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T

he full hexagram. Male and female principles extended even
beyond each other’s boundaries, becoming ‘one’ in sixfold
symmetry. This was the union proposed by cabalists as well
as Tantric sages: the symbol of eternal conception and re-creation.
This was the hidden reason for the rabbinic traditions claiming that
the Ark of the Covenant contained male and female images sexually
joined, ‘in the form of a hexagram,’ and that the triple six of
Solomon’s golden talents (1 Kings 10:14) represented the king’s
sexual union with his goddess, who gave him his great wisdom.
This explains also the early Christian’s horror of the sixfold symbol
of Aphrodite, similarly united with Hermes as the first
‘hermaphrodite,’ and their insistence that three sixes made a
devilish number (666) and six was the ‘number of sin.’ However,
such sexual joining was envisioned for the male-female Primal
Androgyne common to ancient India, Persia, Greece, and Rome.
Even Jewish patriarchs declared that Adam and Eve were
androgynously united in one body until God separated them.
The ultimate absorption of the god into the Yoni Yantra (Goddess)
was his immolation, usually conceived as a voluntary sacrifice of his
life for salvation of the earthly world, which needed the life-force
inherent in divine blood. As Kali the Destroyer, the Goddess
devoured her consort and returned to the original solitary female
form of the Yantra. Thus the cycles of creation and destruction were
carried on throughout the life of universe.

Barbara G. Walker, The I Ching of the Goddes, 1986.
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y penetrating each other to the farthest boundary, god and
Goddess formed between them the ancient Tantric symbol
of the world and also the yoni: a diamond, flanked by four
new triangles that were assimilated to the elements, the four
directions, the four corners of the earth (when the earth was
supposed to be square), the four winds, the four divisions of the
zodiac, the four Sons of Horus, or the Norsemen’s related spirits of
north, east, south, and west that upheld the heavens. Sometimes
this symbol represented a family or clan. All these ideas could be
expressed in a simple glyph of six lines.
Barbara G. Walker, The I Ching of the Goddes, 1986.
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“No sertão da minha terra
Fazenda o camarada que ao chão se deu
Fez a obrigação com força
Parece até que tudo aquilo ali é seu
Só poder sentar no muro
E ver tudo verdinho, lindo a crescer
Orgulhoso camarada, de viola em vez de enxada
Filho de branco e de preto
Correndo pela estrada atrás de passarinho
Pela plantação adentro
Crescendo os dois meninos sempre pequeninos
Peixe bom dá no riacho
De água tão limpinha, dá pro fundo ver
Orgulhoso camarada, conta estórias pra moçada
Filho do senhor vai embora
Tempo de estudo na cidade grande
Parte, tem os olhos tristes
Deixando o companheiro na estação distante
Não esqueça, amigo, eu vou voltar
Some longe o trenzinho ao Deus dará
Quando volta já é outro
Trouxe até sinhá mocinha para apresentar
Linda como a luz da lua
Que em lugar nenhum rebrilha como lá
Já tem nome de doutor
E agora na fazenda é quem vai mandar
E seu velho camarada
Já não brinca mais, trabalha...”

Milton Nascimento
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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, 2015.
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 LCMS/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
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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.
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ABSTRACT
PINTO, L.S.R. Effect of P-gp inhibition by fluoxetine on the kinetic disposition and of
fexofenadine enantiomers in parturients and their relationships with transplacental
transfer. Ribeirão Preto, 2015. 107f. Thesis (Doctoral) School of Pharmaceutical Sciences of
RibeirãoPreto, University of São Paulo, Ribeirão Preto, 2015.
Drug-drug interaction on the intestinal and placental P-glycoprotein (P-gp) plays an
important role in the kinetics disposition and placental transfer of drugs during pregnancy.
Fexofenadine is an antihistamine drug for seasonal allergic rhinitis and chronic urticaria
treatment during pregnancy and it is available as a racemic mixture. Taken together
fexofenadine as a P-gp substrate and fluoxetine, antidepressant drug used in pregnancy, as a
P-gp inhibitor, this study asses the effect of fluoxetine on the enantioselective kinetic
disposition of fexofenadine in pregnant women at term and their relationships with in vivo
and ex vivo transplacental transfer. The in vivo study investigated 16 parturients, 8 included
in Control group and 8 included in Interaction group. All of parturients received 60 mg of
racemic fexofenadine in a single oral dose, while Interaction group subjects were also given
40 mg of racemic fluoxetine in a single oral dose 3 h before fexofenadine administration.
Serial blood and urine samples were collected for 48 h after fexofenadine administration.
Maternal blood, venous and arterial umbilical cord blood, as well as placental intervillous
space blood samples were simultaneously collected at delivery (2-3 h after fexofenadine
administration). The transplacental pharmacokinetics of fexofenadine enantiomers was
assayed in 4 placental lobule using ex vivo placental perfusion model. Fexofenadine
enantiomers were determined in plasma, urine and placental perfusate samples by LC-MS/MS
equipped with the chiral column Chirobiotic® V. Pharmacokinetic parameters were
determined using WinNonlin and statistical analyses were performed using R statistical
software. Fexofenadine kinetics disposition is enantioselective in maternal plasma with
higher AUC0-∞ values (423.20 vs. 267.67 ng×h/mL) and lower apparent volume of
distribution values (621.37 vs. 889.83 L), apparent total clearance (66.20 vs. 105.05 L/h) and
apparent renal clearance (5.25 vs. 8.78 L/h) for (R)-(+)-fexofenadine distomer. Fexofenadine
placental transfer is limited, with umbilical vein/maternal vein plasma concentration ratios of
approximately 0.16 for both enantiomers. R-(+)/S-(-) enantiomeric ratios of approximately
1.7 in both maternal and fetal compartments indicate that placental P-gp might not have
ability of fexofenadine’s chiral discrimination. Single oral dose administration of 40 mg of
racemic fluoxetine 3 h before fexofenadine administration increased AUC0-∞ values (376.09
vs. 267.67 ng×h/mL) and lowered both apparent total clearance values (74.37 vs. 105.05 L/h)
and apparent renal clearance (3.50 vs. 8.78 L/h) only for (S)-(-)-fexofenadine eutomer,
inferring intestinal P-gp enantioselective inhibition. Single oral dose administration of 40 mg
of racemic fluoxetine 3 h before fexofenadine administration [maternal plasma
concentrations at delivery of 11, 9, 7 and 3 ng/mL for (S)-(+)-fluoxetine, (R)-(-)-fluoxetine,
(S)-(+)-norfluoxetine and (R)-(-)-norfluoxetine enantiomers, respectively] does not change
either umbilical vein/maternal vein plasma concentration ratios or R-(+)/S-(-) enantiomeric
ratios in maternal and fetal compartments. In the ex vivo model, placental transfer of
fexofenadine is slow and limited, presenting fetal/maternal reservoirs concentration ratios of
approximately 0.18 for both enantiomers. R-(+)/S-(-) enantiomeric ratios of approximately
1.0 on maternal and fetal compartments confirm placental P-gp does not have ability of
fexofenadine’s chiral discrimination. Clinically relevant concentrations of 50 ng of each
fluoxetine enantiomer/mL neither alter fetal/maternal reservoirs concentration ratios,
placental transfer rate nor R-(+)/S-(-) enantiomeric ratios in maternal and fetal
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compartments. Fetal/maternal reservoirs concentration ratios of fexofenadine enantiomers
obtained in the ex vivo model are similar to those obtained in the clinical study of umbilical
vein/maternal vein plasma concentrations, implying the validity of ex vivo model to predict
placental transfer of fexofenadine enantiomers in vivo. In conclusion, both in vivo and ex
vivo studies allow us to infer that fluoxetine enantioselectively inhibits intestinal P-gp and yet
does not inhibit placental P-gp at clinically relevant concentrations.
Keywords: Pregnant women. P-gp. Fexofenadine. Pharmacokinetic. Enantiomers. Fluoxetine.
Placental transfer.
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H

owever, Tantric yogis continued to hold that sexual union in
true love was an intimation of divinity, giving the partners a
sense of merging ‘like pouring of water into water. Similarly
in Egypt, the Goddess and her god were represented by vessels of
water, their conjunction by a combination of the two waters, as in
the sacred talisman known as menat. In the Middle East, a
sacrificial god was preceded by a vessel of water in procession to
his place of execution, a tradition that was followed even in the
story of Jesus (Mark 14:13). Like Shiva, the Christian God also was
born of the same Mother on whom, as a divine spouse, he begot
himself.
Barbara G. Walker, The I Ching of the Goddes, 1986.
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1. 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).
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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).
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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; RUBINCHIKSTERN & 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
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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; RUBINCHIKSTERN & 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,
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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 Pgp são geralmente moléculas hidrofóbicas, das quais muitas são catiônicas, tais como os
inibidores da protease do HIV, imunossupressores, opióides, antieméticos, antibióticos e antihistamínicos (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).
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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-αsuccinato 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; ZAKERIMILANI & 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; EVAINBRION; 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
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C-verapamil (tomografia por emissão de pósitrons) foi

demonstrado em macacos tratados com ciclosporina A (EYAL et al., 2009). Estudos préclínicos em camundongos mostram que os inibidores da P-gp PSC833 (valspodar) e GG918
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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; RUBINCHIKSTERN & EYAL, 2012; EVAIN-BRION; BERVEILLER; GIL, 2014; STAUD &
CECKOVA, 2015).
A

fexofenadina

(hidroxifenilmetil)piperidina]butil]fenil]-2-metil

{ácido
propanóico)},

()-2-[4-[1-hidroxi-4-[4metabólito

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
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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).

(R)-(+)-fexofenadina

(S)-(-)-fexofenadina

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
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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 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
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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; CECKOVANOVOTNA; 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.

I

n allowing her boundaries to be penetrated from within by an emerging
Other, the Goddess demonstrated her true creativity. She became the
universal Mother. This crucial moment of birth was synonymous with
creation, according to the ancient concept. This was the moment when the
Goddess (not the emerging God) said, ‘Let there be light,’ because the eyes of her
newborn first perceived the light of existence, as he himself might become the
light of fire or the sun. In the classical world, the Goddess had names like Juno
Lucina or Diana Lucifera, the Bringer of Light. From her the biblical Yahweh
copied his Fiat lux. The god’s birth was celebrated each year at midwinter. The
nocturnal festival was known as the Night of the Mother to pre-Christian Britons,
which may explain why Christmas Eve (the time of the actual birth) carried even
more significance in Old England than Christmas Day. In Alexandria, the god’s
birth was hailed by joyful shouts: ‘The Virgin (Kore) has given birth! The light
grows!’ The naked image of the divine birth-giving Virgin was decorated with gold
stars and carried seven times around the temple. Just as, in pagan belief, creation
was a birth, so every birth was a new creation. Each year the Aeon or year-god
was reborn from the eternally virgin, eternally maternal Goddess. Thus, at the
mystic point of creation itself, the graphic symbol of the Mother became three
broken lines, while that of her son-spouse was three solid lines. Male and female
triangles, one separated, came together again in a very ancient figure that later
rounded off to the mathematical symbol of infinity in so-called Arabic numerals,
which were actually Hindu in origin. The two tangential circles or teardrop shapes
of this sign meant the same as two tangential triangles: the two sexes in contact.
The female triangle above now took on the aspect of a nourishing breast, while
the male received her nourishment. This was also taken as a sexual sign, in
unconscious but nevertheless real recognition of the connection between adult
sexuality and bond between mother and infant. According to Tantric symbolism,
the female triangle was placed above the male, who then assumed all forms of
relationship with her: offspring, twin, spouse, and eventually sacrificial victim, as
he became the eternally dying-and-reborn god, similar to Osiris, Attis, Dionysus,
Adonis, Orpheus, Yama, and so on. Therefore Tantric yogis and their shaktis
(priestesses) favored female-superior sexual positions, which Vedic and Confucian
patriarchs condemned because of their association with the Old Religion that they
wanted to erase. Though this style of lovemaking was instituted by Shiva as
Universal God and the original ‘daughters of the sages’ (shaktis), patriarchal
Brahman priests insisted that it was a perversion.
Barbara G. Walker, The I Ching of the Goddes, 1986.

OBJETIVOS

11

2. OBJETIVOS
2.1. Geral
Avaliar a influência da fluoxetina na disposição cinética e transferência placentária dos
enantiômeros da fexofenadina em parturientes.
2.2. Específicos
- Desenvolver e validar o método de análise dos enantiômeros da fexofenadina em plasma,
urina e solução de perfusão placentária com aplicação em estudos clínicos e em modelos ex
vivo.
- Avaliar a disposição cinética dos enantiômeros da fexofenadina em plasma e urina maternos,
espaço interviloso placentário e em veia e artéria do cordão umbilical.
- Avaliar a influência de dose única oral de fluoxetina na disposição cinética e transferência
placentária dos enantiômeros da fexofenadina em parturientes.
- Avaliar a exposição materna dos enantiômeros da fluoxetina e norfluoxetina nas parturientes
investigadas.
- Avaliar a transferência placentária dos enantiômeros da fexofenadina em modelo ex vivo de
perfusão em placenta humana.
- Avaliar a influência da fluoxetina na transferência placentária dos enantiômeros da
fexofenadina em modelo ex vivo de perfusão em placenta humana.
- Validar o modelo ex vivo de perfusão em placenta humana com os dados clínicos da
transferência placentária dos enantiômeros da fexofenadina em parturientes tratadas ou não
com fluoxetina.
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A

t the fourth stage, the god was born. Represented by an
upward-pointing
triangle—which
often
symbolized
the
masculine principle of fire—the god broke through the
boundaries of the primordial maternal triangle. Here, at the moment
of ‘birth,’ the idea of the male deity was conveyed by three solid
lines, while that of the female deity became three broken lines. Thus
was the design taken apart, and its components utilized as trigrams
and hexagrams in the I Ching.
Barbara G. Walker, The I Ching of the Goddes, 1986.
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3. CASUÍSTICA e MÉTODOS
3.1. Influência da fluoxetina na disposição cinética e transferência placentária dos
enantiômeros da fexofenadina em parturientes

3.1.1. Aspectos éticos

O projeto de pesquisa foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa (CEP) do
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto da Universidade de São
Paulo (HCFMRP-USP) em sua 331º Reunião Ordinária realizada em 29 de agosto de 2011
(Anexo 1). O projeto também foi aprovado pela Comissão de Pesquisa do Centro de
Referência da Saúde da Mulher (MATER) de Ribeirão Preto-SP no dia 15 de dezembro de
2011 (Anexo 2). O estudo somente foi realizado após a assinatura do Termo de
Consentimento Livre e Esclarecido pelas parturientes incluídas na pesquisa (Apêndice 1). Foi
garantida a liberdade das parturientes de recusar-se a participar ou retirar seu consentimento
em qualquer fase da pesquisa, sem penalização alguma.

3.1.2. Cálculo amostral e casuística

O cálculo do tamanho amostral foi obtido através do programa PS Power and Sample
Size Calculation versão 3.0.34 (DUPONT; PLUMMER, 1990), empregando os parâmetros
farmacocinéticos da fexofenadina oriundos de voluntários sadios tratados com dose única do
fármaco racêmico (MIURA et al., 2007). Nossa hipótese de trabalho é a de que a fluoxetina
irá elevar em pelo menos 40% a AUC da fexofenadina na população constituída de
parturientes. Para o cálculo do tamanho amostral o nível de significância foi fixado em 5%, o
poder do teste em 80%, a média ± desvio padrão de AUC do enantiômero (S)-(-)fexofenadina de 496 ± 131 ng.h/mL. Como pode ser observado na Figura 2, a inclusão de 16
parturientes, sendo 8 tratadas com fluoxetina e 8 não tratadas com fluoxetina, irá resultar em
poder do teste de 80%.

Tamanho amostral
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Poder

Figura 2. Gráfico do tamanho da amostra em função do poder do teste.

As 16 parturientes investigadas foram atendidas na MATER do HCFMRP-USP para a
resolução do parto via abdominal (cesárea) e realização das coletas das amostras de sangue e
urina, seguindo os seguintes critérios de seleção:
Critérios de inclusão: gestantes com idade superior a 18 anos, não obesas, não
tabagistas, sem co-morbidades e fármacos associados (exceto sulfato ferroso), gestação única
a termo e parto via abdominal (cesárea), sem intercorrências fetais e alterações placentárias e
em acompanhamento pré-natal no ambulatório da MATER.
Critérios de exclusão: gestantes que não concordaram em participar do estudo ou
assinar o Termo de consentimento livre e esclarecido.
Critérios de descontinuidade: gestantes que regurgitaram depois da administração da
fexofenadina ou fluoxetina e momento do parto inadequado ao estabelecido no protocolo
clínico.
Os dados demográficos e clínicos foram coletados diretamente dos prontuários da
MATER, avaliando os seguintes parâmetros: idade, tabagismo e outras drogas de abuso, uso
de medicamentos, dados antropométricos, paridade, idade gestacional e informações
ultrassonográficas sobre alterações fetais e/ou placentárias.
Para a avaliação antropométrica foram obtidos os seguintes parâmetros:
• Peso corporal (quilogramas);
• Estatura (metros);
• Índice de massa corporal (Kg/m2).
O peso corporal foi obtido através da utilização de balança mecânica, do tipo
plataforma, com precisão de 100 gramas, tarada previamente à medição. As gestantes foram
pesadas descalças e vestidas apenas com avental ou roupas leves. A altura foi determinada
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com auxílio de uma haste vertical, graduada a cada 0,5 centímetro, fixada à balança
supracitada. O índice de massa corporal (IMC) foi calculado pela equação:

Os valores de IMC considerados normais para gestantes são de 18,5 a 24,9 kg/m2
(RASMUSSEN & YAKTINE, 2009). Ainda, foram obtidas as indicações de resolução da
gravidez por parto cesárea, os pesos e as alterações macroscópicas placentárias e os dados de
sexo, peso, estatura e Índice de Apgar referentes aos recém-nascidos.

3.1.3. Protocolo clínico

As 16 parturientes investigadas foram divididas em dois grupos quanto à instituição ou
não da interação com a fluoxetina (Figura 3 – Protocolo Clínico). As parturientes incluídas no
grupo Controle (n=8) receberam 2-3 horas antes do parto dose única oral de 60 mg de
cloridrato de fexofenadina racêmica (Allegra®, comprimido 60 mg, lote 2V2521, Sanofi
Aventis, Suzano, São Paulo, Brasil) com 200 mL de água. As parturientes incluídas no grupo
Interação (n=8) receberam 5-6 horas antes do parto dose única oral de 40 mg de cloridrato de
fluoxetina (Prozac®, comprimido de 20 mg, lote C375994, Eli Lilly, São Paulo, São Paulo,
Brasil) com 200 mL de água. Após 3 horas da administração de fluoxetina, as parturientes
receberam dose única oral de 60 mg de cloridrato de fexofenadina racêmica (Allegra®,
comprimido 60 mg, lote 2V2521, Sanofi Aventis, Suzano, São Paulo, Brasil) com 200 mL de
água.
No grupo Controle, as amostras seriadas de sangue foram coletadas imediatamente
antes da administração da fexofenadina (tempo zero) e em 0,5; 1; 1,5; 2; 3; 4; 6; 8; 12; 16; 24;
32; 40 e 48 h após a administração do fármaco. Enquanto, no grupo Interação, as coletas
seriadas de sangue foram iniciadas imediatamente antes da administração da fluoxetina
(tempo zero) e em 0,5; 1; 1,5; 2; 2,5; 3 (administração da fexofenadina); 3,5; 4; 4,5; 5; 6; 7; 9;
11; 15; 19; 27; 35; 43 e 51 h após a administração da fluoxetina. Para ambos os grupos, a
urina foi coletada nos intervalos de 0-4, 4-8, 8-12, 12-24, 24-32 e 32-48 h após a
administração da fexofenadina. No momento do parto foram coletadas amostras de sangue

15

materno (momento da extração fetal), sangue venoso e arterial do cordão umbilical e sangue
do espaço interviloso placentário.
As amostras de sangue e urina foram transportadas em caixa térmica e armazenadas
(amostras de plasma e alíquotas de urina) no Laboratório de Farmacocinética e Metabolismo
da Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto da Universidade de São Paulo
(FCFRP-USP).

Figura 3. Desenho do Protocolo clínico.

