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RESUMO 
 

SILVA, F. G. Influência do Diabetes mellitus e da insuficiência renal 
crônica em tratamento dialítico na farmacocinética e farmacodinâmica do 
carvedilol em pacientes hipertensos. 2008. Tese de Doutorado- Faculdade de 
Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, São 
Paulo. 
 
O carvedilol é um fármaco utilizado na terapêutica da hipertensão e da 
insuficiência cardíaca congestiva. É disponível para uso clínico como racemato 
e seus enantiômeros apresentam atividade semelhante sobre os receptores α1-

adrenérgicos, sendo que o enantiômero S-(-) é mais ativo como antagonista dos 
receptores β adrenérgicos. O presente estudo visa investigar a influência do 
Diabetes mellitus (DM) tipo 2  e da insuficiência renal crônica (IRC) em 
pacientes em diálise peritoneal ambulatorial contínua (DPAC) na 
farmacocinética enantiosseletiva e na farmacodinâmica do carvedilol em 
pacientes hipertensos. Os pacientes hipertensos investigados divididos nos 
grupos controle (n=8), DM tipo 2 (n=8) e IRC em DPAC (n=6) receberam dose 
única p.o. de 25 mg de carvedilol racêmico. Os enantiômeros do carvedilol e 
metabólitos 4-hidroxifenil e O-desmetilcarvedilol foram analisados no sistema 
LC-MS/MS empregando coluna quiral e fase móvel constituída por mistura de 
metanol: ácido acético: dietilamina. O método foi linear no intervalo de 
concentrações de 0,1-100 ng de cada enantiômero do carvedilol/mL de líquido 
de diálise, 0,2-200 ng de cada enantiômero do carvedilol/mL de plasma, 2,5-
2500 ng de cada enantiômero do carvedilol, 4-hidroxifenil e O-
desmetilcarvedilol/mL de urina. Os parâmetros farmacocinéticos foram 
calculados empregando o programa WinNonlin. O teste de Wilcoxon foi usado 
para avaliar as razões enantioméricas dentro dos grupos e o teste de Mann-
Whitney foi utilizado para avaliar as diferença dos parâmetros farmacocinéticos 
entre os grupos. Na investigação do fenótipo oxidativo tipo metoprolol todos os 
pacientes incluídos no estudo foram fenotipados como metabolizadores 
extensivos. Os pacientes investigados com DM tipo 2 comparados com o grupo 
controle não apresentaram alterações na farmacocinética e farmacodinâmica 
(PK-PD) do carvedilol. Os pacientes com IRC em DPAC apresentaram valores de 
clearance (CL/F) dos enantiômeros R-(+) - e S-(-)-carvedilol de 25,17 e 27,89 
L/h, respectivamente, sendo significativamente inferiores aos obtidos para os 
pacientes do grupo controle (76,76 e 142,0 L/h). As razões de AUCR/S foram de 
2,27 para os pacientes do grupo controle e de 0,97 para os pacientes com IRC 
em DPAC. Os pacientes com IRC em DPAC não mostraram enantiosseletividade 
na farmacocinética do carvedilol em razão do acúmulo plasmático preferencial 
do enantiômero com atividade β-bloqueadora S-(-)-carvedilol. 
 

Palavras chave: carvedilol, enantiômeros, farmacocinética, farmacodinâmica, 
Diabetes mellitus, insuficiência renal crônica, diálise peritoneal ambulatorial 
contínua.  

 



1. INTRODUÇÃO 

 

A existência de um centro quiral na estrutura química resulta na 

formação de dois enantiômeros. Os enantiômeros são caracterizados por 

diferentes orientações espaciais e podem manifestar diferentes efeitos 

farmacológicos em razão das exigências conformacionais implícitas no 

processo de ligação dos fármacos a receptores específicos (RODEN, 1994). 

A identificação de fatores responsáveis pelas concentrações plasmáticas 

com razões enantioméricas diferentes da unidade, contribui na definição das 

origens de variabilidade individual na resposta aos fármacos empregados na 

terapêutica. Os fatores genéticos e a interação de fármacos são reconhecidos 

como preponderantes. Por outro lado, a influência de doenças é ainda muito 

pouco investigada (DUCHARME; FERNANDEZ; GIMENEZ, 1996; KROEMER; 

FROMM; EICHELBAUM, 1996; RODEN, 1994; SOWERS, 2003). 

