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RESUMO 
 
 
CARVALHO, T.M.J.P. Influência do diabetes mellitus gestacional na disposição cinética 
e metabolismo estereosseletivos do labetalol em pacientes com hipertensão arterial, 
2009.128f. Tese (Doutorado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto – 
Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2009.    
  

 
O labetalol, um anti-hipertensivo considerado seguro para uso em gestantes, está 

disponível na clínica como mistura de dois racematos (quatro estereoisômeros), sendo o 
isômero (R,R) antagonista β e o (S,R) responsável pela atividade α bloqueadora. O estudo 
investiga a influência do diabetes mellitus gestacional (DMG) na disposição cinética e no 
metabolismo estereosseletivos do labetalol administrado por via endovenosa ou oral. Foram 
investigadas 30 gestantes hipertensas distribuídas em 04 grupos: não diabéticas tratadas com 
dose única de 40 mg de cloridrato de labetalol endovenoso (grupo EVH, n=8) ou 100 mg de 
cloridrato de labetalol via oral (grupo VOH, n=9) e diabéticas tratadas com 40 mg de 
cloridrato de labetalol endovenoso (grupo EVD, n=6) ou 100 mg de cloridrato de labetalol via 
oral (grupo VOD, n=7). As amostras seriadas de sangue foram coletadas até 12 h (via oral) ou 
15 h (via endovenosa) após a administração do cloridrato de labetalol.  Os estereoisômeros do 
labetalol em plasma foram analisados em coluna de fase quiral Chirobiotic V empregando 
LC-MS-MS. Os parâmetros farmacocinéticos do labetalol inalterado e labetalol glicuronídeo 
foram calculados com auxílio do programa WinNonlin e avaliados empregando os testes de 
Mann-Whitney e Friedman com pós-teste de Dunn (p<0,05). A farmacocinética do labetalol 
não é estereosseletiva em gestantes diabéticas e não diabéticas tratadas com o fármaco por via 
endovenosa. No entanto, a administração oral de labetalol resulta em menores valores de área 
sob a curva concentração plasmática versus tempo (AUC) para o isômero ativo (R,R)-
labetalol tanto em gestantes diabéticas (60,9 vs 162,7 vs 157,9 vs 114,6 ng.h/mL, 
respectivamente para (R,R,); (SR); (S,S,) e (R,S)) quanto não diabéticas (45,6 vs 84,2 vs 89,4 
vs 78,3 ng.h/mL, respectivamente para (R,R,); (SR); (S,S,) e (R,S)). O DMG resulta em 
alterações na disposição cinética dos estereoisômeros do labetalol na administração oral. Os 
valores de AUC do isômero inativo (S,S)-labetalol (157,9 vs 89,4 ng.h/mL)  e para o isômero 
α-bloqueador (S,R)-labetalol (162.7 vs 84.2 ng.h/mL) são maiores (p<0,05) nas gestantes 
diabéticas do que nas gestantes não diabéticas. As gestantes diabéticas também mostram 
maior biodisponibilidade oral do isômero (S,R)-labetalol (54,7 vs 24,0 %) explicada pela 
reduzida eliminação pré-sistêmica conseqüente da menor capacidade de conjugação com o 
ácido glicurônico (68,4 vs 77,9 %). Os valores de AUC do isômero (S,R) aproximadamente 
100 % maiores nas gestantess diabéticas tratadas com o fármaco por via oral (162,7 vs 84,2 
ng.h/mL) pode ter relevância clínica considerando a atividade α-bloqueadora do referido 
isômero.   

 
 
 Palavras-chave: labetalol, estereoisômeros, farmacocinética, metabolismo, diabetes mellitus 
gestacional, gravidez, hipertensão arterial. 
 
 
 
 
 
 



 ii

ABSTRACT 
 

 
CARVALHO, T.M.J.P. Influence of gestational diabetes mellitus on the kinetic 
disposition and stereoselective metabolism of labetalol in patients with arterial 
hypertension, 2009. 128f. Thesis (Doctoral). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 
Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2009.    
 