3.1.5. Sistemas de coleta de sangue e urina

3.1.5.1. Coleta de sangue materno

Antes da administração da fexofenadina ou da fluoxetina foram coletadas das
parturientes investigadas 20 mL de sangue, em seringa não heparinizada, através de um
cateter intravenoso 18G com torneira de 3 vias. Para a manutenção do acesso venoso
periférico, o cateter foi salinizado com solução fisiológica 0,9%, em volume suficiente
(aproximadamente 3 mL) até desaparecer o sangue do conduto do mesmo, utilizando uma
seringa de 10 mL.
Uma alíquota de 10 mL do sangue coletado foi transferida para tubo de 5 mL
com gel ativador de coágulo (Vacuplast®), acondicionada até 24 horas em caixa térmica com
gelo reciclável e encaminhada para o Laboratório de Farmacocinética e Metabolismo da
FCFRP-USP, onde foi centrifugada durante 30 minutos a 2500g (centrífuga refrigerada
Hitachi® modelo CF8DL, Tóquio, Japão) para obtenção do soro. A amostra de soro foi
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armazenada em tubo criogênico a –70ºC até o momento da análise para a avaliação das
funções renal e hepática.
As amostras seriadas de sangue materno para a determinação das
concentrações plasmáticas dos enantiômeros da fexofenadina, fluoxetina e norfluoxetina
foram coletadas nos tempos pré-determinados no protocolo clínico. Durante cada coleta de
sangue, foram retirados aproximadamente 3 mL de sangue em seringa não heparinizada,
sendo este volume desprezado para evitar interferência nas análises realizadas.
Posteriormente, foram coletados 10 mL de sangue em seringa não heparinizada e transferidos
uma alíquota de 5 mL de sangue para tubo heparinizado (heparina sódica-5000UI, BD
Vacutainer®) para análise dos enântiomeros da fexofenadina e outra alíquota de 5 mL foi
transferida para tubo com EDTA K3 (Vacuplast®) para análise dos enantiômeros da fluoxetina
e seu metabólito, norfluoxetina. Após cada coleta sanguínea, o cateter intravenoso foi
novamente salinizado. As amostras de plasma para análise cromatográfica foram obtidas por
centrifugação (2000 rpm por 20 minutos) (centrífuga refrigerada Hitachi ® modelo CF8DL,
Tóquio, Japão) das amostras seriadas de sangue. As amostras de plasma foram armazenadas
em tubos criogênicos a –70ºC até o momento da análise.

3.1.5.2. Coleta de sangue no momento do parto

As amostras coletadas no momento do parto (via abdominal ou cesárea) foram para
avaliar a transferência placentária e a distribuição dos enantiômeros da fexofenadina nos
compartimentos da unidade materno-placentária-fetal.

3.1.5.2.1. Coleta de sangue materno na extração fetal

No momento da extração fetal, foram retirados aproximadamente 3 mL de sangue
materno em seringa não heparinizada, sendo este volume desprezado para evitar interferência
nas análises realizadas. Posteriormente, foram coletados 10 mL de sangue venoso materno em
seringa não heparinizada e transferidos uma alíquota de 5 mL de sangue para tubo
heparinizado (heparina sódica-5000UI, BD Vacutainer®) para análise dos enântiomeros da
fexofenadina e outra alíquota de 5 mL foi transferida para tubo com EDTA K3 (Vacuplast®)
para análise dos enantiômeros da fluoxetina e norfluoxetina. Após cada coleta sanguínea, o
cateter intravenoso foi novamente salinizado. As amostras de sangue foram centrifugadas para
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obtenção do plasma e então armazenadas em tubos criogênicos a -700C até o momento das
análises.

3.1.5.2.2. Coleta de sangue do cordão umbilical

Após o nascimento da criança, o cordão umbilical foi clampeado e seccionado e a
placenta foi transferida para uma mesa de procedimento protegida com compressas estéreis. O
lado basal ou fetal foi voltado para cima para lavar o cordão umbilical com solução fisiológica
0,9%. A seguir, foram localizadas as duas artérias umbilicais para a coleta de uma alíquota de
sangue (volume de 0,5-5 mL) utilizando seringa não heparinizada e agulha 23G (0,60 x 25
mm). Posteriormente, foi coletada da veia umbilical uma amostra de 10 mL de sangue com o
auxílio de seringa não heparinizada e agulha 21G (0,8 x 25 mm). As amostras de sangue da
artéria umbilical e veia umbilical (5 mL) foram transferidas para tubos heparinizados de 10
mL (heparina sódica-5000UI, BD Vacutainer®), enquanto a outra alíquota de 5 mL de sangue
venoso do cordão umbilical foi transferida para tubo com EDTA K3 (Vacuplast®). As
amostras de sangue foram centrifugadas para obtenção do plasma e então armazenadas em
tubos criogênicos a -70 0C até o momento das análises.

3.1.5.2.3. Coleta de sangue do espaço interviloso placentário

A coleta de sangue do espaço interviloso foi realizada através de uma adaptação da
técnica descrita por Camelo Jr et al. (1995). O lado fetal da placenta foi lavado com solução
fisiológica 0,9% e a membrana amniótica destacada do córion. Utilizando-se de uma agulha
22G (0,7 x 25 mm) foram feitas incisões na placenta entre os vasos sanguíneos e por
gotejamento foi coletado o sangue com auxílio de um tubo heparinizado (heparina sódica5000UI, BD Vacutainer®), sendo o protocolo conduzido dessa forma em toda a circunferência
da placenta até que se completasse um volume aproximado de 5 a 10 mL de sangue. A
amostra foi centrifugada e armazenada em tubos criogênicos a –70ºC até a análise.

3.1.5.3. Coleta da urina
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Toda a urina das parturientes foi coletada até 48 h após a administração da
fexofenadina para a análise da excreção renal do fármaco. A urina referente aos intervalos de
0-4, 4-8, 8-12 horas foi coletada via bolsa da sonda vesical implantada na parturiente no
momento do parto, enquanto a urina referente aos intervalos de 12-24, 24-32 e 32-48 horas foi
coletada em garrafas de plástico branco fosco (1000 mL). O volume total de cada intervalo foi
medido e registrado. Alíquotas de aproximadamente 50 mL de urina de cada intervalo de
coleta foram transferidas para tubos cônicos, centrifugadas e os sobrenadantes armazenados
em tubos criogênicos a -70oC até a análise.

3.1.6. Análise bioquímica no soro materno

As amostras de soro materno foram encaminhadas ao Laboratório Central de Análises
Clínicas do HCFMRP-USP para a dosagem de uréia, creatinina, alanino aminotransferase
(ALT), aspartato aminotransferase (AST), bilirrubinas, fosfatase alcalina, gama-GT, proteínas
totais, albumina e -1-glicoproteína ácida.

3.1.7. Estimativa da função renal

A velocidade de filtração glomerular foi avaliada pelo cálculo do clearance de
creatinina (CLcr), estimado pela equação proposta por Cockcroft e Gault (1976):

A idade deve ser calculada em anos, o peso em quilogramas e a creatinina em
miligramas por decilitro. Para mulheres, o valor calculado do clearance de creatinina deve ser
reduzido em 15%.

3.2. Influência da fluoxetina na transferência placentária dos enantiômeros da
fexofenadina em modelo ex vivo de perfusão placentária

No período do estágio de pesquisa (PDSE – CAPES) – de outubro de 2013 a julho de
2014 - na Universidade de Toronto (Toronto, Ontário, Canadá), sob a supervisão do Prof. Dr.
Gideon Koren, foi avaliada a influência da fluoxetina na farmacocinética transplacentária dos
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enantiômeros da fexofenadina através da metodologia de perfusão dual ex vivo de um único
cotilédone placentário.

3.2.1. Aspectos éticos e seleção das parturientes
O estudo foi aprovado pelo Comitê de Ética em Pesquisa do St Michael’s Hospital e
do Hospital for Sick Children da Universidade de Toronto, ambos de Toronto, Ontário,
Canadá. As placentas foram obtidas, com Consentimento Livre e Esclarecido, de 4 gestantes
atendidas no St. Michael’s Hospital com idade superior a 18 anos, não obesas, não tabagistas,
sem co-morbidades e fármacos associados (exceto sulfato ferroso), sem intercorrências fetais
e alterações placentárias para resolução da gestação única a termo por parto via abdominal
(cesárea).

3.2.2. Padrões e reagentes

O cloridrato de fexofenadina, meio de cultura M199, dextran 40.000 de peso
molecular, glicose, heparina, canamicina e antipirina foram adquiridos da Sigma-Aldrich (St.
Louis, MO-EUA). Enquanto o cloridrato de fluoxetina foi adquirido da Toronto Research
Chemicals Inc. (Toronto, ON, Canadá).

3.2.3. Soluções de perfusão placentária

Os perfusatos materno e fetal consistiam de uma solução aquosa, livre de proteínas,
contendo: meio de cultura M199 (10,9 g/L); dextran 40.000 de peso molecular (7,5 g/L para
perfusato materno e 30g/L para perfusato fetal); glicose (1g/L); heparina (2.000 unidades/L);
canamicina (100 mg/L). A antipirina (1mmol/L) foi adicionada ao perfusato materno como
marcador de difusão passiva de fluxo dependente. As condições fisiológicas dos sangues
materno e fetal foram mimetizadas ajustando-se os pHs dos perfusatos materno e fetal para
7,4 e 7,35 pela adição de pequenos volumes de solução de bicarbonato de sódio e ácido
clorídrico puro, respectivamente. As soluções de perfusão materna e fetal foram armazenadas
a 4oC até o momento do experimento.
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3.2.4. Metodologia de perfusão placentária

A perfusão dual ex vivo em lóbulo placentário humano isolado, descrita por Miller et
al. (1985), foi adaptada nos Laboratórios de Perfusão Placentária do Departamento de
Ginecologia e Obstetrícia do St. Michael’s Hospital e no Laboratório do The Motherisk
Program of Hospital for Sick Children, ambos sob a responsabilidade do Prof. Dr. Gideon
Koren. A descrição esquemática do sistema de perfusão placentária é contemplada na Figura
4.
Após a cesariana, o cordão umbilical foi clampeado e seccionado e, a placenta foi
removida e transportada para o Laboratório de Perfusão Placentária em tampão fosfato
heparinizado e gelado. Seguindo a confirmação da integridade física da placenta, foi
identificado e canulado um par de veias e artérias no lado fetal placentário que suprisse um
cotilédone ou lóbulo placentário bem definido no lado materno, para estabelecer o fluxo
recirculante de perfusão fetal (modo fechado). Na câmara de perfusão, o lóbulo placentário foi
centralizado com o lado fetal voltado para baixo e isolado através do clampeamento e
remoção do excesso de tecido da placenta. Em seguida, a câmara de perfusão foi preenchida
com tampão fosfato para suportar o peso do lóbulo placentário e colocada em banho-maria
para manter a temperatura fisiológica (37°C). Com o lado materno da placenta voltado para
cima, o fluxo aberto e não recirculante de perfusão materna foi estabelecido com a inserção de
duas cânulas arteriais no espaço interviloso placentário (2-3 mm abaixo da superfície da
decídua) e com a cânula da veia materna posicionada acima da superfície da decídua.
As circulações materna e fetal foram estabelecidas com as soluções de perfusão
placentária no máximo 30 minutos após o parto, e mantidas até que todo resíduo de sangue
fosse removido dos vasos sanguíneos. Logo após, o circuito materno foi fechado e as soluções
de perfusão foram substituídas por uma solução nova de 250 mL de perfusão materna
(contendo o fármaco de estudo e livre proteínas) e de 150 mL de perfusão fetal (livre de
proteínas e fármacos).
O experimento de perfusão placentária consistiu em uma fase Controle e uma fase
Interação com 90 minutos cada, operando no modo fechado e recirculante. Durante ambas as
fases, os fluxos foram mantidos em 2-3 mL/min para o circuito fetal e em 13-14 mL/min para
o circuito materno. O perfusato materno foi equilibrado com 95% O2 e 5% CO2 e o fetal com
95% N2 e 5% CO2, sendo a temperatura dos circuitos e da câmara de perfusão mantida a
37°C. A viabilidade do tecido placentário foi avaliada, durante e após a perfusão, pela
mensuração dos conteúdos de O2 e CO2, pH, consumo de glicose, produção de lactato e
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secreção de gonadotrofina coriônica (hCG). A análise da integridade da placenta foi realizada
pela monitoração do volume do reservatório fetal e da pressão da artéria fetal na entrada da
câmara de perfusão. O experimento de perfusão seria interrompido se houvesse uma perda de
volume no reservatório fetal maior que 4 mL/h e/ou variações de ± 10 mmHg no intervalo de
30 a 60 mmHg da pressão da artéria fetal, por um extenso período de tempo.

Câmara de
perfusão
Artéria materna
Lóbulo placentário

Artéria
fetal
Veia
fetal
Veia
materna

Reservatório
fetal
Reservatório
materno

Amostrador
Bomba de
perf usão

Figura 4. Esquema do modelo ex vivo de perfusão placentária (Adaptado de ETWEL et al.,
2014)

3.2.5. Protocolo de perfusão placentária

O desenho do protocolo de perfusão em placenta humana isolada foi delineado através
da adaptação do desenho do estudo de Sudhakaran et al. (2007), pelo qual as placentas
perfundidas no modo aberto e não recirculante serviram de controle delas mesmas para as
fases controle e experimental durante o protocolo, no intuito de reduzir a variabilidade
interplacenta.
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Durante o período de estabilização de 30 min, o circuito materno foi operado no modo
aberto (passagem única de perfusato), enquanto o fluxo do perfusato fetal foi recirculado.
Encerrado este período, os perfusatos materno e fetal foram substituídos por novas soluções
de perfusão e os circuitos materno (250 mL) e fetal (150 mL) foram operados no modo
fechado e recirculante de perfusão para mimetizar as condições fisiológicas de uma gestante.
A farmacocinética transplacentária, na direção materno-fetal, dos enantiômeros da
fexofenadina (150 ng fexofenadina racêmica/mL) foi avaliada na presença da antipirina
(marcador de difusão passiva). A solução de perfusão fetal estava livre de fármacos. Amostras
de perfusatos, provindos dos reservatórios maternos e fetais, foram coletadas (4 mL) nos
tempos 0, 10, 20, 30, 45, 60, 75 e 90 minutos para análise da secreção de hCG, transferência
de antipirina e dos enantiômeros da fexofenadina.
Ao encerrar a fase Controle, as soluções de perfusão foram substituídas por novas
soluções de perfusão materna (250 mL) e fetal (150 mL). Na fase Interação foram adicionadas
fluoxetina (100 ng fluoxetina racêmica/mL) e fexofenadina (150 ng fexofenadina
racêmica/mL) na circulação materna e a transferência materno-fetal dos enantiômeros da
fexofenadina foi avaliada durante 90 minutos. As amostras de solução de perfusão materna e
fetal (4mL) foram coletadas nos tempos 0, 10, 20, 30, 45, 60, 75 e 90 minutos para análise das
concentrações dos fármacos de estudo e de hCG.
O conteúdo de O2 e CO2, pH, concentração de glicose e produção de lactato das
amostras maternas e fetais coletadas nos tempos 0, 10, 20, 30 e 60 minutos foram
monitorados durante ambas as fases do protocolo, empregando um analisador de gases
sanguíneos.
Alíquotas de perfusatos materno e fetais branco e as amostras coletadas para análise
dos enantiômeros da fexofenadina foram congeladas a –70°C no Laboratório do The
Motherisk Program of Hospital for Sick Children, enviadas para o Laboratório de
Farmacocinética e Metabolismo da FCFRP-USP e armazenadas a –70°C até as análises por
LC-MS/MS.
As amostras de solução de perfusão materna e fetal para as análises de antipirina e
hCG foram armazenadas a –20°C até posterior análise. As amostras de antipirina em
perfusato foram analisadas em espectrofotômetro W-160 com luz ultravioleta visível,
operando em 350 nm, enquanto que as amostras de hCG foram analisadas empregando
método de enzimoimunoensaio (ELISA) com leitura da microplaca no Biotek Synergy HT,
operando em 450 nm.
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3.3. Análise enantiosseletiva da fexofenadina em plasma, urina e solução de perfusão
placentária empregando LC-MS/MS

3.3.1. Soluções padrão e Reagentes

A solução estoque de cloridrato de fexofenadina racêmico (99%, Sigma-Aldrich, St.
Louis, MO, EUA) foi preparada na concentração de 100 µg de base livre/mL de metanol. A
partir dessa solução foram realizadas diluições para obtenção das soluções de uso, nas
concentrações 0,25; 0,5; 2,5; 6,25; 12,5; 25; 50; 62,5; 125; 250; 500; 625; 1000; 1250; 2500;
5000; 12500 e 25000 ng de cada enantiômero de fexofenadina/mL de metanol. A solução de
(S)-(-)-metoprolol (padrão interno - PI, 98%, TRC, Toronto, ON, CA) foi preparada na
concentração de 100 g de base livre/mL de metanol e diluída para 5000 e 50 ng/mL de
metanol. Todas as soluções padrão foram armazenadas a

-20˚C.

Os solventes empregados para diluição das soluções padrão, preparo da fase móvel e
das amostras foram obtidos da J.T.Baker (Fairfield, EUA) como grau cromatografia. O
acetato de amônio foi obtido da J.T.Baker, com 99,5% de grau de pureza. O ácido acético
glacial foi obtido da Mallinckrodt Baker (Phillipsburg, EUA) como grau cromatografia.
Os reagentes utilizados para o preparo da solução de perfusão placentária foram todos
obtidos da Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, EUA).
A água utilizada nos experimentos foi obtida em sistema de purificação Sinergy UV®
(Millipore, Molsheim, França).
As análises de fexofenadina nas diferentes matrizes foram conduzidas em vidraria
envolvida com papel alumínio e sob luz amarela para evitar fotodegradação, como descrito
por Breier et al. (2006).

3.3.2. Condições cromatográficas

A separação dos enantiômeros da fexofenadina em plasma, urina e solução de
perfusão placentária foi obtida na coluna de fase quiral de vancomicina empregando modo de
fase reversa, comercializada como Chirobiotic® V (Astec, Whippany, New Jersey, EUA) de
250 x 4,6 mm, partículas de 5 µm e com pré-coluna C8 de 4 mm x 4 mm (Merck®, Darmstadt,
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Alemanha), mantida à 19ºC. A fase móvel utilizada foi constituída de 97% de metanol e 3%
de acetato de amônio 7 mmol/L, em pH de 4,25 e na vazão de 0,7 mL/min.

3.3.2.1. Módulo de separação e condições de detecção para os enantiômeros da fexofenadina
em plasma

A análise dos enantiômeros da fexofenadina em plasma foi realizada por
cromatografia líquida acoplada ao espectrômetro de massas (LC-MS/MS). O sistema LCMS/MS foi constituído por bomba gradiente binária Waters 1525µ, injetor automático 2777,
forno de coluna TCM/CHM e espectrômetro de massas modelo triplo quadrupolo XEVO TQS (Waters, Milford, EUA).
O sistema de detecção por espectrometria de massas (MS/MS) utilizado foi equipado
com interface de ionização por eletronebulização (ESI) operando no modo íon positivo. A
voltagem do capilar foi de 1,0 KV. As temperaturas da fonte e de dessolvatação foram
mantidas a 150 e 600ºC, respectivamente. O nitrogênio foi utilizado como gás de nebulização
na vazão de 1000 L/h. O gás argônio foi utilizado como gás de colisão na pressão de
aproximadamente 7.10-4 mbar. A voltagem do cone foi mantida em 50 V para a fexofenadina
e para o PI. A energia de colisão foi de 33 eV para a fexofenadina e 30 eV para o PI. As
condições de otimização do MS/MS foram obtidas por infusão direta das soluções padrão
preparadas na fase móvel e introduzidas com bomba de infusão, na vazão de 30 µL/min.
As análises foram executadas no modo MRM (Monitoramento de Reações
Múltiplas). As moléculas protonadas [M + H]+ e seus respectivos íons produtos foram
monitorados nas transições 502 > 466 para a fexofenadina e 268 > 116 para o PI. A aquisição
e a quantificação de dados foram realizadas utilizando o programa MassLynx versão 4.1
(Waters, Milford, EUA).

3.3.2.2. Módulo de separação e condições de detecção para os enantiômeros da fexofenadina
em urina e perfusato

A análise dos enantiômeros da fexofenadina em urina foi realizada por LCMS/MS. O módulo de separação foi constituído por um cromatógrafo líquido de alta
eficiência (CLAE) modelo Alliance e2695 equipado com bomba quaternária, injetor
automático com controle de temperatura e forno de coluna (Waters, Milford, EUA).
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O sistema de detecção MS/MS utilizado foi o Quattro Micro LC triplo
quadrupolo (Micromass, Manchester, Reino Unido) equipado com interface de ionização por
eletronebulização (ESI) operando no modo íon positivo. A voltagem do capilar no ESI foi de
3 KV. As temperaturas da fonte e de dessolvatação foram mantidas a 120 e 200ºC,
respectivamente. O nitrogênio foi utilizado como gás de nebulização na vazão de 360 L/h. O
gás argônio foi utilizado como gás de colisão nas pressões de aproximadamente 9,87.10-4
mbar e 1,67.10-3 mbar para as análises em urina e perfusato, respectivamente. A voltagem do
cone foi mantida em 40 V para a fexofenadina e em 20 V para o PI. A energia de colisão foi
de 30 eV para a fexofenadina e 20 eV para o PI. As condições de otimização do MS/MS
foram obtidas por infusão direta das soluções padrão preparadas na fase móvel e introduzidas
com bomba de infusão, na vazão de 20 L/min.
As análises foram executadas no modo MRM (Multiple Reaction Monitoring). As
moléculas protonadas [M + H]+ e seus respectivos íons produtos foram monitorados nas
transições 502 > 466 para a fexofenadina, 269 > 116 para o para o PI. A aquisição e a
quantificação de dados foram realizadas utilizando o programa MassLynx versão 3.5 (Waters,
Milford, EUA).

