumento significativo do 

t1/2 (Bennet et al., 2005). Isto, porque, o t1/2 de um fármaco é variável dependente 

que se relaciona diretamente com o Vd e inversamente com o CL (Silva, 2010). Isso 

significa que se o esquema terapêutico não for alterado proporcionalmente com o 

aumento do intervalo (T) entre as doses de manutenção e/ou a diminuição das 

mesmas, há um grande risco de intoxicação digitálica pela elevação dos níveis 

séricos da digoxina (equação 3) (Bennet et al., 2005). 

Assim, em função da estreita janela terapêutica, pequenas variações na Cp da 

digoxina podem levar à toxicidade (Currie, 2011). A intoxicação digitálica é comum 

em idosos (Hanratty, 2000), geralmente resultado da redução da função renal 

(Pervaiz, 2006) e é caracterizada por sintomas neurológicos (visão turva e 

confusão), gastrintestinais (náuseas, vômitos e diarréia), bem como por 

anormalidades de condução cardíaca, como bradicardia, fibrilação ventricular, 

taquicardia, arritmia supraventricular e bloqueio cardíaco (The Digitalis Investigation 

Group, 1997; Dehghani, 2004; Pickett, 2005). A concentração sérica de digoxina é 

um bom marcador de toxicidade, porém a utilização deste parâmetro como guia 

terapêutico é discutível (Bocchi et al., 2009) e deve ser analisado com cautela, uma 

vez que pode ser alterado pelas diversas comorbidades e associações terapêuticas 

presentes, o que pode interferir em sua confiabilidade (Passmore, 1991). 

Diante das questões apresentadas, este trabalho, dividido em duas fases, tem 

como meta a investigação da interferência de associações terapêuticas e 

comorbidades sobre a farmacocinética da digoxina, em pacientes com IC. As 

associações terapêuticas/comorbidades investigadas no estudo farmacocinético 
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(segunda fase) foram selecionadas de acordo com dados obtidos em um estudo 

retrospectivo baseado em prontuários da unidade de saúde em que o trabalho foi 

executado (primeira fase).  
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2. OBJETIVOS 

2.1 Gerais 

Verificar a variação da farmacocinética da digoxina em pacientes com 

insuficiência cardíaca. 

 

2.2 Específicos 

1ª fase – Estudo retrospectivo 

- Determinar os perfis clínico e demográfico de pacientes com maior risco de 

intoxicação digitálica dentre os indivíduos internados na enfermaria de insuficiência 

cardíaca / transplante de uma unidade pública de saúde (Instituto Nacional de 

Cardiologia - INC) nos anos de 2009 e 2010 

- Estabelecer critérios para seleção de indivíduos para estudo da farmacocinética da 

digoxina em grupos definidos 

 

2ª fase – Estudo da farmacocinética da digoxina 

A partir do grupo de indivíduos selecionados no estudo retrospectivo 

(pacientes do sexo masculino, em classe funcional III de insuficiência cardíaca e 

com idade entre 21-60 anos), investigar: 

- O efeito da administração por via oral, de diferentes doses de digoxina, sobre a 

farmacocinética do digitálico  

- A influência da associação do carvedilol e do omeprazol na farmacocinética da 

digoxina  

- A influência da insuficiência renal na farmacocinética da digoxina  
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3. METODOLOGIA 

O projeto foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa Humana do Instituto 

Nacional de Cardiologia - N° registro 0306/07-12-10 (Anexo 1), sendo dividido em 

duas fases. 

3.1 Primeira fase: Estudo retrospectivo 

Os objetos desta fase do trabalho foram os prontuários de pacientes internados 

na enfermaria de insuficiência cardíaca / transplante do INC, uma unidade pública de 

saúde, nos anos de 2009 e 2010, e que fizeram uso de digoxina por via oral. Após 

coleta dos dados dos pacientes em formulário individual próprio (anexo 2), o padrão 

de uso do digitálico foi analisado seguindo os critérios descritos na tabela 5. Para os 

critérios “Comorbidades” e “Associações Medicamentosas”, foram consideradas as 

doenças/medicamentos com maior incidência. Além disso, na análise considerou-se 

o registro de Cp presente no prontuário de cada paciente de modo a se estabelecer 

perfis de pacientes com maior risco de intoxicação digitálica. Com base nestes 

dados, foram criados critérios para seleção de pacientes para os estudos 

farmacocinéticos.  

 

Tabela 5: Critérios considerados para determinação do perfil de pacientes 

GÊNERO IDADE CLASSE FUNCIONAL 

DA IC (NYHA) 

COMORBIDADES ASSSOCIAÇÕES 

MEDICAMENTOSAS 

 (Inos) I BRE Amiodarona 

   DM Bisoprolol 

Masculino < 20 II DLP IECA/BRA 

   FA Carvedilol 

 21 – 40 III HAP Enoxaparina 

   HAS Furosemida 

 

 

Feminino 41 – 60 IV Hipotireoidismo Omeprazol 

   IR Varfarina 

 > 60 Sem IC Obesidade - 

Legenda: BRE: Bloqueio do Ramo Esquerdo; DLP: Dislipidemia; DM: Diabetes Melitus; FA: Fibrilação Atrial; HAP: 

Hipertensão Arterial Pulmonar; HAS: Hipertensão Arterial Sistêmica; IR: Insuficiência Renal; IECA: Inibidores da 

Enzima Conversora de Angiotensina; BRA: Bloqueadores dos Receptores de Angiotensina. 
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3.2 Segunda fase: Estudo da farmacocinética da digoxina 

 

Nesta fase do trabalho, foram incluídos 17 pacientes internados no setor de 

insuficiência cardíaca / transplante do INC nos anos de 2011 e 2012, de acordo 

com os dados obtidos na primeira fase do estudo, ou seja, indivíduos com risco de 

intoxicação digitálica: portadores de IC, em uso de digoxina (Lanoxin, 

GlaxoSmithKline), administrada por via oral, há pelo menos 5 dias ininterruptos, em 

jejum, do sexo masculino, com idade entre 21 e 60 anos, em CF III (NYHA) no dia 

da realização das coletas. Os comprimidos de Lanoxin foram adquiridos junto à 

importadora TRADE FARMA exclusivamente para a administração nos pacientes 

incluídos no estudo.  

Durante o período de realização das coletas, foram selecionados 50 pacientes, 

porém foram utilizados os dados para apenas 17. Em 67% dos casos (33 pacientes), 

os 6 pontos necessários para o cálculo dos parâmetros farmacocinéticos não foram 

obtidos, em decorrência de fatores diversos, como recusa na participação do estudo, 

desistência, procedimentos cirúrgicos que inviabilizariam as coletas, alta médica e, 

até mesmo, óbito.  

 Os pacientes foram estratificados quanto ao fator de risco para intoxicação 

digitálica a ser investigado (figura 6).  Entretanto, todos os pacientes participaram 

de avaliações distintas, pois apresentaram diferentes fatores de risco, fazendo 

parte de mais de um grupo, nos diferentes estratos. É importante salientar que a 

influência de apenas um fator de risco foi investigada por estrato 

No 1° estrato, foram incluídos 12 pacientes fazendo uso de digoxina por via 

oral, na dose de 0,125 mg (grupo 1) e 0,25 mg (grupo 2); todos os indivíduos desse 

estrato faziam uso de carvedilol e apresentavam IR.  

No 2° estrato, foram inseridos 8 pacientes fazendo uso de digoxina por via 

oral, em doses de 0,125 mg-0,25 mg, sem uso de carvedilol (grupo 3) e em uso de 

carvedilol (grupo 4). Este beta bloqueador foi administrado na dose de 25 mg, por 

via oral, às 10 h e 22 h por, no mínimo, 3 dias ininterruptos antes da coleta. 
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No 3° estrato, foram 17 inseridos pacientes fazendo uso de digoxina por via 

oral, em doses de 0,125 mg-0,25 mg, sem uso de omeprazol (grupo 5) e em uso de 

omeprazol (grupo 6). Este inibidor da bomba de prótons foi administrado na dose de 

20 mg, por via oral, em jejum por, no mínimo, 3 dias ininterruptos antes da coleta. 

No 4° estrato, foram alocados 9 pacientes fazendo uso de digoxina por via 

oral, em doses de 0,125 mg-0,25 mg, sem IR (grupo 7) e com IR (grupo 8); o ponto 

de corte para a determinação da insuficiência renal foi o valor de clearance da 

creatinina (Clcr) = 90 mL/min (Pereira, 2008). 

Figura 6: Diagrama esquemático da estratificação dos pacientes incluídos no estudo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1ª 
Estratificação 

DOSE 

Grupo 1 

Digoxina VO 0,125 mg 

Grupo 2 

Digoxina VO 0,25 mg 

2ª 
Estratificação 

CARVEDILOL 

Grupo 3 

Digoxina VO 0,125 mg 
– 0,25 mg 

Sem carvedilol 

Grupo 4 

Digoxina VO 0,125 mg 
- 0,25 mg 

Carvedilol 25 mg VO 
12/12 h 

4ª 
Estratificação 

IR 

Grupo 7 

Digoxina VO 0,125 mg 
- 0,25 mg 

Sem IR: Clcr ˃ 90 
mL/min) 

Grupo 8 

Digoxina VO 0,125 mg 
- 0,25 mg 

Com IR: Clcr ˂ 90 
mL/min 

3ª 
Estratificação 

OMEPRAZOL 

Grupo 5 

Digoxina 0,125 mg - 
0,25 mg 

Sem Omeprazol 

 

Grupo 6 

Digoxina 0,125 mg - 
0,25 mg 

Omeprazol 20 mg VO 
1 x dia 
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3.2.1 Coleta de dados e amostras 

Após assinatura do termo de consentimento livre e esclarecido (anexo 3), as 

amostras de sangue venoso dos pacientes (cerca de 2  mL) foram coletadas 

durante o tratamento de rotina com a digoxina 0,125 mg ou 0,25 mg e utilizadas 

especificamente para esta pesquisa. A amostragem foi realizada 0,25 h; 1,0 h; 

2,0 h; 4,0 h; 8,0 h e 24 h após a administração d o  m e d i c a m e n t o  e as 

amostras coletadas foram armazenadas a – 80°C. Posteriormente, as amostras de 

sangue foram centrifugadas a 3700 rpm, por 10 min, para obtenção do soro. A 

concentração sérica do digitálico foi então determinada através do método de 

imuno-quimiolumininescência (Miller et al., 1994), utilizando o aparelho ARCHITECT 

C8000 System (ABBOTT Laboratories Diagnostics Division / EUA) e o kit comercial 

Architect iDigoxina (Abbott Laboratories Diagnostics Division / EUA), com 

concentração mínima detectável de 0,3ng/mL e precisão ≤ 10%. 

