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RESUMO 
 

PINTO, L.S.R. Influência da inibição da P-gp pela fluoxetina na disposição cinética 

dos enantiômeros da fexofenadina em parturientes e suas relações com a 

transferência placentária. 2015. 107f. Tese (Doutorado) Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2014. 

 

Interações medicamentosas envolvendo a glicoproteína-P (P-gp) intestinal e 

placentária são determinantes na disposição cinética e transferência placentária de 

medicamentos durante a gestação. A fexofenadina, fármaco anti-histamínico, está 

disponível na clínica como racemato com indicação de uso durante a gravidez para o 

tratamento da rinite alérgica sazonal e urticária crônica. Considerando a fexofenadina 

como um substrato da P-gp e a fluoxetina, fármaco antidepressivo indicado durante a 

gravidez, um inibidor da P-gp, o presente estudo investiga a influência da fluoxetina na 

disposição cinética enantiosseletiva da fexofenadina em parturientes e suas relações 

com a transferência placentária in vivo e ex vivo. No estudo in vivo foram investigadas 

16 parturientes, sendo 8 incluídas no grupo Controle e 8 incluídas no grupo Interação. 

Todas as parturientes investigadas receberam dose única oral de 60mg
 
de fexofenadina 

racêmica, enquanto as parturientes do grupo Interação receberam também dose única 

oral de 40mg de fluoxetina racêmica 3 h antes da administração da fexofenadina. As 

amostras seriadas de sangue e urina foram colhidas até 48 h após a administração da 

fexofenadina. Na resolução do parto (2-3 h após a administração da fexofenadina) 

foram coletadas simultaneamente amostras de sangue materno, venoso e arterial do 

cordão umbilical e do espaço interviloso placentário. No modelo ex vivo, a 

farmacocinética transplacentária dos enantiômeros da fexofenadina foi avaliada em 4 

lóbulos de placenta humana. Os enantiômeros da fexofenadina foram determinados nas 

amostras de plasma, urina e solução de perfusão placentária por LC-MS/MS acoplado 

a coluna de fase estacionária quiral Chirobiotic
®

 V. A análise farmacocinética foi 

realizada empregando o programa WinNonlin e os testes estatísticos foram realizados 

com o auxílio do programa R. A disposição cinética da fexofenadina é enantiosseletiva 

no plasma materno com maiores valores de AUC0-∞ (423,20 vs 267,67 ng×h/mL) e 

menores valores de volume de distribuição aparente (621,37 vs 889,83 L), clearance 

total aparente (66,20 vs 105,05 L/h) e clearance renal aparente (5,25 vs 8,78 L/h) para 

o distômero (R)-(+)-fexofenadina. A transferência placentária da fexofenadina é 

limitada com razões de concentrações plasmáticas veia umbilical/veia materna de 

aproximadamente 0,16 para ambos os enantiômeros. As razões enantioméricas R-

(+)/S-(-) de aproximadamente 1,7 nos compartimentos materno e fetal sugerem que a 

P-gp placentária não discrimina entre os enantiômeros da fexofenadina. A 

administração de dose única oral de 40 mg de fluoxetina racêmica 3 h antes da 

administração da fexofenadina  aumentou os valores de AUC0-∞ (376,09 vs 267,67 

ng×h/mL) e reduziu os valores de clearance total aparente (74,37 vs 105,05 L/h) e 

clearance renal aparente (3,50 vs 8,78 L/h) somente para o eutômero (S)-(-)-

fexofenadina, inferindo inibição enantiosseletiva da P-gp intestinal.  A administração 

de dose única oral de 40 mg de fluoxetina racêmica 3 h antes da administração da 

fexofenadina [concentrações plasmáticas materna no momento da extração fetal de 11, 

9, 7 e 3 ng/mL, respectivamente para os enantiômeros (S)-(+)-fluoxetina,         (R)-(-)-

fluoxetina, (S)-(+)-norfluoxetina e (R)-(-)-norfluoxetina] não altera as razões de 



concentrações plasmáticas veia umbilical/veia materna e as razões enantioméricas              

R-(+)/S-(-) nos compartimentos materno e fetal. No modelo ex vivo, a transferência 

placentária da fexofenadina é lenta e limitada com razões de concentrações 

reservatório fetal/reservatório materno de aproximadamente 0,18 para ambos os 

enantiômeros. As razões enantioméricas R-(+)/S-(-) de aproximadamente 1,0 nos 

compartimentos materno e fetal confirmam que a P-gp placentária não discrimina entre 

os enantiômeros da fexofenadina. As concentrações clinicamente relevantes de 50 ng de 

cada enantiômero da fluoxetina/mL não alteram as razões de concentrações 

reservatório fetal/reservatório materno, a velocidade de transferência placentária e as 

razões enantioméricas R-(+)/S-(-) nos compartimentos materno e fetal. As razões de 

concentrações dos enantiômeros da fexofenadina reservatório fetal/reservatório 

materno obtidas no modelo ex vivo são similares às razões obtidas no estudo clínico de 

concentrações plasmáticas veia umbilical/veia materna, inferindo a validade do modelo 

ex vivo de predição da transferência placentária in vivo dos enantiômeros da 

fexofenadina. Concluindo, os estudos in vivo e ex vivo permitem inferir que a 

fluoxetina inibe de maneira enantiosseletiva a P-gp intestinal e não inibe a  P-gp 

placentária em concentrações clinicamente relevantes. 