Certas patologias acarretam alterações nos processos farmacocinéticos 

enantiosseletivos e essas alterações se devem principalmente a modificações 

nas concentrações de proteínas, alterações na atividade de enzimas 

responsáveis pelo metabolismo de fármacos e alterações da função renal, 

hepática entre outras. A atividade enzimática e a expressão de genes do 

Citocromo P450 (CYP) podem ser profundamente alteradas por doenças, 

entretanto essas alterações podem ser enzima seletiva e a seletividade variar 

dependendo da doença (CHENG; MORGAN, 2001). 

O Diabetes mellitus (DM) é uma doença multifatorial decorrente da falta 



de insulina e/ou da incapacidade da insulina de exercer adequadamente seus 

efeitos. A classificação do DM pode ser observada na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Classificação do Diabetes mellitus (CONSENSO BRASILEIRO SOBRE 

DIABETES, 2002). 

Tipo 1: Destruição da célula beta geralmente ocasionando deficiência absoluta de 

insulina, de natureza auto-imune ou idiopática. 

Tipo 2: Varia de predominância de resistência insulínica com relativa deficiência 

de insulina a um defeito predominantemente secretório, com ou sem resistência 

insulínica. 

Outros tipos específicos: 

- Defeitos genéticos funcionais da célula beta; 

- Defeitos genéticos na ação da insulina 

- Doenças do pâncreas exócrino; 

- Endocrinopatias; 

- Induzidos por fármacos e agentes químicos; 

- Infecções; 

- Formas incomuns de diabetes imuno-mediado; 

- Outras síndromes genéticas geralmente associadas ao diabetes. 

Diabetes gestacional 

 

O DM caracteriza-se por hiperglicemia crônica, freqüentemente 

acompanhada de dislipidemia, hipertensão arterial e disfunção endotelial. As 

conseqüências do DM a longo prazo decorrem de alterações micro e 

macrovasculares que levam a disfunção, dano ou falência de vários órgãos. As 

complicações crônicas incluem a nefropatia, com possível evolução para 

insuficiência renal, a retinopatia, com a possibilidade de cegueira e/ou 



neuropatia, com risco de úlceras nos pés, amputações, artropatia de Charcot e 

manifestações de disfunção autonômica, incluindo disfunção sexual. Pessoas 

com diabetes apresentam risco maior de doença vascular aterosclerótica, como 

doença coronariana, doença arterial periférica e doença vascular cerebral. Os 

sintomas decorrentes de hiperglicemia acentuada incluem perda inexplicada de 

peso, poliúria, polidipsia, algumas vezes polifagia e infecções. Mesmo em 

indivíduos assintomáticos poderá haver hiperglicemia discreta, porém em grau 

suficiente para causar alterações funcionais ou morfológicas por um longo 

período antes que o diagnóstico seja estabelecido (CONSENSO BRASILEIRO 

SOBRE DIABETES, 2002; AMERICAN DIABETES ASSOCIATION, 2008).  

  A Hipertensão Arterial (HA) é cerca de duas vezes mais freqüente entre os 

indivíduos diabéticos quando em comparação com a população geral 

(HYPERTENSION IN DIABETES STUDY GROUP, 1993). Estão amplamente 

comprovados os benefícios do tratamento anti-hipertensivo, reduzindo a 

incidência e a mortalidade por doença cardiovascular na população diabética 

(UKPDS, 1998). A HA tem particularidades quando presente em um ou outro 

tipo de DM. No tipo 2, a HA faz parte do espectro da síndrome metabólica, 

estando presente em cerca de 50% dos pacientes no momento do diagnóstico 

do DM. Já no DM do tipo 1, a HA manifesta-se tardiamente, associando-se ao 

aparecimento da microalbuminúria e torna-se mais intensa e freqüente à 

medida que progride para as fases de macroproteinúria e diminuição da função 

renal.  (CONSENSO BRASILEIRO SOBRE DIABETES, 2002).  

