CONTEÚDO EXTRA

REVISTA ANFARMAG Nº116

DICAS FARMACOTÉCNICAS
ASPECTOS TÉCNICOS NA MANIPULAÇÃO
DE CREMES, GÉIS E LOÇÕES
Incompatibilidades farmacotécnicas
As preparações magistrais são produzidas para administração imediata ou após curto período
de armazenamento, devendo a validade ser estipulada pelo farmacêutico de acordo com
critérios técnicos, sendo preferível o prazo vinculado ao período de tratamento. Durante o tempo
de uso do produto manipulado, a estabilidade deve ser preservada, ou seja, devem ser mantidas
as propriedades e características de qualidade dos insumos e ativos envolvidos na formulação.
A estabilidade depende de fatores relacionados ao próprio produto, chamados de fatores
intrínsecos, como a composição da forma farmacêutica, as propriedades físico-químicas dos
princípios ativos e excipientes, o pH, as impurezas presentes, o tipo e as propriedades dos
materiais de embalagem e do processo empregado na obtenção. A estabilidade também é
influenciada por fatores relacionados ao ambiente, os chamados fatores extrínsecos, como
temperatura, umidade, gases (oxigênio, dióxido de carbono) e luz.
O impacto desses fatores na estabilidade pode ser evitado com o uso de excipientes e
adjuvantes farmacotécnicos específicos, embalagens apropriadas e condições adequadas de
armazenamento, além da técnica de preparo apropriada. É primordial garantir a qualidade do
produto manipulado, assegurando a estabilidade física, química, microbiológica, terapêutica e
toxicológica. Para isso o farmacêutico deve identificar as propriedades dos fármacos e dos
excipientes envolvidos na prescrição, inclusive as possíveis chances de ocorrer reações de
decomposição, dentre elas hidrólise, oxidação, decomposição fotoquímica e racemização. O
conhecimento dessas reações químicas pelas quais alguns fármacos se degradam fornece ao
farmacêutico um meio para estabelecer condições que evitam um produto não conforme.
Cálculos corretos, medidas exatas, condições e procedimentos apropriados para o
desenvolvimento da formulação, insumos de qualidade e especificados, análise crítica da
prescrição pelo farmacêutico, embalagem adequada, condições de armazenamento e
conservação são outros aspectos importantes que mantêm a qualidade do produto manipulado.
Tipos de emulsões
As emulsões podem ser classificadas em iônicas (aniônicas e catiônicas) e não iônicas, sendo
que essa classificação dependerá da existência ou não de cargas elétricas na estrutura dos
emulsionantes. A essência do processo de emulsificação consiste em dividir uma das fases de
um sistema heterogêneo contendo dois líquidos imiscíveis em pequenos glóbulos, cujo
resultado é um extraordinário aumento da respectiva superfície ou interfase. Tal objetivo, porém,
é contrariado pela tensão superficial que os líquidos possuem. O emprego de emulsificantes
facilita a obtenção da fase dispersa e a estabilidade nas emulsões.
Os emulsionantes aniônicos se dissociam em solução aquosa formando íons carregados
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negativamente. São emulsionantes muito utilizados, mas podem ser mais irritantes para a
pele. A exemplo temos o uso de álcool cetoestearílico e cetil estearil sulfato de sódio,
comercialmente conhecido como Lanette N. São exemplos de emulsões obtidas com
aplicações de emulsificantes aniônicos os cremes evanescentes e emulsões cremosas de
limpeza. Os emulsificantes catiônicos, como o cloreto de cetiltrimetilamônio, tendem a
formar emulsões de pH ácido, apresentam propriedades antiestáticas e são mais irritantes
que os emulsificantes aniônicos e não iônicos. São usados no preparo de cremes
condicionadores e rinses.
Os emulsionates não-iônicos não possuem carga específica (carga ionizável), apresentando
equilíbrio entre as porções hidrofóbicas e hidrofílicas das moléculas. As substâncias
lipossolúveis geralmente emulsionam sistemas A/O e as hidrossolúveis os sistemas O/A.
Exemplos: estearato de polioxietileno 40; álcool cetílico, estearílico e cetoestearílico;
monoestearato de glicerila; monoestearato de sorbitano e polissorbato 80. O comercial
Polowax é uma junção de álcool cetoestearílico e monoestearato de sorbitano polioxietileno
20 OE.
Como as emulsões estão representadas por duas fases (água e óleo), elas podem ser
classificadas também de acordo com a natureza das respectivas fases dispersas. Assim, se
o óleo constituir a fase dispersa, estaremos em face de uma emulsão óleo em água (O/A),
sendo a emulsão do tipo água em óleo (A/O) se o inverso for verificado. Uma emulsão de
fase extrema aquosa (O/A), por exemplo creme não iônico creme Lanette, é recomendado
para aplicação superficial de ativos que não devem penetrar na pele, como exemplo,
cremes e loções de limpeza, creme evanescentes e creme protetores. Emulsões tipo (A/O),
como o cold cream, são apropriadas para cremes nutritivos, emolientes, hidratantes e
medicamentosos.
As emulsões aniônicas podem possuir capacidade detergente e, por isso, são utilizadas
como emulsões de limpeza, demaquilantes e para fins medicamentosos, uma vez que têm
maior permeação cutânea em relação às não-iônicas. Normalmente são emulsões
incompatíveis com ácidos. As emulsões não iônicas têm baixa toxicidade, menos
problemas de compatibilidade com ativos e são menos sensíveis a mudanças de pH. A
principal diferença entre esses dois tipos de emulsões é a presença de carga, sendo que a
não-iônica é mais estável e aniônica mais permeável. Para a manutenção da estabilidade da
emulsão, é importante que a característica iônica do ativo adicionado seja compatível com
a dos emulsionantes empregados na manipulação da emulsão.
pH de ativos de uso tópico
A medida de valor ph apresenta contribuição fundamental na manutenção da estabilidade de
preparações farmacêuticas, além de estar relacionada à solubilidade dos componentes da
preparação e à efetividade do ativo. Todos esses aspectos devem ser harmonizados no
estabelecimento de um valor específico para a preparação, considerando o veículo a ser usado
na formulação. O ajuste de pH deve ser realizado em função do perfil de estabilidade relacionado
especificamente ao pH ideal dos fármacos veiculados. Ajustar o pH pode significar abaixar ou
elevá-lo a valores desejáveis e apropriados para solubilizar determinada substância, ou então
para garantir a estabilidade dos fármacos.
O ajuste do pH em uma formulação também é importante no que diz respeito à sua aplicação e
compatibilidade fisiológica com o pH dos tecidos e fluídos. Para o ajuste do pH, podemos utilizar
os agentes acidificantes e alcalinizantes, assim como os sistemas tampões. O quadro a seguir
traz a relação entre a região do corpo ou fluido versus pH.
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Região do corpo

