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RESUMO 
 

CESTARI, R.N. Disposição cinética e transferência placentária do lopinavir e ritonavir em 
gestantes portadoras do HIV. 2014. 66f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências 
Farmacêuticas de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2014. 

O lopinavir/ritonavir (LPV/RTV) são os inibidores de proteases mais utilizados em mulheres 
grávidas portadoras do vírus da imunodeficiência humana (HIV). O LPV, um fármaco 
substrato do transportador de efluxo glicoproteína P (P-gp), apresenta uma baixa e variável 
biodisponibilidade oral devido ao extenso metabolismo dependente do CYP3A4 hepático e 
intestinal. No entanto, o LPV é co-administrado com o RTV, um potente inibidor do 
metabolismo mediado pelo CYP3A4 e um potente inibidor do transportador P-gp. O estudo 
investiga a disposição cinética do LPV e do RTV no plasma materno de gestantes portadoras 
do HIV assim como a transferência placentária de ambos os fármacos. Foram investigadas 7 
pacientes no terceiro trimestre de gestação em tratamento com 400 mg de LPV e 100 mg de 
RTV a cada 12 h. As amostras seriadas de sangue materno foram coletadas até 12 h após a 
administração do LPV/RTV. No momento do parto, também foram coletadas, 
simultaneamente, amostras de sangue materno e sangue do cordão umbilical para determinar a 
taxa de transferência placentária do LPV/RTV. O método de análise simultânea do LPV e 
RTV em plasma foi desenvolvido e validado empregando LC-MS/MS. As amostras de 
plasma (100 µL) foram adicionadas de antipirina como padrão interno e submetidas à 
extração líquido-líquido com éter metil terc-butílico. A separação do LPV, RTV e padrão 
interno foi obtida na coluna de fase reversa C18e com fase móvel constituída de acetonitrila, 
água e ácido fórmico (50:50:0,1, v/v/v) na vazão de 1,3 mL/min. O método não apresenta 
efeito matriz, é linear no intervalo de 6,40 ng/mL-12,50 µg/mL para o LPV e 3,20 ng/mL-
12,50 µg/mL para o RTV e os limites inferiores de quantificação são de  6,40 ng/mL para o 
LPV e 3,20 ng/mL para o RTV. Os coeficientes de variação e os erros padrão relativos 
obtidos nos estudos de precisão e exatidão intra e intercorridas foram inferiores a 15% para 
ambos os compostos. A análise farmacocinética foi realizada empregando o programa 
WinNonlin e os testes estatísticos foram realizados com o auxílio do programa GraphPad 
Prisma. Os seguintes parâmetros farmacocinéticos foram obtidos para o LPV (dados  
expressos como medianas) durante o terceiro trimestre da gestação: Cmax 14,63 µg/mL, tmax 
4,0 h, AUC0-12  95,21 µg.h/mL, t1/2 6,72 h, Cl/F 4,20 L/h e Vd/F 37,91 L. Em relação ao RTV, 
foram obtidos os seguintes valores: Cmax 0,64 µg/mL, tmax 4,0 h, AUC0-12 4,47 µg.h/mL, t1/2 
3,20 h, Cl/F 22,39 L/h e Vd/F 110,43 L. No momento do parto foram observadas as razões de 
concentrações veia umbilical/plasma materno de 0,11 (0,09-0,20) para o LPV e 0,07 (0,05-
0,12) para o RTV (dados apresentados como medianas e percentis 25-75), indicando baixa 
transferência de ambos os fármacos através da barreira placentária.  

 
Palavras-chave: lopinavir, ritonavir, farmacocinética, gestantes, parturientes, HIV, 
transferência placentária. 
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1. Introdução 
 

1.1 GRAVIDEZ 
 

Os regimes de dosagem de medicamentos administrados durante a gestação 

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

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

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

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

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

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

farmacocinética, com consequentes modificações nas concentrações plasmáticas e na resposta 

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

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

ISOHERRANEN, 2013).  