 
Labetalol, a hypertensive agent considered to be safe for use by pregnant women, is clinically 
available as a mixture of two racemates, with the (R,R) isomer being a β antagonist and the  
(S,R) isomer being responsible for the α blocking activity. The study investigated the 
influence of gestational diabetes mellitus (GDM) on the kinetic disposition and stereoselective 
metabolism of labetalol administered by the intravenous or oral route. Thirty hypertensive 
pregnant women were divided into 4 groups: non-diabetic women treated with a single 40 mg 
dose of intravenous labetalol hydrochloride (IVH group, n=8) or with 100 mg labetalol 
hydrochloride by the oral route (OH group, n=9) and diabetic women treated with 40 mg 
intravenous labetalol hydrochloride (IVD), n=6) or with 100 mg labetalol hydrochloride by 
the oral route (OD, n=7). Serial blood samples were collected up to 12 h (oral route) or 15 h 
(intravenous route) after the administration of labetalol hydrochloride. The labetalol 
stereoisomers in plasma were analyzed with a chiral phase Chirobiotic V column by LC-MS-
MS. The pharmacokinetic parameters of unchanged labetalol and glucuronide labetalol were 
calculated using the WinNolin software and analyzed by the Mann-Whitney and Friedman 
tests followed by the Dunn test (p<0.05). The pharmacokinetics of labetalol was not 
stereoselective in diabetic or non-diabetic pregnant women treated with the drug by the 
intravenous route. However, oral administration of labetalol resulted in lower values of the 
area under the plasma concentration versus time curve (AUC) for the active isomer (R,R)-
labetalol both in diabetic (60.9 vs 162.7 vs 157.9 vs 114.6 ng.h/mL, respectively for (R,R,), 
(SR), (S,S,) and (R,S)) and non-diabetic pregnant women (45.6 vs 84.2 vs 89.4 vs 78.3 
ng.h/mL, respectively for (R,R,), (SR), (S,S,) and (R,S)). GDM involves changes in the 
kinetic disposition of the stereoisomers of labetalol when administered by the oral route. The 
AUC values for the inactive (S,S)-labetalol (157.9 vs 89.4 ng.h/mL) and for the α-blocking 
(S,R) isomer (162.7 vs 84.2 ng.h/mL) were higher (p<0.05) for the diabetic than the non-
diabetic pregnant women. The diabetic pregnant women showed greater oral bioavailability of 
the (S,R)-labetalol isomer (54.7 vs 24.0 %), explained by the reduced pre-systemic 
elimination due to the lower capacity for conjugation with glucuronic acid (68.4 vs 77.9 %). 
The approximately 100 % higher AUC  values of the (S,R) isomer for the diabetic pregnant 
women treated with the drug by the oral route may be of clinical relevance in view of the α-
blocking activity of the isomer in question. 

 
 
Key-words: labetalol; stereoisomers; pharmacokinetics; gestational diabetes mellitus; 
pregnancy; hypertension 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 Enantiosseletividade 

 

A investigação da enantiosseletividade na farmacocinética contribui no controle da 

resposta terapêutica de fármacos quirais assim como no planejamento e síntese de novos 

produtos farmacêuticos. Os enantiômeros individuais de um racemato, caracterizados por 

diferentes orientações espaciais, podem manifestar diferentes efeitos farmacológicos em razão 

das exigências conformacionais implícitas no processo de ligação dos fármacos a receptores 

específicos. A atividade farmacológica pode residir em apenas um dos enantiômeros ou os 

dois enantiômeros podem apresentar atividade farmacológica qualitativa e/ou quantitativa 

idêntica. Conseqüentemente, o tratamento com um fármaco racêmico representa um recurso 

terapêutico constituído de uma combinação fixa de medicamentos com diferentes 

propriedades farmacológicas e diferentes potenciais de manifestação de toxicidade 

(LENNARD, 1991; RODEN, 1994; MAIER et al., 2001; RENTSCH, 2002; MCCONATHY 

et al., 2003).  