 

Palavras-chave: Parturiente. P-gp. Fexofenadina. Farmacocinética. Enantiômeros. 

Fluoxetina. Transferência placentária. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ITRODUÇÃO 

 

O uso de medicamentos pode ser requerido no tratamento de doenças, induzidas 

ou não pela gestação, que possam acometer a mãe (náuseas e vômitos, asma, epilepsia, 

hipertensão, diabetes, doenças infecciosas, depressão), a placenta (malária) ou o feto 

(taquicardia) (FDA, 2004; GEDEON & KOREN, 2006; ANGER & PIQUETTE-

MILLER, 2008; FEGHALI & MATTISON, 2011; RUBINCHIK-STERN & EYAL, 

2012; KE et al., 2014; EVAIN-BRION; BERVEILLER; GIL, 2014; STAUD & 

CECKOVA, 2015).  

A expansão da faixa etária reprodutiva aumenta o número de mulheres que 

possam necessitar de medicamentos para doenças presentes na gravidez (STIKA & 

FREDERIKSEN, 2007). Na América do Norte, aproximadamente 85% das mulheres 

grávidas utilizam medicamentos, sendo que a média de prescrição para cada mulher é de 

2,3 medicamentos (MICHELL et al., 2011). No Brasil, a prevalência do uso de 

medicamentos durante a gestação é de 90%, correspondendo a uma média de 4,1 

medicamentos por gestante, dos quais 83,6% são oriundos de prescrição médica 

(SANTOS; ALENCAR; ALENCAR, 2013).  

 A farmacoterapia durante a gravidez busca maximizar a eficácia terapêutica e 

minimizar os riscos de toxicidade materna, fetal e placentária. O fato de a gravidez ser 

um estado dinâmico que exibe numerosas mudanças fisiológicas, metabólicas e faz ser 

errôneo assumir que a farmacocinética, farmacodinâmica, eficácia e segurança 

terapêutica são as mesmas para homens adultos e mulheres não grávidas (ANDERSON, 

2005; ABDULJALIL et al., 2012; ISOHERRANEN, 2013; KE et. al., 2014).  

As alterações fisiológicas induzidas pela gravidez se pronunciam com mais 

evidência no terceiro trimestre da gestação e perduram até que se retorne a homeostase 

de cada sistema no período pós-parto, com consequente impacto na farmacodinâmica e 

farmacocinética nos períodos pré, peri e pós-natal (FDA, 2004; KE et al., 2014). 

Dentre as modificações ocorridas na gravidez destacam-se aumento do pH 

estomacal e prolongamento do tempo de trânsito gastrintestinal, aumento do volume do 

fluido extracelular e da água corporal total, aumento da gordura corporal, aumento do 

débito cardíaco, aumento do volume sistólico e da frequência cardíaca, aumento da taxa 

de filtração glomerular e redução da concentração de proteínas séricas, alterações na 



atividade de enzimas do metabolismo e de proteínas transportadoras, como a 

glicoproteína-P (P-gp) (FDA, 2004; ANDERSON, 2005; ABDULJALIL et al., 2012). 

A velocidade da absorção de medicamentos pode ser alterada em gestantes 

devido a modificações no processo de eliminação pré-sistêmica decorrentes da maior ou 

menor expressão e/ou atividade de enzimas envolvidas no metabolismo e proteínas 

transportadoras (ANDERSON, 2005; ABDULJALIL et al., 2012; KE et al., 2014). 

O aumento no volume de plasma em até 50 % e a redução da concentração de 

albumina e alfa 1-glicoproteína ácida em até 31 e 19%, respectivamente, observados 

durante o terceiro trimestre da gravidez, podem alterar o volume de distribuição (Vd) 

dos medicamentos (ANDERSON, 2005; ABDULJALIL et al., 2012).  

O fluxo de sangue 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) para os medicamentos de alta razão de 

extração hepática, tais como o metoprolol, o midazolam e a morfina (ANDERSON, 

2005). 