3.3.3. Preparo das amostras de plasma, urina e solução de perfusão placentária

3.3.3.1. Preparo das amostras de plasma

As amostras de plasma branco de voluntários sadios (não tratados com a fexofenadina)
foram obtidas do Hemocentro do HCFMRP-USP.
Em tubos de extração de vidro com tampa esmerilhada, alíquotas de 200 μL de plasma
foram enriquecidas com 20 μL da solução de padrão interno [(S)-(-)-metoprolol] e
adicionadas de 25 μL de ácido acético glacial puro. As misturas foram acrescidas com 5 mL
de clorofórmio e agitadas por 30 s em agitador tipo vortex. A seguir, os tubos foram vedados
e agitados em plataforma horizontal por 40 min a 220 ± 10 ciclos/min (agitador de mesa
reciprocante modelo MA 139 / CTF da Marconi) e em seguida centrifugados por 20 min a
2500 rpm (centrífuga refrigerada Hitachi® modelo CF8DL, Tóquio, Japão). As fases
orgânicas foram transferidas para tubos cônicos de vidro e evaporadas a vácuo usando
evaporador rotatório (Christ®, modelo RVC 2-25 CD plus, Funkenstörungsgrad, Alemanha).
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Os resíduos foram reconstituídos com 300 L da fase móvel e 70 μL foram submetidos à
análise cromatográfica.

3.3.3.2. Preparo das amostras de urina
Alíquotas de 50 μL de urina branco de grávida foram enriquecidas com 20 μL da
solução do padrão interno [(S)-(-)-metoprolol] e adicionadas de 5 μL de solução aquosa 10%
de ácido acético glacial. As misturas foram acrescidas com 6 mL de clorofórmio e agitadas
por 30 s em agitador tipo vortex. A seguir, os tubos foram agitados durante 40 min em
agitador horizontal (agitador de mesa reciprocante modelo MA 139/CTF da Marconi) e em
seguida centrifugados por 20 min a 2500g (centrífuga refrigerada Hitachi ® modelo CF8DL,
Tóquio, Japão). As fases orgânicas foram separadas (5,5 mL) e concentradas em sistema de
evaporação a vácuo (Christ®, modelo RVC 2-25 CD plus, Funkenstörungsgrad, Alemanha).
Os resíduos obtidos foram retomados em 200 μL da fase móvel e 70 μL foram submetidos à
análise cromatográfica.

3.3.3.3. Preparo das amostras de perfusão placentária
Alíquotas de 250 μL de perfusato branco foram enriquecidas com 20 μL da solução do
padrão interno [(S)-(-)-metoprolol] e adicionadas de 15 μL de solução aquosa 10% de ácido
acético glacial. As misturas foram acrescidas com 7 mL de clorofórmio e agitadas por 30 s em
agitador tipo vortex. A seguir, os tubos foram agitados durante 40 min em agitador horizontal
(agitador de mesa reciprocante modelo MA 139/CTF da Marconi) e em seguida centrifugados
por 20 min a 2500g (centrífuga refrigerada Hitachi® modelo CF8DL, Tóquio, Japão). As fases
orgânicas foram separadas (6,5 mL) e concentradas em sistema de evaporação a vácuo
(Christ®, modelo RVC 2-25 CD plus, Funkenstörungsgrad, Alemanha). Os resíduos obtidos
foram retomados em 200 μL da fase móvel e 70 μL foram submetidos à análise
cromatográfica.

3.3.4. Validação dos métodos de análise dos enantiômeros da fexofenadina em plasma,
urina e solução de perfusão placentária
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Os métodos de análise dos enantiômeros da fexofenadina em plasma, urina e perfusato
foram validados de acordo com as recomendações da ANVISA (Agência Nacional de
Vigilância Sanitária – Resolução RDC nº 27, de 17 de maio de 2012) para métodos
bioanalíticos.

3.3.4.1. Curvas de calibração em plasma, urina e solução de perfusão placentária

As curvas de calibração foram construídas em triplicata utilizando alíquotas de 200 µL
de plasma branco ou 50 µL de urina branco de grávida ou 250 µL de perfusato branco
enriquecidas com 20 L de cada solução padrão de uso de fexofenadina racêmica e do PI
[(S)-(-)-metoprolol] e submetidas aos respectivos processos de extração descritos
anteriormente. Assim, as concentrações de cada enantiômero de fexofenadina foram de 0,025;
0,05; 0,5; 5; 25; 50 e 100 ng /mL de plasma ou 0,02; 0,05; 0,1; 0,2; 0,5; 1,0; 5,0; 10 g /mL
de urina ou 0,2; 0.5; 1; 2; 5; 10; 20; 40; 50; 100 e 200 ng /mL de perfusato.
As equações de regressão linear e os coeficientes de correlação foram obtidos das
razões das áreas dos picos plotadas (padrão/PI) em função das respectivas concentrações
plasmáticas, urinárias e em perfusato.

3.3.4.2. Limite inferior de quantificação

O limite inferior de quantificação (LIQ) foi estabelecido para os enantiômeros da
fexofenadina em 25 pg/mL de plasma, 0,02 g/mL de urina e 0,2 ng/mL de perfusato. A partir
disso, foram realizadas análises de 10 replicadas destas concentrações para verificar se estas
se enquadrariam nos valores determinados de precisão e exatidão. O LIQ foi definido como a
menor concentração plasmática analisada com CV e erro padrão relativo (EPR) inferiores a
20%.

3.3.4.3. Linearidade

A linearidade foi definida como a maior concentração plasmática (limite superior de
quantificação) que apresentou relação linear com a resposta do detector na situação de
inclusão do LIQ. Foram avaliadas amostras de plasma, urina e perfusato enriquecidas com
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concentrações crescentes dos fármacos (em triplicata) em relação àquelas empregadas na
construção das curvas de calibração e, a seguir, submetidas aos procedimentos de extração e
análise cromatográfica.
Os métodos foram considerados lineares para os enantiômeros da fexofenadina nos
intervalos de 0,025 - 100 ng/mL de plasma, de 0,02 - 10 g/mL de urina e de 0,2 - 200 ng/mL
de perfusato.
Para a aprovação das curvas os padrões de calibração deveriam apresentar um desvio
de até 15% e o LIQ um desvio de até 20%. O coeficiente de correlação linear deveria ser igual
ou superior a 0,98.

3.3.4.4. Efeito residual

O efeito residual foi avaliado com 3 injeções da mesma amostra branco, sendo uma
antes e duas logo após a injeção de uma amostra processada de matriz adicionada dos
enantiômeros da fexofenadina em concentração acima da maior concentração da curva de
calibração (400 ng/mL plasma; 20µg/mL urina; 400ng/mL perfusato).
Os resultados foram comparados com aqueles obtidos de amostras processadas do
LIQ. As respostas de picos interferentes no tempo de retenção do analito devem ser inferiores
a 20% da resposta do analito nas amostras processadas do LIQ. As respostas de picos
interferentes no tempo de retenção do PI devem ser inferiores a 5 % da resposta do PI.

3.3.4.5. Amostras de controles da qualidade em plasma, urina e solução de perfusão
placentária

As amostras de controle da qualidade (CQs) consistem em uma amostra de matriz
branco (plasma, urina ou perfusato), adicionada de fexofenadina em concentrações
específicas, usadas para validar e monitorar o desempenho do método bioanalítico. Existem 4
tipos de amostras de controle da qualidade: controle da qualidade de baixa concentração,
média concentração, alta concentração e de diluição.
O controle da qualidade de baixa concentração (CQB) representa uma amostra de
matriz adicionada de uma concentração de fexofenadina até 3 vezes o limite inferior de
quantificação (LIQ), ponto mais baixo da curva analítica. O controle da qualidade de média
concentração (CQM) representa uma amostra de matriz adicionada de uma concentração de
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fexofenadina próxima à média entre o ponto mais alto e o mais baixo da curva. O controle da
qualidade de alta concentração (CQA) representa uma amostra de matriz adicionada de uma
concentração de fexofenadina entre 75% e 85% do maior ponto da curva analítica. O controle
da qualidade de diluição (CQD) representa uma amostra de matriz adicionada de uma
concentração de fexofenadina acima do ponto máximo da curva analítica. Essa amostra é
utilizada para analisar amostras de parturientes que poderiam ultrapassar o limite superior da
curva. Dessa maneira é realizada uma diluição pré-definida tanto do controle quanto da
amostra para posterior processamento e análise.
Considerando o amplo intervalo de concentrações plasmáticas da curva de calibração,
o controle da qualidade de média concentração (CQM) foi desmembrado em controle da
qualidade médio alto (CQMA) e controle da qualidade médio baixo (CQMB). O controle da
qualidade médio alto (CQMA) consiste numa amostra preparada com uma concentração de
fármaco entre o ponto mais alto e o ponto médio da curva e o controle da qualidade médio
baixo (CQMB) representa uma amostra com uma concentração de fármaco entre o ponto mais
baixo e o ponto médio da curva. Os controles da qualidade foram preparados nas
concentrações dos enantiômeros da fexofenadina de 0,031(CQB), 12,5 (CQMA), 2,5
(CQMB); 87,5 (CQA) e 125,0 (CQD) ng/mL de plasma.
Os controles da qualidade também foram preparados nas concentrações dos
enantiômeros da fexofenadina de 0,04 (CQB), 2,0 (CQM), 8 (CQA) e 20 (CQD) g/mL de
urina e de 0,3 (CQB), 37,5 (CQM), 160 (CQA) e 400 (CQD) ng/mL de perfusato.
Para aprovação da corrida analítica, no mínimo 67% do total de CQs e no mínimo
50% dos CQs de cada concentração devem apresentar desvio menor ou igual a 15% em
relação aos seus respectivos valores nominais. Os controles da qualidade para análise das
amostras em plasma, urina e perfusato foram armazenados à - 70◦C até a análise.

3.3.4.6. Efeito Matriz

Efeito Matriz é um estudo realizado para verificar se há supressão iônica ou aumento
de resposta do fármaco em análise ou do padrão interno devido à interferência de algum
componente endógeno presente na matriz biológica. Para a sua realização foram utilizados
amostras de urina de 3 mulheres não grávidas diferentes e 1 de gestante, 1 amostra de cada
perfusato materno e fetal branco provindas do Laboratório do The Motherisk Program of
Hospital for Sick Children e amostras de plasma provenientes de 8 voluntários diferentes,
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sendo 4 de plasma normal, 2 lipêmicos e 2 hemolisados. Os plasmas, urinas e perfusatos
foram processados de acordo com os items 3.3.3.1, 3.3.3.2 e 3.3.3.3. O padrão interno (PI) e a
fexofenadina foram acrescentados após o processamento, nas mesmas concentrações das
amostras de CQB (0,031 ng de cada enantiômero de fexofenadina/mL de plasma; 0,04 g de
cada enantiômero de fexofenadina/mL de urina e 0,3 ng de cada enantiômero de fexofenadina
racêmica/mL de perfusato) e CQA (87,5 ng de cada enantiômero de fexofenadina/mL de
plasma; 8 g de cada enantiômero de fexofenadina/mL de urina; 160 ng de cada enantiômero
de fexofenadina racêmica/mL de perfusato). Para cada amostra foi calculado o fator de matriz
normalizado por PI (FMN), conforme a equação a seguir:

O coeficiente de variação (CV) dos FMNs relativos a todas as amostras deve ser
inferior a 15%. O CV é expresso em porcentagem e calculado conforme a equação abaixo:

3.3.4.7. Precisão e exatidão

O estudo de precisão é dividido em precisão intracorrida e precisão intercorridas.
Foram utilizadas amostras de CQD, CQA, CQMA, CQMB, CQB e o LIQ em plasma e CQA,
CQM, CQB e o LIQ em urina e perfusato, de acordo com o item 3.3.4.4. As soluções
preparadas em plasma, urina e perfusato foram armazenadas a -70ºC até a análise. Para o
estudo de precisão intracorrida analisou-se 5 replicatas de cada controle da qualidade e uma
curva de calibração. O estudo de precisão intercorridas foi composto por análises realizadas
em 3 dias diferentes. Para que o método seja considerado preciso, o coeficiente de variação,
entre os CQs de mesmas concentrações, devem ser igual ou inferior a 15%, exceto o LIQ, que
aceita um CV de até 20%. O estudo de exatidão intracorrida e intercorridas foi realizado da
mesma maneira que o estudo de precisão, porém o seu cálculo é baseado no Erro Padrão
Relativo, obtendo então valores de até 15% do valor nominal, exceto para o LIQ, que aceita
um EPR de até 20% do valor nominal. O EPR é calculado conforme a equação a seguir:
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3.3.4.8. Estabilidade

Foram avaliadas as estabilidades após ciclos de congelamento e descongelamento,
pós-processamento e estabilidade de curta duração. Para a avaliação da estabilidade da
fexofenadina foram utilizados os controles da qualidade CQB e CQA (item 3.3.4.4.).
Para verificar a estabilidade em ciclos de congelamento e descongelamento, os
controles da qualidade foram congelados a -70ºC por 24 h, a seguir foram descongeladas e
congeladas novamente por 24 h, repetindo-se esse processo até o terceiro ciclo de
congelamento quando foram extraídas e analisadas.
Para a avaliação da estabilidade pós-processamento, os controles da qualidade
passaram pelo processo de extração e, em seguida foram mantidos no auto-injetor a 19ºC por
48 horas antes da injeção no sistema cromatográfico. O tempo de 48 horas foi testado
baseando-se no tempo de análise das amostras plasmáticas de 2 parturientes incluídas nos
grupos Controle ou Interação.
Para a avaliação da estabilidade de curta duração os controles da qualidade foram
mantidos na bancada do laboratório em temperatura ambiente por 4 horas. Após esse período,
as amostras foram extraídas e analisadas.
Os resultados das análises dos controles da qualidade foram comparados com aqueles
obtidos após análise das amostras recém-preparadas (valor nominal), sendo expressos em
porcentagem de desvio e devendo estar dentro de ± 15% do valor nominal.

3.3.4.9. Racemização

Foi avaliada a capacidade de ocorrer a racemização dos enantiômeros da fexofenadina.
Para isso, foram transferidos, em tubo de ensaio, 50µL de solução padrão na concentração de
500 ng de cada enantiômero da fexofenadina/mL em metanol (n=10) e o solvente evaporado
em fluxo de ar comprimido. Essa concentração foi escolhida para facilitar a coleta do eluato
de cada enantiômero no sistema cromatográfico. O padrão foi retomado em 100µL de solução
de fase móvel e injetado no sistema CLAE com detector UV-VIS, operando em 225 nm, nas
condições cromatográficas descritas anteriormente. As alíquotas referentes aos eluatos dos

32

enantiômeros individuais foram coletadas separadamente na saída do detector e o solvente foi
evaporado até a secura. Dentre estas, 5 alíquotas correspondentes a cada enantiômero isolado
foram retomadas em fase móvel e analisadas diretamente no sistema LC-MS/MS; outras 5
alíquotas foram adicionadas de 200 μL de extrato de plasma branco e analisadas no sistema
LC-MS/MS.

3.4. Análise enantiosseletiva da fluoxetina e norfluoxetina em plasma empregando LCMS/MS

A análise dos enantiômeros da fluoxetina e seu metabólito, norfluoxetina, em plasma
foi realizada por LC-MS/MS, de acordo com procedimento analítico anteriormente
desenvolvido e validado em plasma de rato (CARDOSO et al., 2013) e humano (MIARELLI
et al., 2014) pelo grupo de pesquisa do Laboratório de Farmacocinética e Metabolismo da
FCFRP-USP.

3.4.1. Soluções padrão e reagentes

As soluções estoques de cloridrato de fluoxetina (FLX) e cloridrato de norfluoxetina
(NFX) adquiridas da TRC (Toronto Research Chemicals Inc., Toronto, Canadá) foram
preparadas individualmente na concentração de 100 µg de base livre de cada enantiômero/mL
de metanol. A partir das soluções estoques foram preparadas diluições, contendo os dois
analitos, para obtenção das soluções de uso, nas concentrações 4; 20; 40; 80; 200; 400; 1000
ng de cada enantiômero/mL de metanol. A solução de metoprolol racêmico (padrão interno PI, 98%, TRC, Toronto, CA) foi preparada na concentração de 100 g/mL de metanol e
diluída para 400 ng/mL de metanol.
Os solventes empregados para diluição das soluções padrão, preparo da fase móvel e
das amostras foram obtidos da J.T.Baker (Fairfield, EUA) como grau cromatografia. O
acetato de amônio utilizado na fase móvel foi obtido da J.T.Baker (Phillipsburg, EUA) com
99,5% de grau de pureza e como grau cromatográfico. O hidróxido de sódio empregado no
preparo das amostras foi obtido da Mallinckrodt Baker (Phillipsburg, EUA) com 98,2% de
grau de pureza e como grau analítico. A água utilizada durante o experimento foi obtida em
sistema de purificação Sinergy UV® (Millipore, Molsheim, França).
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3.4.2. Análise cromatográfica

A separação dos enantiômeros da fluoxetina (FLX) e norfluoxetina (NFX) foi obtida
na coluna de fase quiral de vancomicina no modo de fase reversa, comercializada como
Chirobiotic® V (Astec, Whippany, New Jersey, EUA) de 250 x 4,6 mm, partículas de 5 µm e
com pré-coluna C8 de 4 mm x 4 mm (Merck®, Darmstadt, Alemanha), mantida à 23ºC. A fase
móvel utilizada foi constituída de 80% de etanol e 20% de acetato de amônio 15 mmol/L na
vazão de 1,0 mL/min.
O sistema de detecção por espectrometria de massas (MS/MS) utilizado foi o Quattro
Micro LC triplo quadrupolo (Micromass, Manchester, Reino Unido) equipado com interface
de ionização por eletronebulização (ESI) operando no modo íon positivo. A voltagem do
capilar no ESI foi de 3 KV. As temperaturas da fonte e de dessolvatação foram mantidas a
120 e 350ºC, respectivamente. O nitrogênio foi utilizado como gás de nebulização na vazão
de 600 L/h. O gás argônio foi utilizado como gás de colisão na pressão de aproximadamente
9,73.10-4 mbar. A voltagem do cone foi mantida em 20 V para a FLX, 15 V para a NFX e em
20 V para o PI. A energia de colisão foi de 12 eV para a FLX, 06 eV para o NFX e 20 eV para
o PI. As condições de otimização do MS/MS foram obtidas por infusão direta das soluções
padrão preparadas na fase móvel e introduzidas com bomba de infusão, na vazão de 20
L/min.
As análises foram executadas no modo MRM (Multiple Reaction Monitoring). As
moléculas protonadas [M + H]+ e seus respectivos íons produtos foram monitorados nas
transições 311 > 44 para a FLX, 296 > 134 para o metabólito NFX e 268 > 116 para o PI. A
aquisição e a quantificação de dados foram realizadas utilizando o programa MassLynx
versão 3.5 (Waters, Milford, EUA).

3.4.3. Preparo das amostras

As amostras de plasma branco de voluntários sadios (livre de fármacos) foram obtidas
do Hemocentro do HCFMRP-USP.
Em tubos cônicos plásticos de 15 mL, alíquotas de 500 μL de plasma foram
enriquecidas com 25 μL da solução do padrão interno (metoprolol) e adicionadas de 200μL de
solução de hidróxido de sódio 1 mol/L. As misturas foram acrescidas de 6 mL da fase
extratora (hexano : álcool isoamílico, 99:1, v/v), e então os tubos foram vedados e agitados
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em plataforma horizontal por 30 minutos a 230 ± 10 ciclos/minuto (agitador de mesa
reciprocante modelo MA 139 / CTF da Marconi). Em seguida, os tubos foram centrifugados
por 5 minutos a 3000 rpm (centrífuga refrigerada Hitachi® modelo CF8DL, Tóquio, Japão),
manualmente agitados por 10 segundos e novamente centrifugados por 15 minutos a
3000rpm. A seguir, as fases orgânicas foram transferidas para tubos cônicos plásticos de 15
mL e evaporadas a vácuo usando evaporador rotatório (Christ®, modelo RVC 2-25 CD plus,
Funkenstörungsgrad, Alemanha). Os resíduos foram reconstituídos com 100 L da fase móvel
e volumes de 50 L foram introduzidos no sistema cromatográfico para a análise.
As curvas de calibração foram construídas enriquecendo alíquotas de 500 µL de
plasma branco com 25 μL de cada solução padrão de uso e submetidas ao procedimento de
extração e análise cromatográfica.
A análise dos enantiômeros da FLX e NFX em plasma mostrou resposta linear no
intervalo de 0,2 - 50 ng de cada enantiômero da fluoxetina ou norfluoxetina/mL de plasma,
com coeficientes de correlação linear (r2) superiores a 0,98 e coeficientes de variação dos
pontos da curva de calibração inferiores a 15 % em relação aos respectivos valores nominais.
Para monitorar o desempenho do método bioanalítico foram estabelecidos os controles
da qualidade nas concentrações dos enantiômeros da fluoxetina ou norfluoxetina de 0,5
(CQB), 20 ng/mL (CQM), 40 ng/mL (CQA) e 60 ng/ mL (CQD).
Para aprovação da corrida analítica, no mínimo 67% do total de CQs e no mínimo
50% dos CQs de cada concentração devem apresentar desvio menor ou igual a 15% (quinze
por cento) em relação aos seus respectivos valores nominais.