A enantiosseletividade na farmacocinética surge em decorrência da discriminação 

entre os enantiômeros nos processos de absorção, distribuição, metabolismo e excreção, 

resultante da interação do fármaco com macromoléculas biológicas quirais. No processo de 

absorção, o fenômeno da enantiosseletividade somente é observado quando for dependente de 

carreadores (JAMALI et al., 1989; TUCKER et al., 1990; MEHVAR et al. 2001; 

WALDECK, 2003). Na distribuição, o fenômeno da enantiosseletividade é observado devido 

à ligação dos enantiômeros com as proteínas do plasma (albumina e α1-glicoproteína ácida) 

ou tecido (JAMALI et al., 1989; TUCKER et al., 1990). Como exemplo, o propranolol 

apresenta estereosseletividade na ligação em direções opostas para diferentes proteínas. O 
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isômero R(+)-propranolol liga-se em menor proporção a α1-glicoproteína ácida e em maior 

proporção a albumina que o isômero S(-)-propranolol (MEHVAR et al., 2001).   

Do conhecimento até então existente, o metabolismo é o processo que apresenta maior 

grau de enantiosseletividade na disposição cinética de fármacos quirais. O clearance hepático 

é determinado principalmente pelo fluxo sanguíneo hepático, pela ligação do fármaco às 

proteínas plasmáticas e pela atividade intrínseca das enzimas. Qualquer alteração na atividade 

das enzimas envolvidas no metabolismo pode afetar a razão enantiomérica de concentrações 

plasmáticas do fármaco. Quando os enantiômeros são metabolizados pelas mesmas enzimas 

em diferentes velocidades, a indução ou inibição destas enzimas afetará o metabolismo de 

ambos os enantiômeros com diferentes extensões. No entanto, quando os enantiômeros são 

metabolizados por enzimas diferentes a possibilidade de indução ou inibição é apenas da 

enzima ou enzimas envolvidas no metabolismo de um dos isômeros (CALDWELL, 1996; 

KROEMER et al., 1996; RENTSCH, 2002).  

Também pode ser observada estereosseletividade quando um fármaco não quiral é 

metabolizado a um composto quiral, com formação preferencial de um dos enantiômeros, 

como a fenitoína que sofre hidroxilação formando um metabólito quiral, onde o S-metabólito 

é formado em maior extensão (JAMALI et al., 1989). A estereosseletividade ainda pode ser 

observada quando alguns enantiômeros mudam de uma configuração enantiomérica para 

outra (inversão quiral), de forma espontânea ou bidirecional ou de forma unidirecional 

facilitada pela presença de enzimas. A talidomida e o ibuprofeno são exemplos de fármacos 

quirais que sofrem inversão quiral (TUCKER et al., 1990; BROCKS, 2006).  

A identificação dos fatores responsáveis pelas concentrações plasmáticas com razões 

enantioméricas diferentes da unidade, contribui na definição das origens de variabilidade 

individual na resposta aos fármacos empregados na terapêutica. Os fatores genéticos, a 

interação de fármacos e a influência de doenças são fatores preponderantes (BROCKS, 2006). 
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Várias doenças podem provocar alterações nos processos farmacocinéticos enantiosseletivos. 

Essas alterações se devem principalmente a modificações nas concentrações de proteínas, 

alterações na atividade de enzimas responsáveis pelo metabolismo de fármacos e alterações 

das funções renal, hepática entre outras. A atividade enzimática e a expressão de genes do 

citocromo P450 (CYP) podem ser profundamente alteradas por doenças, entretanto essas 

alterações podem ser enzimas seletivas e a seletividade variar dependendo da doença 

(CHENG et al., 2001). 

 

1.2 Influência do diabetes mellitus na farmacocinética 

 

Segundo a American Diabetes Association (ADA, 2008) e a Sociedade Brasileira de 

Diabetes (SBD, 2008), o diabetes mellitus (DM) não é uma única doença, mas um grupo 

heterogêneo de distúrbios metabólicos que apresentam em comum a hiperglicemia. Esta 

hiperglicemia é o resultado de alterações na ação da insulina, na secreção de insulina ou em 

ambos. O DMG é caracterizado por intolerância à glicose de graus variáveis diagnosticado 

pela primeira vez durante a gestação, e que pode ou não persistir após o parto e está associado 

com o aparecimento de hipertensão gestacional e pré-eclâmpsia de grau leve a grave 

(BRYSON et al., 2003; ÖSTLUND et al., 2004). O DMG representa aproximadamente 90 % 

de todas as gestações complicadas por diabetes, sendo sua prevalência estimada em 1 a 14 %, 

dependendo da população estudada (ADA, 2008). 