Durante a gravidez, pode ocorrer redução ou aumento na atividade de isoformas 

CYP. Estudos relatam redução na atividade do CYP1A2 com consequente redução do 

clearance total da cafeína em gestantes de 17-32 semanas (ANDERSON, 2005; 

TRACY et al., 2005; GAOHUA et al., 2012). 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 aumento de 2 vezes 

nas doses de seus substratos (ANDERSON, 2005; TRACY et al., 2005; ABDULJALIL 

et al., 2012; GAOHUA et al., 2012; ISOHERRANEN, 2013).  

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). 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 durante gestação (ANDERSON, 

2005; ABDULJALIL et al., 2012).  

O aumento do clearance renal de fármacos ocorre devido ao aumento 

significativo da taxa de filtração glomerular e também pelo possível aumento da 

secreção tubular via transportadores de membranas, consequentemente podendo afetar a 

concentração plasmática no estado de equilíbrio dos fármacos de excreção renal. 

Durante o terceiro trimestre de gestação, a secreção renal mediada pelos transportadores 

OCT (transportador de cátion orgânico) e P-gp está aumentada em 50% e 120%, 

respectivamente para metformina e digoxina, traduzindo em aumento de apenas  30% 

no clearance total destes medicamentos durante a gravidez (ANDERSON, 2005; KE et 

al., 2014). O impacto das alterações fisiológicas induzidas pela gestação nos 

transportadores de fármacos não está bem estabelecido e pode ser responsável pela alta 

variabilidade interindividual na farmacocinética e farmacodinâmica em gestantes 

(ANDERSON, 2005; KE et al., 2014). 

A placenta é um órgão complexo 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 e, também remover os resíduos fetais (CECKOVA-NOVOTNA, 

2006; MYLLYNEN et al., 2009). A circulação feto-placentária-materna é estabelecida 

por volta da décima semana de gestação. A barreira placentária protege o feto do efeito 

de drogas ou de compostos estranhos ao organismo, mas também pode atuar como via 

transportadora de fármacos para o tratamento fetal (CECKOVA-NOVOTNA, 2006; 

GULATI et al., 2009; RUBINCHIK-STERN & EYAL, 2012; EVAIN-BRION; 

BERVEILLER; GIL, 2014; ZAKERI-MILANI & VALIZADEH, 2014; STAUD & 

CECKOVA, 2015). 

A transferência placentária envolve o movimento de moléculas entre os 

compartimentos da unidade materno-placentária-fetal, podendo seguir os mecanismos 

de difusão passiva, transporte ativo, difusão facilitada, fagocitose e pinocitose (SYME; 

PAXTON; KEELAN, 2004). A transferência placentária de um fármaco depende de 

suas propriedades físico-químicas (tamanho molecular, lipossolubilidade, grau de 

ionização), da ligação às proteínas plasmáticas, das alterações farmacocinéticas no 

organismo materno, do fluxo sanguíneo e ligação no tecido placentário e do 

desenvolvimento fetal. A interface materno-fetal apresenta enzimas metabolizadoras e 



transportadores de membrana que podem diretamente limitar a disposição de 

medicamentos para o feto (CECKOVA-NOVOTNA, 2006; HUTSON; BOURNISSEN; 

KOREN, 2011; MYLLYNEN & VAHÄKANGAS, 2013; EVAIN-BRION; 

BERVEILLER; GIL, 2014; ZAKERI-MILANI & VALIZADEH, 2014; STAUD & 

CECKOVA, 2015).  

 A placenta expressa várias enzimas metabolizadoras de medicamentos, 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, 

destacam-se as isoformas CYP (1A1, 1B1, 2E1, 2F1, 3A3, 3A4, 3A7 e 4B1). As 

enzimas de fase II incluem a UGT, glutationa S-transferase, epóxido hidrolase, N-

acetiltransferase e sulfotransferases (MYLLYNEN et al., 2009; RUBINCHIK-STERN 

& EYAL, 2012; EVAIN-BRION; BERVEILLER; GIL, 2014; ZAKERI-MILANI & 

VALIZADEH, 2014; STAUD & CECKOVA, 2015). 

A placenta em função da idade gestacional expressa no sincitiotroflasto (face 

apical ou materna e face basolateral ou fetal) proteínas transportadoras de influxo (NET, 

SERT, OCTN1, OCTN2, OCT3, OAT4, OATP4A1, OATP2B1) e efluxo (P-gp, BCRP, 

MRP1-7) que medeiam a captação de hormônios e nutrientes do sangue materno para o 

feto assim como do feto para o sangue materno. Ademais, os transportadores de 

membrana contribuem na proteção do feto a ação de substâncias químicas estranhas ao 

organismo e, participam da homeostase do próprio tecido placentário (SYME; 

PAXTON; KEELAN, 2004; VÄHÄKANGAS & MYLLYNEN, 2009; FEGHALI & 

MATTISON, 2011; RUBINCHIK-STERN & EYAL, 2012; STAUD; CERVENY; 

CECKOVA, 2012; EVAIN-BRION; BERVEILLER; GIL, 2014; STAUD & 

CECKOVA, 2015). 