3.5. Análise farmacocinética

3.5.1. Concentração plasmática

Os parâmetros farmacocinéticos dos enantiômeros da fexofenadina foram calculados a
partir das concentrações plasmáticas ao longo do tempo de coleta das amostras (48h). Os
dados de concentração plasmática versus tempo após a administração da fexofenadina foram
avaliados através do modelo monocompartimental com lag time (modelo 4), empregando o
software WinNonLin versão 4.0 (Pharsight Corp, Mountain View, Calif, EUA).
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3.5.2. Excreção Urinária

A quantidade de cada enantiômero da fexofenadina excretada inalterada em cada
intervalo de coleta de urina (Ae) foi obtida multiplicando-se a concentração urinária (Cu) pelo
volume de urina no intervalo de coleta (Vu), de acordo com a equação a seguir:

A quantidade total excretada na urina após 48 h (Ae0-48) foi calculada pela somatória
dos valores referentes a cada intervalo. A velocidade ou taxa de excreção renal foi obtida pela
equação ∆Ae/∆t para construção da curva log da taxa de excreção versus tempo médio do
período de coleta (tmid).
A fração da dose aparente dos enantiômeros da fexofenadina excretada na urina
(Fel/F) foi calculada através da equação:

O clearance renal aparente (CLr/F) dos enantiômeros da fexofenadina foi calculado
multiplicando-se a fração da dose de cada enantiômero excretado (Fel/F) pelo clearance total
(CLT/F) do correspondente enantiômero, pela equação a seguir:
/

/

/ )

3.6. Análise Estatística

Os testes estatísticos foram realizados com auxílio do software R: A language and
environment for statistical computing, versão 3.1.2 (R foundation for statistical computing,
Viena, Áustria, 2014) para obtenção da mediana e intervalos interquartiles ou percentis 25 e
75% (IQ 25-75%). O teste de postos sinalizados de Wilcoxon para dados pareados foi
empregado para comparar os dados dos enantiômeros dentro dos grupos Controle ou
Interação. O teste da soma de postos de Wilcoxon ou Mann-Whitney para dados não pareados
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foi utilizado para comparar os dados dos enantiômeros entre os grupos Controle e Interação.
Em todos os testes o nível de significância considerado foi 5%.

T

he bindu grew and slowly became a separate being within the
Mother, though it still lay wholly inside her borders. At this
early stage of the divine creation, the sages said, darkness
(the god) was still enveloped in a greater Darkness (his Mother). The
god was still one with the author of his being, Maha-Kali, the Great
Power.
Barbara G. Walker, The I Ching of the Goddes, 1986.
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4. RESULTADOS
4.1. Casuística

4.1.1. Características das parturientes investigadas

As parturientes investigadas (n=16) foram divididas em dois grupos quanto à
administração ou não de dose única oral de fluoxetina. Os dados demográficos e clínicos das
parturientes estão apresentados na Tabela 1 como mediana (IQ 25-75%). Uma parturiente era
primigesta e as outras 15 parturientes eram multíparas. A mediana de idade materna das
parturientes foi 27 (IQ 24-28) anos para o grupo controle e 24 (IQ 23-30) anos para o grupo
interação. A gestação de todas as parturientes foi a termo, sendo a mediana de idade
gestacional de 39 semanas [gestação a termo 39 a 40 semanas e 6 dias (SPONG, 2013)] para
ambos os grupos. O índice de massa corporal foi homogêneo entre os grupos estudados com
valor de mediana de 28 (IQ 24-30) Kg/m2 para o grupo controle e 27 (24-29) Kg/m2 para o
grupo interação. As parturientes investigadas não apresentaram efeitos adversos clinicamente
significativos durante o período do estudo.
Tabela 1. Dados demográficos e clínicos maternos (n=16). Dados expressos como mediana
(IQ 25-75%).
Controle
Interação
Parâmetros
(n=8)
(n=8)
27
24
Idade (anos)
(24-28)
(23-30)
74
65
Peso na resolução do
(67-81)
(61-69)
parto (Kg)
1,60
1,57
Altura (m)
(1,59-1,65)
(1,51-1,60)
28
27
IMC na resolução do
(24-30)
(24-29)
parto (Kg/m2)
Idade gestacional
(semanas)

39
(39-39,25)

39
(39-39,25)

Fármacos associados

1; 2; 3; 4; 5

1; 2; 3; 4; 5

*p<0,05, Teste de Mann-Whitney. IMC: índice de massa corporal. Fármacos associados: 1dipirona; 2-simeticona; 3-sulfato ferroso; 4-cetoprofeno; 5-diclofenaco sódico.
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Todas as parturientes realizaram pré-natal de maneira satisfatória, no Centro de
Referência da Saúde da Mulher (MATER) em Ribeirão Preto-SP, segundo critérios do
Ministério da Saúde. A avaliação laboratorial (parâmetros bioquímicos e hematológicos) foi
considerada dentro dos padrões da normalidade (Tabela 2). Todas apresentaram sorologias
negativas para o Vírus da Imunodeficiência Humana (HIV), para o vírus da Hepatite B
(HBsAg), para Sífilis (VDRL), Toxicoplasmose. Ainda, apresentaram exame parasitológico
de fezes e urocultura negativos.
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Tabela 2. Parâmetros bioquímicos e hematológicos maternos (n=16). Dados expressos como
mediana (IQ 25-75%).
Parâmetros
Controle
Interação
(Valores de Referência)
(n=8)
(n=8)
14
17
Ureia
(10-50 mg/dL)
(13-16)
(16-20)
0,61
0,65
Creatinina plasmática
(0,7-1,5 mg/dL)
(0,55-0,62)
(0,57-0,68)
Clearance de creatinina
(75-129 mL/min)
Bilirrubinas
Total (0,2-1,2 mg/dL)
Direta (até 0,3 mg/dL)
Indireta (até 0,9 mg/dL)
AST
(até 32U/L)
ALT
(até 31U/L)
Albumina
(3,5-4,8 g/dL)
Glicemia
70 -100 mg/dL
Gama-GT
11-50 U/L
Alfa 1-glicoproteína
ácida
50-120 mg/dL
Fosfatase alcalina
65-300 U/L
Proteínas totais
6,0- 8,5 g/dL
Hemoglobina
12-16 g/dL
Hematócrito
37-47 %
Plaquetas
150-450.103/µL
*p<0,05, Teste de Mann-Whitney.

189,45
(163,57-205,38)

162,10
(131,60-227,40)

0,27 (0,21-0,32)
0,06 (0,06-0,06)
0,21 (0,10-0,24)
18
(15-19)

0,22 (0,18-0,27)
0,06 (0,05-0,09)
0,16 (0,13-0,20)
16
(14-19)

8
(7-10)

7
(6-8)

3,8
(3,6-3,9)
80
(71-85)
15
(8-22)

3,7
(3,5-3,8)
83
(72-88)
11
(8-13)

64
(49-73)

62
(49-82)

335
(314-367)
6,5
(6,2-6,9)
13,0
(12,6-13,4)
39
(38-43)
232
(195-298)

370
(324-422)
6,2
(6,0-6,3)
13,5
(12,9-13,8)
41
(38-45)
227
(186-264)

Durante a pré-consulta, na internação para resolução do parto via abdominal (cesária)
(Tabela 3), os parâmetros hemodinâmicos das 16 parturientes saudáveis foram monitorados
através do registro da pressão arterial sistólica (PAS), pressão arterial diastólica (PAD) e da
frequência cardíaca (FC). Os dados obtidos mostraram estabilidade hemodinâmica materna
(Tabela 4).
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Tabela 3. Indicação obstétrica de resolução da gravidez por via abdominal (cesárea)
Controle
Indicação da cesárea
1
Iteratividade
2
Canal do parto inadequado*
3
Apresentação fetal anômala (pélvica)
4
Apresentação fetal anômala (pélvica)
5
Apresentação fetal anômala (pélvica)
6
Iteratividade
7
Iteratividade
8
Iteratividade
Interação
1
Iteratividade
2
Iteratividade
3
Apresentação fetal anômala (pélvica)
4
Apresentação fetal anômala (pélvica)
5
Apresentação fetal anômala (pélvica)
6
Iteratividade
7
Iteratividade
8
Apresentação fetal anômala (pélvica)
*sequela de paralisia cerebral com redução da mobilidade do quadril

Tabela 4. Parâmetros hemodinâmicos maternos (n=16). Dados expressos como mediana (IQ
25-75%).
Controle
Interação
Parâmetros
(n=8)
(n=8)
120 (110-120)

120 (110-120)

Pressão arterial diastólica (mmHg)

80 (70-82)

80 (68-80)

Frequência cardíaca (bpm)

80 (77-81)

78 (71-82)

Pressão arterial sistólica (mmHg)

* p<0,05, Teste de Mann-Whitney.
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4.1.2. Características dos recém-nascidos e das placentas
Os recém-nascidos das parturientes investigadas não apresentaram doenças
diagnosticadas ao nascer. Os valores de peso e altura ao nascer estão apresentados na Tabela 5
como mediana (IQ 25-75%).
Todos os recém-nascidos apresentaram Índice de Apgar maior ou igual a 7 no 1o
minuto e de 9 a 10 no 5o minuto. Estes recém-nascidos apresentaram evolução favorável no
período pós-natal e receberam alta hospitalar no mesmo momento da alta materna, após 48
horas da internação para resolução da gravidez.
A mediana do peso das placentas foi de 490 (IQ 450-510) g no grupo controle e 520
(IQ 475-535) g no grupo interação. Todas as placentas eram discoides e sem alterações
macroscópicas relevantes (Tabela 5).
Tabela 5. Características dos recém-nascidos e das placentas (n=16). Dados expressos como
mediana (IQ 25-75%).
Controle
Interação
Parâmetros (unidade)
(n=8)
(n=8)
3155,0
3250,0
Peso do recém-nascido (g)
(2942,5-3282,5)
(3069,0-3962,5)
47,8
49,8
Estatura (cm)
(46,5-48,2)
(47,4-51,0)
Peso da placenta (g)
490,0
520,0
(450,0-510,0)
(475,0-535,0)
*p<0,05, Teste de Mann-Whitney.
4.2. Análise enantioseletiva da fexofenadina em plasma, urina e solução de perfusão
placentária empregando LC-MS/MS
A Figura 5 mostra as moléculas protonadas [M + H]+ e seus respectivos íons produtos
monitorados nas transições 502  466 para a fexofenadina.
Os enantiômeros da fexofenadina foram separados na coluna de fase quiral Chirobiotic
V (250 x 4,6 mm) com fase móvel metanol : acetato de amônio 7 mmol/L em pH de 4,25
(97:3, v/v), com tempo de corrida de aproximadamente 27 min. Os cromatogramas obtidos
das análises dos enantiômeros da fexofenadina em plasma, urina e solução de perfusão
placentária estão apresentados nas Figuras 6, 7 e 8, respectivamente.
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502

A

466

B

Figura 5. Espectro de massas da molécula protonada (A) e do íon produto (B) da
fexofenadina.
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Figura 6. Cromatogramas referentes à análise dos enantiômeros da fexofenadina em plasma.
(A) Plasma branco; (B) Plasma branco enriquecido com 25 ng de cada enantiômero/mL; (C)
Plasma de parturiente após 1,5 h de administração de dose única de 60mg fexofenadina
racêmica. Picos: 1- (S)-(-)-metoprolol (PI); 2- (S)-(-)-fexofenadina; 3- (R)-(+)-fexofenadina.
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Figura 7. Cromatogramas referentes à análise dos enantiômeros da fexofenadina em urina.
(A) Urina branco de grávida; (B) Urina branco enriquecida com 1 µg de cada
enantiômero/mL; (C) Urina de parturiente no intervalo 0-4 h após a administração de dose
única de 60mg fexofenadina racêmica. Picos: 1- (S)-(-)-fexofenadina; 2- (R)-(+)fexofenadina.
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Figura 8. Cromatogramas referentes à análise dos enantiômeros da fexofenadina em solução
de perfusão placentária. (A) Perfusato branco; (B) Perfusato branco enriquecido com 100 ng
de cada enantiômero/mL; (C) Solução de perfusão placentária após 30 min da adição de 150
ng/mL de fexofenadina na circulação materna. Picos: 1- (S)-(-)-fexofenadina; 2- (R)-(+)fexofenadina.
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4.3. Validação do método de análise dos enantiômeros da fexofenadina em plasma, urina
e solução de perfusão placentária
Os resultados obtidos na validação dos métodos de análise dos enantiômeros (S)-(-) e
(R)-(+)-fexofenadina em plasma, urina e perfusato estão apresentados nas Tabelas 6, 7 e 8. O
efeito matriz na ionização dos enantiômeros da fexofenadina em plasma, urina e perfusato é
praticamente ausente em todos os métodos, sendo que os FMNs, relativos a todas as amostras
analisadas, foram inferiores a 15%.
As curvas de calibração construídas empregando as razões de áreas versus
concentração dos enantiômeros da fexofenadina em plasma (0,025-100 ng/mL), urina (0,0210 g/mL) e solução de perfusão placentária (0,2-200 ng/mL) mostraram linearidade nos
referidos intervalos, com coeficientes de correlação superiores a 0,99. Os amplos intervalos
lineares abrangem todas as concentrações experimentadas. Os coeficientes de variação
obtidos nos estudos de precisão e a porcentagem de inexatidão inter e intracorridas foram
inferiores a 15%, assegurando a reprodutibilidade e repetibilidade dos resultados. Os métodos
apresentam limites de confiança adequados para a aplicação em estudos de farmacocinética
em regime de dose única e transferência placentária in vivo e ex vivo.
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Tabela 6. Parâmetros de validação do método de análise dos enantiômeros (S)-(-) e (R)-(+)fexofenadina em plasma
(S)-(-)
(R)-(+)
Parâmetro
13,73
7,83
Efeito Matriz (CV%)
0,025 – 100,00
0,025 – 100,00
Linearidade (ng/mL)
y= 0,1007x + 0,0151
y= 0,1674x + 0,0343
Equação da reta
r = 0,9948
r = 0,9979
Coeficiente de correlação linear
0,025
0,025
Limite de Quantificação (ng/mL)
Precisão (CV%, n=10)
14,88
9,63
Exatidão (EPR%, n=10)
5,00
7,50
Precisão Intercorridas (CV%)
LIQ (n=5)
15,06
9,56
CQB (n=5)
10,64
10,54
CQMB (n=5)
11,84
6,25
CQMA (n=5)
8,52
9,52
CQA (n=5)
5,31
3,59
CQD (n=5)
2,85
3,25
Precisão Intra-Corridas (CV%)
LIQ (n=5)
14,14
10,14
CQB (n=5)
7,74
14,14
CQMB (n=5)
14,78
3,58
CQMA (n=5)
11,88
14,00
CQA (n=5)
6,48
4,25
CQD (n=5)
3,13
3,61
Exatidão Intercorridas (EPR%)
LIQ (n=5)
2,00
8,00
CQB (n=5)
1,00
9,00
CQMB (n=5)
4,22
6,25
CQMA (n=5)
11,00
15,00
CQA (n=5)
12,53
15,00
CQD (n=5)
9,94
11,41
Exatidão Intra-corrida (EPR%)
LIQ (n=5)
0,00
8,00
CQB (n=5)
2,00
1,00
CQMB (n=5)
14,97
10,53
CQMA (n=5)
8,80
15,00
CQA (n=5)
11,50
15,00
CQD (n=5)
8,52
9,50
Coeficiente de variação (CV) [(Desvio padrão/média) x 100]; Erro Padrão Relativo
(EPR)= [(Cexperimental-Cnominal)/Cnominal]x 100.
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Tabela 7. Parâmetros de validação do método de análise dos enantiômeros (S)-(-) e (R)-(+)fexofenadina em urina
(S)-(-)
(R)-(+)
Parâmetro
13,31
9,29
Efeito Matriz (CV%)
0,02
–
10,00
0,02
–10,00
Linearidade (µg/mL)
y = 1,0568x - 0,0365
y = 1,0071x - 0,0134
Equação da reta
r = 0,9986
r = 0,9964
Coeficiente de correlação linear
0,02
0,02
Limite de Quantificação (µg/mL)
7,40
4,40
Precisão (CV%, n=10)
0,80
-5,20
Exatidão (EPR%, n=10)
Precisão Intercorridas (CV%)
LIQ (n=5)
CQB (n=5)

4,83
6,97

3,56
10,95

CQM (n=5)

5,08

6,03

CQA (n=5)

7,77

6,83

CQD (n=5)

2,38

2,30

5,58
11,23
5,18
5,25
3,05

4,11
10,48
4,22
4,64
2,95

0,48
-5,33
1,01
-3,43
6,35

-1,44
-8,27
-0,22
0,88
12,20

-0,16

-1,44

CQB (n=5)

-1,07

2,58

CQM (n=5)

-3,57

-1,40

CQA (n=5)

-3,28

0,51

CQD (n=5)

7,80

11,29

Precisão Intra-Corridas (CV%)
LIQ (n=5)
CQB (n=5)
CQM (n=5)
CQA (n=5)
CQD (n=5)
Exatidão Intercorridas (EPR%)
LIQ (n=5)
CQB (n=5)
CQM (n=5)
CQA (n=5)
CQD (n=5)
Exatidão Intra-corrida (EPR%)
LIQ (n=5)

Coeficiente de variação (CV) [(Desvio padrão/média) x 100]; Erro Padrão Relativo
(EPR)= [(Cexperimental-Cnominal)/Cnominal]x 100.
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Tabela 8. Parâmetros de validação do método de análise dos enantiômeros (S)-(-) e (R)-(+)fexofenadina em solução de perfusão placentária.
(S)-(-)
(R)-(+)
Parâmetro
5,80
2,49
Efeito Matriz (CV%)
0,20
–
200,00
0,20
– 200,00
Linearidade (ng/mL)
y = 1,1161x - 0,8055
y = 1,0381x - 0,6172
Equação da reta
r = 0,9988
r = 0,9972
Coeficiente de correlação linear
0,20
0,20
Limite de Quantificação (ng/mL)
Precisão (CV%, n=10)
6,84
9,20
Exatidão (EPR%, n=10)
-9,83
-3,28
Precisão Intercorridas (CV%)
LIQ (n=5)
7,71
10,20
CQB (n=5)
14,52
8,48
CQM (n=5)
7,52
8,09
CQA (n=5)
12,3
8,74
CQD (n=5)
12,29
8,16
Precisão Intra-Corridas (CV%)
LIQ (n=5)
1,89
1,90
CQB (n=5)
5,44
1,25
CQM (n=5)
3,05
2,37
CQA (n=5)
13,69
1,42
CQD (n=5)
4,19
4,53
Exatidão Intercorridas (EPR%)
LIQ (n=5)
7,71
10,20
CQB (n=5)
14,52
4,45
CQM (n=5)
-7,61
-5,91
CQA (n=5)
-6,98
-2,93
CQD (n=5)
-13,51
-12,76
Exatidão Intra-corrida (EPR%)
LIQ (n=5)
1,27
6,50
CQB (n=5)
9,23
9,91
CQM (n=5)
2,89
2,59
CQA (n=5)
13,50
10,94
CQD (n=5)
1,55
-1,31
Coeficiente de variação (CV) [(Desvio padrão/média) x 100]; Erro Padrão Relativo
(EPR)= [(Cexperimental-Cnominal)/Cnominal]x 100.
Os enantiômeros da fexofenadina demonstraram estabilidade em plasma, urina e
perfusato durante três ciclos de congelamento e descongelamento, durante 4h em temperatura
ambiente e após o processamento durante 48h no auto-injetor, já que foram revelados desvios
inferiores a 15%. As Tabelas 9, 10 e 11 mostram os resultados dos estudos de estabilidades do
método de análise dos enantiômeros da fexofenadina em plasma, urina e solução de perfusão
placentária, respectivamente.
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Tabela 9. Estudo de estabilidade dos enantiômeros (S)-(-) e (R)-(+)-fexofenadina em plasma.
Estabilidade (%Desvio)
(S)-(-)
(R)-(+)
Pós 3 ciclos de congelamento e descongelamento
CQB
0,02
0,03
CQA
12,65
8,55
Pós-processamento (48 horas)
CQB
0,09
0,09
CQA
12,21
14,89
Curta duração (4 horas)
CQB
0,04
0,03
CQA
2,42
12,32
% desvio= porcentagem de desvio da média das concentrações obtidas com relação ao
valor nominal ou % desvio = [(Cexperimental-Cnominal)/Cnominal]x 100.
Tabela 10. Estudo de estabilidade dos enantiômeros (S)-(-) e (R)-(+)-fexofenadina em urina.
Estabilidade (%Desvio)
(S)-(-)
(R)-(+)
Pós 3 ciclos de congelamento e descongelamento
CQB
-0,87
-0,95
CQA
6,00
6,67
Pós-processamento (48 horas)
CQB
-8,27
-5,33
CQA
8,53
-12,04
Curta duração (4 horas)
CQB
-5,30
-1,87
CQA
-4,13
-6,89
% desvio= porcentagem de desvio da média das concentrações obtidas com relação ao
valor nominal ou % desvio = [(Cexperimental-Cnominal)/Cnominal]x 100.
Tabela 11. Estudo de estabilidade dos enantiômeros (S)-(-) e (R)-(+)-fexofenadina em
solução de perfusão placentária.
Estabilidade (%Desvio)
(S)-(-)
(R)-(+)
Pós 3 ciclos de congelamento e descongelamento
CQB
-2,67
-4,23
CQA
3,83
4,54
Pós-processamento (48 horas)
CQB
-4,00
-3,67
CQA
4,96
5,37
Curta duração (4 horas)
CQB
1,33
2,15
CQA
1,92
0,83
% desvio= porcentagem de desvio da média das concentrações obtidas com relação ao
valor nominal ou % desvio = [(Cexperimental-Cnominal)/Cnominal]x 100.
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O teste de racemização foi realizado através da análise de amostras matriz branco
(plasma, urina e perfusato) enriquecidas com os enantiômeros individuais e foi demonstrada
ausência de racemização durante o procedimento de extração. Não foi apresentado efeito
residual de acordo com os procedimentos descritos.

