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RESUMO 

A vigabatrina (VGB) é um fármaco anticonvulsivante que apresenta apenas a forma 

farmacêutica sólida disponível para uso. Na área hospitalar, devido à ausência de 

medicamentos na forma farmacêutica líquida, são preparadas derivações a partir de 

comprimidos e cápsulas para adequar a administração da dose prescrita. No entanto, 

a falta de estudos de estabilidade podem comprometer a eficácia e segurança destas 

derivações. O objetivo deste trabalho foi analisar a estabilidade química de derivações 

de comprimidos de vigabatrina em condições de armazenamento sob diferentes 

temperaturas e variações na embalagem utilizada. A análise das derivações de VGB 

foi realizada através de cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE). O método 

descrito na Farmacopeia Britânica (2016) foi covalidado quanto a especificidade, 

linearidade, precisão e exatidão. Amostras de derivação de VGB foram preparadas 

em triplicata e acondicionadas em frascos de vidro e de PET âmbar. Após, foram 

armazenadas sob três diferentes condições de temperatura: temperatura ambiente 

(15 a 30 °C), sob refrigeração (2 a 8 °C) e em estufa (40 °C). Foram coletadas 

amostras armazenadas nas diferentes embalagens a cada 7 dias, por um período de 

35 dias para as amostras conservadas em temperatura ambiente e refrigerada. O 

mesmo procedimento foi realizado para as amostras conservadas em estufa, porém 

por um período de 28 dias. Também foi analisado o pH das amostras em cada tempo 

de coleta. As derivações de VGB foram analisadas por CLAE e apresentaram variação 

dentro dos limites preconizados pela Farmacopeia Britânica 2016, até 21 dias para 

frascos de vidro e de PET âmbar para as temperaturas ambiente e refrigerada. As 

amostras de VGB conservadas em estufa, apresentaram redução acima de 10% após 

7 dias de estudo. A menor variação de pH ocorreu em frasco de vidro âmbar 

armazenado sob refrigeração. O resultado deste estudo serve de referência no 

preparo de derivações de VGB para uso hospitalar, pois apresentou intervalo de 

tempo confiável e condições de armazenamento adequadas para sua utilização. 

Desta forma, os pacientes pediátricos que utilizam doses fracionadas ou pacientes em 

uso de sondas nasogástricas terão as derivações adequadamente preparadas, 

reduzindo o risco de erros de diluição e contaminação microbiológica, melhorando a 

eficácia e segurança terapêutica. 

Palavras-chave: vigabatrina, derivações farmacêuticas, estabilidade, cromatografia 

líquida de alta eficiência, hospital. 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

Vigabatrin (VGB) is an anticonvulsant drug that has only solid dosage form available 

for use. In hospital, due to lack of medicines in liquid dosage form, extemporaneous 

preparations are prepared from tablets and capsules to adapt the administration of the 

prescribed dose. However, the lack of stability studies may compromise the efficacy 

and safety of these preparations. The aim of this study was to analyze the chemical 

stability of VGB extemporaneous preparation from tablets at storage conditions in 

different temperatures and variations of packaging used. The analysis of VGB 

extemporaneous preparations were performed by high-performance liquid 

chromatography (HPLC). The method described in British Pharmacopoeia (2016) was 

co-validated for specificity, linearity, precision and accuracy. VGB extemporaneous 

preparations were prepared in triplicate and placed in amber glass and PET bottles, 

which were stored under three different conditions: at room temperature (15 to 30 °C), 

under refrigeration (2 to 8 °C), and oven (40 °C). Samples of preparations stored at 

room temperature and refrigeration were collected every 7 days along 35 days. The 

same was done for solutions kept at 40 °C, but for a period of 28 days. It was also 

analyzed the preparations pH for each sampling time. VGB extemporaneous 

preparations were analyzed by HPLC and demonstrated variations within the limits of 

British Pharmacopoeia (2016) up to 21 days in amber glass and PET bottles at room 

and refrigerated temperatures. VGB content for preparations kept in oven decreased 

above 10% after 7 days of study. The lowest pH change occurred in amber glass bottle 

stored under refrigeration. Results of this study can be applied as a reference for VGB 

extemporaneous preparation in hospital, once it was demonstrated the reliability of 

storage time interval and proper conditions for the use. Thus, pediatric patients with 

fractionated doses or patients using nasogastric probe will have adequately prepared 

extemporaneous preparations, reducing the risk of dilution errors and microbiological 

contamination. 