A expressão das enzimas de metabolismo no fígado fetal ocorre entre 8-10 

semanas da gestação (MYLLYNEN et al., 2009). A atividade das enzimas CYP1A1, 

CYP3A4, CYP2D6 e UGT2B7 no feto é baixa no período gestacional (KEARNS et al., 

2003; MYLLYNEN et al., 2009; VAN DEN ANKER, 2010; HINES, 2013).  

Os transportadores de membrana P-gp, BCRP e MRP1 localizados nos rins, 

fígado e intestino fetal aumentam progressivamente durante o desenvolvimento 

intrauterino, com diferenças na expressão dependentes da idade e órgão. No primeiro 

trimestre da gestação foi demonstrado, em tecido post mortem de neonatos, uma baixa 



expressão da P-gp no sistema nervoso central quando comparado com adultos. Durante 

o segundo trimestre da gestação foi observado uma baixa detecção de RNAm da P-gp 

no fígado, rins, intestino, pulmões, coração, baço, timo, testículo, glândulas adrenais e 

tireoide fetal (MYLLYNEN et al., 2009; KONIECZNA et al., 2011). 

Os transportadores de membrana são determinantes na disposição cinética, 

transferência placentária e exposição fetal de muitos fármacos em uso na clínica durante 

a gestação (VÄHÄKANGAS & MYLLYNEN, 2009; GIACOMINI et al., 2010; 

CASCORBI, 2011; DEGORTER et al., 2012; HILLGREN et al., 2013; EVAIN-

BRION; BERVEILLER; GIL, 2014; ZAKERI-MILANI & VALIZADEH, 2014; 

STAUD & CECKOVA, 2015). O genoma humano expressa mais de 400 

transportadores de membranas, divididos nas superfamílias ABC (ATP-binding 

cassette) e SLC (solute carrier), que vem sendo caracterizados e localizados em 

diversos tecidos e membranas celulares. Atualmente, numerosos estudos atentam para a 

expressão dos transportadores no epitélio intestinal, fígado, rins e no epitélio das 

barreiras hemato-encefálica e placentária (KALLIOKOSKI & NIEMI, 2009; 

GIACOMINI et al., 2010; CASCORBI, 2011; DEGORTER et al., 2012; GONG & 

KIM, 2012; AMIN, 2013, LAI & HSIAO, 2014; STAUD & CECKOVA, 2015; 

MONTANARI & ECKER, 2015). 

A P-gp é um transportador de efluxo membro da família ABC, sendo codificada 

em humanos por dois genes, MDR1(ABCB1) e MDR2/3(ABCB4). A isoforma I 

(ABCB1) é um transportador de fármacos, enquanto que a isoforma II está relacionada 

com o efluxo biliar de fosfatidilcolina. Em função da sua ampla distribuição (intestino 

delgado, fígado, rins, placenta e células endoteliais dos capilares cerebrais), a P-gp 

controla os processos de absorção, distribuição e eliminação de fármacos considerados 

como seus substratos. Os substratos da P-gp são geralmente moléculas hidrofóbicas, das 

quais muitas são catiônicas, tais como os inibidores da protease do HIV, 

imunossupressores, opióides, antieméticos, antibióticos e anti-histamínicos (LIN & 

YAMAZAKI, 2003; MARZOLINI et al., 2004; HENNESSY & SPIERS, 2007; ZHOU, 

2008; CHOONG et al., 2010; GIACOMINI et al., 2010; CASCORBI, 2011; INGLESE, 

2011; HILLGREN et al., 2013; ZAKERI-MILANI & VALIZADEH, 2014; 

MONTANARI & ECKER, 2015).  

A P-gp expressa no intestino causa a diminuição da biodisponibilidade oral de 

fármacos administrados por via oral, os quais são transportados de volta para o lúmen 

gastrointestinal (ESTUDANTE et al., 2013; KAUR et al., 2014; ZAKERI-MILANI & 



VALIZADEH, 2014; MONTANARI & ECKER, 2015). A expressão da P-gp na face 

materna da membrana apical do sincitiotrofoblasto foi primeiramente descrita por 

Sugawara et al. (1988) utilizando método imunohistoquímico, e confirmada por 

Cordon-Cardo et al. (1990). A P-gp expressa na placenta tem por função proteger o 

desenvolvimento fetal, uma vez que limita a transferência de fármacos presentes na 

circulação materna, tais como a vinblastina, vincristina e digoxina, dentre outros, para o 

feto (USHIGOME et al., 2000; YOUNG et al., 2003; BALAYSSAC et al., 2005; 

CHEKOVA-NOVOTNA; PAVEK; STAUD, 2006; WANG et al., 2007; 

VÄHÄKANGAS; MYLLYNEN, 2009; NI; MAO; 2011; IQBAL et al., 2012; EVAIN-

BRION; BERVEILLER; GIL, 2014; STAUD & CECKOVA, 2015).  