4.4. Análise enantiosseletiva da fluoxetina e norfluoxetina em plasma empregando LCMS/MS
A análise sequencial dos enantiômeros da fluoxetina e norfluoxetina em plasma
empregando LC-MS/MS foi realizada de acordo com procedimento analítico anteriormente
desenvolvido e validado em plasma de rato (CARDOSO et al., 2013) e humano (MIARELLI
et al., 2014) pelo grupo de pesquisa do Laboratório de Farmacocinética e Metabolismo da
FCFRP-USP. As Figuras 9 e 10 mostram as moléculas protonadas [M + H]+ e seus
respectivos íons produtos monitorados nas transições de 311 > 44 para a FLX e 296 > 134
para o metabólito NFX.

44

311

A

44

B

311

Figura 9. Espectro de massas da molécula protonada (A) e do íon produto (B) da fluoxetina.
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A

134

B

Figura 10. Espectro de massas da molécula protonada (A) e do íon produto (B) da
norfluoxetina.
Os enantiômeros da fluoxetina e norfluoxetina foram separados na coluna de fase
quiral Chirobiotic V (250 x 4,6 mm) com fase móvel etanol : acetato de amônio 15 mmol/L
(80:20, v/v), com tempo de corrida de aproximadamente 30 min. Os cromatogramas e a
ordem de eluição obtidos das análises dos enantiômeros da fluoxetina e norfluoxetina em
plasma estão apresentados nas Figuras 11 e 12, respectivamente.
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Figura 11. Cromatogramas referentes às análises dos enantiômeros da fluoxetina e norfluoxetina em plasma. (A) Plasma branco; (B) Plasma
branco enriquecido com 10 ng de cada enantiômero de fluoxetina ou norfluoxetina/mL; (C) Plasma de parturiente após 2,5 horas da
administração de dose única de 40mg fluoxetina racêmica. Picos: 1- (S)-(+)-fluoxetina; 2- (R)-(-)-fluoxetina; 3- (S)-(+)-norfluoxetina; 4- (R)-(-)norfluoxetina; PI- metoprolol.
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(S)-(+)-FLX

(R)-(-)-FLX

A

(S)-(+)-FLX

B

(S)-(+)-NFX

(R)-(-)-NFX

C

(S)-(+)-NFX

D

Figura 12. Ordem de eluição dos enantiômeros da fluoxetina e norfluoxetina. (A) solução
padrão de 50 ng de fluoxetina racêmica/mL de metanol; (B) solução padrão de 50 ng de (S)(+)-fluoxetina/mL de metanol; (C) solução padrão de 50 ng de norfluoxetina racêmica/mL de
metanol; (D) solução padrão de 50 ng de (S)-(+)-norfluoxetina /mL de metanol.

4.5. Influência da fluoxetina na disposição cinética e transferência placentária dos
enantiômeros da fexofenadina em parturientes
A disposição cinética dos enantiômeros da fexofenadina foi avaliada em 08
parturientes após a administração de dose única oral de 60mg de cloridrato de fexofenadina
racêmica (grupo Controle). As curvas de concentração plasmática versus tempo (Figura 13) e
os parâmetros farmacocinéticos (Tabela 12) estão apresentados como mediana e Intervalo
interquartil (IQ 25-75%).
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Figura 13. Curvas de concentrações plasmáticas versus tempo dos enantiômeros (R)-(+) e (S)-(-)-fexofenadina em parturientes que receberam
dose única oral de 60 mg de cloridrato de fexofenadina (grupo Controle, n=8). As linhas representam as medianas dos valores observados e as
áreas
hachuradas
representam
os
valores
de
IQ
25-75%.
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Tabela 12. Parâmetros farmacocinéticos dos enantiômeros (R)-(+) e (S)-(-)- fexofenadina em
parturientes que receberam dose única oral de 60 mg de cloridrato de fexofenadina (n=8). Os
valores são expressos com mediana ( IQ 25-75%).
Parâmetro (unidade)
(S)-(–)
(R)-(+)
22,81
36,53*
Cmax (ng/mL)
(13,87 - 36,02)
(24,62 - 53,66)
3,07
2,47
tmax (h)
(2,04 - 4,07)
(2,02 - 3,23)
0-∞
267,67
423,20*
AUC (ng.h/mL)
(156,79 - 302,68)
(265,21 - 458,23)
3,80
3,89
t 1/2el (h)
(2,99 - 5,59)
(2,59 - 5,37)
0,97
0,74
t 1/2a (h)
(0,58 - 1,64)
(0,54 - 1,47)
Vd/F (L)
889,32
621,37*
(409,85 - 1216,70)
(295,89 - 713,08)
105,05
66,20*
Cl/F (L/h)
(92,65 - 182,89)
(61,18 - 111,26)
-1
0,19
0,18
Kel (h )
(0,13 - 0,23)
(0,13 - 0,28)
-1
0,75
0,95
Ka (h )
(0,44 - 1,21)
(0,47 - 1,29)
5,64
5,99
Fel/F%
(4,41 - 8,50)
(4,55 - 7,83)
8,78
5,25*
Clr (L/h)
(6,92 - 8,81)
(4,07 - 5,56)
1,52
AUC0-∞ R-(+)/S-(-)
(1,48 - 1,66)
*p< 0,05, Teste de Wilcoxon para dados pareados [(R)-(+) vs (S)-(–)-fexofenadina].
Cmax: concentração plasmática máxima; tmax: tempo para alcançar Cmax; AUC 0-∞: área
sob a curva concentração plasmática versus tempo; t½el: meia-vida de eliminação; Kel:
constante de velocidade de eliminação; t½a: meia-vida de absorção; Ka: constante de
velocidade de absorção; Vd/F: volume de distribuição aparente; CL/F: clearance total
aparente; Fel/F: fração eliminada na urina aparente; CLr/F: clearance renal aparente;
AUC0-∞(+)R-/(–)-(S): razão enantiomérica da área sob a curva concentração plasmática
versus tempo.

A disposição cinética dos enantiômeros da fexofenadina foi avaliada em 08
parturientes após administração de dose única oral de 60mg de cloridrato de fexofenadina
precedida de dose única oral de 40 mg de cloridrato de fluoxetina (3 h antes da administração
da fexofenadina). As curvas medianas de concentração plasmática dos enantiômeros da
fexofenadina, fluoxetina e norfluoxetina versus tempo estão apresentadas na Figura 14 e os
parâmetros farmacocinéticos dos enantiômeros da fexofenadina, representados pela mediana
(IQ 25-75%), estão apresentados na Tabela 13. A relação estabelecida entre o tempo para
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atingir a concentração plasmática máxima (Tmax) dos enantiômeros da fexofenadina e dos
enantiômeros da fluoxetina está disposta na Figura 15.

Figura 14. Curvas de concentrações plasmáticas versus tempo dos enantiômeros (R)-(+) e
(S)-(-)-fexofenadina, (R)-(-) e (S)-(+)-fluoxetina e (R)-(-) e (S)-(+)-norfluoxetina em
parturientes que receberam dose única oral de 60 mg de cloridrato de fexofenadina após 3
horas da administração de dose única oral de 40 mg de cloridrato de fluoxetina (grupo
Interação; n=8). As linhas representam as medianas dos valores observados e as áreas
hachuradas representam os valores de IQ 25-75%.
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HORA DO PARTO

FEXOFENADINA
60 MG

Figura 15. Box plot do tempo para atingir a concentração plasmática máxima (Tmax) dos
enantiômeros da fexofenadina e fluoxetina. Dados individuais e medianas observadas no
grupo Interação (n=8).
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Tabela 13. Parâmetros farmacocinéticos dos enantiômeros (R)-(+) e (S)-(-)- fexofenadina em
parturientes que receberam dose única oral de 60 mg de cloridrato de fexofenadina após 3
horas da administração de 40 mg de fluoxetina ( Grupo Interação; n=8). Os valores são
expressos com mediana ( IQ 25-75%).
Parâmetro (unidade)
(S)-(–)
(R)-(+)
45,26
91,84
Cmax (ng/mL)
(29,67 - 71,36)
(43,64 - 129,29)
2,21
1,93
tmax (h)
(1,84 - 2,63)
(1,60 - 2,35)
0-∞
376,09
586,57
AUC (ng.h/mL)
(339,95 - 551,63)
(398,87 - 934,82)
5,49
4,46
t 1/2el (h)
(3,19 - 7,21)
(2,53 - 5,89)
0,62
0,50
t 1/2a (h)
(0,50 -1,36)
(0,24 - 0,80)
358,43
226,07
Vd/F (L)
(191,94 -641,51)
(167,53 - 733,85)
74,37
50,30*
Cl/F (L/h)
(50,73 - 84,00)
(29,92 - 70,50)
0,13
0,16
Kel (h-1)
(0,09 - 0,24)
(0,12 - 0,28)
1,12
1,43
Ka (h-1)
(0,51 - 1,56)
(0,96 - 2,84)
5,36
5,24
Fel/F%
(3,79 - 6,94)
(3,57 - 6,66)
3,50
1,56*
Clr/F (L/h)
(2,89 - 4,82)
(2,57 - 3,78)
0-∞
1,42
AUC R-(+)/S-(-)
(1,18 - 1,66)
*p< 0,05, Teste de Wilcoxon para dados pareados [(R)-(+) vs (S)-(–)-fexofenadina].
Cmax: concentração plasmática máxima; tmax: tempo para alcançar Cmax; AUC 0-∞: área sob a
curva concentração plasmática versus tempo; t½el: meia-vida de eliminação; Kel: constante
de velocidade de eliminação; t½a: meia-vida de absorção; Ka: constante de velocidade de
absorção; Vd/F: volume de distribuição aparente; CL/F: clearance total aparente; Fel/F:
fração eliminada na urina aparente; CLr/F: clearance renal aparente; AUC0-∞(+)R-/(–)-(S): razão
enantiomérica da área sob a curva concentração plasmática versus tempo.
Figura 16 e a Tabela 14 mostram a comparação entre os grupos Controle e Interação
na disposição cinética dos enantiômeros da fexofenadina após a administração oral de 60mg
de fexofenadina (n=16). Os parâmetros farmacocinéticos estão expressos como mediana (IQ
25-75%). As curvas medianas da taxa de excreção renal (∆Ae/∆t) versus tempo médio do
período de coleta (tmid) e da quantidade dos enantiômeros da fexofenadina excretada na urina
após 48 h (Ae0-48) estão representadas nas Figuras 17 e 18.
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Figura 16. Curvas de concentrações plasmáticas versus tempo dos enantiômeros (R)-(+) e
(S)-(-)-fexofenadina em parturientes que receberam dose única oral de 60 mg de fexofenadina
racêmica (grupo Controle; n=8) ou precedida de dose única oral de 40 mg de fluoxetina
racêmica (grupo Interação; n=8). As linhas representam as medianas dos valores observados e
as áreas hachuradas representam os valores de IQ 25-75%.
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Figura 17. Curvas das taxas de excreção renal versus tempo médio do período de coleta dos
enantiômeros (R)-(+) e (S)-(-)-fexofenadina em parturientes. Controle: parturientes que
receberam dose única oral de 60 mg de fexofenadina racêmica (n=8). Interação: parturientes
que receberam dose única oral de 60 mg de fexofenadina racêmica precedida de dose única
oral de 40 mg de fluoxetina racêmica (n=8). As linhas representam as medianas dos valores
observados e as áreas hachuradas representam os valores de IQ 25-75%.
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Figura 18. Curvas quantidade excretada acumulada na urina dos enantiômeros (R)-(+) e (S)(-)-fexofenadina versus tempo em parturientes. Controle: parturientes que receberam dose
única oral de 60 mg de fexofenadina racêmica (n=8). Interação: parturientes que receberam
dose única oral de 60 mg de fexofenadina racêmica precedida de dose única oral de 40 mg de
fluoxetina racêmica (n=8). As linhas representam as medianas dos valores observados e as
áreas hachuradas representam os valores de IQ 25-75%.
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Tabela 14. Influência da fluoxetina na disposição cinética dos enantiômeros (R)-(+) e (S)-(-)fexofenadina em parturientes dos grupos Controle (n=8) e Interação (n=8). Os valores estão
expressos como mediana (IQ 25-75%)
Parâmetro
Controle
Interação
(unidade)
(S)-(–)
(R)-(+)
(S)-(–)
(R)-(+)
22,81
36,53
45,26
91,84
Cmax
(13,87 - 36,02)
(24,62 - 53,66)
(29,67 - 71,36)
(43,64 - 129,29)
(ng/mL)
3,07
2,47
2,21
1,93
tmax
(2,04 - 4,07)
(2,02 - 3,23)
(1,84 - 2,63)
(1,60 - 2,35)
(h)
■
0-∞
267,67
423,20
376,09
586,57
AUC
(156,79
302,68)
(265,21
458,23)
(339,95
551,63)
(398,87
- 934,82)
(ng.h/mL)
3,80
3,89
5,49
4,46
t1/2el
(2,99
5,59)
(2,59
5,37)
(3,19
7,21)
(2,53
- 5,89)
(h)
0,97
0,74
0,62
0,50
t1/2a
(0,58
1,64)
(0,54
1,47)
(0,50
-1,36)
(0,24
- 0,80)
(h)
889,32
621,37
358,43
226,07
Vd/F
(409,85-1216,70) (295,89 - 713,08) (191,94 - 641,51) (167,53 - 733,85)
(L)
105,05
66,20
74,37■
50,30
CL/F
(92,65 - 182,89) (61,18 - 111,26) (50,73 - 84,00)
(29,92 - 70,50)
(L/h)
0,19
0,18
0,13
0,16
Kel
-1
(0,13 - 0,23)
(0,13 - 0,28)
(0,09 - 0,24)
(0,12 - 0,28)
(h )
0,75
0,95
1,12
1,43
Ka
-1
(0,44 - 1,21)
(0,47 - 1,29)
(0,51 - 1,56)
(0,96 - 2,84)
(h )
5,64
5,99
5,36
5,24
Fel/F
(4,41 - 8,50)
(4,55 - 7,83)
(3,79 - 6,94)
(3,57 - 6,66)
(%)
■
8,78
5,25
3,50
1,56■
CLr/F
(6,92 - 8,81)
(4,07 - 5,56)
(2,89 - 4,82)
(2,57 - 3,78)
(L/h)
0-∞
1,52
1,42
AUC
(1,48 - 1,66)
(1,18 - 1,66)
R-(+)/S-(-)
■
p< 0,05, Teste Mann-Whitney para dados não pareados (Controle vs Interação).
Cmax: concentração plasmática máxima; tmax: tempo para alcançar Cmax; AUC 0-∞: área sob a
curva concentração plasmática versus tempo; t½el: meia-vida de eliminação; Kel: constante
de velocidade de eliminação; t½a: meia-vida de absorção; Ka: constante de velocidade de
absorção; Vd/F: volume de distribuição aparente; CL/F: clearance total aparente; Fel/F:
fração eliminada na urina aparente; CLr/F: clearance renal aparente; AUC0-∞(+)R-/(–)-(S): razão
enantiomérica da área sob a curva concentração plasmática versus tempo.

As relações dos parâmetros farmacocinéticos área sob a curva concentração plasmática
versus tempo (AUC

0-∞

), clearance total aparente (CL/F) e clearance renal aparente (CLr/F)

do enantiômero (S)-(-)-fexofenadina foram estabelecidas entre os grupos Controle (n=8) e
Interação (n=8) e estão contempladas na Figura 19.
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(S)-(-)-fexofenadina

AUC (ng*h/mL

A

CL/F(L/h)

B

CLr/F(L/h)

C

Controle

Interação

Figura 19. Box plot da influência da administração de dose única oral de 40 mg de fluoxetina
na disposição cinética do enantiômero (S)-(-)-fexofenadina em parturientes. (A) área sob a
curva (AUC0-∞); (B) clearance total aparente (CL/F); (C) clearance renal aparente (CLr/F).
Dados individuais e medianas observadas nos grupos Controle (n=8) e Interação (n=8).
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A transferência placentária dos enantiômeros da fexofenadina foi avaliada nas 16
parturientes investigadas após 2-3h (momento do parto) da administração de dose única oral
de 60mg de cloridrato de fexofenadina precedida ou não de dose única oral de 40 mg de
cloridrato de fluoxetina (3 h antes da administração da fexofenadina). As concentrações
plasmáticas dos enantiômeros (R)-(+) e (S)-(-)-fexofenadina foram determinadas na veia
materna (momento da extração fetal), espaço interviloso placentário e veia e artéria umbilical
para a avaliação da distribuição na unidade feto-placentária e razão de transferência
placentária. Os dados expressos pela mediana (IQ 25-75%) das concentrações plasmáticas dos
enantiômeros da fexofenadina nos compartimentos materno-placentário-fetal no momento do
parto e as razões de transferência estão apresentados nas Tabelas 15 e 16, para os grupos
Controle e Interação.
Tabela 15. Concentrações dos enantiômeros (R)-(+) e (S)-(-)-fexofenadina em plasma venoso
materno, veia cava e artéria umbilical e espaço interviloso placentário nos grupos Controle
(n=8) e Interação (n=8) no momento do parto. Os valores estão expressos como mediana (IQ
25-75%).
Parâmetro
(unidade)

Controle
(S)-(–)

VM (ng/mL)
VU (ng/mL)
AU (ng/mL)
EI (ng/mL)

20,5
(14,93 - 30,5)
4,15
(2,63- 4,88)
3,33
(1,98 - 6,36)
14,03
(7,93 - 23,74)

Interação
(R)-(+)

37,27*
(25,88 - 53,11)
7,38*
(4,57 - 7,91)
5,99
(3,34 - 11,33)
25,46*
(18,31 - 30,1)

(S)-(–)
■

43,7
(22,27 - 59,13)
8,85■
(5,12 - 17,35)
7,85
(3,65 – 18,02)
19,87■
(23, 92- 37,33)

(R)-(+)

96,45*■
(31,03 - 106,32)
13,2■
(5,45 - 17,40)
9,92
(5,15 - 19,40)
45,14■
(27,2 - 74,9)

*p< 0,05, Teste de Wilcoxon para dados pareados [(R)-(+) vs (S)-(–)-fexofenadina)].
■
p< 0,05, Teste Mann-Whitney para dados não pareados (Controle vs Interação).
VM: veia materna na hora do parto; VU: veia umbilical; AU: artéria umbilical; EI: espaço
interviloso placentário.
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Tabela 16. Razões veia umbilical/veia materna (VU:VM) das concentrações plasmáticas dos
enantiômeros (R)-(+) e (S)-(-)-fexofenadina em parturientes do Controle (n=8) e Interação
(n=8) no momento do parto. Os valores estão expressos como mediana (IQ 25-75%)
Controle
Interação
(S)-(–)
(R)-(+)
(S)-(–)
(R)-(+)
0,17
0,16
0,16
0,16
(0,11 - 0,20)
(0,14 - 0,21)
(0,14 - 1,26)
(0,14 - 1,26)
*p< 0,05, Teste de Wilcoxon para dados pareados [(R)-(+) vs (S)-(–)-fexofenadina)].
■
p< 0,05, Teste Mann-Whitney para dados não pareados (Controle vs Interação).
Na Tabela 17 estão dispostos os dados da avaliação da enantiosselitividade na transferência
placentária dos enantiômeros (R)-(+) e (S)-(-)-fexofenadina expressos como mediana (IQ 2575%) das razões enantioméricas [(R)-(+)/(S)-(-)] das concentrações plasmáticas na veia
materna e veia umbilical nos grupos Controle e Interação no momento do parto.
Tabela 17. Razões enantiométricas [(R)-(+)/(S)-(-)] das concentrações dos enantiômeros da
fexofenadina em plasma venoso materno e veia umbilical no Controle (n=8) e Interação (n=8)
no momento do parto. Os valores estão expressos como mediana (IQ 25-75%)
(R)-(+)/(S)-(–)
Controle
Interação
1,70
1,50
Veia materna
(1,61 - 1,8)
(1,41 - 1,79)
1,80
1,70
Veia umbilical
(1,71 - 1,91)
(1,48 - 1,89)
*p< 0,05, Teste de Wilcoxon para dados pareados [(+)-(R) vs (–)-(S)-fexofenadina)].
■
p< 0,05, Teste Mann-Whitney para dados não pareados (Controle vs Interação).
4.6. Influência da fluoxetina na transferência placentária dos enantiômeros da
fexofenadina em modelo ex vivo de perfusão placentária
Cotilédones oriundos de quatro diferentes placentas foram perfundidos com solução
aquosa de fexofenadina racêmica (75 ng de cada enantiômero/mL), na presença ou ausência
de fluoxetina (50 ng de cada enantiômero/mL de água). A mediana do peso dos quatro lóbulos
placentários foi de 27 g (IQ 26 – 28). A perfusão materna foi realizada na vazão de 14,10
(IQ 13,98 – 14,38) mL/min e a perfusão fetal na vazão de 2,62 (IQ 2,09 – 2,90) mL/min. Os
parâmetros de viabilidade e capacidade metabólica das placentas estão apresentados na Tabela
18. Após 90 minutos do experimento, as razões de transferência do marcador de difusão
passiva antipirina entre os reservatórios fetal e materno (F:M) foram de 0,29 (IQ 0,27 – 0,32)
no período controle e 0,28 (IQ 0,26 – 0,31) na interação. Para ambos os períodos controle e
interação, as taxas de desaparecimento da antipirina do circuito materno [0,022 (0,015 –
0,027) µmol/g/min] foram semelhantes às taxas de aparecimento no circuito fetal [0,017
(0,012 – 0,027) µmol/g/min], (p>0,05). Durante todas as perfusões, não houve uma perda de
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volume fetal maior que 4 mL/h e o valores de pH permaneceram dentro dos limites
fisiológicos.
Tabela 18. Parâmetros da viabilidade placentária e capacidade metabólica durante os
experimentos de perfusão no Controle e Interação (n=4). Os valores estão expressos como
mediana (IQ 25-75%)
Parâmetros
Controle
Interação
43,3 (32,50 – 45,60)
34,0 (30,90 – 38,80)
Pressão da artéria fetal (mmHg)
36,8 (15,30 – 108,80)
25,0 (8,20 – 55,40)
Produção de hCG (mIU/g/min)
0,27 (0,19 – 0,33)
0,21 (0,15 – 0,30)
Consumo de glicose (µmol/g/min)
Oxigênio (μmol/min/g)
0,013 (0,011 – 0,015)
0,019 (0,016 – 0,030)
Transferido
0,38 (0,27 – 0,53)
0,40 (0,34 – 0,74)
Liberado
0,13 (0,10 – 0,23)
0,19 (0,12 – 0,36)
Consumido
*p< 0,05, Teste de Wilcoxon para dados pareados (Controle vs Interação).
As curvas de concentração dos enantiômeros (R)-(+) e (S)-(-)- fexofenadina versus
tempo na circulação materna e fetal durante os 90 min dos períodos controle e interação das
perfusões placentárias estão apresentadas como medianas (IQ 25-75%) na Figura 20. As
razões de transferência placentária (F:M) dos enantiômeros da fexofenadina, na presença e
ausência da fluoxetina, estão apresentadas na Tabela 19. Na Figura 21 estão representadas as
curvas de F:M versus tempo dos enantiômeros da fexofenadina e antipirina nas fases Controle
e Interação da perfusão placentária.
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Reservatório materno