A partir dos prontuários dos pacientes, foram extraídos dados pessoais e 

médicos, como idade, peso, altura, classe funcional da IC, creatinina sérica e 

associações medicamentosas. Utilizando-se a equação de Cockcroft & Gault, foi 

calculado o CLcr de cada indivíduo no dia da realização da coleta: CLcr = ([140-

idade] x Peso x 0,85 (se mulher) / (Cr x 72) (Cockcroft & Gault, 1976; Pecoits-Filho, 

2004).  

 

3.2.2 Descarte das amostras 

 Após a utilização das amostras de sangue para as análises deste estudo, o 

que restou foi descartado segundo r e c o m e n d a ç ã o  d a  A g ê n c i a  

N a c i o n a l  d e  V i g i l â n c i a  S a n i t á r i a  ( 2004): “As sobras de amostras de 

laboratório contendo sangue ou líquidos corpóreos, podem ser descartadas 

diretamente no sistema de coleta de esgotos, desde que atendam respectivamente 

as diretrizes estabelecidas pelos órgãos ambientais, gestores de recursos hídricos 

e de saneamento competentes”.  
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3.2.3 Análise de riscos e benefícios 

  Os riscos relacionados com a participação dos pacientes foram os riscos 

presentes no processo da coleta de sangue; porém, este procedimento é realizado 

rotineiramente para avaliação de sua condição clínica e a coleta de amostras para 

o estudo interferiu o mínimo possível na rotina realizada no setor. Assim, a 

punção que servirá para colher amostras para este estudo poderá ser a 

mesma realizada para outra finalidade, como exames de rotina. O benefício da 

inclusão dos pacientes na pesquisa está relacionado à otimização da 

farmacoterapia envolvendo a digoxina, o que contribui para o Uso Racional de 

Medicamentos e para a redução do risco de Eventos Adversos em saúde. 

 

3.2.4 Representação gráfica e cálculos 

  Medindo a concentração plasmática do fármaco em função do tempo nos 

diferentes pacientes, plotamos gráficos e ainda calculamos vários parâmetros 

farmacocinéticos de cada grupo experimental. A saber: AUC: área sob a curva, 

calculada pela regra trapezoidal linear; Cmáx: concentração plasmática máxima; Tmáx: 

tempo para observação de Cmáx. A razão Cmáx/Tmáx  foi determinada para avaliação 

da velocidade de absorção (Leblanc et al., 1997) e CL/F, calculado a partir da 

fórmula CL/F = Dose/AUC (Shimizu et al, 2006), representa a taxa de depuração do 

fármaco no plasma, por unidade de tempo, de acordo com sua biodisponibilidade 

(Prechagoon, 2009). Para a realização dos gráficos e cálculo dos parâmetros 

farmacocinéticos, foi utilizado o programa GraphPad Prism versão 5.0 (GraphPad 

Prism Software Inc., San Diego, CA). 

 

3.2.5 Análise estatística 

Os dados foram apresentados sob a forma de média com erro padrão médio 

(EPM) associado. A análise da diferença entre os parâmetros relacionados ao 

paciente como idade, peso, altura, Cr sérica, bem como entre os parâmetros 

farmacocinéticos da digoxina, na comparação dos diferentes estratos, foi feita 

através do teste “t” de Student, utilizando o software GraphPad Prism 5.0 (GraphPad 



 32 

Prism Software Inc., San Diego, CA). A significância foi aceita se p < 0,05. Foi 

aplicado também o teste de COHEN (Cohen, 1977), para determinação do tamanho 

do efeito de cada fator (dose, carvedilol, omeprazol e IR), em seu respectivo estrato, 

sobre a farmacocinética da digoxina. O tamanho do efeito é definido por Cohen 

como o grau em que um fenômeno está presente em uma determinada população e 

pode ser classificado como pequeno, moderado ou grande (Cohen, 1977). 
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4. RESULTADOS 

4.1 Primeira fase: Estudo retrospectivo 

 Durante o período considerado, 647 pacientes foram recebidos na enfermaria 

de insuficiência cardíaca / transplante, sendo que 194 fizeram uso de digoxina. 

Entretanto, foram disponibilizados apenas 185 prontuários. Dentre os prontuários 

analisados, observou-se que 29 pacientes não apresentavam IC; os demais, em sua 

maioria, se encontravam em classe funcional III da doença (52%). Adicionalmente, 

foi possível detectar que a maior parte dos indivíduos era do sexo masculino (64%), 

com faixa de idade compreendida entre 21 e 60 anos (73%) e apresentava como 

principais comorbidades à IC, hipertensão arterial (48%), fibrilação atrial (37%) e 

insuficiência renal (18%), além do uso concomitante de furosemida (89%), 

IECA/BRA (78%), enoxaparina (48%), carvedilol (60%), omeprazol (19%) e varfarina 

(23%). 

Houve controle da Cp da digoxina para apenas 43% dos pacientes que 

fizeram uso do digitálico, ou seja, somente 80 prontuários acessados apresentaram 

registro dos seus níveis séricos (gráfico 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 - Pacientes usuários de digoxina internados no setor de insuficiência cardíaca / transplante 

do Instituto Nacional de Cardiologia do Rio de Janeiro nos anos de 2009 e 2010 com prontuário 

acessível: pacientes cujo registro da Cp de digoxina foi realizado (80); pacientes cujo registro da Cp de 

digoxina não foi realizado (105). 

43%57%

Com registro de Cp

Sem registro de Cp
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Dentre os pacientes com registro dos níveis séricos, 42 indivíduos 

apresentaram Cp fora da janela terapêutica, o que representou 53% do total de 

prontuários que continham esta informação. Dentro do grupo de pacientes com Cp 

fora da faixa terapêutica, 30 apresentaram registros acima do limite superior de 2,0 

ng/mL (60%); 17 apresentaram Cp abaixo da janela terapêutica (29%) e a 5 

apresentaram registros tanto acima como abaixo da faixa (11%) (Gráfico 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Gráfico 2 - Pacientes usuários de digoxina internados no setor de insuficiência cardíaca / transplante 

do Instituto Nacional de Cardiologia do Rio de Janeiro nos anos de 2009 e 2010 com prontuário 

acessível, cujo registro da Cp da digoxina foi realizado (n=80). Distribuição dos registros da Cp de 

acordo com a faixa terapêutica do fármaco. 
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Os gráficos 3 a 7 detalham o perfil dos pacientes que apresentaram Cp da 

digoxina fora (42) e dentro (38) dos níveis terapêuticos. A maior parte dos indivíduos 

era do sexo masculino nos dois grupos, porém o percentual de homens entre os 

pacientes com Cp fora da faixa terapêutica (79%) foi maior que entre o grupo de 

pacientes com Cp dentro da faixa terapêutica (68%, gráfico 3).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 3 – Estratificação por gênero dos pacientes usuários de digoxina internados no setor de 

insuficiência cardíaca / transplante do Instituto Nacional de Cardiologia do Rio de Janeiro nos anos de 

2009 e 2010, com prontuário acessível, cujo registro da Cp de digoxina foi realizado e encontrou-se 

fora (barras pretas) e dentro (barras cinzas) da faixa terapêutica: total de pacientes, pacientes 

homens; pacientes mulheres. 

 

A faixa etária predominante foi aquela compreendida entre 21-60 anos, 

representando 76% e 77% dos pacientes com Cp fora e dentro da faixa terapêutica, 

respectivamente, com um predomínio da faixa compreendida entre 41-60 anos 

(gráfico 4). 
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Gráfico 4 - Estratificação por idade dos pacientes usuários de digoxina internados no setor de 

insuficiência cardíaca / transplante do Instituto Nacional de Cardiologia do Rio de Janeiro nos anos de 

2009 e 2010, com prontuário acessível, cujo registro da Cp de digoxina foi realizado e encontrou-se 

fora (barras pretas) e dentro (barras cinzas) da faixa terapêutica: total de pacientes; pacientes com  

idade inferior a 20 anos; pacientes com  idade ente 21 e 40 anos; pacientes com idade entre 41 e 60 

anos; pacientes com idade superior a 60 anos.  

 

Quanto à classe funcional da IC, a maioria dos pacientes encontrava-se em 

classe funcional III, porém houve um predomínio desta CF entre os pacientes com 

Cp fora da faixa terapêutica (65%), quando comparados com os pacientes com Cp 

dentro da faixa terapêutica (45%, gráfico 5); apesar desta diferença, ambos os 

grupos apresentavam, em sua maioria, pacientes em IC descompensada (79% e 

77%, respectivamente). 
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Gráfico 5 – Estratificação por classe funcional de IC dos pacientes usuários de digoxina internados 

no setor de insuficiência cardíaca / transplante do Instituto Nacional de Cardiologia do Rio de Janeiro 

nos anos de 2009 e 2010, com prontuário acessível, cujo registro da Cp de digoxina foi realizado e 

encontrou-se fora (barras pretas) e dentro (barras cinzas) da faixa terapêutica: total de pacientes; 

classe funcional II; classe funcional III; classe funcional IV; pacientes sem IC.  