A expresssão da P-gp na placenta é reduzida com a progressão da gestação 

(KINGDOM et al., 2006) e aumentada pela presença do vírus da imunodeficiência 

humana (HIV) (CAMUS et al., 2006). Estudos in vitro demonstram que muitos 

fármacos de diferentes classes terapêuticas são considerados indutores da P-gp 

(isosafrol, clotrimazol, midazolam, fenobarbital, reserpina, rifampicina, extrato 

padronizado de própolis, amprenavir, indinavir, nelfinavir, ritonavir, saquinavir, 

carbamazepina, corticoesterona, dexametasona, nifedipina, aldosterona, ciclosporina, 

indutores da agregação plaquetária, progesterona) (SCHUETZ et al., 1996; PERLOFF 

et al., 2001; GEICK, EICHELBAUM et al., 2001; ROMITI et al., 2002; TAKARA et 

al., 2003; AZEREDO et al., 2009; CHO & YOON, 2015) ou inibidores 

(hepatometoxiflavona, verapamil, ciclosporina, quinidina, itraconazol, chá verde, 

bergamota, alho, ginkgo, alecrim, ginseng, sucos de laranja, toranja e tangerina, 

polissorbato 80 e o d-α-succinato tocoferil polietileno glicol 1000) (MITSUNAGA et 

al., 2000; HONDA et al., 2002; SHONO et al., 2004; MARCHETTI et al., 2007; 

MIURA & UNO, 2010; CHO & YOON, 2015). A inibição da P-gp com consequente 

aumento da absorção oral de fármacos substratos ocorre por três mecanismos: o 

bloqueio do sítio de ligação do fármaco de forma competitiva, não competitiva ou 

alostérica; pela interferência na hidrólise do ATP; e pela alteração da integridade da 

membrana celular dos lipídios (LIN & YAMAZAKI, 2003; VARMA et al., 2003; 

AMIN, 2013; ZAKERI-MILANI & VALIZADEH, 2014; MONTANARI & ECKER, 

2015). A inibição da P-gp tem grande impacto na distribuição aos 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 (LIN, 2003; BALAYSSAC et al., 2005; 



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

HILLGREN et al., 2013; ZAKERI-MILANI & VALIZADEH, 2014; MONTANARI & 

ECKER, 2015, CHO & YOON, 2015).  

Os estudos clínicos de modulação da P-gp na transferência placentária de 

fármacos são escassos (MARZOLINI et al., 2004; BALAYSSAC et al., 2005; 

CHEKOVA-NOVOTNA; PAVEK; STAUD, 2006; GEDEON & KOREN, 2006; 

VÄHÄKANGAS & MYLLYNEN, 2009; PROUILLAC; LECOUER, 2010; 

RUBINCHIK-STERN & EYAL, 2012; EVAIN-BRION; BERVEILLER; GIL, 2014; 

STAUD & CECKOVA, 2015). Estudos em ratos tratados com quinidina ou 

clorpromazina, potentes inibidores da P-gp, mostram aumento da transferência 

placentária de ciclosporina A (PÁVEK et al., 2001). O aumento das concentrações no 

fígado fetal de 
11

C-verapamil (tomografia por emissão de pósitrons) foi demonstrado em 

macacos tratados com ciclosporina A (EYAL et al., 2009). Estudos pré-clínicos em 

camundongos mostram que os inibidores da  P-gp PSC833 (valspodar) e GG918 

causam aumento de 5 a 7 vezes na transferência placentária de saquinavir (SMIT et al., 

1999). Estudos ex vivo de perfusão em placenta humana mostram que o PSC833, 

inibidor da P-gp, favorece a transferência placentária do saquinavir (MÖLSÄ et al., 

2005; RAHI et al., 2007), indinavir (SUDHAKARAN et al., 2007) e lopinavir 

(CECCALDI et al., 2009). Estudos em vesículas de membrana placentária humana 

mostram que a metadona, buprenorfina e morfina inibem competitivamente o transporte 

do paclitaxel pela P-gp (HEUMAUER et al., 2009). Em contraste, no modelo de 

perfusão placentária a transferência da digoxina na direção materno-fetal não foi 

alterada pelos inibidores da P-gp verapamil e quinidina (HOLCEBERG et al., 2003). 