O DM pode alterar a disposição cinética e o metabolismo dos fármacos em uso na 

clínica dependendo do tipo e do tempo de diagnóstico da doença, assim como do substrato 

investigado. As altas concentrações de ácidos graxos livres e proteínas glicosiladas 

observadas em pacientes diabéticos podem alterar a extensão da ligação dos fármacos às 

proteínas plasmáticas (EMAMI et al., 1998). Alguns estudos clínicos e experimentais 
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demonstram que o DM pode levar a alterações de diversas enzimas do CYP provocando 

modificações diferenciadas na expressão de suas isoformas (supressão do CYP2C11 e 

CYP2C12 e indução do CYP4A e CYP2E1) (SHAW, 2001).  

Xiaotao & Hall (1995) reportam enantiosseletividade no metabolismo do ibuprofeno 

em ratos diabéticos com aumento da constante de velocidade de formação do metabólito 

ibuprofenila-coenzima A com conseqüente aumento da fração de inversão do enantiômero (R) 

ao correspondente (S). Poggi et al. (2004) relatam aumento unidirecional na velocidade de 

inversão quiral do enantiômero (R)-fenoprofeno ao eutômero (S) em ratos diabéticos. Rocha 

et al. (2002) observam aumento no clearance do enantiômero (-)-(3S,5R)-fluvastatina e 

redução na razão AUC(-)/AUC(+) em ratos com DM induzido por estreptozotocina. Lee et al. 

(2007) reportam aumento no metabolismo do omeprazol em ratos com diabetes induzido por 

aloxano ou estreptozotocina, com sugestão de indução do CYP1A2 e CYP3A1. O 

metabolismo da antipirina é induzido em pacientes portadores de DM tipo 1, com sugestão de 

aumento na atividade do CYP1A2 (MATZKE et al., 2000; SOTANIEMI et al., 2002). No 

entanto, a atividade do CYP3A4 é reduzida em pacientes hipertensos portadores de DM tipo 2 

tratados com  nisoldipina (MARQUES et al., 2002). Moisés et al. (2008) relatam redução do 

clearance aparente (Cl/f) da lidocaína em pacientes com DMG, sugerindo inibição do 

CYP1A2 e o CYP3A4.  

As alterações provocadas pelo DM nas reações de conjugação catalisadas pelas UDP-

glucuronosiltransferases (UGTs) ainda são conflituosas. As UGTs são enzimas microssomais 

responsáveis pelas reações de glicuronidação e que existem como uma superfamília de 

enzimas. A glicuronidação catalisada pelas UGTs é dependente da quantidade de UDP-ácido 

glicurônico (UDPGA) (GRANT et al., 1987). A ativação ou inibição da glicuronidação pode 

ser devido também a indução ou inibição direta da enzima. (BRAUN et al. 1998). 

A concentração intracelular de UDP-ácido glicurônico é reduzida no fígado de ratos 
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com diabetes induzido por estreptozotocina, com conseqüente redução na capacidade de 

conjugação de 1-naftol e fenolftaleína (GRANT et al., 1987). No entanto, estudos posteriores 

realizados por Braun et al. (1998) mostram aumento na concentração de UGT1A1 em 

microssomas hepáticos de ratos espontaneamente diabéticos.  