 

Keywords: vigabatrin, extemporaneous preparations, stability, high-performance liquid 

chromatography, hospital. 
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1. INTRODUÇÃO 

 Os medicamentos mais utilizados estão na forma farmacêutica sólida, 

entretanto, na prática clínica, muitos pacientes necessitam de formas farmacêuticas 

líquidas. Muitos medicamentos, todavia, não são comercializados na forma líquida e 

o farmacêutico deve ser capaz de preparar esta formulação a partir da matéria-prima 

ou de comprimidos, desde que esteja suficientemente documentada a estabilidade, 

formulação e o modo de preparo (SOUZA, 2003). 

 Conforme as Boas Práticas de Manipulação em Farmácias, esta transformação 

ou derivação é definida como “manipulação de especialidade farmacêutica visando ao 

preparo de uma forma farmacêutica a partir de outra” (BRASIL, 2007). Contudo, a 

alteração da forma farmacêutica pode levar a mudanças nos parâmetros 

farmacocinéticos e acarretar problemas de estabilidade, sendo que em ambas as 

possibilidades a eficácia terapêutica pode ser comprometida (GOMES, 2011). 

 No âmbito hospitalar, considerando os inúmeros fármacos constantes da 

seleção de medicamentos, chama atenção àqueles que possuem apenas formas 

farmacêuticas sólidas e que não possuem informações a respeito da estabilidade de 

suas derivações. São estes fármacos que geram a necessidade de informações 

adequadas quanto a sua estabilidade e, consequentemente, quanto à eficácia 

terapêutica. 

 Na rotina diária do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), são 

preparadas em média 550 derivações mensais para atender todas as unidades 

pediátricas. Todos os medicamentos prescritos para atender a esta demanda são 

derivados a partir de formas farmacêuticas sólidas e o critério para serem preparados 

é possuir estudo de estabilidade adequado na literatura. As informações do estudo 

são utilizadas para verificar as condições de preparo, o tipo de embalagem, as 

condições de armazenamento, bem como determinar o tempo de estabilidade química 

(validade) da derivação preparada. 

 Também é importante citar que todas as derivações são preparadas conforme 

a dose prescrita para cada paciente e a embalagem é rotulada com todas as 

informações da prescrição (nome do paciente, leito, prontuário, data de preparo, data 

de validade, fármaco, dose prescrita, volume total preparado e condições de 

armazenamento), tornando-a personalizada. Assim, a equipe de enfermagem não 
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precisa preparar o medicamento no momento de administrá-lo ao paciente, 

aumentando o seu tempo dedicado à assistência, bem como reduzindo o risco de 

erros de diluição e de contaminação microbiológica. 

  Além disso, estas derivações também são amplamente utilizadas para 

administrar os medicamentos em pacientes em uso de sondas nasoentéricas, tanto 

para medicamentos prescritos com dose fracionada quanto para dose inteira. Estudo 

realizado no HCPA, demonstrou que 95% dos pacientes com sondas nasoentéricas 

utilizaram formas farmacêuticas sólidas, principalmente comprimidos (72%). Foram 

utilizados 158 diferentes fármacos, sendo que apenas 23% destes apresentavam 

forma farmacêutica líquida (HEYDRICH, 2009). 

 Esta rotina de prescrição, preparo e administração das derivações já está 

implantada e consolidada no hospital há anos e, devido à entrada de novos fármacos 

na seleção de medicamentos, novas informações são requeridas. 

Dentro deste contexto hospitalar, especificamente na terapia anticonvulsivante, 

é possível observar a utilização de vários fármacos no Brasil que possuem apenas 

apresentação na forma farmacêutica sólida, como, por exemplo, a fenitoína e a 

vigabatrina. Estes fármacos deveriam ser derivados para adequar a dose e facilitar a 

administração aos pacientes pediátricos, entretanto, não há dados na literatura 

relacionados à estabilidade destes fármacos após a derivação. 