As mutações no gene ABCB1 e os polimorfismos G2677T e C3435T também 

estão associados com a modulação da expressão da P-gp placentária (TANABE et al., 

2001; HILZT et al., 2004; HEMAUER et al., 2010; HUTSON; KOREN; MATTHEWS, 

2010; MASON et al., 2011). No entanto, os genótipos C3435T e G2677A/T não 

interferem na transferência placentária do saquinavir (MÖLSA et al., 2005; RAHI et al., 

2008), mas a presença do alelo 3435T favorece a transferência placentária de quetiapina 

(RAHI et al., 2007).  

A inibição do mecanismo de efluxo pela P-gp placentária pode contribuir para a 

toxicidade induzida por fármacos, pela modificação da razão risco/benefício e o 

aparecimento de efeitos inesperados como embrio e fetotoxicidade (BALAYSSAC et 

al., 2005; CHEKOVA-NOVOTNA; PAVEK; STAUD, 2006; GEDEON & KOREN, 



2006; VÄHÄKANGAS & MYLLYNEN, 2009; PROUILLAC & LECOUER, 2010; 

RUBINCHIK-STERN & EYAL, 2012; EVAIN-BRION; BERVEILLER; GIL, 2014; 

STAUD & CECKOVA, 2015). 

A fexofenadina {ácido ()-2-[4-[1-hidroxi-4-[4-

(hidroxifenilmetil)piperidina]butil]fenil]-2-metil propanóico)}, metabólito ativo da 

terfenadina, é um dos anti-histamínicos H1 indicados durante a gravidez para o 

tratamento da rinite alérgica sazonal e urticária crônica (AMICHAI, 2001; SO et al., 

2010).  

A fexofenadina exerce seu efeito anti-histamínico ao se ligar na forma inativa do 

receptor H1, reduzindo a atividade dos receptores ativos, aos quais se ligariam a 

histamina (LEURS & CHURCH et al., 2002). A fexofenadina também diminui a 

atividade constitutiva dos receptores, mesmo na ausência da histamina (DUBUSKE & 

KOWAL 2009; SMITH & GUMS, 2009).  

A fexofenadina possui um carbono assimétrico e está disponível na clínica como 

mistura racêmica dos enantiômeros (R)-(+) e (S)-(-) (Figura 1) (CHEN, 2007; MIURA 

et al., 2007; SAKUGAWA et al., 2009; SMITH & GUMS, 2009; AKEMINE et al., 

2010; TOGAMI et al., 2013). O enantiômero (S)-(-)-fexofenadina é um anti-histamínico 

H1 mais potente do que o seu antípoda, (R)-(+)-fexofenadina (SMITH & GUMS, 2009; 

KUSUHARA et al., 2013; AKEMINE, 2015). 

A fexofenadina é um fármaco de rápida absorção com concentração plasmática 

máxima (Cmax) atingida em 1 a 3 horas após a administração oral (SMITH & GUMS, 

2009). A fexofenadina é um fármaco de baixa biodisponibilidade oral com valores de 

aproximadamente 30%, volume de distribuição aparente de 5-6 L/kg (GOLIGHTLY & 

GREOS, 2005), meia-vida de eliminação de 3-9 horas, baixo metabolismo hepático 

(<5%) e  eliminação principalmente sob a forma inalterada, sendo 10% na urina e 80% 

nas fezes (CIPRANDI et al., 2003; CHEN, 2007; SMITH & GUMS 2009). 

 



 

Figura 1. Estruturas químicas dos enantiômeros da fexofenadina (adaptado de MIURA 

& UNO, 2010). 

 

A disposição cinética da fexofenadina é determinada por múltiplos 

transportadores das membranas intestinal, hepática e renal, tais como a Pg-P, OATP 

(polipeptídeo transportador de ânion orgânico) e MRP2 (proteína 2 resistente a 

múltiplas drogas). No entanto, o transporte ocorre principalmente a partir do efluxo pela 

Pg-P, por conseguinte é considerado um fármaco marcador da atividade in vitro e in 

vivo da P-gp (DRESCHER, et al. 2002; YI et al., 2004; SHON et al., 2005; SHIMIZU, 

et al. 2006; MATSUSHIMA et al., 2008; TATEISHI et al., 2008; SAKUGAWA et al., 

2009; AKAMINE et al.,, 2010; CHOONG et., 2010; MIURA & UNO 2010; MING et 

al., 2011; TOGAMI et al, 2013; AKEMINE, 2015).  