Dentre as modificações destacam-se o retardo na motilidade gástrica e o 

prolongamento do tempo de trânsito gastrintestinal, o aumento do volume do fluido 

extracelular e da água corporal total, o aumento da gordura corporal, o aumento do débito 

cardíaco, aumento do volume sistólico e da frequência cardíaca, aumento da taxa de filtração 

glomerular e redução da concentração de albumina. Ocorrem também, alterações na atividade 

de enzimas hepáticas, incluindo as enzimas citocromo P450 (CYP), responsáveis pelo 

metabolismo de fase I e as vias de conjugação, dentre elas a Uridina-difosfato-glicuronosil-

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

2008; KNOPPERT, 2011; ABDULJALIL et al., 2012; ISOHERRANEN, 2013). 

O aumento no volume de plasma e a redução da concentração de albumina observados 

durante a gravidez (70-80% dos valores normais no momento do parto) podem alterar o 

volume de distribuição dos medicamentos, com consequente redução da concentração 

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

na administração da dose de ataque (ANDERSON, 2005; ABDULJALIL et al., 2012; 

ISOHERRANEN, 2013 ).  

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. O aumento do clearance renal de fármacos 
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ocorre, também, devido ao aumento significativo da taxa de filtração glomerular, juntamente 

com o fluxo de sangue renal, podendo afetar a concentração plasmática no estado de 

equilíbrio dos fármacos de excreção renal (ANDERSON, 2005; ISOHERRANEN, 2013). 

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

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

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

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

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

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

trimestre da gestação resultando em redução nas concentrações plasmáticas de seus 

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

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

inferindo aumento de 2 vezes nas doses de seus substratos (ABDULJALIL et al., 2012; 

ANDERSON, 2005; GAOHUA et al., 2012; ISOHERRANEN, 2013; TRACY et al., 2005).  

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

2005; TRACY et al., 2005).  

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

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

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). A circulação 
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feto-placentária-materna é estabelecida por volta da décima semana de gestação. A barreira 

placentária pode limitar a distribuição de fármacos direcionados para o tratamento do feto, ou 

administrados para evitar transmissão materno-fetal de doenças, como os inibidores de 

proteases. Ademais, a barreira placentária protege o feto contra o efeito de compostos 

estranhos ao organismo (CECKOVA-NOVOTNA, 2006; GULATI et al., 2009; 

RUBINCHIK-STERN, 2012). 

A placenta expressa várias enzimas metabolizadoras de xenobióticos, mas com 

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

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

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

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

isoformas CYP1A1, 2E1, 3A4, 3A5, 3A7, 4B1, e 19. As enzimas de fase II incluem a UGT, 

glutationa S-transferase, epóxido hidrolase, N-acetiltransferase e sulfotransferases 

(RUBINCHIK-STERN, 2012). 

A placenta apresenta transportadores de membrana, que medeiam a captação de 

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

materno, e seu desenvolvimento é depende da idade gestacional. Ademais, atuam na proteção 

do feto a ação de substâncias químicas estranhas ao organismo, e participam da homeostase 

do próprio tecido placentário. Dentre os transportadores, destaca-se a glicoproteína-P (P-gp), 

uma proteína de membrana de 170 kDa, expressa na membrana apical de sinciciotrofoblastos, 

e codificada pelo gene ABCB1 em humanos. A P-gp é um transportador de efluxo ATP-

dependente, atuando na redução da exposição de fármacos ao feto. Os substratos da P-gp são 

geralmente moléculas hidrofóbicas, das quais muitas são catiônicos, tais como os inibidores 

da protease do HIV, imunossupressores, opióides, antimiméticos e antibióticos (CAMUS et 

al., 2006; CECKOVA-NOVOTNA, 2006; FEGHALI; MATTISON, 2011; RUBINCHIK-

STERN, 2012; IQBAL et al., 2012). 