Reservatório fetal

Figura 20. Curvas de concentrações nos reservatórios materno e fetal versus tempo dos
enantiômeros (R)-(+) e (S)-(–)-fexofenadina na presença e ausência da fluoxetina durante a
perfusão placentária (n=4). CF: Período de controle no reservatório fetal; CM: Período de
controle no reservatório materno; IF: Período de interação no reservatório fetal; IM: Período
de interação no reservatório materno. As linhas representam as medianas dos valores
observados e as áreas hachuradas representam os valores de IQ 25-75%.
Tabela 19. Razões de transferência placentária (F:M) dos enantiômeros (R)-(+) e (S)-(–)fexofenadina na perfusão placentária com ou sem fluoxetina (n=4). Os valores estão
expressos como mediana (IQ 25-75%)
Controle
(S)-(–)
0,17
(0,12 - 0,22)

Interação
(R)-(+)
0,19
(0,13 - 0,24)

(S)-(–)
0,18
(0,16 - 0,19)

(R)-(+)
0,19
(0,17 - 0,20)

*p< 0,05, Teste de Wilcoxon para dados pareados [(R)-(+) vs (S)-(–)-fexofenadina)].
■
p< 0,05, Teste de Wilcoxon para dados pareados (Controle vs Interação).
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Figura 21. Curvas de razões de transferência placentária (F:M) dos enantiômeros (R)-(+) e
(S)- (–)-fexofenadina e antipirina vs tempo nos experimentos de perfusão placentária
realizados com ou sem fluoxetina (n=4). As linhas representam as medianas dos valores
observados e as áreas hachuradas representam os valores de IQ 25-75%.
Na Tabela 20 estão apresentados os dados da avaliação da enantiosselitividade na
transferência placentária dos enantiômeros (R)-(+) e (S)-(-)-fexofenadina expressos como
mediana (IQ 25-75%) das razões enantioméricas [(R)-(+)/(S)-(-)] das concentrações nos
reservatórios materno e fetal, após 90 min das fases Controle e Interação.
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Tabela 20. Razões enantiômétricas (R)-(+)/(S)-(-) das concentrações da fexofenadina após 90
min da perfusão placentária com ou sem fluoxetina (n=4). Os valores estão expressos como
mediana (IQ 25-75%)
(R)-(+) / (S)-(–)
Controle
Interação
0,99
0,99
Reservatório Materno
(0,93 - 1,03)
(0,95 - 1,01)
1,02
1,03
Reservatório Fetal
(0,978 - 1,08)
(1,00 - 1,05)
*p< 0,05, Teste de Wilcoxon para dados pareados [(R)-(+) vs (S)-(–)-fexofenadina)].
■
p< 0,05, Teste de Wilcoxon para dados pareados (Controle vs Interação).
A Tabela 21 mostra a comparação das razões de transferência placentária obtidas in
vivo (n=16 parturientes) e ex vivo (modelo de perfusão placentária; n=4) na presença ou
ausência da fluoxetina.
Tabela 21. Comparação das razões de transferência placentária dos enantiômetos (R)-(+) e
(S)-(-)-fexofenadina em parturientes (VU:VM; n=16) e no modelo ex vivo de perfusão
placentária (F:M; n=4) na presença ou ausência da fluoxetina.
Controle
Interação
(S)-(–)
(R)-(+)
(S)-(–)
(R)-(+)
0,17
0,16
0,16
0,16
VU:VM
(0,11 - 0,20)
(0,14 - 0,21)
(0,14 - 1,26)
(0,15 - 0,19)
0,17
0,19
0,18
0,19
F:M
(0,12 - 0,22)
(0,13 - 0,24)
(0,16 - 0,19)
(0,17 - 0,20)
Δ
p< 0,05, Teste Mann-Whitney para dados não pareados (VU:VM vs F:M).

W

ith the passage of ages and by her will, eventually a spark
of life was formed within her core, represented by a dot.
Tantric sages called this spark the bindu, and one of the
Goddess’s titles was Bindumati, Mother of the Bindu. Among
Cabalists it became Bina, the Womb of Earth.
Barbara G. Walker, The I Ching of the Goddes, 1986.
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5. DISCUSSÃO
As mulheres grávidas e seus fetos são considerados as populações mais carentes de
informações precisas sobre eficácia e segurança da terapia medicamentosa. Por causa da ética,
legislação médica e preocupações com a segurança do binômio materno-fetal, poucos ensaios
clínicos de farmacocinética e farmacodinâmica são realizados durante a gravidez,
consequentemente, a maioria dos fármacos são prescritos sem indicação adequada (off-label).
No sistema de classificação estabelecido pelo FDA (2004) para indicar o potencial
teratogênico de um medicamento e a extensão dos cuidados necessários ao seu uso, a
fexofenadina é classificada como medicamento de categoria C. Embora não haja relatos na
literatura de estudos controlados adequados com a fexofenadina em mulheres grávidas e não
haja descrição de efeitos teratogênicos em animais, a fexofenadina é indicada para o
tratamento de rinite alérgica sazonal e urticária crônica durante a gestação. Contudo, os
potenciais benefícios terapêuticos podem justificar o uso da fexofenadina durante a gestação
em relação aos possíveis riscos de efeitos adversos (AMICHAI et al., 2001; SO et al., 2010).
A determinação da magnitude das alterações farmacocinéticas devido às mudanças
fisiológicas da unidade materno-placentária-fetal é crucial para o delineamento racional da
farmacoterapia envolvendo a fexofenadina durante a gestação. O estudo de avaliação da
farmacocinética em mulheres grávidas pode ser dividido em oportunista e dedicado (KE et al.,
2014). O estudo oportunista envolve a avaliação da disposição cinética de fármacos que serão
utilizados como intervenção terapêutica, em diferentes regimes de dosagem, no tratamento de
doenças crônicas durante a gestação. No estudo dedicado envolve a compreensão dos
mecanismos de alteração farmacocinética através da utilização de fármacos marcadores da
atividade de enzimas de metabolismo e/ou transportadores. A avaliação da farmacocinética
em mulheres grávidas pelo estudo dedicado, geralmente envolve um pequeno tamanho
amostral que exige uma intensiva amostragem após a administração de uma baixa dose do
fármaco marcador, sendo que podem ser realizados, idealmente, durante os três trimestres da
gestação e/ou no período pós-parto (FDA, 2004; KE et al., 2014). Portanto, o delineamento do
protocolo clínico proposto para o presente estudo pode ser classificado como estudo de
farmacocinética dedicado, uma vez que o estudo avalia a atividade da P-gp utilizando o
racemato de fexofenadina, dose única oral de 60mg, como fármaco marcador em parturientes
(n=8) (Figura 3).

71

A farmacocinética da fexofenadina como mistura enantiomérica vem sendo avaliada
com diferentes regimes de dosagem em populações de voluntários sadios compostas por
indivíduos homens e mulheres adultos (ROBBINS et al., 1998; RUSSELL; STOLZ; WEIR,
1998), jovens (SIMONS; WATSON; SIMONS, 1998), idosos (SIMONS; WATSON;
SIMONS, 1998) e crianças (MARTINEZ et al., 2014). No entanto, a avaliação da disposição
cinéticas dos enantiômeros da fexofenadina foi somente realizada em voluntários sadios
(MIURA & UNO, 2010).
A fexofenadina, membro da classe piperidina dos anti-histamínicos de segunda
geração, é desprovida de efeitos no sistema nervoso central e cardiotoxicidade na medida em
que é um composto estruturalmente zwitteriônico ou anfótero apresentando pKa1 de 4,25 para
o grupamento ácido carboxílico e pKa2 de 9,53 para o grupamento amino terciário ou
piperidina. O coeficiente de partição octanol/água ou logD em pH neutro (pH=7,0) de 0,49
demonstra moderada lipossolubilidade. O Sistema de Classificação Biofarmacêutica a
classifica como uma substância de classe III (alta solubilidade e baixa permeabilidade) (THE
MERCK, 2001; AHFS DRUG INFORMATION, 2005; CHEN, 2007; PATHAK et al., 2008;
SMITH & GUMS, 2009).

Além disso, a fexofenadina possui um carbono assimétrico

resultando em um par de enantiômeros (R)-(+) e S-(-), que além de não serem equipotentes,
sofrem discriminação quiral ao serem transportados pela P-gp (MIURA et al., 2007;
KUSUHARA et al., 2013).
A estrutura hidrofílica zwitteriônica contendo um centro estereogênico faz da
fexofenadina um fármaco com características farmacocinéticas peculiares. A compreensão
dos parâmetros farmacocinéticos pode ser útil ao empregá-la como 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; MIURA et al., 2007; TATEISHI et al., 2008; SAKUGAWA et al.,
2009; SMITH; GUMS, 2009; AKEMINE et al., 2010; CHOONG et al., 2010; MIURA &
UNO, 2010; KUSUHARA et al., 2013; AKEMINE, 2015).
Considerando as baixas concentrações plasmáticas de medicamentos em parturientes
resultantes de importantes alterações fisiológicas, o estudo apresenta o desenvolvimento e a
validação de métodos de análise dos enantiômeros da fexofenadina em plasma e urina,
considerados essenciais para a obtenção das informações farmacocinéticas e as relações com a
transferência placentária que buscamos neste trabalho.

Os métodos analíticos requerem

limites inferiores de quantificação compatíveis com a análise em amostras coletadas até 48 h
após a administração de dose única oral do fármaco racêmico.
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Vários métodos analíticos que utilizam técnicas espectrofotométricas, eletroforéticas e
cromatográficas com diferentes sistemas de detecção (ultravioleta, fluorescência e
espectrometria de massas) foram propostos para determinar as concentrações de fexofenadina
em diversas matrizes (COUTANT et al., 1991; HOFMANN et al., 2002; FU; WOOLF;
MATUSZEWSKI, 2004; UNO et al., 2004; BREIER et al.; 2005; BREIER; STEPPE;
SCHAPOVAL, 2006; MIKUS; VALÁSKOVÁ; HAVRÁNEK, 2005; BREIER; STEPPE;
SCHAPOVAL, 2007; NIROGI et al., 2007; YAMANE et al., 2007; PATHAK et al., 2008;
STANTON; JOY; FRYE, 2010; EIKEL et al., 2011; FLYN; ALNOUT; REED, 2011;
TANAKA; YOSHIKAWA; YASUI, 2012). Pathak et al. (2008) relatam que a adequação das
condições cromatográficas para a determinação da fexofenadina em matrizes biológicas é um
processo complexo, como um desafio, devido ao seu alto grau de ionização e ampla área de
superfície polar (124 A2). Desta forma, apesar de não serem enantiosseletivas, estas
metodologias permitiram uma melhor compreensão do comportamento físico-químico da
fexofenadina em diferentes condições de análise.
O primeiro estudo clínico publicado de farmacocinética com os enantiômeros da
fexofenadina demonstrou que as concentrações plasmáticas do (R)-(+)-fexofenadina são
maiores do que as do (S)-(-) (ROBBINS et al., 1998), porém o método de análise não foi
descrito pelos autores do trabalho. Rustichelli et al. (2004) propuseram a resolução
cromatográfica dos enantiômeros da fexofenadina com uma abordagem direta e indireta. Na
análise quiral direta, os autores utilizaram as colunas Chiralcel® OD (250 x 4,6mm, 10 µm)
com fase móvel constituída de propanol:hexano (3:97 v/v) contendo 0,02% de dietilamina e
Chirobiotic® V (250 x 4,6mm, 5 µm) com pré-coluna similar (20 x 4mm, 5 µm) com fase
móvel de metanol (100%) contendo ácido acético glacial (0,0025%) e dietilamina (0,005%).
Os resultados obtidos pelos autores mostraram baixa resolução enantiomérica (Rs<1,2) e
tempo de corrida cromatográfica relativamente longo (> 30 min). Além disso, a coluna
Chiralcel® OD exigiu uma etapa prévia de esterificação do grupo carboxílico da fexofenadina
com diazometano com o objetivo de reduzir a polaridade do analito e melhorar a separação
enantiomérica. No caso da abordagem indireta, os autores propuseram a derivação com o
reagente enantiomericamente puro (R)-(+)-1-feniletilisocianato (R-PEIC), sendo os
diastereoisômeros analisados em coluna de fase reversa C-18 LiChrospher 100 (125 x 4mm, 5
µm) com fase móvel constituída de metanol/tampão acetato (60:40, pH 5,0 v/v) com boa
resolução diastereoisomérica (Rs>1,2).
Miura et al. (2007) reportaram o primeiro método enantiosseletivo para a análise da
fexofenadina em plasma e urina humanos

