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RESUMO 
 

SOUZA, M. C. O. Disposição cinética e transferência placentária dos enantiômeros da 
bupivacaína em parturientes portadoras do HIV em tratamento com antirretrovirais, 2015. 
65p. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2015. 
 
A bupivacaína, um anestésico usado na anestesia e analgesia obstétrica, é disponível 
comercialmente como mistura racêmica dos enantiômeros (R)-(+)-bupivacaína e (S)-(-)-
bupivacaína, os quais apresentam diferença na farmacocinética, eficácia e toxicidade. A 
bupivacaína é altamente ligada às proteínas plasmáticas, é substrato do transportador de 
efluxo glicoproteína-P (P-gp) e apresenta eliminação dependente do CYP3A4. Considerando 
que a infecção pelo HIV aumenta a expressão da P-gp na placenta, enquanto o tratamento 
com antirretrovirais (ARV) inibe o CYP3A4 e a P-gp, o presente estudo avalia a disposição 
cinética dos enantiômeros da bupivacaína em parturientes portadoras do HIV em tratamento 
com antirretrovirais (ARV). No presente estudo, foram investigadas 10 parturientes 
portadoras do HIV em tratamento com zidovudina, lamivudina, lopinavir e ritonavir. A 
anestesia ou analgesia foi realizada através da administração de cloridrato de bupivacaína 
0,5% com epinefrina 1:200000 em espaço epidural, em doses de 2,5-22,5 mg. As amostras 
seriadas de sangue foram obtidas nos tempos imediatamente antes, 5, 15, 30, 45 e 60 min e 
em 2, 4, 6, 8, 10, 12 e 14h após a administração do anestésico bupivacaína. No momento do 
parto também foram coletadas amostras de sangue materno e sangue do cordão umbilical, 
para estudos de transferência placentária. Os métodos desenvolvidos e validados para a 
análise sequencial dos enantiômeros (+)-(R)-bupivacaína e (-)-(S)-bupivacaína como 
concentração total e como concentração livre em plasma  empregando LC-MS/MS são 
compatíveis com a aplicação em estudo de farmacocinética em parturientes por apresentar as 
vantagens do baixo volume de plasma (200 µL), corrida cromatográfica de aproximadamente 
8 minutos, simples procedimento de extração líquido-líquido, baixo LIQ (0,25 ng de cada 
enantiômero/mL de plasma como concentração total e 0,125 ng de cada enantiômero/mL de 
plasma como concentração livre), extensa linearidade (0,25-500 ng de cada enantiômero/mL 
de plasma como concentração total e 0,125-10 ng de cada enantiômero/mL de plasma como 
concentração livre) e estabilidade assegurada em estudos de curta duração, ciclos de 
congelamento e pós-congelamento e pós-processamento. Os parâmetros farmacocinéticos dos 
enantiômeros da bupivacaína foram calculados com base nas curvas de concentração 
plasmática total versus tempo empregando o programa WinNonlin. A farmacocinética da 
bupivacaina é enantiosseletiva com acúmulo plasmático do enantiômero (S)-(-)-bupivacaína, 
com razão AUC 

(R)/(S) igual a 0,91 (p <0,05). A fração livre no plasma (Fu) é maior para o 
enantiômero (R)-(+)-bupivacaína, 9% (6 – 12), quando comparado ao  enantiômero (S)-(-)-
bupivacaína, 6 % (4 – 9) (p < 0,05). O tratamento com ARV, incluindo o ritonavir, infere 
interação enantiosseletiva entre os enantiômeros da bupivacaína e a P-gp placentária, com 
observação de maior inibição para o enantiômero (R)-(+)-bupivacaína. 
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1. Introdução 

 

1.1 Gravidez  

 

Os regimes de dosagem de medicamentos administrados durante a gestação 

geralmente são estabelecidos com base em estudos de farmacocinética em homens e em 

mulheres não grávidas, ignorando o impacto das mudanças fisiológicas e bioquímicas que 

ocorrem durante a gravidez. No entanto, para medicamentos com estreito intervalo 

terapêutico, o ajuste da dose é necessário em vários estágios da gravidez para evitar ineficácia 

ou efeitos adversos (GAOHUA et al., 2012). 

A gravidez é um estado fisiológico que pode alterar a farmacodinâmica e a 

farmacocinética, com consequentes modificações nas concentrações plasmáticas e na resposta 

aos medicamentos em uso na clínica. As alterações na farmacocinética são mais evidentes no 

terceiro trimestre da gestação (GAOHUA et al., 2012; ABDULJALIL et al., 2012; 

ISOHERRANEN, 2013).  