Estudos clínicos e experimentais vêm demonstrando que o DM pode 



alterar a disposição cinética e o metabolismo de fármacos em uso na clínica, 

como alterações de diversas enzimas, dentre as quais do sistema citocromo P450 

(CYP) provocando modificações diferenciadas na expressão de suas isoformas 

(NEUGEBAUER et al., 1987).  

O DM experimental induzido em ratos tende a suprimir a expressão do 

CYP1A2, CYP2C11, CYP2C13 e CYP3A2 e a induzir a expressão do CYP2A1, 

CYP2B1, CYP2C12, CYP4A1 e CYP2E1 (SCHENKMAN, 1991; IBER et al., 2001).  

Zysset e Sommer (1986), relatam a influência do diabetes experimental 

induzido em ratos por estreptozotocina no metabolismo da C-aminopirina. Os 

autores observaram alterações na concentração de CO2 exalado com redução 

de 18% nos machos e aumento de 19% nas fêmeas.  

Xiaotao e Hall (1995), observaram enantiosseletividade no metabolismo 

do fenoprofeno em ratos diabéticos com relatos de aumento da constante de 

velocidade de formação do metabólito ibuprofenila-coenzima A com 

conseqüente aumento da fração de inversão do enantiômero S ao 

correspondente R. Ermami, Pasuto e Jamali (1998), relatam que o diabetes 

experimental induzido em ratos aumenta o clearance renal e não renal de 

ambos os enantiômeros da hidroxicloroquina. Matzke et al. (2000), reportam 

que o metabolismo da antipirina é induzido em pacientes portadores de DM 

tipo 1, sugerindo aumento na atividade do CYP1A2. Hannon-Fletcher et al. 

(2001), reportam que a expressão do CYP2E1 é elevada em pacientes 

portadores de DM tipo 1.  

Shimojo (1994), relata que o aumento da atividade dos CYPs 2A1, 2C6, 



2C7, 3A2 e 4A3 em microssomos hepáticos de ratos tratados com 

estreptozotocina retorna aos níveis normais após o tratamento com insulina. 

Este fato foi anteriormente relatado por outros autores como Barnett, Flatt e 

Ionnides (1990). Sidhu e Omiecinski (1999), também relatam reversão da 

indução das isoformas CYP2B1 e CYP2B2 em cultura de hepatócitos de ratos 

Wistar tratados com fenobarbital e posteriormente com insulina.  

Estudos clínicos e experimentais do nosso grupo de pesquisa têm 

mostrado que o DM altera o metabolismo enantiosseletivo dos fármacos quirais 

disponíveis na clínica como misturas racêmicas. Rocha, Coelho e Lanchote 

(2002), investigaram a estereosseletividade na farmacocinética da fluvastatina 

em ratos com diabetes experimental induzida por estreptozotocina. Os autores 

relatam redução na razão AUC(-)/AUC(+)  em razão do aumento no clearance do 

enantiômero (-)-(3S,5R)-fluvastatina nos animais diabéticos. Marques et al. 

(2002), investigaram a enantiosseletividade na disposição cinética da 

nisoldipina em pacientes hipertensos portadores de DM tipo 2 e empregaram a 

lidocaína como fármaco marcador do CYP3A4. Os dados obtidos sugerem que o 

diabetes inibe o CYP3A4 com conseqüente redução no clearance de ambos os 

enantiômeros. Poggi et al. (2004), também relatam aumento no metabolismo do 

fenoprofeno em ratos com DM experimental induzido por estreptozotocina com 

sugestão de aumento unidirecional na velocidade de inversão quiral do 

enantiômero R ao eutômero S-fenoprofeno.  

A maioria dos pacientes com insuficiência renal é hipertensa. Há claras 

evidências de que a hipertensão arterial constitui um importante fator de risco 



na progressão da doença renal (BARNETT; FLATT; IONNIDES, 1990, MATZKE 

et al., 2000). 

Em estudo recente com pacientes crônicos de hemodiálise nos Estados 

Unidos, Agarwal et al. (2003), reportaram que a hipertensão tem prevalência de 

72% nesses pacientes e está associada a um índice de mortalidade anual de 

23%.  