 

1.3 Farmacocinética na gravidez 

 

A gravidez é considerada um estado fisiológico associado com alterações na 

disposição cinética e metabolismo de fármacos. Na absorção, há redução na motilidade 

intestinal, velocidade de esvaziamento gástrico e aumento do pH gástrico, levando a redução 

nas secreções gástricas. O volume de distribuição (Vd) de medicamentos geralmente é 

aumentado em função do aumento do volume do líquido extracelular, da menor concentração 

plasmática de albumina e α1-glicoproteína ácida e do aumento da concentração de ácidos 

graxos livres. O metabolismo é uma importante via de eliminação não renal de medicamentos 

e que varia na gravidez, em conseqüência da indução ou inibição enzimáticas dependente do 

equilíbrio entre concentração de progesterona e de estrógeno e, em menor extensão, da 

contribuição do compartimento fetal no metabolismo. Há aumento da atividade do CYP3A4, 

CYP2D6, CYP2C9 e UGT1A4, UGT2B7 e diminuição da atividade do CYP1A2 e CYP2C19. 

O clearance renal de medicamentos também é aumentado em razão do fluxo de sangue renal. 

Essas alterações podem traduzir em menores ou maiores concentrações plasmáticas de 

medicamentos quando gestantes são tratadas com regimes de dosagem convencionais 

(LITTLE, 1999; DAWES et al., 2001; ANDERSON, 2005).  

Estudos reportados por Miners (1986) e Beaulac-Baillargeon (1994) ao estudarem o 

metabolismo do paracetamol (substrato de UGT1A1) durante a gravidez, observaram aumento 

do clearance oral e diminuição da meia-vida de eliminação do paracetamol, como 



_____________________________________________________________________________Introdução 25

conseqüência do aumento de 75 % na capacidade de glicuronidação. Tracy et al. (2005) 

reportam que a atividade do CYP1A2 (expressa através do clearance da cafeína) está 

reduzida, enquanto a atividade do CYP2D6 (expressa através da O-desmetilação do 

dextrometorfano) e a atividade do CYP3A (expressa através da N-desmetilação do 

dextrometorfano) estão aumentadas durante os três trimestres da gravidez. 

A atividade das isoenzimas do CYP e UGT é baixa no fígado fetal quando comparada 

com a atividade no fígado de mulheres grávidas. O CYP3A7 é predominante, mas os níveis 

de CYP3A4 no fígado fetal são baixos. A atividade do CYP2C9 e CYP2C19 no feto é 1-2 % 

da atividade materna durante o primeiro trimestre da gestação, alcançando aproximadamente 

30 % dos valores do adulto ao nascimento (ANDERSON, 2005). 

 

1.4 Hipertensão arterial na gravidez 

 

A elevação da pressão sanguínea na gravidez ocorre quando a pressão arterial 

sistólica e diastólica for maior ou igual a 140/90 mmHg. A hipertensão arterial na gravidez 

pode ser classificada em pré-existente (crônica), pré-eclâmpsia com superposição de 

hipertensão crônica, pré-eclâmpsia/eclâmpsia e hipertensão arterial gestacional. A pré-

eclâmpsia ocorre geralmente após 20 semanas de gravidez e caracteriza-se pela elevação 

da pressão sanguínea acompanhada por proteinúria e a eclâmpsia é a ocorrência, na mulher 

com pré-eclâmpsia, de convulsões não atribuídas a outras causas. As desordens 

hipertensivas ocorrem em 6 a 8 % das gestações e contribuem significativamente como 

causa de mortalidade e morbidade maternas e perinatais, portanto a terapia anti-

hipertensiva é necessária para preservar a segurança materna na gravidez e no período pós-

natal (NHBPP, 2000). Os principais agentes anti-hipertensivos utilizados na gestação são a 

metildopa (agonista adrenérgico α2), o labetalol (bloqueador α1 e β-adrenérgico), a 
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hidralazina (vasodilatador direto) e a nifedipina (bloqueador de canal de cálcio) (MAGEE, 

2001). 