As alterações fisiológicas relacionadas com modificações na velocidade e na extensão 

da absorção de fármacos ocorrem devido a redução da secreção gástrica e aumento do pH 

gástrico, diminuição da motilidade intestinal e ocorrência de náuseas e vômitos. A 

distribuição dos fármacos também pode ser modificada devido ao aumento da água corporal 

total, aumento do volume do plasma e da gordura corporal e redução da concentração 

plasmática de albumina (70-80% dos valores normais no momento do parto), podendo 

aumentar o volume de distribuição e diminuir a concentração plasmática máxima do fármaco 

na administração de doses múltiplas ou redução da concentração inicial na administração da 

dose de ataque (ANDERSON, 2005; GULATI et al., 2009). 

O fluxo total hepático aumenta consideravelmente depois de 28 semanas de gestação, 

resultando em aumento do clearance e diminuição da área sob a curva concentração 

plasmática versus tempo (AUC) de fármacos de alta razão de extração hepática, tais como o 

metoprolol, o midazolam e a morfina, após administração por via não oral. O aumento do 

clearance renal de fármacos também ocorre devido ao aumento significativo da taxa de 

filtração glomerular, cerca de 50% no primeiro trimestre, juntamente com o fluxo de sangue 

renal, podendo afetar a concentração plasmática no estado de equilíbrio dos fármacos de 

excreção renal (ANDERSON, 2005; ISOHERRANEN, 2013).  

A atividade das enzimas citocromo P450 (CYP), responsáveis pelo metabolismo de 

fase I de fármacos, também pode ser alterada com relatos de indução do CYP3A4, CYP2C9 e 
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CYP2A6 e provavelmente do CYP2D6 e redução da atividade do CYP1A2. Ocorre, também, 

alteração nas vias de conjugação, dentre elas a Uridina-difosfato-glicuronosil-transferases 

(UGT) e a N-acetiltransferases (FDA, 2004; ANDERSON, 2005; GULATI et al., 2008; 

KNOPPERT, 2011; ABDULJALIL et al., 2012; ISOHERRANEN, 2013). 

Durante a gravidez, pode ocorrer redução ou aumento na atividade do CYP. Estudos 

relatam redução na atividade do CYP1A2 com consequente redução do clearance total da 

cafeína em gestantes de 17-32 semanas (ANDERSON, 2005; GAOHUA et al., 2012; TRACY 

et al., 2005). A atividade do CYP2C19 também é reduzida a partir do final do segundo 

trimestre da gravidez com acúmulo plasmático de omeprazol, lansoprazol e pantoprazol, entre 

outros substratos. Por outro lado, a atividade do CYP2C9 é aumentada durante o terceiro 

trimestre da gestação resultando em redução nas concentrações plasmáticas de seus 

substratos, tais como a fenitoína (ANDERSON, 2005; ISOHERRANEN, 2013). A atividade 

do CYP2D6 também parece estar aumentada durante o terceiro trimestre da gestação, 

inferindo redução de 2 vezes nas concentrações plasmáticas de seus substratos 

(ABDULJALIL et al., 2012; ANDERSON, 2005; GAOHUA et al., 2012; ISOHERRANEN, 

2013; TRACY et al., 2005).  

O CYP3A apresenta três principais isoformas, o CYP3A4, CYP3A5 e o CYP3A7. O 

CYP3A4 é altamente expresso no intestino e no fígado, sendo responsável pelo metabolismo 

de mais de 70% de todos os fármacos usados na prática clínica, enquanto o CYP3A7 é a 

enzima mais abundante presente no fígado fetal (MYLLYNEN; PASANEN; 

VÄHÄKANGAS, 2007; CASARETT et al., 2008; PAL et al., 2012). Destaca-se que um 

amplo número de interações significativas envolvidas na prática clínica é devido às interações 

entre fármaco-fármaco, fármaco-plantas medicinais e/ou fitoterápicos e fármaco-alimento, 

decorrente da inibição ou indução do CYP3A hepático ou intestinal (CASARETT et al., 2008; 

PAL et al., 2012). Os estudos com substratos do CYP3A sugerem aumento da atividade da 

enzima em 35-38% durante a gestação. No entanto, em função da alta variabilidade 

interindividual na atividade da enzima e do número limitado de pacientes até então 

investigadas, os dados ainda não são claros em termos das necessidades ou não do ajuste do 

regime de dosagem de substratos do CYP3A (ABDULJALIL et al., 2012; ANDERSON, 

2005; TRACY et al., 2005).  

A atividade de outras enzimas, tais como a UGT1A1, UGT1A4 e UGT2B7, também é 

aumentada durante a gestação (ANDERSON, 2005; ISOHERRANEN, 2013). 