Tendo em vista a utilização da vigabatrina no arsenal terapêutico hospitalar, 

aliada à falta de dados relacionada à estabilidade das preparações derivadas e ao seu 

uso específico na terapia anticonvulsivante, o presente estudo busca avaliar o 

comportamento deste fármaco, no intuito de estabelecer o intervalo de tempo 

confiável para sua utilização, bem como verificar as condições de armazenamento 

mais adequadas. 
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2. OBJETIVOS 

2.1 Objetivo geral 

Avaliar a estabilidade de formas farmacêuticas líquidas preparadas em 

ambiente hospitalar a partir da derivação de comprimidos de vigabatrina. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Covalidar o método analítico farmacopeico por cromatografia líquida de alta 

eficiência para determinação quantitativa de preparações líquidas derivadas de 

comprimidos de vigabatrina; 

 Avaliar a estabilidade das preparações líquidas derivadas de comprimidos de 

vigabatrina; 

 Verificar o pH das preparações líquidas derivadas nos tempos de coleta 

durante o estudo de estabilidade; 

 Determinar as condições de armazenamento mais adequadas a partir do 

estudo de estabilidade das preparações líquidas derivadas; 

 Determinar o tipo de embalagem primária mais adequada a partir do estudo de 

estabilidade das preparações líquidas derivadas. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

3.1 Aspectos gerais 

3.1.1 Atenção farmacêutica em pediatria 

 A base da atenção farmacêutica ao paciente pediátrico, tanto hospitalizado 

quanto ambulatorial, é sempre a mesma: se faz necessário e imprescindível 

considerar que a criança não é um adulto pequeno (CARRANZA, 2007). Diferenças 

fisiológicas na absorção, distribuição, metabolismo e excreção de fármacos não 

podem ser preditos a partir de dados de adultos (STANDING, 2005). 

 As crianças constituem uma população vulnerável a respeito do uso de 

medicamentos no hospital, afetados por fatores de risco distintos ao da população 

adulta. A taxa de reações adversas é três vezes maior na população pediátrica e maior 

ainda em recém-nascidos de unidades de terapia intensiva. Por outro lado, 

contrariamente do que se acredita, o número de medicamentos que uma criança 

recebe é muito elevado (CARRANZA, 2007). 

 O farmacêutico hospitalar é o profissional de referência para resolver as 

necessidades relacionadas com os medicamentos, ajudando na consecução do maior 

benefício clínico possível (CARRANZA, 2007). 

 Medicamentos frequentemente prescritos e autorizados para a utilização 

pediátrica não se encontram na forma farmacêutica adequada. Quando a 

especialidade disponível está em alta dose, é necessária a diluição prévia antes da 

administração da dose. Além disso, a mudança constante nos pacientes pediátricos 

que estão crescendo e se recuperando de suas enfermidades faz necessário realizar 

ajustes constantes nas doses durante a hospitalização. Para o cálculo das doses, se 

trabalha com quantidades de medicamentos muito pequenas, sendo necessária 

aplicação de cálculos que, eventualmente, podem levar a erros. A realização da dupla 

conferência nos cálculos das doses pelo farmacêutico oferece a possibilidade de 

detectar erros nestas, antes que se produzam estes medicamentos (CARRANZA, 

2007). 
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3.1.2 Formulação magistral 

 A formulação magistral em pediatria pode proporcionar a qualquer momento e, 

com independência das disponibilidades do mercado, medicamentos com doses 

adequadas às necessidades específicas da criança, pois com frequência são 

necessárias reformulações a partir de formas farmacêuticas para adultos, tendo em 

vista a falta de uma apresentação no mercado de uma faixa tão ampla de doses, bem 

como laboratórios que produzam tantas apresentações. Outro aspecto importante a 

favor da preparação magistral está relacionado ao cuidador, que não possui 

conhecimento necessário para executar a manipulação da derivação, incorrendo 

muitas vezes no erro de dose, bem como não possui condições para fazer correção 

das características organolépticas (CARRANZA, 2007). 

 São características das formulações pediátricas: 

- necessidade de uma grande variedade de doses que não se encontram registradas 

no mercado; 

- as doses para a pediatria são proporcionais ao peso e se tratam de pacientes de 

menos de 1 kg até 40 kg ou mais, conforme a idade; 

- neste grupo de pacientes se preferem as formas líquidas extemporâneas 

(CARRANZA, 2007). 

 Abaixo, na tabela 1, estão listadas as vantagens e desvantagens das 

formulações líquidas extemporâneas. 
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Tabela 1. Vantagens e desvantagens das formulações líquidas extemporâneas 

Vantagens Desvantagens 

Maior confiabilidade nas doses Falta de informação sobre a estabilidade 

da fórmula final e sobre sua 

biodisponibilidade 

 

Facilidade e melhor ajuste das doses 

numa variedade de concentrações 

 

São menos estáveis que as sólidas 

Menor possibilidade de obstrução 

quando se administram por sonda 

 

São mais facilmente contamináveis 

Permitem uma administração e ingestão 

mais fácil 

Nas apresentações líquidas, sobretudo 

para crianças, o sabor é muito 

importante para se conseguir a eficácia 

do tratamento 

(Fonte: CARRANZA, 2007) 

 

 Observa-se na literatura que o prazo de validade é determinado pela 

estabilidade química do fármaco, principalmente através de cromatografia líquida de 

alta eficiência (CLAE). Na maioria das vezes, os testes de estabilidade não incluem 

estabilidade física e microbiológica e não mimetizam a estabilidade durante o uso, 

quando a formulação encontra variações de temperatura e aberturas frequentes 

durante o período do tratamento (STANDING, 2005). 