empregando a coluna Chiral CD-Ph (β-
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ciclodextrina substituída com fenilcarbamato) (250 x 4,6mm, 5 µm) com fase móvel
constituída de 0,5% KH2PO4 (pH 3,5):acetonitrila (65:35 v/v) e detecção por ultravioleta. Os
autores ainda reportaram resolução enantiomérica insatisfatória da fexofenadina nas colunas
Chiralcel® OD-RH e Chiralcel® AS-RH. Contudo, apesar da separação dos enantiômeros ter
sido satisfatória na coluna Chiral® CD-Ph, livre de picos interferentes na matriz biológica e da
aplicação em estudos de farmacocinética clínica em voluntários sadios, esta metodologia não
pode ser aplicada na investigação de parturientes devido aos altos valores de limites inferiores
de quantificação (25 ng de cada enantiômero/mL de plasma ou urina), não compatíveis com
as baixas concentrações dos enantiômeros presentes nos compartimentos materno, placentário
e fetal. Ademais, as condições cromatográficas estabelecidas por Miura et al. (2007) na
separação dos enantiômeros da fexofenadina não são aplicáveis no presente estudo
considerando que a fase móvel constituída de tampão fosfato de potássio dibásico é
incompatível com o sistema de detecção por espectrometria de massas.
Com base nas propriedades estruturais da fexofenadina, na literatura e nas colunas
analíticas quirais disponíveis em nosso laboratório, foram realizados testes de abordagem
direta com colunas analíticas quirais com seletores macrocíclicos de vancomicina e
teicoplanina da classe dos antibióticos macrocíclicos e de β-ciclodextrina substituída com
fenilcarbamato da classe das ciclodextrinas, no intuito de desenvolver um método analítico
adequado a este estudo.
As colunas quirais baseadas em vancomicina, teicoplanina e β-ciclodextrina
substituída com fenilcarbamato são multimodais em termos das condições de eluição,
abrangendo os modos de fase reversa, normal, polar orgânico e iônico e fluido supercrítico,
permitindo assim uma maior versatilidade ao explorar várias possibilidades de interações com
compostos ácidos, básicos, neutros e, em especial, os anfóteros (ASTEC, 2002; GÜBITZ;
SCHMID, 2004; ASTEC, 2004; ILISZ; BERKECZ; PÉTER, 2009; LÄMMERHOFER,
2010), como é o caso da fexofenadina. Por apresentarem um sítio ácido e um básico na
estrutura molecular, os compostos anfóteros podem exibir em solução, dependendo do pH,
microespécies catiônica, aniônica, neutra e zwitteriônica (PATHAK et al., 2008; MAZÁK;
KÖKÖSI; NOSZÁL, 2011). É evidente que, apesar da flexibilidade conformacional destes
seletores quirais, há também certas limitações estéricas (ASTEC, 2002; GÜBITZ; SCHMID,
2004; ASTEC, 2004; ILISZ; BERKECZ; PÉTER, 2009; LÄMMERHOFER, 2010).
Muitos experimentos com resultados insatisfatórios foram realizados para a separação
dos enantiômeros da fexofenadina empregando a coluna Chiral® CD-Ph (Phenomenex,
Shiseido, Tóquio, Japão). O modo de eluição polar orgânico foi experimentado utilizando a
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fase móvel constituída de metanol puro na vazão de 1 mL/min, à 23ºC e detecção por UV a
220 nm. Os enantiômeros da fexofenadina eluiram em 4 min com fator de resolução (Rs)
maior que 1,2. O resultado obtido pode ser explicado pelo sinergismo de solubilidade da
fexofenadina com a β-ciclodextrina relatado por Omari et al. (2007), no qual a solubilidade da
β-ciclodextrina aumenta na presença da fexofenadina zwitteriônica em pH 7,0. Entretanto,
após realizar mais testes, foi observado que não havia reprodutibilidade no método não sendo
possível sua utilização no estudo. Outras condições cromatográficas foram experimentadas na
mesma coluna empregando fases móveis com metanol puro e/ou em mistura com etanol e/ou
acetonitrila, adicionando-se diferentes concentrações e proporções de ácido acético ou
dietilamina e variando-se a vazão (0,3 a 1,0 mL/min) e a temperatura (10 a 27ºC).
Outros testes empregando a coluna Chirobiotic® T (250 x 4,6mm, 5µm, Astec,
Whippany, New Jersey, EUA) e utilizando o modo polar orgânico ou polar iônico e fase
reversa foram experimentados sem a obtenção de resultados satisfatórios.
A coluna Chirobiotic® V foi experimentada no modo de eluição polar iônico,
empregando fases móveis com metanol puro ou em mistura com etanol e adicionadas com
diferentes proporções de ácido acético ou dietilamina, variando-se a vazão (0,3 a 1,0 mL/min)
e temperatura (10 a 27ºC), resultando em nenhuma ou baixa enantioresolução da
fexofenadina. Também foram experimentadas nesta coluna, no modo de fase reversa, fases
móveis com metanol ou etanol puro ou em mistura com solução de acetato de amônio em
diferentes molaridades (15 a 20 mmol/L) variando-se a faixa de pH (7,00 a 3,50), temperatura
(10 a 27ºC) e vazão (0,3 a 1,0mL/min). Dentre todas as condições experimentadas com a
coluna Chirobiotic® V, a fase móvel constituída de metanol: solução de acetato de amônio
7mmol, pH 4,25 (97:3 v/v) na vazão de 0,7mL/min e temperatura de 19oC, foi a eleita para o
estudo, apesar da separação enantiomérica da fexofenadina com Rs <1,2, mas com a
vantagem do tempo de corrida cromatográfica de aproximadamente 27 minutos.
O estudo apresenta pela primeira vez, os métodos de análise sequencial dos
enantiômeros (R)-(+) e (S)-(-)-fexofenadina em plasma, urina e solução de perfusão
placentária utilizando-se LC-MS/MS e extração líquido-líquido, uma vez que a análise dos
enantiômeros da fexofenadina até então, só foi realizada em plasma e urina utilizando
extração em fase sólida seguida por CLAE com detecção por ultravioleta e fluorescência
(CHAN et al., 1991; TERHECHTE; BLASCHKE, 1995; RUSTICHELLI et al., 2004;
MIURA et al., 2007; YAO & SRINIVAS, 2012).
Os enantiômeros da fexofenadina foram separados na coluna de fase quiral
Chirobiotic® V com tempo de corrida de aproximadamente 27 min (Figuras 6-8). O método
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proposto por Rustichelli et al. (2004) utilizando a coluna Chirobiotic ® V apresenta um tempo
de análise dos enantiômeros da fexofenadina superior a 30 minutos e não tem aplicação em
matrizes biológicas. Outros métodos de análise dos enantiômeros da fexofenadina em plasma
e urina humanos utilizando as colunas Resolvosil BSA-7 e Ultron ES-OVM apresentaram um
tempo de corrida de aproximadamente 20 minutos, entretanto as fases móveis contêm
tampões incompatíveis com o sistema LC-MS/MS ou não há aplicação destas metodologias
em estudos de farmacocinética (CHAN et al., 1991; TERHECHTE; BLASCHKE, 1995).
A validação das metodologias analíticas desenvolvidas para este projeto foi realizada
de acordo com as normas da ANVISA (2012) e, como observado, estes métodos não
apresentam efeito matriz, ou seja, os componentes do plasma, urina e solução de perfusão
placentária analisados não causam nenhuma alteração do tipo supressão ou aumento do sinal
no sistema LC-MS/MS, o que mostra que as concentrações plasmáticas, urinárias e no
perfusato observadas não sofreram nenhuma influência das matrizes utilizadas no estudo, com
coeficientes de variação entre todos os FMNs inferiores a 15% (Tabelas 6-8).
As curvas analíticas obtidas nos presentes métodos abrangem concentrações lineares
de cada enantiômero da fexofenadina de 0,025 – 100,00 ng/mL de plasma, 0,02 – 10,00
µg/mL de urina e 0,20 – 200,00 ng/mL de perfusato com coeficientes de correlação linear
superiores a 0,99 (Tabelas 6-8). Os intervalos lineares abrangem todas as concentrações
experimentadas. Os métodos em plasma e solução de perfusão placentária são mais sensíveis
que o reportado por Miura et al.(2007), visto que em sua metodologia o limite inferior de
quantificação foi de 25 ng/mL de plasma para cada enantiômero da fexofenadina comparado
ao valor de 0,025 ng/mL de plasma (Tabela 6) e 0,20 ng/mL de perfusato (Tabela 8) para cada
enantiômero reportados no presente estudo. Vale ressaltar que a análise proposta por Miura et
al. (2007) são requeridas alíquotas de 400 µL de plasma envolvendo extração em fase sólida,
enquanto que neste estudo foram utilizadas alíquotas 200, 50 e 250 µL de plasma, urina e
perfusato, respectivamente, com processamento através da extração líquido-líquido. A
obtenção de limites inferiores de quantificação mais baixos é de grande valia, principalmente
em parturientes que apresentam altos valores de volume de distribuição aparente e clearance
aparente e a consequente redução das concentrações plasmáticas dos enantiômeros da
fexofenadina durante a gestação. Os valores de concentração plasmática máxima (Cmax)
apresentados na Tabela 12 para as parturientes investigadas no grupo Controle [22,81 e 36,53
ng/mL para os enantiômeros (S)-(-) e (R)-(+), respectivamente] são aproximadamente 25%
daqueles relatados por Miura et al. (2007) na investigação de voluntários sadios [100 e 150
ng/mL para os enantiômeros (S)-(-) e (R)-(+), respectivamente]. Os métodos empregando LC-
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MS/MS mostram sensibilidades compatíveis com as exigências dos estudos farmacocinéticos,
considerando que as menores concentrações quantificadas de cada enantiômero da
fexofenadina foram de 0,25 ng/mL de plasma e 13 µg/mL de urina para as 16 parturientes
incluídas neste estudo (amostras coletadas até 48 h após a administração de dose única da
fexofenadina racêmica) e 0,4 ng/mL de perfusato entre os experimentos de perfusão
placentária, no circuito fetal.
Os coeficientes de variação e os erros padrão relativos obtidos nos estudos de precisão
e exatidão intra e intercorridas em plasma, urina e solução de perfusão placentária (Tabelas 6,
7 e 8) foram inferiores a 15%, assegurando a reprodutibilidade e repetibilidade dos resultados,
podendo assim, serem utilizados como métodos de referência para outros estudos que
envolvam a análise dos enantiômeros da fexofenadina em plasma, urina e solução de perfusão
placentária. Além disso, foi garantido a estabilidade dos enantiômeros da fexofenadina em
plasma, urina e perfusato durante três ciclos de congelamento e descongelamento em dias
distintos, durante 4 h em temperatura ambiente e após o processamento durante 48 h no
autoinjetor a 16ºC, já que foram revelados desvios inferiores a 15% (Tabelas 9-11).
No presente estudo, a ordem de eluição da fexofenadina na sequência (S)-(-) e (R)-(+)
foi estabelecida com base nos valores de AUC apresentados na Tabela 12, respectivamente
267,67 e 423,20 ng.h/mL. Robbins et al. (1998) reportaram maiores concentrações
plasmáticas de (R)-(+) do que (S)-(-)-fexofenadina em voluntários sadios tratados com
fexofenadina racêmica por via oral. Os mesmos dados foram reportados por Miura et al.
(2007) na investigação de voluntários sadios.
Os métodos desenvolvidos e validados, com ausência de racemização e efeitos matriz
e residual, apresentam limites de quantificação, estabilidade, precisão e exatidão compatíveis
para a análise dos enantiômeros da fexofenadina em plasma, urina e solução de perfusão
placentária para a aplicação em estudos de farmacocinética em regime de dose única e
transferência placentária in vivo e ex vivo. Os métodos de análise dos enantiômeros (R)-(+) e
(S)-(-)-fexofenadina em plasma e urina foram aplicados no estudo da disposição cinética e
transferência placentária da fexofenadina, após dose única oral de 60 mg de cloridrato de
fexofenadina racêmico associado ou não com dose única oral de 40 mg de cloridrato de
fluoxetina racêmico, em parturientes. O método de análise dos enantiômeros (R)-(+) e (S)-(-)fexofenadina em perfusato foi aplicado no estudo da farmacocinética transplacentária da
fexofenadina racêmica (150 ng/mL) na presença ou ausência da fluoxetina racêmica (100
ng/mL) no modelo ex vivo de perfusão placentária.
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A disposição cinética dos enantiômeros da fexofenadina no presente estudo foi
avaliada em 16 parturientes após a administração de dose única oral de 60mg de fexofenadina
na ausência e presença da fluoxetina, no intuito de elucidar as possíveis concentrações
plasmáticas dos enantiômeros da fexofenadina em parturientes e para avaliar o efeito da
fluoxetina na farmacocinética e transferência placentária dos enantiômeros da fexofenadina,
respectivamente.
Os grupos de parturientes incluídos no presente estudo não apresentaram diferenças
em relação aos dados demográficos e clínicos. As parturientes foram classificadas como
acima do peso (IMC de 25 – 29,9 Kg/m2) com mediana 28 e 27 Kg/m2 para ambos os grupos
(Tabela 1). Os dados antropométricos podem alterar a farmacocinética de medicamentos,
devido à infiltração gordurosa no fígado, provocando alterações nas enzimas CYP, podendo
também alterar o volume de distribuição e o clearance de medicamentos (JANSON;
THURSKY, 2012; UDY; ROBERTS; LIPMAN, 2013; CLAUS et al., 2013). Entretanto, foi
encontrada uma baixa correlação entre o parâmetro farmacocinético área sob a curva
concentração plasmática dos enantiômeros da fexofenadina versus tempo (AUCo-∞) e o IMC
das parturientes incluídas em ambos os grupos estudados. Portanto, considera-se que a não
normalidade do IMC não afetou diretamente os dados obtidos entre os grupos, minimizando a
probabilidade de dúvidas em relação aos mesmos e a responsabilidade sobre possíveis
diferenças nos dados farmacocinéticos e de transferência transplacentária dos enantiômeros
(R)-(+) e (S)-(-)-fexofenadina nos grupos Controle e Interação.
A idade gestacional pode alterar a transferência placentária de xenobióticos, uma vez
que a espessura da barreira placentária é reduzida durante gestação, principalmente devido ao
desaparecimento parcial do citotrofoblasto placentário (VAN DER AA et al., 1998). Contudo,
o efeito desta variável foi controlado, já que ambos os grupos foram representados por
parturientes com gestação a termo, com mediana de idade gestacional de 39 semanas (Tabela
1).
As parturientes receberam assistência pré-natal adequada nos dois grupos, com
exames laboratoriais dentro dos padrões de normalidade em sua maioria (Tabela 2) e
estabilidade nos parâmetros hemodinâmicos (Tabela 4). Foi observada uma elevação nas
medianas dos valores de fosfatase alcalina das 16 parturientes. A fosfatase alcalina é
produzida pelo fígado, intestino, rins e ossos e, durante o período gestacional a placenta
também a produz, explicando o aumento desta enzima nas pacientes investigadas (DARBY;
CALLAGHAN; MCMAHON, 2011). Os valores aumentados do clearance da creatinina de
189,45 e 162,10 mL/min para os grupos Controle e Interação, respectivamente, foram devido
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ao aumento contínuo da taxa de filtração glomerular de até 40% no terceiro trimestre da
gestação (KE et el., 2014).
Quanto à paridade das gestantes deste estudo, houve predomínio de multigestas, já que
a via de parto abdominal (cesárea) foi abordada como critério de inclusão da pesquisa, sendo
que a indicação de resolução da gravidez por esta via foi predominantemente devido à
iteratividade, já que as pacientes selecionadas eram as que apresentavam indicação eletiva
para o procedimento (Tabela 3).
Os fatores fetais e placentários que pudessem interferir com a transferência placentária
foram avaliados no presente estudo (Tabela 5). O índice de Apgar foi considerado ideal para
todos os recém-nascidos e, apresentaram evolução favorável no período pós-natal. O peso
placentário foi homogêneo entre os grupos avaliados e não foram observadas alterações
macroscópicas que pudessem alterar o transporte de drogas.
Os parâmetros farmacocinéticos dos enantiômeros da fexofenadina obtidos no
presente estudo (Tabela 12) não podem ser comparados com os dados da literatura em função
da ausência de dados para parturientes como enantiômero individual ou mistura
enantiomérica. As concentrações plasmáticas e urinárias dos enantiômeros (R)-(+) e (S)-(-)fexofenadina nas parturientes investigadas foram quantificadas até 48 horas após a
administração de dose única oral de 60mg de cloridrato de fexofenadina racêmica (Figura 13),
no entanto os resultados apresentados na Tabela 12 mostram as medianas das meias-vidas de
eliminação de aproximadamente 4 h para ambos enantiômeros da fexofenadina nos grupos
Controle e Interação, inferindo que coletas seriadas de sangue até 20 h são suficientes para a
avaliação da farmacocinética da fexofenadina em parturientes (aproximadamente 5 vezes a
meia-vida de eliminação). Ressalta-se que o delineamento do estudo com coletas até 48 h
após a administração da fexofenadina foi proposto com base nos valores de meia-vida de
eliminação de 3-17 h reportado por Chen (2007).
Os valores de meia-vida de eliminação para ambos os enantiômeros da fexofenadina
de aproximadamente 4h reportados na investigação das parturientes incluídas no presente
estudo (Tabela 12) são equivalentes aos valores reportados por Miura et al. (2007) na
investigação de voluntários sadios. No entanto, podem ser observados, respectivamente, para
os enantiômeros (S)-(-) e (R)-(+)-fexofenadina (Tabela 12), valores de volume de distribuição
aparente (889,32 vs 621,3L) aproximadamente 50% maiores do que aqueles relatados para
voluntários sadios (387 vs 247L) (SAKUGAWA et al., 2009). Os maiores valores de Vd/F
observados nas parturientes investigadas podem ser explicados em função do aumento da
água corporal total (~ 41%) e do aumento do débito cardíaco (~ 33%), uma vez que a
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fexofenadina é um fármaco hidrofílico de baixa ligação às proteínas plasmáticas (~65%)
(AMICHAI et al., 2001; KE et al., 2014). Em relação ao clearance total aparente obtido para
as parturientes investigadas (105,05 vs 66,20 L/h) observa-se aumento de aproximadamente
26% em relação aos valores relatados para não grávidas (78,54 vs 45,36 L/h). O aumento do
clearance total aparente de ambos os enantiômeros pode ser explicado em função da provável
redução na biodisponibilidade dos enantiômeros oriunda do possível aumento na expressão
e/ou atividade da P-gp intestinal nas parturientes. Apesar dos comentários de Ke et al. (2014)
de que o clearance de secreção renal mediado por transportadores, tais como OCT e P-gp,
está aumentado no último trimestre da gestação, os valores de clearance renal aparente de
8,78 vs 5,25 L/h obtidos no presente estudo são próximos àqueles descritos por Miura et al.
(2007) com valores de 11,34 vs 5,88L/h, respectivamente para os enantiômeros (S)-(-) e (R)(+).
No presente estudo, as concentrações plasmáticas do enantiômero (R)-(+)fexofenadina foram maiores do que aquelas do enantiômero (S)-fexofenadina em todas as
amostras seriadas de sangue coletadas até 48 h após a administração do fármaco (Figura 13).
Os parâmetros farmacocinéticos AUC0-∞ e Cmax foram maiores para o enantiômero (R)-(+)
em relação ao (S)-(-)-fexofenadina, enquanto que os valores de clearance total aparente e
clearance renal aparente foram maiores para o (S)-(-)-fexofenadina comparados ao (R)antípoda. Logo, a disposição cinética da fexofenadina em parturientes é enantiosseletiva, com
observação de acúmulo plasmático do enantiômero R-(+)-fexofenadina em relação ao S-(-)fexofenadina com razão de AUC0-∞ R-(+)/S-(-) de 1,52 (Tabela 12). Considerando a fexofenadina
como um fármaco de eliminação preponderante nas fezes sob a forma inalterada
(aproximadamente 80%) e considerando a fexofenadina como um susbstrato da P-gp, estudos
anteriores inferem que a maior afinidade do enantiômero (S)-(-)-fexofenadina pela P-gp
explica a maior biodisponibilidade do enantiômero (R)-(+)-fexofenadina com consequente
enantiosseletividade na farmacocinética (AMICHAI et al., 2001; MIURA & UNO, 2010).
Estudos in vitro com células de rins e cérebro de animais de experimentação
classificam a fluoxetina e seu metabólito norfluoxetina como potentes inibidores competitivos
da P-gp (WEISS et al., 2003; IQBAL et al., 2012). Ressalta-se que não há dados relativos à
inibição da P-gp intestinal ou placentária, assim como não há dados de estudos clínicos que
comprovem que doses terapêuticas de fluoxetina inibem a P-gp expressa nos diferentes
tecidos. No presente estudo, a fluoxetina sob forma racêmica, foi administrada a um grupo de
parturientes (n=8) em dose única oral de 40 mg, 3 h antes da administração da fexofenadina
(Figura 3) com o propósito de atingir a concentração plasmática máxima da fluoxetina no
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momento da administração da fexofenadina. Os dados apresentados na Figura 14 e 15
mostram que a fexofenadina foi administrada próxima aos valores de Tmax da fluoxetina e
norfluoxetina e que as concentrações plasmáticas de fluoxetina [11,0-6,5 e 9,0-7,5 ng/mL,
respectivamente para os enantiômeros (S)-(+) e (R)-(-)] e norfluoxetina [7,0-6,5 e 3,0-4,0
ng/mL, respectivamente para os enantiômeros (S)-(+) e (R)-(-)] mantiveram-se estáveis desde
o Cmax até 48 h de avaliação da farmacocinética da fexofenadina. De acordo com os dados
apresentados na Figura 15, as medianas dos valores de Tmax foram de 4 h para ambos os
enantiômeros da fluoxetina e entre 5-6 h para ambos os enantiômeros da fexofenadina.
Ressalta-se que os valores de Tmax para a fexofenadina ocorreram no momento do parto.
A administração de dose única oral de fluoxetina racêmica 3 h antes da administração
de dose única oral de fexofenadina a um grupo de parturientes (n=8) resultou em aumento dos
valores de AUC (267,67 vs 376,09 ng.h/mL) e redução do clearance total aparente (105,05 vs
74,37 L/h) e clearance renal aparente (8,78 vs 3,50 L/h) somente para o enantiômero (S)-(-)fexofenadina (Tabela 14 e Figura 19). Considerando que o enantiômero (S)-(-)-fexofenadina
exibe maior afinidade pela P-gp (ROBBINS et al., 1998; MIURA et al., 2007) e considerando
a fluoxetina e seu metabólito norfluoxetina como potentes inibidores da P-gp em estudos in
vitro (WEISS et al., 2003; IQBAL et al., 2012),

os dados obtidos no presente estudo

permitem inferir que a fluoxetina e seu metabólito inibem seletivamente o transporte do
enantiômero (S)-(-)-fexofenadina mediado pela P-gp.
A comparação do grupo de parturientes que receberam fluoxetina (grupo Interação)
com o grupo de parturientes Controle permite observar perda da enantiosseletividade nos
parâmetros AUC e Cmax (Tabelas 12 e 13), pois a fluoxetina inibe de maneira preponderante
o efluxo para o lúmen intestinal do enantiômero de maior afinidade pela P-gp, resultando em
aumento preferencial das concentrações plasmáticas do enantiômero (S)-(-)-fexofenadina.
Para as parturientes do grupo Interação, a enantiosseletividade foi mantida apenas nos
parâmetros clearance total aparente e clearance renal aparente em função do envolvimento da
P-gp também nos processos de secreção biliar e secreção renal (LIN & YAMAZAKI, 2003;
MARZOLINI et al., 2004; HILLGREN et al., 2013; ZAKERI-MILANI & VALIZADEH,
2015).
A quantificação de medicamentos através da placenta humana é determinante na
avaliação do risco fetal na exposição materna aos medicamentos. A transferência placentária
de medicamentos e a influência de seus fatores de variabilidade podem ser avaliadas em
modelos in vitro, in vivo e ex vivo (PROUILLAC & LECOUER, 2010; HUTSON; GARCIA-

81

BOURNISSEN; KOREN, 2011; MYLLYNEN & VÄHÄKANGAS, 2013; EVAIN-BRION;
BERVEILLER; GIL, 2014; ETWEL et al., 2014; STAUD & CECKOVA, 2015).
Apesar dos modelos in vitro utilizando cultura de células trofoblásticas, membranas
vesiculares de tecido vilositário ou preparações subcelulares da placenta serem úteis nas
investigações da toxicidade celular e dos mecanismos específicos de transferência na
circulação materno-fetal de medicamentos (difusão passiva, transporte ativo, difusão
facilitada e metabolismo) nos três trimestres da gestação, estes se limitam pela não
integridade anátomo-funcional e fluxo sanguíneo da placenta humana (SASTRY, 1999;
PROUILLAC & LECOUER, 2010; HUTSON; GARCIA-BOURNISSEN; KOREN, 2011;
MYLLYNEN & VÄHÄKANGAS, 2013; ETWEL et al., 2014; EVAIN-BRION;
BERVEILLER; GIL, 2014; STAUD & CECKOVA, 2015).
A transferência placentária, toxicidade feto-placentária e acúmulo fetal em diferentes
idades gestacionais podem ser investigados nos modelos in vivo com animais de
experimentação com baixa variabilidade interindividual. No entanto, a avaliação do risco na
exposição fetal aos medicamentos com animais de experimentação não pode ser diretamente
extrapolada para humanos, considerando que a placenta é o órgão mais específico dentre os
mamíferos (SASTRY, 1999; PROUILLAC & LECOUER, 2010; HUTSON; GARCIABOURNISSEN; KOREN, 2011; MYLLYNEN & VÄHÄKANGAS, 2013; ETWEL et al.,
2014; EVAIN-BRION; BERVEILLER; GIL, 2014; STAUD & CECKOVA, 2015).
O modelo in vivo para avaliar a transferência placentária durante a gestação envolve
diversos aspectos éticos em relação à segurança fetal aos medicamentos e ao acesso à unidade
feto-placentária até a resolução do parto. A concentração de medicamento transferido na
direção materno-fetal no modelo in vivo é, preferencialmente, determinada pela razão de
partição do medicamento nos compartimentos materno e fetal com a mensuração da
concentração do medicamento no sangue da veia umbilical/sangue da veia materna no
momento da extração fetal (VU:VM), uma vez que a veia umbilical reflete diretamente as
concentrações placentárias do medicamento (SASTRY, 1999; HUTSON; GARCIABOURNISSEN; KOREN, 2011; HUTSON, 2011; ETWEL et al., 2014; EVAIN-BRION;
BERVEILLER; GIL, 2014; STAUD & CECKOVA, 2015). Considerando que as
concentrações plasmáticas do medicamento na veia materna possam não refletir àquelas na
placenta, a comparação das concentrações do medicamento na veia materna com aquelas no
espaço interviloso pode propiciar informações relativas ao acúmulo placentário do
medicamento (MOISES et al., 2015). As evidências clínicas sobre distribuição e eliminação
fetal do medicamento podem ser obtidas pelas diferenças das concentrações do medicamento
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no sangue da veia e artéria umbilicais (SASTRY, 1999; HUTSON; GARCIABOURNISSEN; KOREN, 2011; HUTSON, 2011; ETWEL et al., 2014; EVAIN-BRION;
BERVEILLER; GIL, 2014)
No entanto, no modelo in vivo a influência das variáveis fisiológicas entre os
compartimentos da unidade materno-placentária-fetal não é completamente discriminada.
Ademais, geralmente, no modelo in vivo observa-se uma alta variabilidade amostral que pode
ser advinda do tamanho da amostra e da técnica, tempo e local da amostragem (HUTSON;
GARCIA-BOURNISSEN; KOREN, 2011; HUTSON, 2011).
O delineamento do presente estudo clínico permite observar que o momento do parto
para ambos os grupos investigados ocorreu próximo aos valores de Tmax para os
enantiômeros da fexofenadina e aproximadamente 2-3 h após a administração da fluoxetina
nas parturientes do grupo Interação (Figura 15).
No momento da extração fetal, as concentrações do enantiômero (R)-(+)-fexofenadina
no plasma materno foram maiores do que as concentrações do (S)-(–)-antípoda para o grupo
controle (37,27 ng/mL vs 20,5 ng/mL) e para o grupo interação (96,45 ng/mL vs 43,7 ng/mL).
Os dados também permitem inferir que a administração de fluoxetina aumenta as
concentrações no plasma materno de ambos os enantiômeros da fexofenadina em amostras
coletadas 2-3 h após a administração do anti-histamínico (Tabela 15).
O espaço interviloso é uma parte histofuncional da placenta originada das lacunas
formadas no sinciciotrofoblasto. Os septos placentários dividem o espaço interviloso da
placenta em compartimentos preenchidos com sangue materno que se comunicam livremente.
No espaço interviloso ocorrem trocas materno-fetais entre o sangue fetal e o sangue materno
(MOISES et al., 2015). As concentrações plasmáticas dos enantiômeros (R)-(+) e (S)-(-)fexofenadina observadas na veia materna no momento da extração fetal são similares àquelas
observadas no espaço interviloso placentário das parturientes dos grupos Controle e Interação
(Tabela 15), permitindo inferir que o espaço interviloso é uma região contínua da veia
materna, podendo considerá-los como um único compartimento. Salienta-se ainda, que à
semelhança do plasma materno, observa-se acúmulo plasmático do enantiômero (R)-(+)fexofenadina no espaço interviloso para ambos os grupos investigados (Tabela 15).
As concentrações plasmáticas dos enantiômeros (R)-(+) e (S)-(–)-fexofenadina,
avaliadas em ambos os grupos de estudo, não diferem entre veia e artéria umbilicais, (Tabela
15), sugerindo que os estudos de transferência placentária da fexofenadina podem ser
realizados com concentrações plasmáticas oriundas da veia ou artéria umbilicais, uma vez que
os enantiômeros da fexofenadina não sofrem eliminação fetal significativa.
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As razões das concentrações plasmáticas veia umbilical/veia materna (VU:VM),
avaliadas no grupo controle, para os enantiômeros (R)-(+) e (S)-(–)-fexofenadina, foram de
aproximadamente 0,16 para ambos os enantiômeros, demonstrando uma limitada
transferência na direção materno-fetal (Tabela 16). As concentrações plasmáticas materna no
momento do parto dos enantiômeros (S)-(+)-fluoxetina, (R)-(-)-fluoxetina, (S)-(+)norfluoxetina e (R)-(-)-norfluoxetina de 11, 9, 7 e 3 ng/mL, respectivamente, não alteraram as
razões de transferência placentária de ambos os enantiômeros (R)-(+) e (S)-(-)-fexofenadina
(Tabela 16).
A limitada transferência placentária da fexofenadina é esperada em função de suas
propriedades