 

1.2 Vírus da imunodeficiência humana 
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Segundo o último Boletim Epidemiológico Aids e DST do Ministério da Saúde 

(2013), o Brasil apresenta 709.477 casos registrados de infecção pelo HIV de 1980 até junho 

de 2013, dos quais 445.197 (64,9%) são do sexo masculino e 241.223 (35,1%) do sexo 

feminino. Do total de casos registrados, 379.045 (55,2%) são da região sudeste, 137.126 

(20,0%) da região sul, 95.516 (13,9%) da região nordeste, 39.691 (5,8%) da região centro-

oeste e 35.100 (5,1%) da região norte. 

O número de casos de infecção pelo HIV em gestantes de 2000 a Junho de 2013 é de 

77.066, compreendido em sua maioria na faixa etária de 20 a 29 anos de idade (MINISTÉRIO 

DA SAÚDE, 2013). 

A Síndrome da Imunodeficiência Adquirida (AIDS) é descrita como uma doença 

caracterizada por sinais e sintomas provocados pela debilitação do sistema imunológico, 

devido à infecção pelo vírus da imunodeficiência humana (HIV). O vírus apresenta núcleo 

proteico com cópias de RNA constituindo o seu genoma e enzimas virais, como a 

transcriptase reversa, integrase e protease. Ele é envolto por um envelope lipoproteico, no 

qual se inserem as proteínas gp120 e gp41 (GROTTO AND PARDINI, 2006). 

O HIV é classificado como um RNA vírus pertencente à família Lentiviridae e ao 

grupo dos retrovírus. O vírus é dividido em dois grupos HIV-1 e HIV-2, sendo o HIV-1 

subdividido em grupos M, O e N. O grupo M ainda se subdivide em A, B, C, D, E, F, G, H e 

J, mostrando grande diversidade genética viral. A variabilidade descrita é resultado do 

processo de recombinação genética entre diferentes vírus. A co-circulação dos múltiplos 

subtipos virais promove o surgimento de co-infecção, conduzindo ao aparecimento de vírus 

recombinantes (GROTTO AND PARDINI, 2006; KILLIAN AND LEVY, 2011; KLASSE, 

2012). 

Como todos os outros vírus, o HIV deve ser introduzido em uma célula susceptível a 

fim de se replicar. O bloqueio da replicação é de grande interesse médico, devido ao 

surgimento de novos casos. Relata-se que cerca de 2 a 3 milhões de pessoas se tornam 

infectadas pelo HIV a cada ano e que a transmissão é geralmente sexual. Vírus no sêmen ou 

nos fluidos corporais encontram células susceptíveis, como linfócitos T (TCD4+) e células 

dendríticas, dentro do epitélio genital ou através de fendas no revestimento mucoso 

(KILLIAN AND LEVY, 2011; KLASSE, 2012). 

A infecção de uma célula-alvo susceptível ao HIV começa com a adesão do vírus ao 

receptor CD4+ da célula-alvo. O CD4+ está presente na superfície de muitos linfócitos, que 

são uma parte essencial do sistema imunológico do organismo. Evidências recentes indicam 
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que o HIV precisa de um co-receptor para entrar na célula. No envelope de glicoproteína do 

HIV há a presença de um precursor, o gp160, que medeia a fusão do vírus com a membrana 

da célula. Esse precursor é clivado por uma protease em uma subunidade externa, gp41, e 

uma transmembrana, a gp120 (proteína com cinco regiões constantes e três variáveis) 

(GROTTO AND PARDINI, 2006; KLASSE, 2012). 

O material genético do vírus (RNA) é liberado, passa pelo processo de transcrição 

reversa e se converte em DNA. Uma enzima do HIV chamada transcriptase reversa é 

necessária para catalisar esta conversão do RNA viral em DNA. Fármacos utilizados na 

terapia apresentam como alvo enzimas virais (transcriptase reversa, integrase e protease), e os 

passos de ligação de células necessárias para a replicação do HIV e de entrada. Inibidores da 

transcriptase reversa, como o AZT, foram os primeiros medicamentos anti-HIV e continuam 

sendo essenciais no tratamento de pacientes portadores do HIV. Os inibidores da transcriptase 

reversa se dividem em duas classes com base na sua estrutura e na maneira como eles inibem 

a transcriptase reversa, os análogos de nucleosídeo, que atuam por meio de mecanismos 

competitivos na finalização da cadeia de DNA, bloqueando a sua síntese, e não análogos de 

nucleosídeos, que induzem modificações estruturais nos sítios ativos enzimáticos. A atividade 

de reparo é ausente, não corrigindo possíveis erros que ocorrem na síntese de DNA e, 

consequentemente, ocasionando altas taxas de mutação (GROTTO AND PARDINI, 2006; 

KILLIAN AND LEVY, 2011; KLASSE, 2012). 