Os pacientes com a função renal reduzida podem apresentar respostas 

inesperadas a doses terapêuticas de muitos fármacos. Esta resposta é 

normalmente resultante de alterações na distribuição, metabolismo ou 

excreção renal. A principal alteração farmacocinética na insuficiência renal é 

certamente a redução na excreção renal, com observação de redução do 

clearance renal e acúmulo plasmático principalmente de fármacos com alta 

fração eliminada (Fel) na urina sob forma inalterada. Há um aumento no 

volume de distribuição dos fármacos hidrofílicos devido à retenção de líquidos. 

Um fator de grande importância na determinação do volume de distribuição é a 

ligação às proteínas plasmáticas, que pode ser alterada principalmente para 

fármacos de caráter ácido. Ocorre uma redução na ligação à albumina devido à 

retenção de substâncias endógenas que competem pelo sítio de ligação. O 

metabolismo pode ser alterado nesta patologia, podendo estar induzido ou 

inibido. As reações de hidrólise e acetilação são amplamente reduzidas e a 

conjugação com o ácido glicurônico e sulfonato pode estar normal ou reduzida. 

As reações de oxidação podem ser afetadas de diferentes formas, podendo estar 



reduzidas, normais ou até induzidas (ROSTAMI-HODJEGAN; KROEMER; 

TUCKER, 1999).  

Em um trabalho de investigação de pacientes hipertensos com 

insuficiência renal crônica (IRC) leve a moderada foi mostrado aumento 

considerável nos clearances da antipirina e nifedipina por indução do CYP3A 

(LANCHOTE; PING; SANTOS, 1996).  

Com a progressão da doença renal, a terapia renal substitutiva é 

oferecida ao paciente e consiste de diálise ou transplante renal. A grande 

maioria dos pacientes irá necessitar de tratamento dialítico, que pode ser 

dividido em duas modalidades principais: hemodiálise e diálise peritoneal. 

 A diálise peritoneal representa uma alternativa de tratamento para 

pacientes com IRC em estágio terminal, é tecnicamente simples e não exige 

profissionais altamente especializados para a sua realização. O implante de um 

catéter direto no peritôneo com infusão e drenagem de fluidos pode contribuir 

na eliminação de fármacos, embora para a maioria dos medicamentos o 

clearance seja baixo (TAYLOR et al., 1996). As trocas das bolsas de diálise 

podem ser realizadas manualmente, um procedimento denominado de diálise 

peritoneal ambulatorial contínua (DPAC).  A diálise peritoneal automatizada 

(APD), também conhecida como diálise peritoneal cíclica contínua (CCPD) 

permite várias trocas do líquido através de uma máquina cicladora no período 

noturno, reduzindo a necessidade de realização de trocas durante o dia 

(ELLAN; WILKIE, 2007). 



A diálise peritoneal não parece modificar as alterações desencadeadas 

pela IRC no metabolismo de fármacos. Recentemente, mostrou-se que 

hepatócitos de ratos incubados com soro de pacientes com insuficiência renal 

crônica grave, mas não com soro de indivíduos saudáveis, são capazes de 

modificar a expressão do CYP. Esse mesmo padrão de resposta é observado em 

pacientes submetidos à hemodiálise, sendo que o soro removido de pacientes 

transplantados se comporta de forma análoga a indivíduos sadios. Esses dados 

sugerem que o soro de pacientes urêmicos contém mediadores capazes de 

reduzir a expressão gênica do CYP hepático e que esses fatores persistem 

mesmo durante a terapia dialítica (MICHAUD et al., 2005). 

Em adição à influência da IRC, a modalidade do tratamento dialítico 

pode agregar mais um fator de variabilidade nas propriedades farmacocinéticas 

de um determinado medicamento. O impacto da diálise dependerá da 

modalidade em uso pelo paciente (diálise peritoneal ou hemodiálise), do 

tamanho molecular do fármaco, da capacidade de ligação às proteínas 

plasmáticas e do volume de distribuição. De um modo geral, fármacos com 

peso molecular maior do que 1000 daltons, com volume de distribuição maior 

que 2 L/Kg e com alta ligação às proteínas plasmáticas sofrem pouca ou 

nenhuma influência do processo de diálise (BAUER, 2001).  