 

Comparando-se as comorbidades apresentadas pelos pacientes dos 2 

grupos, observa-se uma proximidade entre o percentual de hipertensão arterial (45% 

e 53%), fibrilação atrial (45% e 45%) e dislipidemia (14% e 8%), porém houve uma 

diferença entre os pacientes com insuficiência renal (33% e 21%) e diabetes melitus 

(12% e 26%) nos grupos com Cp fora e dentro da faixa terapêutica, respectivamente 

(gráfico 6). 
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Gráfico 6 – Estratificação pela presença de comorbidade dos pacientes usuários de digoxina 

internados no setor de insuficiência cardíaca / transplante do Instituto Nacional de Cardiologia do Rio 

de Janeiro nos anos de 2009 e 2010, com prontuário acessível, cujo registro da Cp de digoxina foi 

realizado e encontrou-se fora (barras pretas) e dentro (barras cinzas) da faixa terapêutica: total de 

pacientes; hipertensão arterial; fibrilação atrial; insuficiência renal; dislipidemia; diabetes mellitus.  

 

O gráfico 7 mostra que não houve diferenças relevantes quanto às 

associações medicamentosas à digoxina apresentadas pelos pacientes com Cp fora 

e dentro da faixa terapêutica, respectivamente: furosemida (93% e 95%), IECA/BRA 

(76% e 87%), enoxaparina (64% e 66%), carvedilol (55% e 55%), omeprazol (48% e 

45%), varfarina (31% e 26%). 
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Gráfico 7 – Estratificacão em função da associação medicamentosa  dos pacientes usuários de 

digoxina internados no setor de insuficiência cardíaca / transplante do Instituto Nacional de 

Cardiologia do Rio de Janeiro nos anos de 2009 e 2010, com prontuário acessível, cujo registro da Cp 

de digoxina foi realizado e encontrou-se fora (barras pretas) e dentro (barras cinzas) da faixa 

terapêutica: total de pacientes; furosemida; IECA/BRA; enoxaparina; carvedilol; omeprazol; varfarina.  

 

4.2 Segunda fase: Estudo da farmacocinética da digoxina 

 

a) Efeito da administração de digoxina em diferentes doses sobre sua 

farmacocinética  

 

A tabela 6 mostra o perfil dos indivíduos recrutados, segundo a dose de 

digoxina administrada (grupo 1: 0,125 mg; grupo 2: 0,250 mg) e a tabela 7 mostra as 

associações terapêuticas dos dois grupos. 
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Tabela 6: Dados de pacientes com insuficiência cardíaca em uso de diferentes doses de digoxina por 

via oral 

Dados 

Grupo 1: 0,125 mg Grupo 2: 0,25 mg 

Média EPM n Média EPM n 

Idade (anos) 50,0 2,6 8 54,0 8,6 4 

Peso (kg) 73,3 3,9 8 80,2 4,1 4 

Altura (m) 1,74 0,03 8 1,76 0,06 4 

Creatinina (mg/dL) 1,48 0,13 8 1,34 0,21 4 

Clearance da creatinina 

(mL/min) 
62,43 4,45 8 73,67 5,41 4 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos 1 e 2 em nenhum 

dos parâmetros  avaliados (teste t student) 

 

 

Tabela 7: Associações terapêuticas de pacientes com insuficiência cardíaca em uso de diferentes 

doses de digoxina por via oral 

 

 

Associações 

Terapêuticas 

Grupo 1: 0,125 mg Grupo 2: 0,25 mg 

n % n % 

Furosemida 8 100 4 100 

Enoxaparina 1 13 1 25 

IECAs/BRA 6 75 4 100 

Carvedilol 8 100 4 100 

Omeprazol 3 38 1 25 

Espironolactona 7 88 3 75 
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O gráfico 8 mostra a Cp da digoxina em função do tempo após a 

administração de diferentes doses do digitálico. Não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos 1 e 2 em nenhum dos pontos 

avaliados (teste t student). 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 8. Concentração plasmática (Cp) de digoxina em ng/mL medida ao longo de 24h após a 

administração de diferentes doses deste fármaco (0,125 e 0,25 mg) em pacientes com insuficiência 

cardíaca (n=8 para o grupo 1 e n=4 para o grupo 2). (A) Escala linear; (B) Escala semilog.  Inserts: 

Cp de digoxina medida ao longo de 8h após a administração. Não foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas entre os grupos 1 e 2 em nenhum dos pontos avaliados (teste t 

student). 

 

Os parâmetros farmacocinéticos da digoxina nos grupos 1 e 2 se encontram 

na tabela 8. Não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos em 

nenhum dos parâmetros que foram avaliados. 
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Tabela 8: Parâmetros farmacocinéticos da digoxina em pacientes com insuficiência cardíaca usando 

diferentes doses deste fármaco por via oral 

Parâmetros 

Farmacocinéticos 

Grupo 1: 0,125 mg  Grupo 2: 0,25 mg 

Média EPM n Média EPM n 

AUC0-8h (ng.h/mL) 8,23 1,01 8 9,11 2,18 4 

AUC0-24h (ng.h/mL) 23,24 2,82 8 25,39 6,61 4 

Cmax (ng/mL) 1,26 0,12 8 1,45 0,34 4 

CL/F (L/h/Kg) 0,086 0,015 8 0,166 0,059 4 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos 1 e 2 em nenhum 

dos pontos avaliados (teste t student). 

 

O tempo para obtenção da concentração plasmática máxima de digoxina nos 

pacientes dos grupos 1 e 2 (respectivamente 0,125 e 0,25 mg) está disposto na 

tabela 9, em que foram calculadas a mediana e a faixa de variação de ambos os 

grupos. Não foi encontrada diferença significativa entre os grupos 1 e 2.  

 

Tabela 9: Tempo para obtenção da concentração plasmática máxima de digoxina em pacientes com 

insuficiência cardíaca usando diferentes doses deste fármaco por via oral 

 Grupo 1: 0,125 mg Grupo 2: 0,25 mg 

Tmax (h) 

 

Média EPM Mediana 
Faixa de 

variação 
n Média EPM Mediana 

Faixa de 

variação 
n 

2,63 0,85 2,00 1,00-8,00 8 1,31 0,42 1,00 0,25-2,00 4 

Não foi encontrada diferença estatisticamente significativa entre os grupos 1 e 2 (teste t student) 

 

O gráfico 9 apresenta a razão Cmáx/Tmáx para os grupos 1 e 2, não sendo 

encontrada diferença significativa quanto à velocidade de absorção da digoxina 

administrada em diferentes doses. 
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Gráfico 9: Razão entre Cmáx e Tmáx da digoxina, após a administração deste fármaco em duas 

diferentes doses (0,125 e 0,25 mg), em pacientes com insuficiência cardíaca (n=8 para o grupo 1, 

barra preta, e n=4 para o grupo 2, barra cinza). Não foi encontrada diferença estatisticamente 

significativa entre os grupos 1 e 2 (teste t student). 

 

Não foi encontrada diferença estatisticamente significativa entre os grupos 1 e 

2, o que mostra não haver diferença na farmacocinética da digoxina em função da 

dose em que este fármaco é administrado. Assim, reunimos os pacientes que 

usaram as duas diferentes doses de digoxina e passamos a estratificá-los de acordo 

com a associação medicamentosa com o carvedilol e omeprazol e ainda com a 

presença da comorbidade insuficiência renal. 

 

b) Efeito da associação do carvedilol sobre a farmacocinética da digoxina 

 

Os dados dos pacientes selecionados para o estudo do efeito do carvedilol na 

farmacocinética da digoxina se encontram na tabela 10 e as associações 

terapêuticas dos dois grupos são mostradas na tabela 11.  
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 O grupo 3 abrange pacientes em que não ocorreu a associação 

medicamentosa. Já os pacientes do grupo 4 fizeram uso de carvedilol associado à 

digoxina, ambos por via oral.  

 

Tabela 10: Dados de pacientes com insuficiência cardíaca em uso de digoxina por via oral, associada 

ou não ao carvedilol, também administrado por via oral 

Dados 

Grupo 3: 

Digoxina sem carvedilol 

Grupo 4: 

Digoxina com carvedilol 

Média EPM n Média EPM n 

Idade (anos) 47,0 2,52 3 50,2 2,71 5 

Peso (kg) 55,7 8,18 3 73,56 5,96 5 

Altura (m) 1,63 0,66 3 1,74 0,04 5 

Creatinina (mg/dL) 1,87 0,82 3 1,52 0,15 5 

Clearance da 

Creatinina (mL/min) 
49,0 13,76 3 61,55  4,42 5 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos 3 e 4 em nenhum 

dos parâmetros  avaliados (teste t student) 
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Tabela 11: Associações terapêuticas dos grupos de pacientes com insuficiência cardíaca em uso de 

digoxina por via oral, associada ou não ao carvedilol, também administrado por via oral 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

O gráfico 10 mostra a Cp da digoxina em função do tempo mediante a 

associação (grupo 4) ou não (grupo 3) do carvedilol à digoxina. Foi observada 

diferença estatisticamente significativa entre os grupos 3 e 4 quanto à Cp da digoxina 

obtida 24h após sua administração (p ˂ 0,05; teste t student).  