Uma vez que o material genético do HIV foi convertido em DNA, este DNA viral 

entra no núcleo, onde se integra ao material genético da célula. A enzima integrase catalisa 

este processo e os inibidores da integrase estão sob estudo como um novo caminho para o 

bloqueio da replicação do HIV. Depois de integrado ao material genético do hospedeiro, o 

HIV pode permanecer em estado latente por muitos anos. Esta habilidade que o HIV tem de 

se abrigar e de permanecer latente em células infectadas é o maior obstáculo para a 

erradicação ou a cura do HIV. Por esta razão, com base no conhecimento atual, os pacientes 

devem se manter em terapia antirretroviral por toda a vida (KLASSE, 2012). A latência viral 

ocorre devido a presença de fatores de resistência intracelulares no hospedeiro, ligados a 

imunidade, que impedem a replicação viral, como o IFN tipo 1 e outras proteínas 

intracelulares. Outra barreira intracelular para a replicação do HIV é a autofagia, principal via 

de degradação de proteínas de vida longa e reciclagem de nutrientes citoplasmáticos 

(KILLIAN AND LEVY, 2011). 

A ativação da célula-alvo resulta na transcrição do DNA viral em RNA mensageiro 

(mRNA), que é então traduzido em proteínas virais. O novo RNA viral forma o material 
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genético da próxima geração de vírus. O RNA viral e as proteínas virais se estruturam junto à 

membrana da célula para formar um novo vírus. Uma das proteínas do HIV é a protease, que 

é necessária no processamento de outras proteínas do HIV que, desse modo, adquirem sua 

forma funcional. Os inibidores de protease são um dos mais potentes tipos de medicamento 

antiviral e atuam bloqueando este estágio crítico da maturação do vírus. Dessa forma, 

geralmente combina-se um análogo de nucleosídeo do HIV e pelo menos um inibidor de 

protease Após a estruturação na superfície da célula, o vírus se desprende desta e fica livre 

para infectar outra célula-alvo Se o ciclo de vida do HIV não for concentração de 

interrompido através do tratamento, a infecção por este vírus se espalha pelo corpo e resulta 

na destruição do sistema imunológico do organismo (KLASSE, 2012). 

É importante ressaltar que o lopinavir e o ritonavir, ambos inibidores de proteases e 

fármacos de escolha no tratamento do HIV, apresentam alta ligação às proteínas plasmáticas, 

sendo 98 - 99% ligados à albumina e à alfa-1-glicoproteína ácida. Estas proteínas plasmáticas 

possuem um importante impacto na transferência placentária de medicamentos, sendo que 

suas concentrações podem apresentar diferenças interindividuais e sofrer modificações 

durante a infecção pelo HIV e/ou na gestação (GAVARD, et al., 2006). 

Os pacientes portadores do HIV em tratamento com inibidores de proteases e 

nucleosídeos inibidores da transcriptase reversa exibem modificações nas composições 

corporais em relação ao perfil lipídico, incluindo atrofia da gordura periférica e lipo-

hipertrofia visceral, homeostase da glicose e saúde cardiovascular. Os indivíduos infectados 

apresentam alta prevalência de dislipidemias, resistência à insulina e diabetes, e maior risco 

cardiovascular, comparado com os pacientes não infectados (CALZA et al, 2004; STANLEY 

AND GRINSPOON, 2012). 

O risco para o desenvolvimento de diabetes em pacientes portadores de HIV e não 

tratados com antirretrovirais é igual ou moderadamente maior que o da população em geral. 

No entanto, em pacientes em tratamento com antirretrovirais observa-se aumento na 

ocorrência de diabetes mellitus tipo 2. Os mecanismos envolvidos na alteração da homeostase 

da glicose pelos antirretrovirais incluem o bloqueio do transportador de glicose GLUT4 e 

modificação da sensibilidade das células β, pelos inibidores de protease, e resistência à 

insulina pelos nucleosídeos inibidores da transcriptase reversa (STANLEY AND 

GRINSPOON, 2012).  

Os pacientes infectados pelo HIV exibem dislipidemias com diminuição dos níveis de 

HDL (lipoproteína de alta densidade) e aumento dos níveis de LDL (lipoproteína de baixa 

densidade). As complicações clínicas associadas com a terapia antirretroviral altamente ativa 
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e alterações nos valores de lipídio no plasma abdominal incluem eventos cardiovasculares 

prematuros, como infarto do miocárdio e doença na artéria coronariana. O aumento nos níveis 

de triglicérides está associado com um aumento de 17% do risco de infarto agudo do 

miocárdio (CALZA et al, 2004; STANLEY AND GRINSPOON, 2012).  