 Revisão sistemática foi realizada em várias bases de dados, abrangendo o 

período de 1966 a 2007. Este estudo analisou o uso de preparações extemporâneas, 

incluindo as derivações a partir de formas farmacêuticas sólidas, direcionadas a 

pacientes pediátricos e dispensadas em hospitais e farmácias comunitárias. Revelou 

que a falta de medicamentos licenciados e formas farmacêuticas adequadas aos 

pacientes pediátricos é um problema difundido e a prescrição destas preparações é 

uma necessidade na prática da pediatria. Apesar dos esforços das agências 
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regulatórias, nem todo medicamento está disponível ou adequado em relação à dose 

e forma farmacêutica. Desta forma, o farmacêutico é imprescindível para preparar 

estes medicamentos. Há necessidade dos farmacêuticos terem acesso às 

informações sobre estabilidade, compatibilidade e formulações, bem como 

treinamento para assegurar que as preparações possuam boa qualidade, segurança 

e efetividade (GIAM, 2007). 

 Um estudo conduzido num hospital pediátrico, localizado na Inglaterra, verificou 

especificamente na unidade cardiovascular, que havia falta de medicamentos 

licenciados para crianças e as derivações eram utilizadas com a finalidade de suprir a 

demanda. Porém, verificaram vários problemas como a exatidão nas doses, 

desconhecimento da biodisponibilidade das preparações, uso de excipientes 

potencialmente tóxicos e carência de acesso a preparações de liberação modificada. 

Estes problemas também podem ser ampliados para outras áreas terapêuticas da 

pediatria. A partir dos resultados encontrados, se observou a necessidade de 

padronizar e licenciar a produção de derivações e formulações especiais para suprir 

estas necessidades (STANDING, 2005). 

 Considerando que muitos pacientes recebem derivações por sonda 

nasogástrica, um estudo demonstrou que há evidência de benefícios (redução de 

custo) e desvantagens (redução da eficácia e/ou segurança). Cuidados devem ser 

tomados para evitar comprometimento nas propriedades físico-químicas, 

biofarmacêuticas e farmacológicas de fármacos administrados pela via nasogástrica 

para assegurar eficácia e segurança, principalmente das derivações (ZHU, 2013). 

 Além disso, outro problema resultante da ausência de formulações líquidas 

adequadas, é a prescrição de soluções injetáveis pela via oral ou sonda nasoentérica. 

As soluções injetáveis não devem ser administrados pela via oral devido à presença 

de excipientes especialmente contraindicados para crianças ou à baixa 

biodisponibilidade oral (SANTOS, 2010). 

 

3.1.3 Epilepsia 

 Cerca de 50 milhões de pessoas no mundo tem epilepsia, tornando-a uma das 

doenças neurológicas mais comuns. A proporção estimada da população geral com 
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epilepsia ativa é de 4 a 10 por 1000 pessoas. Entretanto, alguns estudos sugerem que 

nos países subdesenvolvidos ou em desenvolvimento, a proporção é muito maior, de 

7 a 14 por 1000 pessoas (WHO, 2016). 

  A cada ano, se estima que cerca de 2,4 milhões de pessoas são 

diagnosticadas com epilepsia. Em países desenvolvidos, novos casos anuais ficam 

entre 30 e 50 para cada 100.000 pessoas. Nos países subdesenvolvidos este número 

pode chegar ao dobro para a mesma proporção populacional (WHO, 2016). 

 Isto é devido ao maior risco de doenças endêmicas como malária e 

neurocisticercose, maior incidência de acidentes de trânsito, lesões causadas no parto 

e variações na infraestrutura médica, programas de prevenção e acessibilidade à 

saúde (WHO, 2016). 