O labetalol age como bloqueador seletivo α1-adrenérgico e não seletivo β- 

adrenérgico, com proporção α/β de 1:7 após a administração intravenosa e 1:3 após a 

administração oral, levando a significativa redução na pressão sanguínea pela diminuição 

da resistência vascular sistêmica, sem diminuição do fluxo sanguíneo útero-placentário, 

indicando diminuição na resistência vascular útero-placentária e sem alterações 

significativas na freqüência cardíaca ou no débito cardíaco (ELATROUS et al. 2002; 

VARON et al. 2003; BELAL et al. 2003). É um fármaco considerado seguro para uso em 

gestantes, por não estar associado com restrição do crescimento intrauterino e hipoglicemia 

fetal, efeitos relatados para os β-bloqueadores (principalmente para o atenolol) e a 

bradicardia causada no feto, não é comum (KEAN, 2002; ROSENTHAL et al., 2002). O 

labetalol está associado com menor hipotensão materna, menor número de cesareanas e a 

hipotensão transitória observada nos recém-nascidos de mães tratadas com labetalol 

desaparece em 24 horas (QASQAS et al., 2004). 

 

1.5 Farmacocinética do labetalol 

 

O labetalol apresenta dois centros quirais, quatro estereoisômeros, disponível para uso 

clínico como uma mistura de dois pares diastereoisoméricos de racematos. O estereoisômero 

(R,R), denominado de dilevalol, representa 25 % da mistura isomérica e apresenta atividade 

principal como antagonista β não seletivo e agonista β2 seletivo. O estereoisômero (S,R) é 

altamente seletivo para o α1-adrenoceptor, sendo responsável pela maioria da atividade α-

bloqueadora. Os estereoisômeros (R,S) e (S,S) são relativamente menos potentes como 
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antagonistas adrenoceptores e considerados por alguns autores como farmacologicamente 

inativos (DONELLY et al.,1991; KULIG et al., 2004).  

O labetalol é completamente e rapidamente absorvido no trato gastrointestinal com 

picos de concentração plasmática máxima (Cmax) ocorrendo de 1 a 2 horas e meia- vida de 

eliminação (t½) de 6 a 8 horas após a administração oral em homens e mulheres não grávidas. 

O labetalol apresenta alto clearance hepático e extenso metabolismo pré-sistêmico, o que 

resulta em baixa biodisponibilidade oral (em torno de 30%) (DONELLY et al., 1991). A 

ligação do labetalol às proteínas plasmáticas é de aproximadamente 50 %, com α1-

glicoproteína ácida e albumina representando as proteínas de maiores ligação no plasma 

(MARTINEZ-GOMEZ et al., 2006). É extensivamente metabolizado no fígado, com menos 

de 5 % da dose sendo excretada sob a forma inalterada na urina. A principal via de 

metabolismo é a glicuronidação dependente da atividade de UGT1A1 e UGT2B7 (JEONG et 

al., 2008).  

O clearance oral do labetalol é aumentado durante o segundo e o terceiro trimestres da 

gravidez quando comparado aos valores do pós-parto. Como não há alteração na ligação do 

fármaco às proteínas plasmáticas, o aumento da eliminação do labetalol nas mulheres grávidas 

pode ser explicado pelo aumento da atividade da UGT1A1 e pela glicuronidação adicional 

hepática fetal exercida pela UGT2B7 que tem expressão no fígado fetal de 10-20 % dos níveis 

em adultos (CHOI et al., 2007; JEONG et al., 2008).  

O labetalol é biotransformado por conjugação em três glicuronídeos, o benzílico, o 

fenólico e o hidroxi (NIEMEIJER et al., 1991, MARTIN et al., 1976, 1978, YELESWARAM 

et al., 1993). O labetalol também sofre N-desalquilação oxidativa com formação do 

metabólito APB (3-amino-1-fenilbutano) e AHB (3-amino-1-(4-hidroxifenil) butano) 

(ALTON et al., 1994; GAL et al., 1988; YELESWARAM et al., 1992). Foi proposta ainda 

por Gal (1988) a formação dos produtos ácido e triol a partir do aldeído; Figura 1. 
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Adicionalmente, Roberts et al. (2002) citaram a participação do CYP2D6 no metabolismo 

oxidativo do labetalol. 