Os objetivos do uso de antirretrovirais (ARV) na gravidez incluem tanto o tratamento 

da infecção da mãe quanto a prevenção da transmissão vertical (TV), a qual pode ocorrer no 

útero, durante o parto ou na amamentação. Entre o ano 2000, quando a profilaxia com ARV 

foi introduzida nos países desenvolvidos, e o ano 2009, foram registrados 269000 novos casos 

de crianças infectadas, representando uma redução de 24% no número anual de novos casos 

de crianças infectadas (MAHY et al., 2010). A replicação do vírus em crianças ocorre de 

forma mais rápida, devido a maior carga viral comparada com adultos e a progressão da 

doença ser mais acelerada. Dessa forma, a TV é considerada uma das maiores causas de 

morbidade e mortalidade infantil (GULATI et al., 2009). 

Nos países em que a amamentação é comum, a probabilidade de TV, quando a mãe 

não está realizando o tratamento com antirretrovirais é de 20 a 45%, sendo de 

aproximadamente 15 a 25% durante a gravidez, e de 5 a 20% de transmissão durante a 

amamentação. Em países desenvolvidos, os ARVs são mais eficazes e fornecidos para as 

mulheres grávidas HIV-positivas e com a amamentação limitada, o nível de transmissão 

vertical diminui para menos de 2% (MAHY et al., 2010; NEWELL AND BUNDERS, 2013). 

Dessa forma, a terapia antirretroviral promove a supressão da carga viral do HIV, restaura a 

função imune, previne a transmissão do HIV e melhora a qualidade de vida (MARGOLIS et 

al.,2014). 

 

1.3 Placenta versus transferência placentária 

 

A placenta é um órgão que forma a interface entre a circulação materna e fetal durante 

a gestação, com função de regular a troca de nutrientes e gases entre a mãe e o feto, suporte 

para produção de hormônios na gravidez e, também remover os resíduos fetais. É formada por 

tecido fetal (membrana coriônica e vilosidades coriônicas) e por tecido materno (decídua 

basal). A decídua apresenta septos que dividem o órgão em 20 a 40 compartimentos, 

denominados de cotilédones, os quais representam as unidades vasculares funcionais da 

placenta. Cada cotilédone é formado pelo endotélio capilar fetal, estroma das vilosidades e 

uma camada de trofoblasto, sendo banhado pelo sangue materno no espaço interviloso. A 

camada externa das vilosidades é formada pelo sinciciotrofoblasto multinucleado, uma 
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camada constituída de microvilosidades com borda em escova, viradas para o sangue 

materno, e uma membrana basal, virada para a circulação fetal, e que representa a barreira 

limitante para a transferência placentária da maioria dos fármacos (CECKOVA-NOVOTNA, 

2006; MYLLYNEN AND VÄHÄKANGAS, 2013). 

 A circulação feto-placentária-materna é estabelecida por volta da décima semana de 

gestação. A barreira placentária pode limitar a distribuição de fármacos administrados para o 

tratamento do feto, ou administrados para evitar a transmissão materno-fetal de doenças, 

como os inibidores de proteases. Ademais, a circulação feto-placentária-materna protege o 

feto contra o efeito de compostos nocivos (CECKOVA-NOVOTNA, 2006; GULATI et al., 

2009; RUBINCHIK-STERN AND EYAL, 2012). 

A transferência placentária depende das propriedades físico-químicas dos fármacos e 

das características fisiológicas da unidade mãe-placenta-feto. A exposição fetal aos 

medicamentos não depende apenas da transferência placentária, mas também da 

farmacocinética em ambos, mãe e feto. Muitos mecanismos estão envolvidos na transferência 

de moléculas endógenas e fármacos pela membrana do sinciciotrofoblasto e pelos capilares 

endoteliais fetais. Ela ocorre predominantemente por meio de difusão passiva, aplicada a 

moléculas com menos de 600 Da, que apresentam caráter hidrofóbico e não ionizadas. Os 

compostos ligados às proteínas plasmáticas e os fármacos de alto peso molecular não 

atravessam a placenta, sendo que o transporte por fagocitose e pinocitose não contribui 

significativamente para a transferência placentária. A metabolização dos fármacos 

transferidos pode ser realizada tanto pelo fígado imaturo do feto quanto pela placenta. O 

metabolismo imaturo de fase I e fase II no feto ocorre a partir da oitava semana após a 

concepção, mas a atividade enzimática é baixa. A eliminação ocorre por difusão de volta para 

o compartimento materno (DAWES AND CHOWIENCZYK, 2001; CAMUS et al., 2006; 

GULATI et al., 2009; RUBINCHIK-STERN AND EYAL, 2012).  

