CONTEÚDO EXTRA

REVISTA ANFARMAG Nº116

DICAS FARMACOTÉCNICAS
LIBERAÇÃO TRANSDÉRMICA DE FÁRMACOS
A via transdérmica para a administração de fármacos, como alternativa à via oral, tem a
vantagem de não produzir irritação gástrica, evitar a influência da acidez do estômago, dos
alimentos, da flora intestinal e evitar também o efeito da primeira passagem hepática. Permite
ainda o controle da absorção de determinada quantidade de fármaco. Para que o medicamento
provoque o efeito desejado, é necessário que o fármaco se difunda pelo estrato córneo,
atravesse os estratos epidérmicos até chegar à derme e, por fim, penetre nos capilares
sanguíneos ou difunda-se pelos tecidos subjacentes, de modo a ganhar a circulação sistêmica.
Muitos fármacos podem ser administrados pela via transdérmica com vantagens sobre outras
formas de administração, sendo ideal o emprego de fármacos utilizados em baixas doses.
Hormônios como o estriol, estradiol, estrona, progesterona e testosterona, usados na terapia de
reposição hormonal (TRH), foram exaustivamente estudados. Outras classes de fármacos que
incluem os anti-inflamatórios não hormonais cloridrato de ciclobenzaprina, nifedipina, cloridrato
de amitriptilina, cloridrato de oxibutinina, clonidina e antieméticos, como ondansetrona e
prometazina, também já foram estudados na forma transdérmica.
Contudo nem todas as substâncias apresentam características adequadas à liberação
transdérmica. Por isso é sempre necessário ter embasamento teórico e referências bibliográficas
que justifiquem a manipulação. Entre os fatores que afetam a absorção percutânea de um
fármaco, estão suas propriedades físicas e químicas, incluindo massa molecular, solubilidade,
coeficiente de partição e constante de dissociação, bem como a natureza do veículo e as
condições da pele.
Alguns fármacos penetram a pele humana fracamente, pois o estrato córneo é uma barreira
resistente à permeação. Por isso fatores físico-químicos do fármacos, como pKa, tamanho da
molécula, coeficiente de partição óleo/água determinam seu grau de absorção. É necessário um
caráter lipofílico maior que hidrofílico para permeabilidade. Moléculas de alto peso têm maior
dificuldade em ser administrados por essa via. O ideal é o fármaco ter um peso molecular menor
que 400 Daltons. Quanto ao pH, substâncias neutras apresentam maior facilidade de
permeação. Outros fatores incluem os biológicos relacionados ao paciente, como idade, sexo,
raça, região da pele, espessura da epiderme, irrigação sanguínea e fatores relacionados ao
veículo, como viscosidade, oclusividade, propriedade de penetração e uso de facilitadores da
penetração cutânea, como dimetilsulfóxido, surfactantes e lipossomas.
Farmacotécnica do gel de PLO (Pluronic Lecithin Organogel)
Fase oleosa:
Palmitato de Isopropila.........................................................................................................50g (58,5ml)
Lecitina de soja granular.....................................................................................................................50g
Ácido sórbico em pó.............................................................................................................................1g
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Preparação: pesar ou medir, precisamente todos os componentes. Verter o ácido sórbico e a
lecitina em um béquer com o palmitato de isopropila. Não misturar ou agitar. Cobrir o béquer com
filme plástico e deixar em repouso de um dia para o outro (uma mistura de consistência líquida
irá se formar).
Fase aquosa:
Polaxamer 407 (Pluronic F 127).....................................................................................20g, 30g ou 40g
Sorbato de potássio...........................................................................................................................0,2g
Água destilada qsp..........................................................................................................................100ml
Preparação: utilizando um béquer de 240ml, calibrar o mesmo para 100ml utilizando a técnica
seguinte – medir 100ml de água destilada gelada em uma proveta, verter para o béquer em
marcar o nível de 100ml. Verter então a água de volta para a proveta, deixando de 20ml a 30ml no
béquer. Pesar os pós e transferir para o béquer. Completar com a água gelada da proveta até a
marca de 100ml do béquer. Agitar com um bastão de vidro. Cobrir o béquer com filme plástico e
deixar de um dia para outro na geladeira, até completa dissolução.
Preparo de gel de PLO com aditivação de fármacos
Fase oleosa........................................................................................................................................20%
Agente molhante...................................................................................................até o máximo de 10%
Princípio ativo........................................................................................................até o máximo de 20%
Fase aquosa (20 a 40%) qsp.............................................................................................................10ml
Preparação: triturar o princípio ativo em um gral para reduzir as partículas. Adicionar o agente
molhante e misturar bem até formar uma solução ou pasta. Adicionar a fase (oleosa ou aquosa)
de melhor solubilidade do princípio ativo e homogeneizar bem. Transferir o conteúdo para uma
seringa de 10ml tipo “luer lock”. Adicionar a outra fase em outra seringa de 10ml tipo “luer lock”.
Conectar as duas seringas com um conector e proceder a extrusão das duas fases, empurrando
os êmbolos da direita para a esquerda e vice-versa pelo menos 5 vezes ou até que a mistura
esteja visivelmente homogênea.
Pode-se adquirir a base transdérmica de fornecedores qualificados também. Temos no mercado
o Pentravan®.
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