 De acordo com a International League Against Epilepsy (ILAE), a epilepsia se 

define clinicamente como uma doença cerebral caracterizada pelas seguintes 

condições: ao menos duas convulsões não provocadas (ou reflexas) que ocorrem 

separadamente em tempo maior que 24h;  uma convulsão não provocada (ou reflexa) 

e uma probabilidade de mais adiante ocorrerem convulsões similares, com risco 

recorrente (pelo menos 60%), após duas convulsões não provocadas, nos próximos 

dez anos; diagnóstico de síndrome epiléptica (FISCHER, 2014).  

 Por sua vez, a convulsão ou estado epiléptico é definida como uma ocorrência 

transitória de sinais e/ou sintomas devido à atividade neuronal anormal e excessiva 

(ou sincrônica) no cérebro. O termo transitório é usado para demarcar o tempo de 

início e fim delimitado (TRINKA, 2015). 

 As convulsões ocorrem devido a um grupo de neurônios corticais que 

descarregam anormalmente em sincronia. Qualquer condição que rompa a 

homeostase ou estabilidade dos neurônios pode disparar hiperexcitabilidade e 

convulsões. Predisposição genética a convulsões foi observada em várias formas de 

epilepsia primária generalizada. Pacientes com retardo mental, paralisia cerebral, 

ferimentos na cabeça ou acidente vascular cerebral apresentam risco maior de 

desenvolver convulsões e epilepsia. Nos idosos, o início das convulsões é tipicamente 

associado a dano neuronal focal induzida por hemorragia cerebral, doenças 

neurodegenerativas (como doença de Alzheimer) e outras condições. Pacientes que 
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apresentam convulsões sem causa definida, por definição apresentam a epilepsia 

idiopática (suspeita de causa genética) ou criptogênica (sem causa óbvia) (ROGERS, 

2014). 

 Convulsões resultam da excitação excessiva ou, no caso de crises de ausência, 

da inibição desordenada de uma grande população de neurônios corticais. A 

condução normal da membrana e a corrente sináptica inibitória se desorganizam e o 

excesso de excitabilidade se propaga, localmente para produzir crises focais ou 

amplamente para produzir crises generalizadas. Este início se propaga por caminhos 

fisiológicos que envolvem áreas adjacentes ou áreas remotas. As manifestações 

clínicas dependem do sítio do foco, do grau de irritabilidade da área cerebral envolvida 

e da intensidade do impulso (ROGERS, 2014). Há diversos mecanismos que podem 

contribuir para a hiperexcitabilidade sincrônica: 

- Alterações na distribuição, número, tipo e propriedades biofísicas dos canais iônicos 

na membrana neuronal; 

- Modificações bioquímicas dos receptores; 

- Modulação do sistema secundário de transmissão e da expressão gênica; 

- Modificações na concentração iônica extracelular; 

- Alterações na captação de neurotransmissores e metabolismo das células gliais; 

- Modificações na relação e função dos circuitos inibitórios (ROGERS, 2014). 

 Desequilíbrio transitório entre os principais neurotransmissores, como o 

glutamato (excitatório) e o ácido gama-aminobutírico (GABA) (inibitório) e 

neuromoduladores (acetilcolina, norepinefrina e serotonina) podem ser o gatilho para 

desencadear crises em pacientes suscetíveis (ROGERS, 2014). 

 Crises epilépticas generalizadas são conceituadas como originárias em algum 

ponto dentro de redes distribuídas bilateralmente. Essas redes bilaterais podem incluir 

estruturas corticais e subcorticais, mas não necessariamente o córtex inteiro. Embora 

o início de crises individuais possa parecer localizado, a localização e a lateralização 

não são consistentes de uma crise à outra. Crises generalizadas podem ser 

assimétricas (BERG, 2010). 
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 Crises epilépticas focais são conceituadas como originárias dentro das redes 

limitadas a um hemisfério. Elas podem ser discretamente localizadas ou mais 

amplamente distribuídas. Crises focais podem ser originárias de estruturas 

subcorticais. Para cada tipo de crise, o início ictal é consistente a partir de uma crise 

à outra, com padrões de propagação preferencial que podem envolver o hemisfério 

contralateral. Em alguns casos, no entanto, há mais de uma rede, e mais de um tipo 

de crise, mas cada tipo de crise individual tem um local consistente de início. Crises 

focais não se enquadram em nenhum conjunto reconhecido de classes naturais com 

base em qualquer entendimento atual dos mecanismos envolvidos (BERG, 2010). 

 Em 2010, a Comissão responsável pela classificação e terminologia das crises 

e síndromes epiléticas do ILAE publicou uma nova revisão dos conceitos, 

terminologias e abordagem das epilepsias. Segundo a Comissão, a classificação deve 

ser revisada constantemente para permitir os avanços da pesquisa básica e clínica 

sobre epilepsia (YACUBIAN, 2014). 