A placenta expressa várias enzimas metabolizadoras de xenobióticos, mas com 

capacidade relativamente menor em comparação com o fígado. No entanto, as enzimas 

placentárias podem catalisar a formação de metabólitos que podem ser fetotóxicos. Essas 

enzimas participam das reações de fase I (oxidação, redução e hidrólise) e de fase II 

(conjugação) do metabolismo. Dentre as enzimas de fase I, destaca-se o citocromo P450 

(CYP), com as isoformas CYP1A1, 2E1, 3A4, 3A5, 3A7, 4B1, e 19. As de fase II incluem a 

Uridina-Difosfato-Glicuronosil-Transferases (UGT), glutationa S-transferase, epóxido 

hidrolase, N-acetiltransferase e sulfotransferases (RUBINCHIK-STERN, 2012). 
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A placenta apresenta transportadores de membrana que medeiam a captação de 

compostos do sangue materno para o feto e a remoção de substrato de volta ao sangue 

materno, e seu desenvolvimento é depende da idade gestacional. Dentre os transportadores, 

destaca-se a glicoproteína-P (P-gp), uma proteína de membrana de 170 kDa, expressa na 

membrana apical de sinciciotrofoblastos, codificada pelo gene ABCB1 em humanos, e 

membro da superfamília ABC (ATP-Binding Cassette). A P-gp é um transportador de efluxo 

ATP-dependente, expressa no fígado, pulmão, adrenal, rins, intestino, e nas barreiras 

hematoencefálica e placentária. A P-gp na placenta atua na redução da exposição fetal a 

fármacos, com efluxo de substratos que variam de tamanho, desde pequenos cátions 

orgânicos, carboidratos, como polissacarídeos, até proteínas. Os substratos da P-gp são 

geralmente moléculas hidrofílicas, sendo muitas catiônicas, tais como os inibidores de 

protease, imunossupressores, opióides, antieméticos e antibióticos (CAMUS et al., 2006; 

CECKOVA-NOVOTNA, 2006; FEGHALI AND MATTISON, 2011; RUBINCHIK-STERN, 

2012, IQBAL et al., 2012). 

A expressão da P-gp pode ser modulada por inúmeros indutores. Ademais, o 

transporte de substratos pela P-gp pode ser inibido por bloqueadores, inibidores ou compostos 

denominados de "chemosensitizers" (devido sua capacidade de sensibilizar as células 

resistentes à ação de fármacos citotóxicos). A inibição da P-gp tem grande impacto na 

distribuição nos tecidos e na concentração plasmática de seus substratos, trazendo risco de 

interações fármaco-fármaco, e em contra partida oferece uma ferramenta terapêutica para 

fármacos-alvo, permitindo atravessar barreiras sangue-tecido (CAMUS et al., 2006; 

CECKOVA-NOVOTNA, 2006; CECCALDI et al.,2009).   

Os níveis da P-gp expressos na placenta podem ser alterados de acordo com o estágio 

da gravidez e também pela presença do HIV. Em mulheres infectadas pelo vírus HIV, a 

expressão da P-gp na placenta é cerca de 3,3 vezes maior que em mulheres não infectadas 

(CAMUS et al., 2006; CECCALDI et al.,2009).   

A propagação da infecção pelo HIV entre as mulheres levou ao uso de ARV em 

gestantes e seus recém-nascidos. No entanto, os inibidores de protease, que são substratos da 

P-gp, não atravessam a placenta em uma quantidade apreciável, e, portanto, podem não 

exercer uma atividade direta no útero durante todo o intervalo entre as doses. Além disso, as 

placentas de mães HIV- positivas expressam níveis significativamente mais elevados de P-gp 

em comparação com placentas de gestantes saudáveis. Dessa forma, visando aumentar a 

transferência materno-fetal de ARV, o uso de inibidores da P-gp pode ser uma opção, por 

aumentar a biodisponibilidade de medicamentos para o feto (CECKOVA-NOVOTNA, 2006). 
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Deve-se ressaltar o efeito sinérgico entre o CYP3A4 e a P-gp nos processos de 

desintoxicação, uma vez que a maioria dos compostos que são substratos da P-gp são também 

substratos do CYP3A4. Os ARV de maneira geral são substratos e indutores de ambos. No 

entanto, o ritonavir é descrito como inibidor do CYP3A4 e da P-gp (CECKOVA-NOVOTNA, 

2006; GULATI et al., 2009; PAL et al., 2011). Segundo Gulati et al. (2009), o ritonavir, 

nelfinavir e indinavir, na concentração de 5 µmol/L, aumentam a fluorescência da calceína em 

células CEM/VBL 100 (células leucêmicas que superexpressam a P-gp), indicando que a P-gp 

foi inibida.   