Associações 

Terapêuticas 

Grupo 3: 

Digoxina sem carvedilol  

Grupo 4: 

Digoxina com carvedilol  

n % n % 

Furosemida 2 67 5 100 

Enoxaparina 3 100 0 0 

IECAs/BRA 2 67 4 80 

Omeprazol 2 67 2 40 

Espironolactona 3 100 4 80 



 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 10. Concentração plasmática (Cp) de digoxina em ng/mL medida ao longo de 24h após a 

administração deste fármaco em pacientes com insuficiência cardíaca, com ou sem carvedilol (n=3 

para o grupo 3 e n=5 para o grupo 4). (A) Escala linear; (B) Escala semilog.  Inserts: Cp de digoxina 

medida ao longo de 8h após a administração (*) Diferenças consideradas estatisticamente 

significativas entre os grupos 3 e 4 quando P < 0,05  (teste t student). 

 

Os parâmetros farmacocinéticos da digoxina nos grupos 3 e 4 se encontram 

na tabela 12. Foi encontrada diferença estatisticamente significativa no parâmetro 

CL/F entre os grupos analisados. 
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Tabela 12: Parâmetros farmacocinéticos da digoxina em pacientes com insuficiência cardíaca em uso 

de digoxina por via oral, associada ou não ao carvedilol, também administrado por via oral 

Parâmetros 

farmacocinéticos 

Grupo 3: 

Digoxina sem carvedilol 

Grupo 4: 

Digoxina com carvedilol 

Média EPM n Média EPM n 

AUC0-8h (ng.h/mL) 6,38 0,80 3 9,50 1,14 5 

AUC0-24h (ng.h/mL) 17,60 2,09 3 26,68 3,31 5 

Cmax (ng/mL) 1,05 0,074 3 1,40 0,12 5 

CL/F (L/h/Kg) 0,237 0,071 3 0,074 * 0,019 5 

(*) Diferenças consideradas estatisticamente significativas entre os grupos 3 e 4 quando P < 0,05  
(teste t student) 

 

O tempo para obtenção da concentração plasmática máxima de digoxina nos 

pacientes dos grupos 3 e 4 está disposto na tabela 13, em que foram calculadas a 

mediana e a faixa de variação de ambos os grupos. Não foi encontrada diferença 

significativa entre os grupos 3 e 4.  

 

Tabela 13: Tempo para obtenção da concentração plasmática máxima de digoxina em pacientes com 

insuficiência cardíaca em uso de digoxina por via oral, associada ou não ao carvedilol, também 

administrado por via oral 

 

Grupo 3: 

Digoxina sem carvedilol 

Grupo 4: 

Digoxina com carvedilol 

Tmax (h) 

 

Média EPM Mediana 
Faixa de 

variação 
n Média EPM Mediana 

Faixa de 

variação 
n 

3,67 2,19 2,00 1,00-8,00 3 2,00 0,55 2,00 1,00-4,00 5 

Não foi encontrada diferença estatisticamente significativa entre os grupos 3 e 4 (teste t student) 
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O gráfico 11 apresenta a razão Cmáx/Tmáx para os grupos 3 e 4, não sendo 

encontrada diferença significativa quanto à velocidade de absorção da digoxina 

quando administrada com e sem carvedilol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 11: Razão entre Cmáx e Tmáx da digoxina, após a administração deste fármaco associado ou 

não ao carvedilol, em pacientes com insuficiência cardíaca (n=3 para o grupo 3, barra preta, e n=5 

para o grupo 4, barra cinza). Não foi encontrada diferenças estatisticamente significativa entre os 

grupos 3 e 4 (teste t student). 

 

A tabela 14 mostra o tamanho do efeito do carvedilol sobre cada parâmetro 

farmacocinético estudado para a digoxina e sua respectiva classificação, segundo 

Cohen (1977). 

 

Tabela 14: Tamanho do efeito da administração de carvedilol associado à digoxina em pacientes com 

insuficiência cardíaca, sobre a farmacocinética do digitálico. 

Parâmetro Tamanho do efeito (d) Classificação 

AUC -1,64 Grande 

Cmáx -1,7 Grande 

Tmáx 0,8 Grande 

CL/F 2,39 Grande 

C máx / T máx -0,89 Grande 

 

G
ru

po 3
: D

ig
oxi

na 

G
ru

po 4
: D

ig
oxi

na 
+ 

C
ar

ve
dilo

l

0.0

0.5

1.0

1.5

C
 m

á
x
 /

 T
 m

á
x



 49 

c) Efeito da associação do omeprazol sobre a farmacocinética da digoxina 

 

Os dados dos pacientes selecionados para o estudo do efeito do omeprazol 

na farmacocinética da digoxina se encontram na tabela 15 e as associações 

terapêuticas dos dois grupos são mostradas na tabela 16.  

 O grupo 5 abrange pacientes em que não ocorreu a associação  

medicamentosa. Já os pacientes do grupo 6 fizeram uso de omeprazol associado à 

digoxina, ambos por via oral. Não houve diferenças estatisticamente significativas 

entre os grupos. 

 

Tabela 15: Dados de pacientes com insuficiência cardíaca em uso de digoxina por via oral, associada 

ou não ao omeprazol, também administrado por via oral 

Dados 
 

Grupo 5: 
Digoxina sem omeprazol 

Grupo 6: 
Digoxina com omeprazol 

Média EPM n Média EPM n 

Idade (anos) 49,2 4,43 10 45,1 3,98 7 

Peso (kg) 76,9 2,76 10 65,1 6,39 7 

Altura (m) 1,76 0,025 10 1,70 0,039 7 

Creatinina (mg/dL) 1,54 0,253 10 1,27 0,155 7 

Clearance da 
creatinina (mL/min) 

77,0 14,1 10 71,1 9,14 7 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos 5 e 6 em nenhum 

dos parâmetros  avaliados (teste t student) 
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Tabela 16: Associações terapêuticas de pacientes com insuficiência cardíaca em uso de digoxina por 

via oral, associada ou não ao omeprazol, também administrado por via oral 

 

 

O gráfico 12 mostra a Cp da digoxina em função do tempo mediante a 

associação (grupo 6) ou não (grupo 5) do omeprazol à digoxina. Não foram 

encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos 5 e 6 em 

nenhum dos pontos avaliados (teste t student). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associações 

Terapêuticas 

Grupo 5: 

Digoxina sem omeprazol 

Grupo 6: 

Digoxina com omeprazol  

n % n % 

Furosemida 
9 90 7 100 

Enoxaparina 
4 40 3 43 

IECAs/BRA 
8 80 7 100 

Carvedilol 
9 90 5 71 

Espironolactona 8 80 7 100 
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Gráfico 12. Concentração plasmática (Cp) de digoxina em ng/mL medida ao longo de 24h após a 

administração deste fármaco em pacientes com insuficiência cardíaca, com ou sem omeprazol (n=10 

para o grupo 5 e n=7 para o grupo 6). (A) Escala linear; (B) Escala semilog.  Inserts: Cp de digoxina 

medida ao longo de 8h após a administração. Não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas entre os grupos 5 e 6 em nenhum dos pontos avaliados (teste t student). 

 

Os parâmetros farmacocinéticos da digoxina nos grupos 5 e 6 se encontram 

na tabela 17. Não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos em 

nenhum dos parâmetros que foram avaliados. 
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Tabela 17: Parâmetros farmacocinéticos da digoxina em pacientes com insuficiência cardíaca em uso 

de digoxina por via oral, associada ou não ao omeprazol, também administrado por via oral 

Parâmetros 

farmacocinéticos 

Grupo 5: 

Digoxina sem omeprazol 

Grupo 6: 

Digoxina com omeprazol 

Média EPM n Média EPM n 

AUC0-8h (ng.h/mL) 
8,94 1,02 

10 
7,48 1,05 

7 

AUC0-24h (ng.h/mL) 
25,52 2,87 

10 
20,39 2,93 

7 

Cmax (ng/mL) 
1,38 0,15 

10 
1,21 0,15 

7 

CL/F (L/h/Kg) 
0,11 0,03 

10 
0,17 0,04 

7 

Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre os grupos 5 e 6 em nenhum 
dos parâmetros avaliados (teste t student) 

 

O tempo para obtenção da concentração plasmática máxima de digoxina nos 

pacientes dos grupos 5 e 6 está disposto na tabela 18, em que foram calculadas a 

mediana e a faixa de variação de ambos os grupos. Não foi encontrada diferença 

significativa entre os grupos 5 e 6.  

 

Tabela 18: Tempo para obtenção da concentração plasmática máxima de digoxina em pacientes com 

insuficiência cardíaca em uso de digoxina por via oral, associada ou não ao omeprazol, também 

administrado por via oral 

 

Grupo 5: 

Digoxina sem omeprazol 

Grupo 6: 

Digoxina com omeprazol 

Tmax (h) 

 

Média EPM Mediana 
Faixa de 

variação 
n Média EPM Mediana 

Faixa de 

variação 
n 

2,83 0,92 1,50 0,25-8,00 
10 

1,57 0,20 2,00 1,00-2,00 
7 

Não foi encontrada diferença estatisticamente significativa entre os grupos 5 e 6 (teste t student) 
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O gráfico 13 apresenta a razão Cmáx/Tmáx para os grupos 5 e 6, não sendo 

encontrada diferença significativa quanto à velocidade de absorção da digoxina 

quando administrada com e sem omeprazol. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13: Razão entre Cmáx e Tmáx da digoxina, após a administração deste fármaco associado ou 

não ao omeprazol, em pacientes com insuficiência cardíaca, (n=10 para o grupo 5, barra preta, e n=7 

para o grupo 6, barra cinza). Não foi encontrada diferença estatisticamente significativa entre os 

grupos 5 e 6 (teste t student). 

A tabela 19 mostra o tamanho do efeito do omeprazol sobre cada parâmetro 

farmacocinético estudado da digoxina e sua respectiva classificação, segundo 

Cohen (1977). 