A farmacocinética da fexofenadina é estereosseletiva em voluntários sadios 

tratados com dose única oral do fármaco racêmico, com razões enantioméricas (R)-

(+)/(S)-(-) da área sob a curva concentração plasmática vs tempo (AUC) e concentração 

plasmática máxima (Cmax) de 1,75 e 1,63, respectivamente, e consequente alta 

afinidade da P-gp pelo enantiômero (S)-(-) em relação ao (R)-(+). Os maiores valores de 

(R)-(+)-fexofenadina

(S)-(-)-fexofenadina



clearance total (CL/F) e clearance renal (CLr/F) do enantiômero (S)-(-) quando 

comparado ao (R)-(+)-fexofenadina corroboram com a capacidade da P-gp em 

discriminar os enantiômeros da fexofenadina (MIURA et al., 2007; MIURA & UNO, 

2010; YAO & SRINIVAS, 2011; AKEMINE, 2015). Ademais, a co-administração de 

verapamil ou itraconazol, potentes inibidores da P-gp, resulta em aumento mais 

acentuado da AUC, Cmax e redução do CL/F do enantiômero (S)-(-) em relação ao (R)-

(+) (SHIMIZU et al., 2006; TATEISHI et al., 2008; SAKUGAWA et al., 2009).  

A associação da farmacocinética da fexofenadina com os polimorfismos do gene 

ABCB1 no haplótipo C1236T/C3435T/G2677T/A ainda permanece contraditória (KIM 

et al., 2001; DRESCHER et al., 2002; YI et al., 2004; AKEMINE et al., 2010; 

AKEMINE, 2015). A investigação de voluntários sadios tratados com itraconazol como 

inibidor da P-gp, mostra que a AUC da fexofenadina é aumentada em maior extensão 

nos indivíduos com o haplótipo 2677TT/3435TT do que nos indivíduos com o haplótipo 

2677GG/3435CC (SHON et al., 2005). 

A fluoxetina (FLX), fármaco inibidor seletivo da recaptação de serotonina 

(ISRS), vem sendo usada no tratamento da depressão durante a gravidez (HEIKKINEN 

et al., 2003; KIM et al., 2005; NORDENG & SPIGSET, 2005). A fluoxetina está 

disponível na clínica como mistura racêmica dos enantiômeros (R)-(-) e (S)-(+), sendo o 

enantiômero (S)-(+)-FLX considerado 1,5 vezes mais potente na inibição da recaptação 

de serotonina. Os metabólitos ativos N-desmetilados (R)-(-) e (S)-(+)-norfluoxetina 

(NFX) estão presentes em maiores concentrações no plasma do que o fármaco 

inalterado, sendo o enantiômero (S)-(+)-NFX aproximadamente 20 vezes mais potente 

que o (R)-(-)-NFX em termos da inibição da recaptação de serotonina. Os valores de 

clearance dos enantiômeros (S)-(+)-FLX, (R)-(-)-FLX e (S)-(+)-NFX, mas não do (R)-

(-)-NFX, dependem majoritariamente da atividade do CYP2D6, e em menor extensão 

do CYP2C9 e CYP2C19 (HIEMKE & HARTTER, 2000). A atividade do CYP2D6 

também parece estar aumentada durante o terceiro trimestre da gestação, reduzindo as 

concentrações de fluoxetina, com aumento de 2,4 vezes na razão metabólica de 

concentrações plasmáticas NFX/FLX na gestação a termo em comparação ao período 

pós-parto (WADELIUS et al, 1997; HEIKKINEN et al., 2003). 

Estudos in vitro mostram potencial de inibição da P-gp pela fluoxetina e outros 

antidepressivos tricíclicos (desipramina, amitriptilina e clomipramina) ou ISRS 

(sertralina, paroxetina e citalopram) (WEISS et al., 2003; WEBER et al., 2005; WANG 

et al., 2008). Ainda, estudos in vitro mostram que a fluoxetina não é inibidor da OATP 



(KARLGREN et al., 2012). Contudo, o impacto clínico da inibição da P-gp ainda 

permanece a ser determinado em gestantes em tratamento com ISRS, tais como a 

fluoxetina (IQBAL et al., 2012). 

Com o número crescente de evidências sobre a importância dos transportadores de 

membrana, não há dúvida de que sua expressão e regulação desempenha um papel 

fundamental na exposição materna, placentária e fetal aos medicamentos. Contudo, o 

impacto das interações fármaco-fármaco, fármaco-alimento e fármaco-produtos naturais 

nas proteínas de transporte pode ser determinante na continuidade ou não da terapêutica 

na gravidez. O desenvolvimento de modelos para a compreensão da regulação dos 

transportadores da placenta por compostos inibidores e indutores poderia revelar-se útil 

em melhorar a disponibilidade de medicamentos e diminuir a toxicidade fetal (SYME; 

PAXTON; KEELAN, 2000; LIN & YAMAZAKI, 2003; LIN, 2003; BALAYSSAC et 

al., 2005; CECKOVA-NOVOTNA; PAVEK; STAUD, 2006; VÄHÄKANGAS & 

MYLLYNEN, 2009; FEGHALI & MATTISON, 2011; RUBINCHIK-STERN & 

EYAL, 2012;  AMIN, 2013; ETWEL et al., 2013; EVAIN-BRION; BERVEILLER; 

GIL, 2014; STAUD & CECKOVA, 2015; MONTANARI & ECKER, 2015). 