 Na tabela 2 estão descritas os tipos de crises epilépticas, conforme a última 

classificação do ILAE. 
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Tabela 2.Tipos de crises descritas na classificação de 2010 

Crises generalizadas 

 Tônico-clônicas 

 Ausência 

  Típicas 

  Atípicas 

Ausência com características especiais 

 Ausências mioclônicas 

 Mioclonia palpebral 

Mioclônicas 

Mioclônicas atônicas 

Mioclônicas tônicas 

Clônicas 

Tônicas 

Atônicas 

Crises focais 

 

Crises sem origem definida 

 Espasmos epilépticos 

 Crises que não podem ser 

claramente diagnosticadas em uma das 

categorias anteriores devem ser 

consideradas não classificadas até que se 

tenha informação suficiente que permita 

seu diagnóstico preciso. Sem dúvida, esta 

não é considerada uma categoria de 

classificação. 

(Fonte: YACUBIAN, 2014) 

 

 A seleção e a otimização do tratamento com fármacos antiepilépticos (FAE) 

não requerem apenas o entendimento do mecanismo de ação e o espectro de 

atividade clínica, mas também uma avaliação das variabilidades farmacocinéticas e 

os efeitos adversos dos fármacos escolhidos.  Um fármaco antiepiléptico deve ser 

efetivo para o tipo de epilepsia que está sendo tratada. O fármaco de primeira escolha 

depende do tipo de epilepsia, dos efeitos adversos fármaco-dependentes e das 

preferências do paciente. A efetividade do tratamento farmacológico depende da 

combinação de cada um destes fatores (ROGERS, 2014). 

 Historicamente, os FAE podem ser classificados em três gerações. A primeira 

geração compreende aqueles comercializados entre 1857 e 1958, e incluem o 

brometo de potássio, o fenobarbital, a fenitoína e várias moléculas derivadas da 

estrutura dos barbitúricos, como a primidona, a trimetadiona e a etosuximida. A 

segunda geração inclui fármacos como a carbamazepina, o valproato e os 

benzodiazepínicos, introduzidos entre 1960 e 1975, quimicamente diferentes dos 

barbitúricos. Após 1980, passaram a ser comercializados FAE de terceira geração, 
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descobertos por “desenvolvimento planejado” como a progabida, a gabapentina e a 

vigabatrina, assim como outros que foram descobertos de forma acidental, como a 

lamotrigina e o topiramato (YACUBIAN, 2014). 

 

3.1.4 Vigabatrina 

3.1.4.1 Histórico 

 A vigabatrina (VGB) foi sintetizada em 1974 e foi o primeiro FAE a ser criado 

com mecanismo de ação especificamente determinado desde o início de seu 

desenvolvimento (YACUBIAN, 2014). 

 A VGB foi aprovada pelo FDA em 2009 como único fármaco utilizado para o 

tratamento de espasmos infantis na síndrome de West e epilepsia focal refratária em 

adultos. Devido aos efeitos colaterais causados na retina devido à inibição da GABA-

transaminase e do ácido glutâmico descarboxilase, nos Estados Unidos só pode ser 

prescrita por médicos vinculados ao programa SHARE (Support, Help and Resources 

for Epilepsy) (ABRAHAM, 2010; BRUNTON, 2012; UPTODATE, 2016). 

 No Brasil, a VGB faz parte da lista C1 de substâncias sujeitas a controle 

especial da Portaria 344 (12.05.1998) (BRASIL, 1998). 

 

3.1.4.2 Identificação 

 A VGB é descrita quimicamente como ácido 4-amino-5-hexenóico. Apresenta 

peso molecular de 129,16 e sua fórmula molecular é C6H11NO2. O número de registro 

no CAS é 68506-86-5 (CHEMBLINK, 2016; DRUGBANK, 2016). 

 A estrutura molecular da VGB está representada na figura 1. 
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Figura 1. Estrutura química da vigabatrina (DRUGBANK, 2016). 

 

3.1.4.3 Propriedades 

 A VGB apresenta as seguintes propriedades químicas: 

- solubilidade em água é de 96,6 mg/mL a 25 °C; 

- densidade de 1,064 ± 0,06 g/cm3 a 20 °C; 

- ponto de fusão é de 209 °C; 

-  pKa é de 4,61 (ácido) e 9,91 (básico) (CHEMBLINK, 2016; DRUGBANK, 2016). 