 

Tabela 19: Tamanho do efeito da administração de omeprazol associado à digoxina em pacientes 

com insuficiência cardíaca, sobre a farmacocinética do digitálico 

Parâmetro Tamanho do efeito (d) Classificação 

AUC 0,64 Moderado 

Cmáx 0,43 Pequeno 

Tmáx 0,43 Pequeno 

CL/F -0,71 Moderado 

C máx / T máx 0,35 Pequeno 
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d) Efeito da insuficiência renal sobre a farmacocinética da digoxina 

 

O perfil dos pacientes com insuficiência cardíaca em uso de digoxina por via 

oral, com (grupo 8) ou sem (grupo 7) insuficiência renal (IR) associada está indicado 

na tabela 20 e as associações terapêuticas dos dois grupos são apresentadas na 

tabela 21. Foram encontradas diferenças significativas entre os grupos 7 e 8 quanto 

às médias da creatinina sérica e do clearance da creatinina. 

 

Tabela 20: Dados de pacientes com insuficiência cardíaca em uso de digoxina por via oral, com ou 

sem insuficiência renal (IR) associada 

Dados 

Grupo 7: 

Digoxina sem IR 

Grupo 8: 

Digoxina com IR 

Média EPM n Média EPM n 

Idade (anos) 25,5 1,5 2 49,0 5,2 7 

Peso (kg) 75,4 14,6 2 73,6 4,2 7 

Altura (m) 1,78 0,02 2 1,75 0,03 7 

Creatinina (mg/dL) 0,77 0,02 2 1,37* 0,12 7 

Clearance da 
 creatinina (mL/min) 

157,06 36,27 2 68,91** 4,14 7 

Diferenças consideradas estatisticamente significativas entre os grupos 7 e 8 quando (*)  P < 0,05 ou  

(**) P < 0,01   (teste t student) 
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Tabela 21: Associações terapêuticas de pacientes com insuficiência cardíaca em uso de digoxina por 

via oral, com ou sem insuficiência renal (IR) associada 

 

O gráfico 14 mostra a Cp da digoxina em função do tempo em pacientes com 

(grupo 8) ou sem (grupo 7) IR. Não foram encontradas diferenças estatisticamente 

significativas entre os grupos 7 e 8 em nenhum dos pontos avaliados (teste t 

student). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Associações 

Terapêuticas 

Grupo 7: 

Digoxina sem IR  

Grupo 8: 

Digoxina com IR  

n % n % 

Furosemida 1 50 7 100 

Enoxaparina 1 50 1 14 

IECAs/BRA 2 100 6 86 

Omeprazol 1 50 2 29 

Espironolactona 2 100 6 86 
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Gráfico 14. Concentração plasmática (Cp) de digoxina em ng/mL medida ao longo de 24h após a 

administração deste fármaco, em pacientes com insuficiência cardíaca, com ou sem insuficiência 

renal associada (n=2 para grupo 7 e n=7 para grupo 8). (A) Escala linear; (B) Escala semilog.  

Inserts: Cp de digoxina medida ao longo de 8h após a administração. Não foram encontradas 

diferenças estatisticamente significativas entre os grupos 7 e 6 em nenhum dos pontos avaliados 

(teste t student). 

 

Os parâmetros farmacocinéticos da digoxina nos grupos 7 e 8 se encontram 

na tabela 22. Não foram encontradas diferenças significativas entre os grupos em 

nenhum dos parâmetros que foram avaliados. 
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Tabela 22: Parâmetros farmacocinéticos da digoxina em pacientes com insuficiência cardíaca, em 

uso de digoxina por via oral com ou sem insuficiência renal (IR) associada 

Parâmetros 

farmacocinéticos 

Grupo 7: 

Digoxina sem IR 

Grupo 8: 

Digoxina com IR 

Média EPM n Média EPM n 

AUC0-8h (ng.h/mL) 10,19 2,25 2 7,27 0,84 7 

AUC0-24h (ng.h/mL) 28,83 4,57 2 23,55 3,99 7 

Cmax (ng/mL) 1,63 0,41 2 1,32 0,20 7 

CL/F (L/h/Kg) 0,088 0,026 2 0,139 0,035 7 

 

O tempo para obtenção da concentração plasmática máxima de digoxina nos 

pacientes dos grupos 7 e 8 está disposto na tabela 23, em que foram calculadas a 

mediana e a faixa de variação de ambos os grupos. Não foi encontrada diferença 

significativa entre os grupos 7 e 8. 

 

Tabela 23: Tempo para obtenção da concentração plasmática máxima de digoxina em pacientes com 

insuficiência cardíaca, em uso de digoxina por via oral com ou sem insuficiência renal (IR) associada 

- 

Grupo 7: 

 Digoxina sem IR 

Grupo 8:  

Digoxina com IR 

Tmax (h) 

 

Média EPM Mediana 
Faixa de 

variação 
n Média EPM Mediana 

Faixa de 

variação 
n 

1,00 0 1,00 1,00-1,00 2 2,32 0,98 2,00 0,25-8,00 7 

Não foi encontrada diferença estatisticamente significativa entre os grupos 7 e 8 (teste t student) 
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O gráfico 15 apresenta a razão Cmáx/Tmáx para os grupos 7 e 8, não sendo 

encontrada diferença significativa quanto à velocidade de absorção da digoxina 

quando administrada em pacientes com e sem IR. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfico 15: Razão entre Cmáx e Tmáx da digoxina, após a administração deste fármaco em pacientes 

com e sem IR e com insuficiência cardíacal (n=2 para o grupo 7, barra preta, e n=7 para o grupo 8, 

barra cinza). Não foi encontrada diferença estatisticamente significativa entre os grupos 7 e 8 (teste t 

student). 

 

A tabela 24 mostra o tamanho do efeito da insuficiência renal sobre cada 

parâmetro farmacocinético estudado da digoxina e sua respectiva classificação, 

segundo Cohen (1977). 

 

Tabela 24: Tamanho do efeito da IR em pacientes com insuficiência cardíaca sobre a farmacocinética 

da digoxina 

Parâmetro Tamanho do efeito (d) Classificação 

AUC 0,59 Moderado 

Cmáx 0,65 Moderado 

Tmáx -0,62 Moderado 

CL/F -0,65 Moderado 

C máx / T máx 0 Sem efeito 
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5. DISCUSSÃO 

5.1 Primeira fase: Estudo retrospectivo 

 

A insuficiência cardíaca aguda pode ser definida como início rápido ou 

mudança clínica dos sinais e sintomas de IC, resultando na necessidade urgente de 

terapia. A IC aguda pode ainda ser nova ou devido à piora de uma IC pré-existente 

(IC crônica descompensada) (Montera et al., 2009). Dados de 2007 do SUS – MS 

(Bocchi et al., 2009) mostram o maior número de internações e de óbitos em 

pacientes do sexo masculino no Brasil, considerando a faixa etária de 20 a 59 anos. 

No último censo (2010), observa-se crescimento da população idosa no Brasil e, 

portanto, com potencial crescimento de pacientes em risco ou portadores de IC. A 

maior prevalência de IC com fração de ejeção reduzida em homens foi ratificada 

(Bocchi et al., 2012). 

O setor em que foi realizado o estudo no Instituto Nacional de Cardiologia 

constitui uma unidade de internação especializada em IC e transplante cardíaco. 

Assim, estes dados em conjunto podem justificar o fato de a maioria dos pacientes 

usuários de digoxina incluída no estudo se encontrar em classe funcional III de IC, 

considerada avançada, e ser predominantemente do sexo masculino, com idade 

entre 21-60 anos. 

Geralmente, a disfunção sistólica é encontrada em 55% dos pacientes com IC 

descompensada, sendo a etiologia hipertensiva a segunda mais comum (20,8%) 

(Bocchi et al., 2012). Em nosso estudo observamos que 48% dos indivíduos com IC 

usuários de digoxina eram de fato hipertensos. 

A fibrilação atrial afeta aproximadamente 20%-30% dos pacientes com IC 

aguda e conceitualmente pode resultar na redução da contratilidade e débito 

cardíaco, com deterioração da disfunção diastólica e exacerbação da IC aguda 

(Montera et al., 2009). A prevalência de insuficiência renal em pacientes de 

ambulatório com IC pode chegar a 29,6%. A associação de doença cardíaca e renal 

persiste como marcador de mau prognóstico em pacientes com IC crônica (Bocchi et 

al., 2012). Sendo assim, no presente estudo, a população estudada na unidade 

pública de saúde em questão parece refletir a realidade brasileira uma vez que, além 
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de a maioria ser do sexo masculino, hipertensos e com idade entre 21 e 60 anos, 

muitos pacientes apresentavam fibrilação atrial (37%) e insuficiência renal (18%). 

 A despeito da indicação dos consensus, verificou-se neste estudo que a 

dosagem sérica da digoxina foi registrada em menos da metade dos prontuários 

analisados na fase de seleção. Portanto, o número total de pacientes com Cp do 

fármaco fora da janela terapêutica pode ter sido subestimado, em função das 

dosagens que não foram realizadas ou registradas. O estudo DIG demonstrou uma 

associação entre a concentração sérica de digoxina e o seu benefício clínico de 

modo que em pacientes com concentração sérica de digoxina entre 0,5-0,9 ng/mL 

há maior benefício clínico que em pacientes com concentrações mais elevadas, 

incluindo redução na mortalidade ao final de três anos e um impacto ainda maior na 

redução de hospitalização por IC (The Digitalis Investigation Group, 1997). Como Cp 

interfere no benefício do digitálico, medidas deveriam ser tomadas para que os 

níveis se mantivessem na faixa entre 0,5-0,9 ng/mL (Montera et al., 2009), o que, de 

acordo com a análise dos prontuários, não foi feito para a maioria dos pacientes na 

unidade de saúde em questão. A avaliação da Cp da digoxina, quando realizada, 

deve ocorrer entre 12-24 horas após a última dose (Montera et al., 2009).  