físico-químicas,

da

sua

classificação

no

Sistema

de

Classificação

Biofarmacêutica como um fármaco de classe III (alta solubilidade e baixa permeabilidade), de
moderada lipossolubilidade e por ser substrato do transportador de efluxo P-gp, presente na
placenta (SMITH & GUMS, 2009; MIURA & UNO, 2010).
Os dados apresentados na Tabela 17 permitem observar acúmulo plasmático do
enantiômero R-(+)-fexofenadina nas veias materna e umbilical, com razões enantioméricas R(+)/S-(-) de aproximadamente 1,7 em ambos os grupos investigados. Considerando que as
razões enantioméricas R-(+)/S-(-) são similares nos compartimentos materno e fetal, sugerese que a P-gp placentária não discrimina entre os enantiômeros da fexofenadina no processo
de transferência placentária, ou seja, o acúmulo plasmático do enantiômero R-(+)fexofenadina na veia umbilical é oriundo da discriminação quiral da P-gp intestinal materna.
Com o objetivo de avaliar o mecanismo de transferência placentária independente da
discriminação quiral da P-gp intestinal materna, o presente estudo abrange a avaliação da
transferência placentária dos enantiômeros da fexofenadina em modelo ex vivo de placenta
humana na presença e ausência de fluoxetina.
O modelo ex vivo de perfusão placentária é uma importante ferramenta na mensuração
da exposição fetal durante o processo de avaliação do risco do uso de medicamentos na
gestação (HUTSON et al., 2011; ETWEL et al., 2014; EVAIN-BRION; BERVEILLER; GIL,
2014). A perfusão dual ex vivo em lóbulo placentário humano isolado é o único modelo
experimental que avalia a transferência de medicamentos em estrutura viável e íntegra do
tecido placentário, com capacidade de predição da transferência placentária in vivo, na
gestação a termo (HUTSON; PROUILLAC & LECOEUR, 2010; GARCIA-BOURNISSEN;
KOREN, 2011; HUTSON, 2011; MYLLYNEN & VÄHÄKANGAS, 2013; ETWEL et al.,
2014; EVAIN-BRION; BERVEILLER; GIL, 2014).
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O modelo ex vivo de perfusão placentária, originalmente descrito por Panigel et al.
(1967), posteriormente modificado por Scheider et al. (1972) e Miller et al.(1985), permite,
em condições controladas, a avaliação da farmacocinética transplacentária no lóbulo de
placenta humana isolado em modo dual aberto (única passagem ou não recirculante) ou
fechado (recirculante) de perfusão com a discriminação das variáveis fisiológicas materna e
fetal, como ligação às proteínas plasmáticas (Figura 4) (SASTRY, 1999; PROUILLAC &
LECOEUR, 2010; HUTSON; GARCIA-BOURNISSEN; KOREN, 2011; HUTSON, 2011;
MYLLYNEN & VÄHÄKANGAS, 2013; ETWEL et al., 2014; EVAIN-BRION;
BERVEILLER; GIL, 2014).
No modo aberto não recirculante, a solução de perfusão placentária adicionada do
medicamento deve ser trocada durante o experimento, permitindo o cálculo do clearance no
estado de equilíbrio. No entanto, pelo modo não recirculante de perfusão o medicamento não
se distribui nos compartimentos materno-placentário-fetal, subestimando a razão de
transferência placentária in vivo no estado de equilíbrio (VU:VM) (SASTRY, 1999;
PROUILLAC & LECOEUR, 2010; HUTSON; GARCIA-BOURNISSEN; KOREN, 2011;
HUTSON, 2011; MYLLYNEN & VÄHÄKANGAS, 2013; ETWEL et al., 2014; EVAINBRION; BERVEILLER; GIL, 2014).
A transferência placentária e distribuição nos compartimentos da unidade maternoplacentária-fetal são avaliadas no modo fechado de recirculação da solução de perfusão
placentária em condições que mimetizam o estado fisiológico. Ademais, pelo modo
recirculante de perfusão são investigados os mecanismos de transferência placentária nas
direções materno-fetal e feto-maternal e, ainda permite avaliar o acúmulo contra gradiente de
concentração ao adicionar o medicamento em ambos os reservatórios fetal e materno
(SASTRY, 1999; PROUILLAC & LECOEUR, 2010; HUTSON; GARCIA-BOURNISSEN;
KOREN, 2011; HUTSON, 2011; MYLLYNEN & VÄHÄKANGAS, 2013; ETWEL et al.,
2014; EVAIN-BRION; BERVEILLER; GIL, 2014).
As metodologias de perfusão placentária variam interlaboratório na composição,
volume e vazão dos perfusatos nos reservatórios materno e fetal, composição das misturas de
gases para oxigenação do lóbulo placentário, no tempo experimental (2-6 h) e nas condições
de monitoramento da viabilidade e integridade placentária, tais como perda de volume no
reservatório fetal (2-4 mL/h), pHs nos reservatórios materno e fetal, consumo e transferência
de oxigênio, consumo de glicose, produção de lactato, secreção hormonal (hCG, lactato
placentário humano e leptina) e marcadores vazão-dependente de difusão passiva, como a
antipirina e a creatinina. Ademais, marcadores de difusão passiva como a antipirina são úteis

85

na normalização dos dados de perfusão placentária, considerando a variabilidade interplacenta
no tamanho e peso do lóbulo (SASTRY, 1999; PROUILLAC & LECOEUR, 2010;
HUTSON; GARCIA-BOURNISSEN; KOREN, 2011; HUTSON, 2011; MYLLYNEN &
VÄHÄKANGAS, 2013; ETWEL et al., 2014; EVAIN-BRION; BERVEILLER; GIL, 2014).
Myllynen et al. (2010) demonstraram a possibilidade de transferência da tecnologia de
perfusão placentária reportando uma boa correlação interlaboratorial na razão de transferência
placentária de substâncias químicas selecionadas para avaliação do risco de toxicidade
reprodutiva aos poluentes ambientais e contaminantes em alimentos, tais como
hidrocarbonetos policíclicos aromáticos, nitrosaminas, micotoxinas, dioxinas, acrilamida e
entre outros.
No presente estudo, os experimentos de perfusão placentária foram realizados no
modo fechado recirculante de perfusão com a adição no reservatório materno de soluções
aquosas em concentrações clinicamente relevantes para gestantes de 75 ng de cada
enantiômero da fexofenadina/mL (as mais altas concentrações observadas nas parturientes
investigadas no presente estudo) e 50 ng de cada enantiômero da fluoxetina/mL
(concentrações no estado de equilíbrio; dose múltipla oral de 40 mg de fluoxetina
racêmica/dia) (HENDRICK et al., 2003) para refletir as condições fisiológicas e as situações
clínicas do uso de anti-histamínico e ISRS na gestação a termo.
A estratégia de utilizar os 04 lóbulos placentários como controles deles mesmos nos
períodos de Controle e Interação dos experimentos de perfusão e os valores similares de peso
lobular (aproximadamente 26 g por lóbulo placentário) permitem inferir baixa influência da
variabilidade interplacenta no presente estudo, como observado na sobreposição das curvas de
concentrações do enantiômeros (R)-(+) e (S)-(-)-fexofenadina vs tempo nos períodos Controle
e Interação no reservatório fetal (Figura 20).
Os dados de apresentados na Tabela 18 demonstram que a viabilidade e a capacidade
metabólica das placentas permaneceram em condições fisiológicas durante os experimentos
de perfusão, de acordo com os parâmetros adotados para este estudo. As similares razões de
transferência da antipirina (F:M) de 0,29 no período Controle e 0,28 na Interação, aliadas com
os semelhantes valores das taxas de desaparecimento e aparecimento da antipirina no circuito
materno (0,022 µmol/g/min) e no circuito fetal (0,017 µmol/g/min), indicam a constante
transferência na direção materno-fetal e feto-maternal da antipirina através dos 180 min dos
experimentos de perfusão placentária dos enantiômeros (R)-(+) e (S)-(-)-fexofenadina na
presença ou ausência da fluoxetina.
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Após 90 min de experimento no modelo ex vivo de perfusão placentária, a limitada
transferência placentária dos enantiômeros (R)-(+) e (S)-(-)-fexofenadina é evidenciada, em
ambos os grupos Controle e Interação, considerando as razões de transferência placentária
(F:M) de aproximadamente 0,18 (Tabela 19) e as baixas concentrações dos enantiômeros da
fexofenadina observadas no reservatório fetal (13,23 e 12,35 ng/mL no Controle; 11,6 e 11,27
ng/mL na Interação) (Figura 20).
As razões de transferência placentária dos enantiômeros (R)-(+) e (S)-(–)-fexofenadina
foram comparadas com o marcador de difusão passiva antipirina em ambas as fases do
experimento (Figura 21). As razões F:M da antipirina [0,0032 (IQ 0,0029 – 0,0035) min-1 no
controle e 0,0031 (IQ 0,0027 – 0,0033) min-1 na interação; p<0,5] maiores do que as razões
F:M dos enantiômeros da fexofenadina [0,0019 (IQ 0,0014 – 0,0023) e 0,0024 (IQ 0,0018 –
0,0028) min-1 no controle e 0,0019 (IQ 0,0021 (IQ 0,0017 – 0,0023) min-1 na interação;
p<0,5], indicam baixa velocidade de transferência na direção materno-fetal para os
enantiômeros (R)-(+) e (S)-(-)-fexofenadina.
A limitada capacidade de transferência placentária dos enantiômeros da fexofenadina
in vivo e ex vivo pode ser explicada pelas suas propriedades físico-químicas e
farmacocinéticas. Ademais, as concentrações de 50 ng de cada enantiômero da fluoxetina/mL
de perfusato (modelo ex vivo) e de 11, 9, 7 e 3 ng/mL, respectivamente para os enantiômeros
(S)-(+)-fluoxetina, (R)-(-)-fluoxetina, (S)-(+)-norfluoxetina e (R)-(-)-norfluoxetina (in vivo)
não alteraram as razões e a velocidade de transferência placentária para ambos os
enantiômeros do anti-histamínico (Tabela 19).
Os dados apresentados na Tabela 21 demonstram similares valores de razões
enantioméricas R-(+)/S-(-) nos reservatórios materno e fetal de aproximadamente 1,0, para
ambos os períodos Controle e Interação, confirmando que a P-gp placentária não discrimina
entre os enantiômeros da fexofenadina no processo de transferência placentária, como
sugerido no modelo in vivo proposto no presente estudo.
Com o objetivo de validar o modelo ex vivo de perfusão placentária em predizer a
transferência placentária in vivo dos enantiômeros (R)-(+) e (S)-(–)-fexofenadina, as razões
F:M obtidas no modelo ex vivo foram comparadas com as razões VU:MU obtidas no estudo
clínico. Os dados expressos na Tabela 21 permitem inferir similaridade in vivo e ex vivo de
transferência placentária para ambos os enantiômeros da fexofenadina, na presença ou
ausência da fluoxetina. Logo, o modelo ex vivo pode ser considerado validado para predizer a
exposição fetal dos enantiômeros da fexofenadina na gestação a termo.
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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.

T

he original triangle stood for the Goddess’s trinity of Creator,
Preserver, and Destroyer, she of a thousand names, such as
Maya the birth-giving Virgin, Durga the preserving Mother, and
Kali Ma the death-dealing Crone. Her primary symbol was a
downward-pointing triangle, the Yoni Yantra, sometimes called Kali
Yantra. This represented a vulva (Sanskrit yoni), and femaleness in
general: by extension, a womb, motherhood, female sexuality, the
life spirit embodied in menstrual blood, or the world-activating
power of the Goddess herself. The same symbol stood for ‘woman’
and ‘Goddess’ among ancient Egyptians, pre-Hellenic Greeks,
Tantric Buddhists, and the gypsies who migrated westward from
Hindustan. The primordial female triangle became a male-female
hexagram by eight stages. At first there was only the Goddess
alone, containing within herself all the elements in a fluid, unformed
state.
Barbara G. Walker, The I Ching of the Goddes, 1986.
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6. 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 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.
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 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.
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.
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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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CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO
Convido você a participar do estudo: “Influência da inibição da P-gp pela fluoxetina
na farmacocinética dos enantiômeros da fexofenadina em parturientes sadias e suas relações
com a transferência placentária”.
O estudo implica em que você se submeta a procedimentos, exames complementares e
tratamentos devidamente planejados, conforme texto a seguir:
O nosso estudo procura entender a transferência de remédios pela placenta através da
inibição de uma proteína que tira o remédio da placenta e devolve para o sangue, conhecida
como P-gp. Alguns remédios utilizados durante a gravidez não chegam até o feto porque se
ligam nesta proteína, entretanto alguns remédios inibem esta proteína e, assim os remédios
podem chegar até o feto. A fexofenadina é um dos remédios anti-histamínicos (antialérgico)
mais indicados durante a gravidez para o tratamento da asma, rinite alérgica e urticária
crônica em doses múltiplas de 60 mg, duas vezes ao dia ou de 120 mg, uma vez ao dia, por
via oral. A fluoxetina é um dos remédios inibidores da recaptação de serotonina
(antidepressivo) que vem sendo usado no tratamento da depressão durante a gravidez em
doses múltiplas de 20 a 60 mg/dia por via oral, já que possui menores efeitos adversos em
relação aos outros inibidores de recaptação de serotonina e os outros antidepressivos. Para a
realização deste estudo, desejamos saber como a fexofenadina, um remédio que se liga na Pgp, atravessa a placenta após o bloqueio desta proteína com a fluoxetina. Para isso, iremos
comparar a passagem pela placenta da fexofenadina em pacientes saudáveis que tomaram ou
não a fluoxetina. Esta pesquisa terá duração de 48 horas (tempo que ficará internada para o
parto e pós-parto) e para que você possa participar dela nós iremos colher, caso você
concorde, 3 tubos de sangue de 5 mL cada um (uma colher de sopa) da veia do seu braço para
verificar se as funções do seu corpo estão normais e para conhecer como é o seu gene (DNA)
para a P-gp. Ao ser internada para o parto, você irá tomar, 2 comprimidos de 20 mg de
fluoxetina (Daforin®) pela boca. Após isso, tomará apenas um comprimido de 60 mg de
fexofenadina (Allegra®) pela boca. Em seguida, nós vamos fazer alguns exames de sangue e
urina, durante a sua internação, para dosar o remédio. Nós iremos coletar amostras de 10 mL
de sangue várias vezes (cerca de 15 vezes) com seringa na veia do seu braço, assim como
amostras de urina. Um tubinho plástico será colocado dentro da sua veia, assim nós iremos
picar você uma só vez. Na hora do seu parto nós iremos coletar uma amostra de 10 mL de
sangue da veia do seu braço e uma amostra de 10 mL do líquido amniótico. Depois que seu
bebê nascer, iremos coletar 3 amostras de sangue (volumes de 5 mL) e retirar um pequeno
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pedaço da placenta para vermos se a fluoxetina conseguiu ou não bloquear a Pgp. Portanto, o
procedimento que realizaremos é seguro e não acarretará qualquer desconforto físico ou risco
para você (gestante) bem como para o seu feto/recém nascido (bebê), uma vez que a dose
única de fexofenadina e/ou fluoxetina apresentará concentrações no sangue abaixo das
concentrações que apresentam o efeito terapêutico (bom) e/ou adverso observável (ruim) e,
após a cesária, a placenta é descartada. Ainda, estes remédios serão usados, não no primeiro
trimestre de gestação que é fase de risco para a mãe e o bebê, e sim no último dia de gestação
que é a fase mais segura.
Os resultados obtidos nesta pesquisa servirão tanto para orientar os pesquisadores
sobre a necessidade de estudos complementares para avaliar a presença de remédios no
sangue materno e a passagem destes para o bebê, como também no futuro podem orientar
médicos a buscarem formas de avaliar com mais cautela os remédios prescritos, quando
necessário, para as gestantes com maior probabilidade de desenvolver doenças associadas ou
não à gravidez.

Eu, ____________________________________________________, abaixo assinada,
tendo recebido as informações acima, e ciente dos meus direitos abaixo relacionados,
concordo em participar:

1. A garantia de receber a resposta a qualquer pergunta ou esclarecimento a qualquer
dúvida acerca dos procedimentos, riscos, benefícios e outros assuntos relacionados com a
pesquisa e o tratamento a que serei submetida.
2. O estudo implica que eu permita a colheita de um fragmento da minha placenta de
mais ou menos 30 gramas. Esse material será enviado ao Hemocentro de Ribeirão Preto para
análises. Se for do meu interesse, serei informada dos resultados. Estou ciente que esta coleta
será após a cesárea.
3. A liberdade de retirar meu consentimento a qualquer momento e deixar de
participar no estudo sem que isso traga prejuízo à continuação do meu cuidado e tratamento.
4. O compromisso de me proporcionar informação atualizada durante o estudo, ainda
que esta possa afetar minha vontade de continuar participando.
5. Tenho a garantia de que meus dados não serão utilizados para pesquisa de
modificações genéticas, não serão utilizadas para outras pesquisas ou encaminhadas para o
exterior sem minha anuência por escrito.

104

6. Os pesquisadores se comprometem a manter sigilo da sua participação e de
publicar os resultados da pesquisa para a comunidade médica e científica pertinente.
7. A disponibilidade de tratamento médico e a indenização que legalmente teria
direito, por parte da Instituição à saúde, em caso de danos que a justifiquem, diretamente
causados pela pesquisa.

Declaro que em ....../....../...... concordei voluntariamente em participar como voluntário do
projeto de pesquisa acima referido e que fui devidamente informado de todos os detalhes.

_______________________________
Assinatura da voluntária
RG ou CPF:

_________________________________
Doutorando: Leonardo Santos Ribeiro Pinto
CPF: 066.773.236-50

________________________________
Profa Dra Vera Lucia Lanchote
CPF: 033.163.688-33

_________________________________
Prof. Dr. Ricardo de Carvalho Cavalli
CPF: 705.704.006-78

TESTEMUNHAS NÃO LIGADAS À PESQUISA:

1 ____________________________
Assinatura

2 ____________________________
Assinatura

________________________
Identificação

________________________
Identificação

OBSERVAÇÕES COMPLEMENTARES:

Ribeirão Preto, ..... de .............. de 201......
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“Anexo 1 – Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa do HCFMRP-USP”
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“Anexo 2 – Aprovação da Comissão de Pesquisa da MATER”