A associação entre insuficiência cardíaca congestiva (ICC) e IRC é 

extremamente comum. Em estudo populacional americano (NHANES III) a 

prevalência de ICC em pacientes com IRC, definidos pela presença de 

creatinina sérica acima de 1,7mg/dl, foi de 27,6%, comparada com 1,8% na 



população com função renal normal. Esses dados mostram que pacientes 

portadores de IRC tem cerca de 15 vezes mais chance de desenvolverem ICC 

que pacientes com função renal normal (OBRADOR; PEREIRA; KAUSZ, 2002; 

SILVERBERG et al., 2004).  

O cenário torna-se ainda mais dramático para os pacientes em 

tratamento dialítico, sendo que a prevalência reportada de ICC atinge valores 

entre 60-70%, considerando pacientes em início de tratamento dialítico 

(AVORN et al., 2002). Em cerca de 75% desses pacientes, a causa da ICC é a 

doença arterial coronariana, freqüentemente associada à HA, uma das 

condições em que o uso de β-bloqueadores é preconizado como agente 

hipotensor (SCHREIBER, 2003). Vale ressaltar a grande prevalência do uso 

dessa classe de anti-hipertensivos em pacientes em tratamento dialítico. De 

acordo com Agarwal et al. (2003), os β-bloqueadores correspondem a 39% da 

medicação empregada para o controle da hipertensão em pacientes crônicos de 

hemodiálise nos Estados Unidos.  Em pacientes com função renal normal, há 

sólida evidência de que o tratamento com os β-bloqueadores como carvedilol, 

bisoprolol e metoprolol causam redução significativa da mortalidade 

cardiovascular em pacientes com ICC (JESSUP; BROZENA, 2003). Em 

pacientes com ICC e com IRC avançada as informações são mais restritas, mas 

apontam para o mesmo benefício. Neste contexto, Cice et al. (2003), avaliaram 

os efeitos do carvedilol na mortalidade e morbidade de 114 pacientes dialíticos 

com ICC sintomática (New York Heart Association - NYHA Classe II e III) e 



constataram uma redução de cerca de 30% de casos fatais nos pacientes que 

receberam carvedilol frente ao placebo.  

O carvedilol, 1- (carbazol-4-iloxi) -3-[2-(o-metoxifenoxi) etil] -2-propranol 

(figura 1), é um β-bloqueador não seletivo desprovido de atividade 

simpatomimética intrínseca, porém, com efeito antagonista para receptores α1 - 

adrenérgicos. Seu mecanismo de ação hipotensor envolve produção de 

vasodilatação periférica, além dos clássicos efeitos descritos para o β-bloqueio 

adrenérgico, ou seja, redução da atividade de renina plasmática, bradicardia 

com redução do débito cardíaco e elevação da produção de prostaglandinas 

vasodilatadoras. O carvedilol é comercializado como racemato e seus 

enantiômeros apresentam atividade semelhante sobre os receptores α1 - 

adrenérgicos, sendo que o enantiômero S-(-) é mais potente como antagonista 

dos receptores β adrenérgicos (GEHR; TENERO; BOYLE, 1999; MEHVAR; 

BROCKS, 2001).  

Como os demais β-bloqueadores, o carvedilol é rapidamente absorvido no 

trato gastrintestinal, atingindo a concentração plasmática máxima em 1 a 2 

horas. É um fármaco lipofílico com volume de distribuição de 

aproximadamente 2L.kg-1. A ligação do carvedilol às proteínas plasmáticas, 

principalmente a albumina é de aproximadamente 98%, sendo maior para o 

enantiômero R-(+)-carvedilol (FUJIMAKI; MURAKOSHI; HAKUSUI, 1990). É 

extensivamente metabolizado pelo fígado, o que determina sua baixa 

biodisponibilidade oral (25 a 35%). A meia-vida de eliminação varia de 7 a 10 

horas após administração oral (VON-MOLLENDORFF; REIFF; NEUGEBAUER, 



1987). A eliminação é predominantemente biliar, somente 2% da dose é 

excretada pelos rins como fármaco inalterado. O clearance plasmático varia de 

500 a 700 L.min-1. O clearance do S-(-)-carvedilol é maior do que do R-(+)-

carvedilol, contribuindo para a maior concentração plasmática desse último 

(GEHR; TENERO; BOYLE, 1999; ZHOU; WOOD, 1995).  