Estudo recente demonstrou a ocorrência de aumento progressivo dos níveis 

séricos de digoxina com a redução da sua depuração renal em função da idade 

(Yukawa et al., 2011). Além disso, a literatura demonstra que a redução na 

depuração da digoxina em 50% do seu valor normal (0,80 mL/min/Kg) resulta no 

aumento do seu tempo de meia-vida (Winter, 2004), podendo favorecer a obtenção 

de Cp fora da faixa terapêutica. No presente trabalho, o maior percentual de 

pacientes com IR (33%) no grupo com Cp fora da faixa terapêutica, quando 

comparado ao grupo com Cp dentro da faixa (21%), parece refletir a relação 

existente entre esta patologia e o aumento da Cp da digoxina. 

A digoxina possui propriedades vagomiméticas e simpaticoinibitórias, o que 

faz com que sua associação aos beta bloqueadores, observada em 60% dos 

pacientes usuários de digoxina do estudo, torne o controle da frequência cardíaca 

mais eficaz, sobretudo nos pacientes com fibrilação atrial. Embora não testada em 

estudos clínicos randomizados, os digitálicos têm sido recomendados como auxílio 

aos beta bloqueadores, ou mesmo antes de sua introdução, no controle da 
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frequência cardíaca em pacientes com IC descompensada com disfunção sistólica, 

portadores de fibrilação atrial e resposta ventricular inferior a 80 bpm (Montera et al., 

2009). Comparando grupos de pacientes com Cp fora e dentro da janela terapêutica, 

observamos que o percentual de indivíduos usuários de carvedilol associado à 

digoxina foi exatamente o mesmo (55%), embora a literatura relate que este beta 

bloqueador seja capaz de aumentar a AUC e Cmáx da digoxina em indivíduos do 

sexo masculino (Baris et al., 2006). 

Como observado neste e em outros estudos, a combinação 

digoxina/furosemida é muito comum (Moura et al., 2009). Os diuréticos de alça, 

como a furosemida, são espoliadores de potássio (Montera et al., 2009)  e, por esta 

razão, promovem o aumento da afinidade do digitálico à enzima em que atua, 

podendo favorecer a ação do digitálico. A interação medicamentosa no caso é de 

natureza farmacodinâmica, não afetando a Cp da digoxina. Comparando grupos de 

pacientes com Cp fora e dentro da janela terapêutica observamos que o percentual 

de indivíduos usuários de furosemida associada à digoxina foi praticamente o 

mesmo (respectivamente, 93 e 95%). 

Além disso, o tratamento diurético pode levar a outras anormalidades 

eletrolíticas como hiponatremia e alcalose metabólica hipoclorêmica (Ooi e Colucci, 

2003). Estes efeitos podem ser evitados pela adição de diuréticos poupadores de 

potássio (Moura et al., 2009). 

A hospitalização por IC aguda é reconhecidamente um fator de risco para a 

ocorrência de tromboembolismo venoso de modo que os pacientes devem fazer 

profilaxia de trombose venosa profunda com heparina não fracionada em baixas 

doses, ou heparina de baixo peso molecular, durante o período de confinamento ao 

leito (classe de recomendação I, nível de evidência C). A presença de fibrilação atrial 

aumenta significativamente o risco de eventos tromboembólicos arteriais nos 

pacientes com IC (Montera et al., 2009). Cronicamente, para indicação de 

medicações que tenham como objetivo diminuir a incidência de fenômenos 

tromboembólicos na IC, usualmente diante de fibrilação atrial, utiliza-se o CHADS2 

para estratificação de risco (C = insuficiência cardíaca ou FEVE reduzida, H = 

hipertensão, A = idade > 75 anos, D = diabetes, S = acidente vascular cerebral ou 

episódio isquêmico transitório, que se somam). Cada fator de risco tem peso de um 
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ponto, exceto o S que tem dois. A classe de recomendação de cumarínicos, como 

varfarina, para fração de ejeção inferior a 35% em fibrilação atrial paroxística, 

persistente ou permanente com pelo menos um fator de risco adicional é I, com nível 

de evidência A. O risco de sangramento com uso de anticoagulante oral preconiza 

sua substituição pelo ácido acetilsalicílico, um antiplaquetário. Neste estudo, 31% 

dos pacientes usuários de digoxina com Cp fora da faixa terapêutica fizeram uso de 

varfarina associada à digoxina, enquanto 26% dos indivíduos com Cp dentro da faixa 

apresentaram esta associação, percentuais muito próximos. Os ensaios clínicos 

Rely, Rocket, e Aristotle foram publicados recentemente e compararam dabigratan, 

rivaroxaban e apixaban versus varfarina para prevenção do desfecho primário de 

acidente vascular cerebral ou embolia sistêmica (Bocchi et al., 2012). 

Heparinas de baixo peso molecular, como a enoxaparina, usada neste 

trabalho por 48% dos pacientes em associação ao digitálico, constituem fármacos 

para abordagem aguda (Montera et al., 2009). Embora comparando grupos de 

pacientes com Cp fora e dentro da janela terapêutica neste estudo tenha sido 

observado que o percentual de indivíduos usuários de enoxaparina associado à 

digoxina fora bastante semelhante (respectivamente 64 e 66%), deve-se atentar 

para a o fato de que 33% dos pacientes que apresentaram Cp da digoxina fora da 

faixa terapêutica possuíam disfunção renal, uma vez que a enoxaparina deve ser 

usada com cautela em indivíduos com clearance de creatinina inferior a 30 mL/min 

(Montera et al., 2009).  

Neste trabalho, foi observado ainda que 78% do total de pacientes usuários 

de digoxina fizeram uso concomitante de IECA/BRA, sendo que esta associação foi 

mais observada no grupo de indivíduos com Cp dentro da faixa terapêutica (87%) 

quando comparado ao grupo com Cp fora da faixa terapêutica (76%).  De acordo 

com o estudo desenvolvido por Kirimli et al. (2001),  nenhum paciente desenvolveu 

evidência de toxicidade com digoxina na ocasião da sua administração concomitante 

ao IECA captopril. De Smet et al. (1995) mostraram que múltiplas doses orais do 

BRA losartan não alteraram a farmacocinética da digoxina administrada por via oral 

ou por via intravenosa. Estas classes farmacológicas são recomendadas para uso 

crônico em caso de disfunção assintomática e sintomática do ventrículo esquerdo 

(grau de recomendação I, nível de evidência A) (Bocchi et al., 2012). Em pacientes 
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com IC aguda, está claro que é benéfico reduzir a pré e pós-carga. Várias 

estratégias foram discutidas anteriormente quanto ao emprego de vasodilatadores 

intravenosos para esse fim. Para decidir se o paciente fará uso IECA/BRA durante o 

manejo de um episódio de descompensação, é fundamental separar os pacientes 

com IC descompensada que estão em uso crônico daqueles que não vinham em 

uso destas medicações. Se o paciente está em uso crônico, não havendo 

contraindicações (história de angioedema, estenose bilateral de artérias renais, 

estenose aórtica grave, potássio acima de 5,0 mEq/L, creatinina acima de 2,5 mg/dl, 

hipotensão arterial com evidências de hipoperfusão periférica, piora recente da 

função renal em comparação a exames prévios), esses medicamentos devem ser 

mantidos para auxiliar na manutenção de um curso clínico mais estável (Montera et 

al., 2009). 

No presente trabalho, foi observado que 19% do total de usuários de digoxina 

que tiveram seus prontuários analisados fizeram uso de omeprazol associado ao 

digitálico, sendo que a mesma associação foi caracterizada em 48% dos pacientes 

com Cp da digoxina fora da faixa terapêutica e 45% dos indivíduos com Cp dentro da 

faixa terapêutica. Inibidores da bomba de prótons, como o omeprazol, são 

amplamente prescritos, não sendo, a princípio, associados a efeitos adversos ou 

interações medicamentosas consideradas importantes, embora estas sejam comuns 

para fármacos metabolizados pelo sistema enzimático do citocromo P450 (Kiley et 

al., 2007). Oosterhuis et al. (1991) mostraram que o cotratamento com omeprazol 

provocou um pequeno aumento da absorção oral da digoxina, embora a magnitude 

deste efeito não tenha sido considerada clinicamente relevante. Entretanto, Kiley et 

al. (2007) relataram a apresentação de sintomas de intoxicação digitálica por uma 

mulher de 65 anos de idade, em terapia de longo prazo com digoxina e histórico de 

Cp dentro da faixa terapêutica, três meses depois do início do tratamento com 

omeprazol, sedo que a mesma não possuía história de insuficiência renal ou 

hepática e nenhuma outra mudança recente na terapia medicamentosa. 
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5.2 Segunda fase: Estudo da farmacocinética da digoxina 

 

Nesta fase do trabalho, foram incluídos pacientes internados no setor de 

insuficiência cardíaca / transplante do INC nos anos de 2011 e 2012, de acordo com 

os dados obtidos na 1ª fase do estudo, ou seja, indivíduos com risco de intoxicação 

digitálica: portadores de IC do sexo masculino, em CF III (NYHA), usuário de 

digoxina (Lanoxin, GlaxoSmithKline) administrada por via oral, com idade entre 21 e 

60 anos. 

A princípio, não somente idade, gênero, função renal e associações 

medicamentosas podem alterar parâmetros farmacocinéticos da digoxina, mas 

também a dose administrada. A maioria dos pacientes tratados com digoxina 

atingem a concentração sérica de 0,5 a 1,0 ng/mL com doses de 0,125 mg a 0,25 

mg por dia (Ahmed et al., 2006b).  Para um homem, adulto, com IC clinicamente 

estável e função renal normal, a dose recomendada de digoxina é de 0,25 mg por 

dia para se atingir a concentração sérica de 1,0 ng/mL, enquanto que em pacientes 

idosos, do sexo feminino ou com a função renal diminuída, uma dose diária de 0,125 

mg, a princípio, é mais apropriada. Para pacientes com múltiplos fatores de risco 

para altas concentrações séricas, a digoxina pode ser iniciada com uma dose diária 

ainda mais baixa de 0,0625 mg (Gheorghiade et al., 2006). 