A expressão da proteína de efluxo P-gp pode ser modulada por estados fisiológicos, 

doenças ou por fármacos associados, tais como verapamil, ciclosporina, quinidina e ritonavir, 

os quais inibem a P-gp (DEGORTER et al., 2012) e clotrimazol, midazolam, fenobarbital, 

reserpina e rifampicina, os quais induzem a P-gp (ZHOU, 2008). 

 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 
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barreiras sangue-tecido (CAMUS et al., 2006; CECKOVA-NOVOTNA, 2006; CECCALDI et 

al., 2009).   

A expresssão da P-gp na placenta pode ser alterada de acordo com o estágio da 

gravidez e também pela presença do vírus da imunodeficiência humana (HIV). Em mulheres 

infectadas pelo vírus HIV, a expressão da P-gp na placenta é cerca de 3,3 vezes maior que em 

mulheres não infectadas (CAMUS et al., 2006; CECCALDI et al.,2009).   

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

(ARV) em gestantes e seus recém-nascidos. No entanto, os inibidores da protease, que são 

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

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

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

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

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

aumentar a distribuição de medicamentos para o feto (CECKOVA-NOVOTNA, 2006). 

Deve-se ressaltar o efeito sinérgico entre o CYP3A4 e a P-gp nos processos de 

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

substratos do CYP3A4. O ritonavir é descrito como inibidor da P-gp e do CYP3A4 

(CECKOVA-NOVOTNA, 2006; GULATI et al., 2009; PAL et al., 2012). Segundo Gulati et 

al. (2009), o ritonavir, nelfinavir e indinavir, na concentração de 5 µM, aumentam a 

fluorescência da calceína em células CEM/VBL 100 (células leucêmicas com altos níveis de 

expressão da P-gp), indicando que a P-gp foi inibida. O saquinavir também atua como 

inibidor da P-gp, porém em uma concentração de 50 µM. No entanto, dentre os ARV, o 

ritonavir é descrito como o inibidor mais potente da P-gp.  

 

1.2 VÍRUS DA IMUNODEFICIÊNCIA HUMANA 
 

Segundo o último Boletim Epidemiológico Aids e DST do Ministério da Saúde 

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

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

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

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

oeste e 35.100 (5,1%) da região norte. 
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O número de casos de infecção pelo HIV em gestantes de 2000 a Junho de 2013 é de 

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

DA SAÚDE, 2013). 

A síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS) é descrita como uma doença 

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

devido à infecção pelo HIV (GROTTO; PARDINI, 2006). 

O HIV é classificado como um retrovírus pertencente à família Lentiviridae, que 

infecta principalmente as células do sistema imune do hospedeiro (KILLIAN; LEVY, 2011; 

SMITH et al., 2013). O vírus apresenta núcleo proteico com cópias de RNA constituindo o 

seu genoma e enzimas virais, como a transcriptase reversa, integrase e protease. Ele é envolto 

por um envelope lipoproteico, no qual se inserem as proteínas gp120 e gp41 (GROTTO; 

PARDINI, 2006). 

O vírus HIV é dividido em dois grupos HIV-1 e HIV-2. O HIV-1 é subdividido em 

grupos M (Major), O (Outlier) e N (New). O grupo M ainda se subdivide em A, B (mais 

prevalente na américa do sul), C, D, E, F, G, H e J, mostrando grande diversidade genética 

viral. A variabilidade descrita é resultado do processo de recombinação genética entre 

diferentes vírus. A co-circulação dos múltiplos subtipos virais promove o surgimento de co-

infecção, conduzindo ao aparecimento de vírus recombinantes (GROTTO; PARDINI, 2006; 

KILLIAN; LEVY, 2011). 