A administração oral da mistura isomérica de labetalol resulta na predominância do 

estereoisômero (S,S) no plasma e na urina. A proporção no plasma dos estereoisômeros (R,S) 

e (R,R) é de 22 e 9 %, respectivamente, enquanto na urina é de 4 e 24 %, respectivamente, 

sugerindo estereosseletividade no clearance renal (DAKERS et al., 1997). Em 1990, Lalonde 

et al. relataram que as concentrações plasmáticas de (R,R)-labetalol são aproximadamente 40 

% menores que as dos outros estereoisômeros, confirmando a estereosseletividade na 

disposição cinética do labetalol. Para Johnson et al. (2000) as concentrações plasmáticas de 

labetalol são 80 % mais altas em mulheres do que em homens. No entanto, a resposta anti-

hipertensiva é similar considerando que a concentração do estereoisômero (R,R) responsável 

pela resposta β-bloqueadora é similar entre homens e mulheres.  

Em 1999, Boulton et al. reportaram a distribuição transplacentária do labetalol em 04 

parturientes (50-200 mg de labetalol como mistura isomérica administrado a cada 08 ou 12 

horas) e observaram estereosseletividade na disposição cinética do labetalol no sangue 

materno e no sangue do cordão umbilical, com maiores concentrações plasmáticas do 

estereoisômero inativo (S,S). Segundo Qasqas et al. (2004), o labetalol é excretado no leite 

materno com o pico de concentração ocorrendo em 3 horas após a dose, com razão de 

concentrações leite/plasma variando de 0,8 a 2,6 nas mães lactentes. Relataram também que 

as concentrações plasmáticas no sangue do cordão umbilical representam 50 a 75 % das 

concentrações plasmáticas observadas no sangue materno no momento do parto. 

Estudos anteriores mostram que o DM pode alterar os processos farmacocinéticos 

enantiosseletivos (EMAMI et al., 1998) e que as modificações e adaptações fisiológicas na 

gravidez também promovem alterações no metabolismo do labetalol (JEONG et al., 2008). 

Considerando a ausência de dados relativos a estereoseletividade no metabolismo do labetalol 
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em gestantes hipertensas portadoras ou não de DMG, o presente estudo visa avaliar a 

influência da via de administração e do DMG na disposição cinética e no metabolismo dos 

estereoisômeros do labetalol em gestantes hipertensas 
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Figura 1: Metabolismo do labetalol no homem (NIEMEIJER et al., 1991, MARTIN et al., 1976, 1978, 

YELESWARAM et al., 1992, 1993, ALTON et al., 1994; GAL et al., 1988) 
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6  CONCLUSÕES 

 

1- Os métodos de análise dos estereoisômeros do labetalol inalterado e labetalol total 

em plasma humano, empregando a coluna quiral Chirobiotic V acoplada ao sistema LC-

MS/MS, apresentam limites de confiança compatíveis com a aplicação em estudo clínico de 

dose única do fármaco administrado por via oral ou endovenosa.  

 

2- A farmacocinética do labetalol não é estereosseletiva em gestantes hipertensas não 

diabéticas e em gestantes hipertensas diabéticas tratadas com o fármaco por via endovenosa. 

 

3- A farmacocinética do labetalol é estereosseletiva em gestantes hipertensas não 

diabéticas e em gestantes hipertensas diabéticas tratadas com o fármaco por via oral com 

observação de menores valores de AUC para o isômero ativo (R,R)-labetalol. A razão 

estereoisomérica de AUC (R,R)/(S,S) é menor (p<0,05) na administração oral  do que na 

administração endovenosa tanto no grupo das gestantes não diabéticas (0,51 vs 1,02) ) quanto 

no grupo das gestantes diabéticas (0,42 vs 0,86).  

 

4- A biodisponibilidade do isômero (S,R)-labetalol é maior em gestantes diabéticas do 

que em gestantes não diabéticas (54,7 vs 24,0 %). 

 

5- A porcentagem de conjugação do isômero (S,R)-labetalol é reduzida em pacientes 

diabéticas (68,4 vs 77,9 %). 
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6- Os valores de AUC do isômero (S,R)-labetalol são aproximadamente 100 % 

maiores em gestantes diabéticas quando comparados aos valores obtidos para gestantes não 

diabéticas (162,7 vs 84,2 ng.h/mL). 
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