No estudo DIG, 88,3% dos pacientes que receberam doses de digoxina 

variando de 0,125 mg a 0,500 mg por dia, apresentaram concentração sérica na 

faixa de 0,5 a 2,0 ng/mL. Nos grupos 1 e 2 do presente estudo, as concentrações 

séricas médias associadas às doses de 0,125 mg e 0,250 mg em todos os 

momentos avaliados, bem como Cmáx, estão dentro da janela terapêutica do 

fármaco, embora não dentro do limite seguro de até 0,9 ng/mL sugerido por Montera 

et al. (2009). Procurou-se homogeneidade entre os pacientes inseridos nos grupos 1 

e 2 para que a amostragem fosse balanceada e a única variável entre os estratos 

fosse a dose do digitálico, conforme pode ser observado nas tabelas 5 e 6. Como 

não foi observada diferença significativa entre os parâmetros farmacocinéticos dos 

dois grupos em função da dose (gráficos 8 e 9 e tabelas 7 e 8), os pacientes 
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recebendo 0,125 mg e 0,25 mg de digoxina foram alocados em um mesmo estrato 

para as análises posteriores.  

Os beta bloqueadores prolongam a vida e reduzem os riscos de progressão 

da doença nos pacientes portadores de IC crônica. Associados aos inibidores da 

enzima conversora de angiotensina II ou aos bloqueadores de receptores para este 

octapeptídeo, os beta bloqueadores determinam benefícios clínicos na mortalidade 

global, na morte por IC e na morte súbita, além de melhora dos sintomas e redução 

de reinternação por IC. A classe de recomendação de beta bloqueadores para 

tratamento da IC com disfunção sistólica, inclusive assintomáticos, é I, sendo o nível 

de evidência A na presença e B na ausência de sintomas (Bocchi et al., 2012). No 

caso de pacientes com IC aguda, eles podem ter feito uso prévio desta classe de 

fármacos ou não. Em caso negativo, apenas passada a fase aguda da 

descompensação, com estabilização clínica, euvolemia e já tendo sido reiniciado 

terapia com inibidores da enzima conversora de angiotensina II ou aos bloqueadores 

de seus receptores e diuréticos por via oral, o beta bloqueador pode ser iniciado 2-3 

dias antes da alta hospitalar, sendo a substância mais testada o carvedilol. No caso 

de pacientes já em uso de beta bloqueadores e admitidos com descompensação, o 

cenário é mais complexo e também extremamente controverso. Nesse caso, será 

muito importante a classificação do perfil hemodinâmico do paciente. O perfil 

denominado “quente” e congesto é o mais comum, devendo se manter a dose 

habitual do beta bloqueador, enquanto as demais medidas de controle da congestão 

devem ser iniciadas. No subgrupo com sinais de baixo débito identificado como 

“frio”, os pacientes apresentam uma contraindicação relativa à retirada do beta 

bloqueador, mas a conduta deve ser individualizada, podendo ser considerada uma 

redução a 50% da dose já estabilizada. Nos casos mais graves, nos quais a 

utilização de inotrópicos torna-se mandatória, a retirada completa e provisória 

desses fármacos deve ser considerada (Montera et al., 2009).  

A discussão sobre a interação farmacocinética entre carvedilol e digoxina já 

foi iniciada na literatura. Este beta bloqueador aumentaria os níveis séricos de 

digoxina quando ambos fossem administrados por via oral uma vez que os dois 

fármacos são substratos da glicoproteína-P (Baris et al., 2006). Os homens parecem 

ter uma maior atividade deste transportador de efluxo de fármacos quando 
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comparados às mulheres, de modo que esta interação medicamentosa seria 

clinicamente significativa no gênero masculino, aumentando a biodisponibilidade do 

digitálico (Baris et al., 2006), podendo favorecer a obtenção de Cp fora da janela 

terapêutica, como observado na 1ª fase do presente trabalho. 

Os dados apresentados no gráfico 10 mostram um aumento na Cp da 

digoxina, ao final de 24h, para os pacientes fazendo uso concomitante de carvedilol, 

o que pode ocorrer em função da competição pelos sítios de ligação à glicoproteína 

P, conforme relatado por Baris et al. (2006) para indivíduos do sexo masculino, o 

que levaria ao aumento na taxa de absorção e/ou redução na taxa de eliminação do 

digitálico. Como em nosso trabalho foi observada uma redução significativa da razão 

CL/F nos pacientes do grupo 4 (tabela 11), podemos sugerir que a associação 

terapêutica promove aumento na fração de fármaco original que alcança a 

circulação sistêmica e/ou redução da capacidade do organismo de depurar a 

digoxina.  

O resultado da aplicação do teste de Cohen mostra que o tamanho do efeito 

do carvedilol sobre os demais parâmetros farmacocinéticos da digoxina, como AUC, 

é grande, sugerindo que a exposição total ao digitálico é aumentada pela associação 

com o beta bloqueador. 

No estudo conduzido por Oosterhuis et al. (1991) concluiu-se que o 

cotratamento com omeprazol provocou um pequeno aumento da absorção oral do 

digitálico, sendo que a magnitude deste efeito não foi considerada clinicamente 

relevante para a maioria dos pacientes. Ainda de acordo com este estudo, a gastrite 

atrófica, que geralmente acomete indivíduos acima de 50 anos, pode diminuir a 

chance e a magnitude desta interação. Em nosso estudo, que compreende 

pacientes em torno desta faixa etária, não houve diferença estatística nos 

parâmetros farmacocinéticos da digoxina entre os grupos que fizeram ou não o uso 

do omeprazol. Segundo o teste de Cohen, o tamanho do efeito da associação do 

inibidor da bomba de prótons sobre a maioria dos parâmetros farmacocinéticos do 

digitálico foi considerado pequeno. 

Como a creatinina é um produto da degradação da fosfocreatina no músculo, 

e é geralmente produzida em uma taxa praticamente constante pelo corpo — taxa 

diretamente proporcional à massa muscular do indivíduo — pode-se calcular a 
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depuração da mesma e estimar a taxa de filtração glomerular, que é um parâmetro 

utilizado em exames médicos para avaliar a função renal, através da medida da 

creatinina do sangue e da equação de Cockcroft-Gault (Cockcroft & Gault, 1976). 

Sendo assim, para a avaliação do efeito da função renal sobre a farmacocinética da 

digoxina, usamos os parâmetros creatinina sérica e clearance da creatinina para a 

estratificação dos pacientes nos grupos 7 (sem insuficiência renal) e 8 (com 

insuficiência renal), com valor de corte de 90 mL/min (Pereira, 2008), como pode ser 

observado na tabela 19.  

Apesar de o perfil dos pacientes alocados nos grupos 7 e 8, apresentado na 

tabela 19, estar em consonância com a literatura quanto à inferência da função 

renal, os valores obtidos para as concentrações séricas e para os parâmetros 

farmacocinéticos não seguiram o que se esperava. Embora sem significância 

estatística, de acordo com o teste de Cohen, o tamanho do efeito da IR sobre a 

maioria dos parâmetros farmacocinéticos da digoxina foi considerado moderado, 

com exceção da razão Cmáx/Tmáx onde o efeito foi classificado como nulo. De acordo 

com o teste de tendência, o grupo de pacientes com IR tendeu a apresentar médias 

de concentrações séricas de digoxina menores que o grupo de pacientes sem IR, 

bem como os parâmetros ASC e Cmáx, enquanto CL/F tendeu a ser maior, sendo 

esperado o efeito contrário. O pequeno número de observações neste estrato de 

comparação, principalmente no que tange ao grupo 7, pode ajudar a explicar este 

fato. 

A farmacocinética populacional e a modelagem dinâmica são frequentemente 

aplicadas para analisar concentrações séricas de digoxina no estado estacionário 

sendo considerada como monitorização terapêutica rotina. De acordo com Jelliffe 

(2012), este protocolo de monitoramento não é informativo. Esta abordagem só 

permitiria a estimativa de um único parâmetro de um modelo de compartimento 

único, como o clearance. Alguns estudos discutem que a digoxina possui ampla 

distribuição pelo corpo e segue um modelo de distribuição de pelo menos 2 

compartimentos (D’argenio, 1981; Kramer, 1974). Um estudo realizado com cinco 

voluntários saudáveis do sexo masculino teve por objetivo comparar o ajuste através 

de modelos farmacocinéticos de dois e três compartimentos, com concentrações 

séricas de digoxina obtidas experimentalmente ao longo de 72h após a injeção 
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intravenosa rápida de 1,0 mg do digitálico. Este estudo demonstrou que o ajuste 

pelo modelo de três compartimentos resultou em uma redução estatisticamente 

significativa no erro residual, uma melhoria acentuada na aleatoriedade da dispersão 

dos dados e maior convergência entre as Cp previstas e as obtidas 

experimentalmente (Kramer et al. 1974). Assim, o modelo farmacocinético de três 

compartimentos parece ser o mais simples e consistente com os dados observados 

durante o experimento. O efeito farmacológico da digoxina, então, não estaria 

relacionado apenas com a concentração sérica, mas também com a quantidade de 

fármaco presente em outros tecidos (Reuning et al., 1973). Estudos criaram um 

modelo populacional com base no trabalho de Reuning et al. (1973), em que existe 

um compartimento de absorção no qual as doses orais são dadas, um 

compartimento central em que infusões intravenosas são dadas e a partir da qual as 

concentrações séricas podem ser medidas, além de um compartimento periférico 

não sérico, que reflete as concentrações nos tecidos em geral. Uma vez que apenas 

as concentrações no soro podem ser medidas, só este compartimento central tem 

um volume aparente de distribuição definido. As concentrações no compartimento 

periférico não podem ser observadas, apenas calculadas (Jelliffe, 2012). Ainda de 

acordo com Reuning et al. (1973), é o que está nos tecidos, nos locais de receptores 

ou sobre a membrana celular que possui efeitos tanto terapêuticos como 

provavelmente tóxicos e não a concentração do soro em si. 