Como todos os outros vírus, o HIV tem que ser introduzido em uma célula susceptível 

a fim de se replicar. A transmissão é geralmente sexual. Os vírus presentes no sêmen ou nos 

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

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

(KILLIAN; LEVY, 2011; KLASSE, 2012). Uma vez que o vírus tenha entrado na célula, a 

replicação pode progredir para a produção de vírus descendentes. Se a replicação começa em 

cascata, a partir do tecido linfóide local para linfonodos regionais, e ainda para o tecido 

linfóide associado ao intestino e sangue, haverá infecção sistêmica do hospedeiro (KLASSE, 

2012). Quando a transmissão é por via sexual, inicialmente ocorre uma infecção localizada 

(canal vaginal e anal), e durante as primeiras semanas após a transmissão do HIV ocorrem 

perdas de células CD4+ no trato gastrointestinal, devido ao aumento da quantidade de 

citocinas, e o curso da infecção viral é determinada pela resposta imune inata e adquirida do 

hospedeiro (KILLIAN; LEVY, 2011). 
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As citocinas são hormônios peptídeos que controlam a homeostase e o sistema imune 

e, também, são fundamentais nas reações inflamatórias e imunes mediadas. Ademais, estão 

envolvidas em múltiplos níveis da patogênese da AIDS, contribuindo na severa depleção de 

células TCD4+, no entanto a relação quantitativa não está definida. As citocinas também estão 

envolvidas no estabelecimento da latência do vírus, durante as primeiras semanas de infecção 

viral. A infecção pelo HIV induz a produção de várias citocinas, dentre as quais a IFN-α e IL-

15, seguidas pelas TNF-α, CXCL10, IFN-γ e IL-12. As alterações de citocinas variam de 

acordo com a progressão da doença (POLI; FAUCI, 1993; SHEBL et al., 2012; 

VANDERGEETEN et al., 2012).  

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

(mRNA), que é então traduzido em proteínas virais. O novo RNA viral forma o material 

genético da próxima geração de vírus. O RNA viral e as proteínas virais se estruturam junto à 

membrana da célula para formar um novo vírus (KLASSE, 2012). 

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

entra no núcleo, onde se integra ao material genético da célula. Depois de integrado ao 

material genético do hospedeiro, o HIV pode permanecer em estado latente por muitos anos. 

Esta habilidade que o HIV tem de se abrigar (e de permanecer latente) em células infectadas é 

o maior obstáculo para a erradicação ou a cura do HIV. Por esta razão, com base no 

conhecimento atual, os pacientes devem se manter em terapia antirretroviral (TARV) por toda 

a vida (KLASSE, 2012).  

 

1.3 TERAPIAS COM ANTIRRETROVIRAIS EM GESTANTES 
 

O tratamento do HIV inclui principalmente fármacos que tem como alvo as enzimas 

virais transcriptase reversa, integrase e protease. Os inibidores da transcriptase reversa se 

dividem em duas classes: análogos de nucleosídeo, que atuam por meio de mecanismos 

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

nucleosídeos, que induzem modificações estruturais nos sítios ativos enzimáticos. Os 

inibidores de protease são um dos mais potentes tipos de medicamento antiviral e atuam 

bloqueando este estágio crítico da maturação do vírus. Dessa forma, geralmente combina-se 

um análogo de nucleosídeo do HIV e pelo menos um inibidor de protease (CAMUS et al., 

2006; GROTTO; PARDINI, 2006; KILLIAN; LEVY, 2011; KLASSE, 2012). 

No tratamento de gestantes infectadas com o HIV, a TARV envolvendo a 

administração de múltiplos fármacos ARV que agem em diferentes fases do ciclo de vida do 
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HIV, visa não somente o tratamento da mãe, mas também a prevenção da transmissão do 

vírus para o feto. A combinação de regimes ARV consiste na associação de inibidores de 

transcriptase reversa e inibidores de proteases. O objetivo da terapia é reduzir a carga viral 

para indetectável e aumentar a contagem de células T CD4+. Existem diferenças na extensão 

da transferência dos fármacos ARV através da placenta, sendo os inibidores de protease 

particularmente pouco transferidos (GULATI et al., 2009; BUCKOREELALL; CRESSEY; 

KING, 2012). 