pH

Pele

~5,5

Rosto

4,7- 5,5

Axilas

6,1-6,8

Cabelos

~5,0

Conduto auditivo

6,0-7,8

Vaginal

4,0-4,5

Quando houver necessidade de manter o pH de uma formulação em valores inalteráveis
durante o período de armazenamento, faz-se necessário o uso de um sistema tampão.
Tampões são soluções aquosas geralmente constituídas por um ácido fraco e um sal desse
ácido, ou por uma base fraca e um sal dessa base. A escolha de um sistema tampão deve
estar baseada na faixa de pH da formulação que se deseja tamponar, na compatibilidade,
na via de administração e na forma farmacêutica. Alguns sistemas tampões são
exclusivamente de uso externo (exemplos: tampões contendo ácido bórico ou borato de
sódio) e outros podem ser aplicados também para uso interno (exemplos: tampão citrato,
tampão fosfato).
Relação de alguns tampões em função do pH
Faixa de pH

Tampão

Uso

1,0-3,0

HCl

externo, interno e oftálmico

2,5-6,5

tampão citrato

externo e interno

3,6-5,6

tampão acetato

externo, interno e oftálmico

6,0-8,0

tampão fosfato

externo, interno e oftálmico

2,8-8,0

tampão ácido
externo, interno e oftálmico
cítrico/fosfato dissódico

8,0-9,0

bicarbonato de sódio

externo e interno

9,0-11,0

bicarbonato de sódio/
carbonato de sódio

externo e interno

6,8-9,1

tampão borato

externo, oftálmico

11,0-13,0

NaOH

externo e interno
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