Outros estudos, inclusive com indivíduos sadios, mostraram a ausência de 

interação farmacocinética entre a digoxina e diversos outros fármacos. Weber et al. 

(1999) mostrou que o tratamento com bosentana 500mg duas vezes ao dia por uma 

semana não altera significativamente a farmacocinética da digoxina. Eckermann et 

al. (2012) mostraram que os parâmetros farmacocinéticos da digoxina não foram 

alterados em 16 voluntários com o uso concomitante do roflumilast, um fármaco 

inibidor da fosfodiesterase – 4, empregado no tratamento da doença obstrutiva 

pulmonar crônica (DPOC) associada à bronquite crônica, apesar de um pequeno 

aumento em Cmáx mediante a associação. Um estudo envolvendo a associação da 

digoxina com a vitamina D3 (Kota et al., 2011) apresentou valores muito semelhantes 

nos parâmetros ASC, Cmáx e Tmáx, entre os grupos em uso de digitálico associado ou 

não à vitamina, apesar de dados existentes na literatura comprovarem a indução da 

glicoproteína P pela mesma (Saeki et al., 2008). O laropiprant é um antagonista do 
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receptor de prostaglandina D2, utilizado no tratamento da dislipidemia, em 

associação com a niacina; Liu et al. (2010), em estudo com 13 indivíduos sadios, 

mostraram a redução em cerca de 10% na exposição à digoxina em pacientes que 

fazem uso deste fármaco, porém sem efeito clínico relevante e sem alteração 

significativa nos parâmetros farmacocinéticos do digitálico. A linagliptina, um inibidor 

da dipeptidylpeptidase 4 (DPP-4) indicado para a redução da glicemia em pacientes 

diabéticos, constitui um inibidor da glicoproteína P; apesar disso, não há alteração 

em ASC, Cmáx e CL/F da digoxina quando administrada sozinha e em associação 

com este fármaco (Friedrich et al., 2011).  

Analisando todos estes estudos e confrontando com o nosso, a despeito das 

diferenças mostradas na farmacocinética da digoxina por conta da sua associação 

ao carvedilol e do pequeno número de observações realizadas para alguns estratos 

neste trabalho, postulamos que a distribuição da digoxina em pelo menos 2 

compartimentos e o erro padrão associado às medidas dificulta estudos 

farmacocinéticos. Deste modo, a influência de comorbidades e interações 

medicamentosas na farmacocinética da digoxina talvez possa ser melhor estimada 

através do estabelecimento de modelos matemáticos (Jelliffe 2012; Zhou et al., 

2010; Preechagoon et al., 2009) desenvolvidos a partir de dados obtidos em estudos 

experimentais clássicos. 
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6. CONCLUSÕES  

  

  A partir da 1ª fase do presente estudo, foi possível estabelecer o perfil de 

pacientes com maior risco de intoxicação digitálica: sexo masculino, classe funcional 

da IC III (NYHA) e com IR.  

 

 O estudo também evidenciou que, apesar da indicação, a dosagem sérica da 

digoxina não foi registrada para a maioria dos pacientes. Além disso, dentre os 

registros procedidos, 53% indicaram Cp fora da janela terapêutica, o que ressalta a 

importância do acompanhamento da Cp da digoxina durante o tratamento.  

 

 A partir do estudo farmacocinético da digoxina, pode-se afirmar que não 

houve diferença nos parâmetros farmacocinéticos deste fármaco entre os grupos de 

pacientes em função da administração de digoxina em doses distintas (0,125 mg e 

0,25 mg), do uso concomitante de omeprazol na dose diária de 20 mg por via oral, 

nem da presença de insuficiência renal.  

 

 A associação do carvedilol 25 mg 12/12 h à digoxina promoveu alteração da 

farmacocinética do digitálico, aumentando sua Cp ao final de 24 h e reduzindo seu 

clearance aparente. A interação farmacocinética em questão reduziu a taxa de 

depuração da digoxina no plasma de acordo com sua biodisponibilidade, que parece 

estar aumentada. 

 

             Assim, este trabalho nos permite sugerir que há influência do carvedilol 

sobre a farmacocinética da digoxina, sem descartar a hipótese de que a avaliação 

do efeito de comorbidades e interações medicamentosas na farmacocinética deste 

digitálico possa ser melhor estimada através do estabelecimento de modelos 

matemáticos, em detrimento de estudos farmacocinéticos clássicos isoladamente. 
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8 ANEXOS 

 

8.1 Carta de aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do INC 
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8.2 Ficha para coleta de dados 

INFORMAÇÕES DO PRONTUÁRIO MÉDICO 

Centro de Saúde: ________________________________________ 

1. Identificação 

Perfil: Pacientes do sexo masculino, entre 41 e 60 anos e em classe funcional IC (NYHA) III  

Nome: 

Data de nascimento: Idade: Cor: Peso: Altura: Estado civil: 

RG: CPF: Profissão: 

Endereço: Telefone 1: 

Telefone 2: 

Comorbidades IR Grau 1: Clcr ˃ 90 mL/min com lesão   (   ) IR Grau 5: Clcr ˂ 15 mL/min   (   ) DM     (   )               

HAS (   )  Grau: IR Grau 2: Clcr entre 60-89 mL/min         (   ) DLP                                         (   ) Outras: 

FA         (   ) IR Grau 3: Clcr entre 30-59 mL/min         (   ) Obesidade    (   )   Grau:        

HAP      (   ) IR Grau 4: Clcr entre 15-29 mL/min         (   ) Hipotireoidismo                       (   ) 

2. Prescrição médica 

Medicamento Via de 
Administração 

Posologia Início Indicação 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

3. Dosagem sérica de digoxina 

Ponto Horário Cp (ng/mL) 

1   

2   

3   

4   

5   

6   

4. Exames complementares e seus resultados 

Data Exame Resultado resumido Data Exame Resultado resumido 

 Cr sérica   Cr sérica  

Uréia  Uréia  

Albumina  Albumina  

Ptns. Totais  Ptns. Totais  

Na+  Na+  

K+  K+  

Mg++  Mg++  

Ca++  Ca++  

5. Observações: Último período de uso da digoxina: 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________ 

N
o
 do prontuário: ___________________ 

Nº do atendimento:___________________ 

Data da coleta dos dados: _____________ 

Responsável pela coleta: ______________ 
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8.3 Termo de consentimento livre e esclarecido 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido 

 

Você está sendo convidado para participar da pesquisa Elaboração de Procedimentos 

Operacionais Padrão (POPs) para utilização racional de cardiotônicos a partir de 

estudos farmacocinéticos em pacientes portadores de Insuficiência Cardíaca. 

Você foi selecionado por utilizar um medicamento contendo uma substância que 

aumenta a atividade do coração e é indicado para o tratamento da insuficiência cardíaca 

(digoxina, dobutamina ou milrinona) e sua participação não é obrigatória. A qualquer 

momento, você pode desistir de participar e retirar sua autorização. 

Se você não assinar este documento, isto não trará nenhum prejuízo em sua relação com 

o pesquisador ou com a instituição (Instituto Nacional de Cardiologia). 

 

Os objetivos deste estudo são (1) verificar se há alteração da quantidade destas 

substâncias no sangue de acordo com o paciente; (2) propor tratamentos mais seguros 

utilizando estes medicamentos; (3) criar documentos que sirvam como guia para a 

utilização mais segura destes medicamentos.   

 

Sua participação nesta pesquisa consistirá em fornecer amostras de sangue para 

dosagem das substâncias estudadas. 

 

Os riscos relacionados a sua participação são os riscos presentes no processo da coleta 

de sangue, que é realizada normalmente para avaliação de sua condição clínica. O 

benefício relacionado com a sua participação é a contribuição para que sejam realizados 

tratamentos mais seguros utilizando estes medicamentos.  

 

As informações obtidas através dessa pesquisa serão secretas, não sendo possível 

identificá-lo. Os resultados serão apresentados em números e nunca utilizando o nome 

dos pacientes. 

 

Você receberá uma cópia deste documento onde constam as informações do 

pesquisador principal e do Comitê de Ética em Pesquisa, podendo tirar suas dúvidas 

sobre o projeto e sua participação, agora ou a qualquer momento. 

 

______________________________________ 

Felipe Costa de Souza 

Laboratório de Farmacologia Experimental (LAFE) / Departamento de Farmacologia e 

Fisiologia (MFL) - Instituto Biomédico / UFF 

Rua Prof. Hernani Melo, 101. Sala 204 A – Niterói – RJ. Tel: 26292406 

Comitê de Ética em Pesquisa: Instituto Nacional de Cardiologia 

Rua das Laranjeiras 374, 5º andar. Tel.: 2285-3344, ramal: 2307 

 

Declaro que entendi os objetivos, riscos e benefícios de minha participação na pesquisa 

e concordo em participar. 

 

Data:______/______/__________ 

 

_________________________________________ 

Sujeito da pesquisa  
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8.4 Certificado referente à apresentação de trabalho no 44° Congresso Brasileiro de 

Farmacologia e Terapêutica Experimental – 2012. 
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8.5 Certificado referente à apresentação de trabalho na XXVI Reunião Anual da Federação 

de Sociedades de Biologia Experimental (FeSBE) 
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8.6 Menção Honrosa recebida por trabalho apresentado no 6° Congresso RIOPHARMA de 

Ciências Farmacêuticas 

 

 

 

 

 