De acordo com van Waterschoot et al. (2010) e Heine et al. (2011), o ritonavir 

aumenta a biodisponibilidade do lopinavir principalmente por inibir o CYP3A4 intestinal, e 

não o hepático. Ressalta-se ainda que o ritonavir inibe a P-gp apenas na situação de atividade 

do CYP3A4, sugerindo que a inibição do CYP3A4 intestinal resulta em altas concentrações 

do ritonavir e na consequente saturação do transportador de efluxo P-gp. Dessa forma, o 

ritonavir ao nível intestinal preponderantemente inibe o CYP3A4, enquanto a inibição da P-

gp só apresenta relevância na situação de baixas concentrações do fármaco em função da 

atividade do CYP3A4.  

 

1.4 Bupivacaína 

 

Para a analgesia e anestesia obstétrica, as técnicas podem ser separadas em sistêmicas 

e analgotócias loco-regionais. As técnicas regionais são representadas pela analgesia peridural 

(epidural), raquianestesia, bloqueio paracervical, bloqueio do nervo pudendo e infiltração 

perineal, sendo a escolha da técnica de responsabilidade da equipe anestésico-obstétrica. 

Anestésicos locais e opióides são fármacos normalmente usados e que podem atravessar a 

placenta no momento do parto. Sendo assim, tais medicamentos devem ser administrados em 

doses pequenas para evitar a toxicidade no recém-nascido, como depressão do sistema 

nervoso central, devido ao bloqueio simpático e motor, e toxicidade cardíaca (MOISÉS, 2008; 

BRUSTUGUN et al., 2013). 

A bupivacaína [(±)-1-butil-N-(2,6-dimetilfenil)-2-piperidina carboxamida] é o 

anestésico mais usado na anestesia epidural obstétrica, devido à sua longa duração da ação. 

Está disponível comercialmente como mistura racêmica dos enantiômeros (R)-(+)-

bupivacaína e (S)-(-)-bupivacaína, de acordo com a figura 1. Estudos relatam que a 

administração de pequenas doses deste anestésico em baixas concentrações, produz efeito 
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analgésico adequado sem afetar o equilíbrio ácido-base do recém-nascido (COX et al., 1998; 

DUARTE et al., 2011). 

 
Figura 1: Enantiômeros da bupivacaína (SIDEBOTHAM et al., 1997). 

 

Os agentes anestésicos consistem em uma porção hidrofóbica (normalmente um anel 

aromático) e uma porção hidrofílica (amina terciária), separadas por uma cadeia de ligação, 

contendo ou éster ou amida. O carbono proximal ao grupo da amina terciária é um comum 

centro de isomerismo, como mostra a figura 2. Os anestésicos do tipo amida incluem a 

lidocaína, bupivacaína e prilocaína, e os ésteres incluem a cocaína e ametocaína 

(SIDEBOTHAM et al., 1997, COLUMB AND MACLENNAN, 2007). 

 

 
Figura 2: Estrutura química comum de anestésicos locais  

(COLUMB AND MACLENNAN, 2007). 
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Os anestésicos locais atuam bloqueando de forma reversível a transmissão do estímulo 

nervoso no local de aplicação, sem ocasionar alterações no nível de consciência. A 

bupivacaína bloqueia a ação de canais iônicos na membrana celular neuronal, impedindo a 

neurotransmissão do potencial de ação. A forma ionizada do anestésico liga-se de modo 

específico aos canais de sódio voltagem dependentes, inativando-os e impedindo a 

propagação da despolarização celular. A ligação específica ocorre no meio intracelular, sendo 

necessária a passagem do anestésico, em sua forma molecular, pela membrana celular 

(MARTÍN, et al, 2012; VALENZUELA, et al, 2012). 

A concentração plasmática c depende da dose, da via de administração, da 

vascularidade do local da injeção, assim como da administração em conjunto com adrenalina, 

a qual pode reduzir o pico de concentração plasmática da bupivacaína devido sua ação 

vasoconstritora. A administração intravenosa de bupivacaína racêmica em voluntários sadios 

mostra clearance total de 0,58 L/min, volume de distribuição no estado de equilíbrio de 73 L, 

meia vida de eliminação de 2,7 h e taxa de extração hepática de 0,38 (intermediária). No 

plasma, a bupivacaína liga-se à albumina e a alfa-1-glicoproteína ácida, com taxa de ligação 

proteica de 95%. A bupivacaína liga-se em maior proporção à alfa-1-glicoproteína ácida, uma 

vez que apresenta pKa equivale a 8,2 (SCOTT et al., 1997, SIDEBOTHAM et al., 1997; 

VEERING et al., 2002).  

A bupivacaína é extensivamente metabolizada no fígado, predominantemente por 

hidroxilação aromática para 4-hidroxibupivacaína e N-desalquilação para PPX 

(pipecolilxilidina), ambos mediados pelo CYP3A4 e com menor atividade farmacológica. 