 

3.1.4.4 Indicações, doses e posologia 

 VGB é o fármaco de primeira escolha para o tratamento dos espasmos infantis, 

particularmente aqueles com esclerose tuberosa como etiologia. É um agente de 

terceira escolha para epilepsia parcial refratária (ROGERS, 2014). 

 A dose inicial em adultos com crises parciais complexas (alteração da 

consciência) refratárias é de 1000 mg/dia dividida em duas administrações, com 

aumento de 500 mg/dia semanalmente, até atingir 3000 mg/dia. Entre 35 e 45% dos 

pacientes com epilepsia de difícil controle apresentam uma redução superior a 50% 

na frequência das crises parciais com ou sem generalização. Poucos estudos 

abordaram a eficácia da VGB como FAE de primeira escolha na epilepsia parcial em 

adultos. Sua eficácia foi inferior à da carbamazepina em pacientes com epilepsia 

parcial de diagnóstico recente (YACUBIAN, 2014; UPTODATE, 2016). 

 Na infância, se apresentam as principais síndromes epilépticas refratárias ao 

tratamento farmacológico. Os seguintes tipos de epilepsia apresentam uma resposta 
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favorável à VGB, em ordem de eficácia decrescente: epilepsias parciais 

desconhecidas e metabólicas, outras epilepsias generalizadas metabólicas e a 

síndrome de Lennox-Gastaut. Crianças com epilepsias mioclônicas não progressivas 

possuem uma tendência a piorar a frequência das crises. Pacientes com a síndrome 

de Lennox-Gastaut apresentam uma redução superior a 50% na frequência das crises 

em 45% dos casos. Na síndrome de West, a VGB é o fármaco de primeira escolha 

quando a etiologia é a esclerose tuberosa. A eficácia terapêutica se instala em torno 

de 50 a 70% dos casos e naqueles secundários a esclerose tuberosa, se amplia a 

quase 100% dos casos. A VGB também demonstrou eficácia na síndrome de West 

quando associada a outras lesões do sistema nervoso central. As doses 

recomendadas para o tratamento dos espasmos infantis são maiores do que os 

habituais, variando de 100 a 150 mg/kg/dia (YACUBIAN, 2014). 

 

3.1.4.5 Mecanismo de ação 

 VGB é um aminoácido com estrutura análoga à do ácido gama-aminobutírico 

(GABA). É uma mistura racêmica formada por dois enantiômeros, mas com apenas o 

S(+) ativo. A VGB é um inibidor seletivo e irreversível da GABA-transaminase, a 

enzima que degrada o GABA e, por meio disso, aumenta os níveis de GABA no 

sistema nervoso central, diminuindo a excitabilidade (ROGERS, 2014; PATSALOS, 

2013; UPTODATE, 2016). 

 

3.1.4.6 Farmacocinética 

 A absorção da VGB é rápida, ocorrendo pico sérico após duas horas a 

administração, com doses de 0,5 a 3 g. É rapidamente absorvida pelo trato 

gastrointestinal, sua biodisponibilidade é de 60 a 80% e a presença de alimentos não 

altera a sua absorção. A VGB não se liga às proteínas plasmáticas e se distribui 

amplamente (50 a 75% no espaço extravascular) nos tecidos do organismo. Não é 

metabolizada a nível hepático, pois não interage com as enzimas do citocromo P450. 

A principal via de eliminação é a renal, com uma vida média entre cinco e oito horas. 

Os níveis séricos de VGB são linearmente relacionados à dose, mas os níveis 

terapêuticos não estão relacionados à duração do efeito; a duração deste está 
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diretamente relacionada à regeneração da enzima que metaboliza o GABA. Já que é 

excretada sem metabolismo pela urina, pacientes com insuficiência renal devem ter a 

dose ajustada. Adultos com uma única dose possuem meia-vida de eliminação de 5 a 

8h. Crianças possuem o clearence (depuração) de VGB maior que os adultos e, 

consequentemente, requerem doses maiores (ROGERS, 2014; PATSALOS, 2013; 

YACUBIAN, 2014). 