O presente estudo visa avaliar a influência da fluoxetina na disposição cinética 

enantiosseletiva da fexofenadina, marcador da atividade da P-gp, em parturientes sem 

comorbidades e fármacos associados, avaliando as concentrações dos enantiômeros (R)-

(+) e (S)-(-)-fexofenadina em plasma e urina maternos, artéria e veia umbilicais e 

espaço interviloso. Adicionalmente, o estudo ainda abrange experimentos ex vivo de 

perfusão placentária humana para predizer a transferência placentária dos enantiômeros 

da fexofenadina na presença e ausência da fluoxetina. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



CONCLUSÕES 
 

 

1- Os métodos de análise dos enantiômeros da fexofenadina em plasma e urina 

empregando LC-MS/MS apresentam limites de confiança compatíveis com a 

aplicação em estudos de disposição cinética em plasma e urina de parturientes, 

espaço interviloso, veia e artéria umbilicais,  seguindo a administração materna 

de dose única oral do fármaco racêmico.  

2- O método de análise dos enantiômeros da fexofenadina em solução de perfusão 

placentária empregando LC-MS/MS apresenta limites de confiança compatíveis 

com a aplicação em estudos de transferência placentária em modelo ex vivo de 

perfusão em placenta humana. 

3- A disposição cinética da fexofenadina é enantiosseletiva no plasma materno com 

maiores valores de AUC
0-∞

 (423,20 vs 267,67 ng.h/mL) e menores valores  de 

volume de distribuição aparente (621,37 vs 889,83 L), clearance total aparente 

(66,20 vs 105,05 L/h) e clearance renal aparente (5,25 vs 8,78 L/h) para o 

distômero (R)-(+)-fexofenadina. 

4- A transferência placentária da fexofenadina é limitada com razões de 

concentrações plasmáticas veia umbilical/veia materna de aproximadamente 

0,16 para ambos os enantiômeros. As razões enantioméricas R-(+)/S-(-) de 

aproximadamente 1,7 nos compartimentos materno e fetal sugerem que a P-gp 

placentária não discrimina entre os enantiômeros da fexofenadina. 

5- A administração de dose única oral de 40 mg de fluoxetina racêmica 3 h antes da 

administração da fexofenadina  aumentou os valores de AUC
0-∞

 (376,09 vs 

267,67 ng.h/mL) e reduziu os valores de clearance total aparente (74,37 vs 

105,05 L/h) e clearance renal aparente (3,50 vs 8,78 L/h) somente para o 

eutômero (S)-(-)-fexofenadina, inferindo inibição enantiosseletiva da P-gp 

intestinal.  

6- A administração de dose única oral de 40 mg de fluoxetina racêmica 3 h antes da 

administração da fexofenadina [concentrações plasmáticas materna no momento 

da extração fetal de 11, 9, 7 e 3 ng/mL, respectivamente para os enantiômeros 

(S)-(+)-fluoxetina, (R)-(-)-fluoxetina, (S)-(+)-norfluoxetina e (R)-(-)-

norfluoxetina] não altera as razões de concentrações plasmáticas veia 

umbilical/veia materna e as razões enantioméricas R-(+)/S-(-) nos 

compartimentos materno e fetal. 



7- A transferência placentária da fexofenadina é lenta e limitada com razões de 

concentrações reservatório fetal/reservatório materno de aproximadamente 0,18 

para ambos os enantiômeros. As razões enantioméricas R-(+)/S-(-) de 

aproximadamente 1,0 nos compartimentos materno e fetal confirmam que a P-gp 

placentária não discrimina entre os enantiômeros da fexofenadina. 

8- As concentrações clinicamente relevantes de 50 ng de cada enantiômero da 

fluoxetina/mL não alteram as razões de concentrações reservatório 

fetal/reservatório materno, a velocidade de transferência placentária e as razões 

enantioméricas R-(+)/S-(-) nos compartimentos materno e fetal. 

9- As razões de concentrações dos enantiômeros da fexofenadina reservatório 

fetal/reservatório materno obtidas no modelo ex vivo são similares às razões 

obtidas no estudo clínico de concentrações plasmáticas veia umbilical/veia 

materna, inferindo a validade do modelo ex vivo de predição da transferência 

placentária in vivo dos enantiômeros da fexofenadina. 
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