Estudos com microssomos de fígado humano mostram que a formação do principal 

metabólito PPX da bupivacaína é dependente do CYP3A4, com pequena contribuição do 

CYP2C19 e CYP2D6. O metabólito PPX é hidroxilado e conjugado com o ácido glicurônico 

(GANTENBEIN et al., 2000). Estudos in vitro relatam a bupivacaina como substrato da P-gp 

(VARMA et al., 2003) e estudos em ratos evidenciam interações enantiosseletivas entre os 

isômeros da bupivacaína e a P-gp (WU et al., 2010). 

Os enantiômeros da bupivacaína exibem diferenças na farmacocinética, ligação às 

proteínas plasmáticas, eficácia e toxicidade. O enantiômero (S)-(-)-bupivacaína está associado 

a uma maior duração do efeito anestésico e menor toxicidade para o sistema nervoso central e 

cardiovascular quando comparado ao seu eutômero (R)-(+). Em voluntários saudáveis, o 

volume de distribuição, o clearance e a meia-vida de eliminação são maiores para o 

enantiômero (+)-(R)-bupivacaína, além de uma maior ligação às proteínas plasmáticas 

(SCOTT et al., 1997, SIDEBOTHAM et al., 1997, VEERING, et al., 2002). De acordo com 
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Veering et al. (2002), em pacientes saudáveis, os enantiômeros da bupivacaína apresentam 

alta ligação às proteínas plasmáticas, sendo a fração livre do enantiômero (S)-(-)-bupivacaína 

de 3,1 ± 0,8 % e do enantiômero (R)-(+)-bupivacaína de 4,6 ± 1,3 %, com relação (R)-(+)/(S)-

(-) igual a 1,51 ± 0,03. 

Para avaliar a transferência placentária dos enantiômeros da bupivacaína alguns 

estudos mostram que a taxa de transferência placentária é relativamente baixa para a 

bupivacaína, sendo de aproximadamente 26% para ambos os enantiômeros (DUARTE et al., 

2011). No entanto, em pacientes em tratamento com os ARV zidovudina, lamivudina, 

lopinavir e ritonavir, a taxa de transferência placentária dos enantiômeros (+)-(R) e (-)-(S)-

bupivacaína são próximas a 50% (RIBEIRO, 2012). 

Além de a gravidez proporcionar mudanças nas concentrações dos fármacos no 

plasma devido a alterações na farmacocinética, a infecção pelo HIV resulta em aumento na 

expressão da P-gp na placenta, enquanto o tratamento com antirretrovirais, incluindo o 

ritonavir, resulta em inibição do CYP3A4 e em baixas concentrações também da P-gp 

(CECKOVA-NOVOTNA, 2006; HEINE, et al., 2011; ISOHERRANEN, 2013).  Sendo 

assim, o estudo da disposição cinética e da transferência placentária dos enantiômeros do 

anestésico bupivacaína, um fármaco substrato da P-gp e com metabolismo dependente do 

CYP3A4, em parturientes portadoras de HIV em tratamento com antirretrovirais, incluindo o 

ritonavir, apresenta grande relevância clínica. 
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6. Conclusões 

 

• Os métodos desenvolvidos e validados para a análise sequencial dos enantiômeros (+)-

(R)-bupivacaína e (-)-(S)-bupivacaína como concentração total e como concentração 

livre em plasma são compatíveis com a aplicação em estudo de farmacocinética em 

parturientes por apresentar as vantagens do baixo volume de plasma (200 µL), corrida 

cromatográfica de aproximadamente 8 minutos, simples procedimento de extração 

líquido-líquido, baixo LIQ (0,25 ng de cada enantiômero/mL de plasma como 

concentração total e 0,125 ng de cada enantiômero/mL de plasma como concentração 

livre), extensa linearidade (0,25-500 ng de cada enantiômero/mL de plasma como 

concentração total e 0,125 10 ng de cada enantiômero/mL de plasma como 

concentração livre) e estabilidade assegurada em estudos de curta duração, ciclos de 

congelamento e pós-congelamento e pós-processamento. 

 

• A farmacocinética da bupivacaína administrada por via epidural a parturientes 

portadoras do HIV em tratamento com ARV é enantiosseletiva com acúmulo 

plasmático do enantiômero (S)-(-)-bupivacaína, com razão AUC 
(R)/(S) igual a 0,91 (p 

<0,05). A fração livre no plasma (Fu) é maior para o enantiômero (R)-(+)-bupivacaína 

(9% (6 – 12) quando comparado ao  enantiômero (S)-(-)-bupivacaína 6 % (4 – 9) (p < 

0,05). 

 

• O tratamento com ARV, incluindo o ritonavir, infere interação enantiosseletiva entre 

os enantiômeros da bupivacaína e a P-gp placentária, com observação de maior 

inibição para o enantiômero (R)-(+)-bupivacaína. 
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