O metabolismo do carvedilol é enantiosseletivo, sendo as concentrações 

plasmáticas do R-(+)-carvedilol aproximadamente três vezes maiores do que as 

concentrações plasmáticas do S-(-)-carvedilol. A biodisponibilidade oral do R-

(+)- carvedilol é cerca de 2 vezes maior do que a do seu antípoda  (30% para a 

forma R e 15% para a forma S), uma indicação de enantiosseletividade 

significativa no efeito de primeira passagem (GEHR; TENERO; BOYLE, 1999; 

NEUGEBAUER; NEUBERT, 1991). Os enantiômeros R-(+) e S-(-) são 

metabolizados nos microssomas hepáticos humanos a 4-hidroxifenil, 5-

hidroxifenil e 8-hidroxifenilcarvedilol e a O-desmetil (ODMC) carvedilol (Fig.1).  

O enantiômero S-(-)-carvedilol é metabolizado mais rapidamente que o 

enantiômero R-(+), embora as mesmas isoformas do CYP estejam envolvidas em 

ambos os casos. O CYP2D6 é o principal responsável pela formação do 4-

hidroxifenilcarvedilol e do 5-hidroxifenilcarvedilol, mas o CYP2E1, CYP2C9 e 

CYP3A4, também apresentam contribuição significativa (OLDHAM; CLARKE, 

1997). 

       A produção do O-desmetilcarvedilol (ODMC) está claramente associada 

ao CYP2C9, embora existam evidências do envolvimento parcial do CYP2D6, 



CYP1A2 e CYP2E1. O CYP1A2 é a principal enzima envolvida no metabolismo 

do carvedilol ao 8OHC (OLDHAM; CLARKE, 1997). 

O metabolismo do carvedilol envolve um sistema enzimático complexo e a 

disposição de cada enantiômero depende da atividade das isoformas do CYP 

nos diferentes pacientes. As vias de metabolização não oxidativas de 

conjugação com o ácido glicurônico e sulfonato, já foram descritas e 

constituem também fatores determinantes na disposição cinética do carvedilol 

(NEUGEBAUER; NEUBERT, 1991; OLDHAM; CLARKE, 1997).  Os metabólitos 

ODMC, 4-hidroxifenil e do 5-hidroxifenilcarvedilol foram identificados no 

homem e todos possuem atividade β-bloqueadora. Com base na potência 

relativa do efeito farmacológico e na concentração desses metabólitos no 

plasma, somente o 4-hidroxifenilcarvedilol parece contribuir significativamente 

com a atividade beta-bloqueadora do carvedilol (GEHR; TENERO; BOYLE, 

1999). O metabólito ODMC apresenta uma pequena atividade β-bloqueadora e 

é encontrado no plasma em concentrações dez vezes menores do que o 

carvedilol (VON-MOLLENDORFF; REIFF; NEUGEBAUER, 1987). 



 

Figura 1. Biotransformação do carvedilol; * centro quiral (OLDHAM; CLARKE, 1997). 

 

As diferenças na farmacodinâmica e nas propriedades farmacocinéticas 

são decorrentes de fatores como via de administração, idade, sexo, estado 

patológico, enantiosseletividade e polimorfismo genético.  Existe uma 

considerável variação genética no metabolismo dos fármacos (OLDHAM; 

CLARKE, 1997). 

O CYP2D6 está envolvido no metabolismo do carvedilol. A freqüência de 

metabolizadores lentos (PM) na população caucasiana é de 7%, com observação 

de alta freqüência dos alelos CYP2D6*4 e CYP2D6*5. Como o clearance do S-(-

)- carvedilol é maior do que o do R-(+)-carvedilol, devido a metabolização 



estereosseletiva, em metabolizadores lentos de debrisoquina (fármaco marcador 

da atividade do CYP2D6) o clearance do R-(+)-carvedilol é ainda menor, 

podendo resultar em maiores concentrações plasmáticas deste enantiômero e 

em possível aumento do efeito β-bloqueador (MIZUTANI, 2003; RENSTSCH, 

2002; SHAW, 2001; ZHOU; WOOD, 1995). 