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

nucleosídeos inibidores da transcriptase reversa exibem modificações em relação ao perfil 

lipídico, incluindo atrofia da gordura periférica e lipo-hipertrofia visceral, homeostase da 

glicose e saúde cardiovascular. Os indivíduos infectados apresentam alta prevalência de 

dislipidemias, resistência à insulina e diabetes, e maior risco cardiovascular, comparado com 

os pacientes não infectados (CALZA et al., 2004; STANLEY; GRINSPOON, 2012). 

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

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

densidade). O aumento nos níveis de triglicérides está associado com um aumento de 17% do 

risco de infarto agudo do miocárdio (CALZA et al., 2004; STANLEY; GRINSPOON, 2012).  

Os objetivos do uso de ARV na gravidez incluem tanto o tratamento da infecção da 

mãe quanto a prevenção da transmissão vertical (TV), a qual pode ocorrer no útero, durante o 

parto ou na amamentação. Entre o ano 2000, quando a profilaxia com ARV foi introduzida 

nos países desenvolvidos, e o ano 2009, ocorreu uma redução de 24% no número anual de 

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

ocorre de forma mais rápida, devido a maior carga viral comparada com adultos e a 

progressão da doença ser mais acelerada. Dessa forma, a TV é considerada uma das maiores 

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

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

não está realizando o tratamento com ARV é de 20 a 45%, sendo de aproximadamente 15 a 

25% durante a gravidez, e de 5 a 20% de transmissão durante a amamentação. Nos países 

desenvolvidos em que os ARVs são fornecidos para as mulheres grávidas HIV-positivas e 

com a amamentação limitada, o nível de transmissão vertical diminui para menos de 2% 

(MAHY et al., 2010; NEWELL; BUNDERS, 2013). Dessa forma, a TARV promove a 

supressão da carga viral do HIV, restaura a função imune, previne a transmissão do HIV e 

melhora a qualidade de vida (MARGOLIS et al., 2014). 
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INTRODUÇÃO 

	  
	   	  

O lopinavir/ritonavir (LPV/RTV) são os inibidores de proteases mais utilizados em 

mulheres grávidas portadoras do HIV. O LPV, um fármaco substrato do transportador de 

efluxo P-gp, apresenta uma baixa e variável biodisponibilidade oral devido ao extenso 

metabolismo dependente do CYP3A4 hepático e intestinal. No entanto, para compensar a 

baixa biodisponibilidade do LPV, ele é co-administrado com o RTV, um potente inibidor do 

metabolismo mediado por CYP3A4 e P-gp. Além disso, o LPV é altamente ligado às 

proteínas plasmáticas (> 99%), incluindo albumina e alfa-1-glicoproteína ácida. No fígado, a 

P-gp facilita a excreção hepatobiliar do LPV, enquanto o CYP3A4 é responsável pela 

formação de metabólitos hidrofílicos (Figura 1) (WATERSCHOOT et al., 2010; ANGER; 

PIQUETTE-MILLER, 2011; HEINE et al., 2011). 
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Figura 1: Via metabólica do lopinavir (LPV) mediada pelo CYP3A. O LPV (a) é metabolizado em 
M3/M4 (b) (4-hidroxi-LPV) pelo CYP3A e M3/M4 é metabolizado subsequentemente a M1 (c) (4-
oxo-LPV), também pelo CYP3A. O carbono-4 é o local para estas reações metabólicas, o qual é 
indicado por um asterisco em (a). O LPV é um substrato da proteína de efluxo P-gp e os metabólitos 
M3/M4 e M1 são substratos prováveis da P-gp (Ilustração modificada de ANGER; PIQUETTE-
MILLER, 2011). 
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O LPV é conhecido quimicamente como [S- [1R*,(R*),3R*,4R*]]-N-[4-[[2,6-

dimetilfenoxi) acetil]amino]-3-hidroxi-5-fenil-1- (fenilmetil)pentil]tetraidro-alfa-(1-metiletil)-