Cice et al. (2003), avaliaram os efeitos do carvedilol na mortalidade e 

morbidade de 114 pacientes dialíticos com cardiomiopatia e constataram um 

aumento médio de 2 anos  na sobrevida desses pacientes. Gehr, Tenero e Boyle 

(1999), avaliaram a farmacocinética e a enantiosseletividade do carvedilol e de 

seus metabólitos, em pacientes com IRC, porém não ainda em hemodiálise. Os 

resultados indicam alterações modestas nos parâmetros farmacocinéticos e 

não apontam a necessidade de alterações de dose nesses estados patológicos. 

Masumura et al. (1992), investigaram a farmacocinética e a eficácia do 

carvedilol em pacientes com insuficiência renal e em hemodiálise. Segundo os 

autores, os resultados obtidos indicam que o carvedilol é um fármaco seguro e 

eficaz e ajustes de dose não são necessários nessas situações clínicas. Trata-

se, porém de estudo não enantiosseletivo.  

Vale ressaltar a grande prevalência do uso de β-bloqueadores em pacientes 

em tratamento dialítico. De acordo com Agarwal et al. (2003), essa classe de 

anti-hipertensivos corresponde a 39% da medicação empregada para o controle 

da hipertensão em pacientes crônicos de hemodiálise nos Estados Unidos. No 

presente estudo pretende-se avaliar a enantiosseletividade na disposição 

cinética e no metabolismo do carvedilol em pacientes hipertensos com IRC em 



tratamento dialítico, diálise peritoneal ambulatorial contínua (DPAC), em 

pacientes hipertensos com função renal normal e em pacientes hipertensos 

com DM tipo 2.  Propõe-se ainda a correlação desses dados com a 

farmacodinâmica do carvedilol avaliada em função das alterações na freqüência 

cardíaca induzidas pelo handgrip. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. CONCLUSÃO 

 

� O método desenvolvido e validado para a análise dos enantiômeros do 

carvedilol em plasma e líquido de diálise apresenta limites de confiança 

compatíveis com a aplicação em estudos clínicos de administração de 

dose única do carvedilol racêmico; 

 

� O método desenvolvido e validado para a análise dos enantiômeros dos  

carvedilol e dos metabólitos 4-hidroxifenilcarvedilol e O-

desmetilcarvedilol em urina, com inclusão do procedimento de hidrólise 

enzimática, apresenta limites de confiança compatíveis com a aplicação 

em estudos clínicos de administração de dose única do carvedilol 

racêmico; 

 

� O método desenvolvido e validado para a análise do metoprolol e α-

hidroximetoprolol em plasma apresenta limites de confiança compatíveis 

com a aplicação em estudos clínicos de investigação do fenótipo oxidativo 

tipo metoprolol; 

 

� Todos os pacientes incluídos na investigação foram fenotipados como 

metabolizadores extensivos do metoprolol; 

 



� O Diabetes mellitus tipo 2 não altera a farmacocinética dos enantiômeros 

do carvedilol em pacientes hipertensos. 

 

� O Diabetes mellitus tipo 2 não altera a  farmacodinâmica (PK-PD) do 

carvedilol avaliada com base na alteração da freqüência cardíaca 

induzida pelo handgrip em pacientes hipertensos.  

 

� Os pacientes portadores de insuficiência renal crônica em diálise 

peritoneal ambulatorial contínua exibem maiores concentrações 

plasmáticas, menores valores de clearance aparente e prolongamento das 

meias-vidas de eliminação para ambos os enantiômeros do carvedilol, 

mas em maior extensão para o enantiômero com atividade β-bloqueadora 

S-(-)-carvedilol. 

 

� Os pacientes portadores de insuficiência renal crônica em diálise 

peritoneal ambulatorial contínua mostram perda da enantiosseletividade 

na disposição cinética do carvedilol. 
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