2-oxo-1-(2H)-pirimidinoacetamida, sendo ele um inibidor das proteases do HIV-1 e HIV-2 e a 

inibição da protease previne a clivagem da poliproteína gag-pol levando à formação de um 

vírus imaturo, não infeccioso. Já o RTV, é conhecido quimicamente como éster 5- 

tiazolilmetílico, [5S-(5R*,8R*,10R*,11R*)] do ácido 10-hidroxi-2-metil-5-(1-metiletil)-1- [2-

(1-metiletil)-4-tiazolil]-3,6-dioxo-8,11-bis(fenilmetil)-2,4,7,12-tetraazatridecan-13-óico 

(DRUGBANK, 2014). 

A exposição ao LPV é reduzida em gestantes de 30-36 semanas quando comparadas 

com 6-12 semanas do período pós-parto. A redução da exposição ao LPV pode ser 

consequente do aumento da atividade da P-gp intestinal durante a gestação ou do aumento do 

clearance intrínseco do lopinavir durante a gestação (STEK et al., 2006).  

Os parâmetros farmacocinéticos do LPV durante o segundo e terceiro trimestres da 

gestação (AUC 88,4 e 87,2 µg.h/mL)  diferem daqueles observados no período pós-parto 

(122,4 µg.h/mL) em mulheres tratadas com doses padrão de LPV/RTV (400mg/100mg), 

inferindo que o aumento das doses de LPV/RTV são necessários para a observação de 

parâmetros farmacocinéticos similares entre o segundo e terceiro trimestres da gestação e o 

período pós-parto. O aumento das doses de LPV/RTV (600mg/150mg) resultaram em valores 

de AUC de 139,4 µg.h/mL no segundo trimestre e de 130,7 µg.h/mL no terceiro trimestre da 

gestação (SANTINI-OLIVEIRA et al., 2014). O aumento das doses de LPV/RTV 

(600mg/150mg) durante o segundo e terceiro trimestres da gestação com o objetivo de 

resultar em concentrações plasmáticas de LPV comparáveis às das mulheres não grávidas 

tratadas com doses de 400mg/100mg também foi sugerido por outros autores (BEST et al., 

2010). 

A transferência placentária do LPV é considerada relativamente baixa em pacientes 

tratadas com LPV/RTV, com razões de concentrações plasmáticas cordão umbilical/sangue 

materno variando de 0,17-0,23 (STEK et al., 2006; MIROCHNICK et al., 2008; BEST et al., 

2010; ELSE et al., 2011;  SANTINI-OLIVEIRA et al., 2014). Em relação ao RTV, as razões 

de concentrações plasmáticas cordão umbilical/sangue materno são ainda menores com 

valores variando de 0,09-0,13 (ELSE et al., 2011;  SANTINI-OLIVEIRA et al., 2014). 
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6. Conclusões 
 

• O método de análise do LPV/RTV em plasma, empregando a coluna de fase reversa 

C18e acoplada ao sistema LC-MS/MS é sensível (limite de quantificação de 6,40 

ng/mL para o LPV e 3,20 ng/mL para o RTV), preciso e exato (coeficiente de variação 

e erros relativos < 15%), o que permitiu a quantificação do LPV/RTV  até 12 h após a 

administração de doses múltiplas de 400 mg do LPV e 100 mg do RTV/12 h. 

 
• Os dados farmacocinéticos das pacientes investigadas corroboram com os dados 

encontrados na literatura. 

 
• O LPV e o RTV apresentaram uma baixa transferência placentária, 11 e 7%, 

respectivamente. 
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