 

3.1.4.7 Efeitos adversos 

 A VGB pode agravar as crises de ausência e as mioclônicas em pacientes com 

epilepsia generalizada. Pacientes com histórico de depressão, psicose ou distúrbios 

comportamentais podem apresentar maior risco para desenvolver efeitos 

psiquiátricos. VGB causa contração do campo visual bilateral de forma progressiva e 

irreversível em 30 a 50% dos pacientes adultos, variando de sintomas graves até 

assintomáticos. Em pacientes pediátricos o risco é semelhante, porém os estudos são 

mais limitados. Pode também reduzir a acuidade visual, relacionada à dose ou tempo 

de uso, observado logo inicialmente nove meses após o início do tratamento, até cinco 

anos depois. Estudos em animais sugeriram a possibilidade de redução dos efeitos 

adversos através da menor exposição à luz e dieta suplementada com taurina, porém 

ainda não estabelecida em humanos.  VGB também está relacionada ao ganho de 

peso e edema, neuropatia periférica, sonolência, dor de cabeça, vertigem e fadiga 

(ROGERS, 2014; UPTODATE, 2016). 

 Também há relatos de anormalidades encontradas em exames de imagem por 

ressonância magnética, especificamente no gânglio basal, tálamo, ramo cerebral e 

núcleo dentado do cerebelo.  Estas anormalidades parecem ocorrer em crianças 

tratadas para o espasmo infantil. A incidência ocorre em 32% dos pacientes e parece 

estar relacionada à dose. Estas anormalidades não estão claramente associadas a 

novos déficits neurológicos e normalizam quando a VGB é descontinuada. Em poucos 

casos, foi observada melhora, mesmo com a continuidade do tratamento 

(UPTODATE, 2016).  
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3.1.4.8 Interações farmacológicas 

 A princípio, a VGB não é suscetível a interações farmacocinéticas ou não causa 

interações de origem metabólica, pois não passa por metabolismo hepático e é 

excretada inalterada na urina. Entretanto, quatro interações farmacocinéticas entre a 

VGB e outros FAE foram descritas (PATSALOS, 2013). 

 Estudo demonstrou que a VGB e o felbamato quando administrados 

associados, ocorre aumento em 8% da excreção de VGB. Carbamazepina associada 

com VGB apresentou resultados controversos. Um estudo apresentou aumento da 

concentração plasmática de carbamazepina (média de 39,3%) e outro estudo 

apresentou redução de 18% nesta concentração. Fenitoína associada à VGB ocorreu 

redução de 13% na concentração plasmática de fenitoína. Rufinamida associada com 

VGB, ocorreu redução da concentração plasmática entre 14 e 30% da rufinamida 

(PATSALOS, 2013). 

 Interações farmacodinâmicas também foram observadas em alguns estudos. 

Lamotrigina associada à VGB promoveu sinergismo no efeito em pacientes com 

epilepsia parcial e tônico-clônica secundária. Fenobarbital associado com VGB, 

ocorreu retardo no efeito da VGB em pacientes com espasmos infantis (síndrome de 

West). O efeito se deve a interações farmacodinâmicas no canal de cloreto do receptor 

GABA-A (PATSALOS, 2013). 

 Estudo envolvendo a interação da VGB com alimentos em humanos com dieta 

rica em proteínas observou que ocorreu redução da concentração plasmática após 

0,5 h. Isto se deve provavelmente à diminuição do esvaziamento gástrico e/ou à 

inibição do transportador 1 de aminoácidos próton-acoplados (PAT1) no intestino 

delgado (NØHR, 2014). 

 

3.1.4.9 Métodos de análise de vigabatrina 

 O primeiro estudo que verificou quantitativamente VGB e seu produto de 

degradação primário (5-etenil-2-pirrolidona) em comprimidos contendo 

polivinilpirrolidona (PVP) e outros adjuvantes, através de cromatografia líquida de alta 

eficiência (CLAE) foi publicado em 1987. Foi utilizada coluna Whatman Partisil SCX, 

fase móvel composta por solução tamponada de fosfato de potássio (pH 2,8), metanol 
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e acetonitrila (na proporção de 1000:40:4), velocidade de fluxo de 1,5 mL/min e 

detecção por ultravioleta (UV) em 210 nm. Foi observado nos cromatogramas um 

pequeno pico em aproximadamente 4 minutos identificado como PVP. O pico da VGB 

apareceu em torno de 8 minutos e o seu produto de degradação primário em torno de 

6 minutos. Nestas condições, o sistema se mostrou adequado para assegurar a 

separação dos três componentes. Devido à especificidade e simplicidade, este 

método é utilizado na análise da qualidade de produção de comprimidos de VGB 

(CHEN, 1987). 

 Outro estudo foi desenvolvido e validado para o método de CLAE para 

quantificação e resolução de formas enantioméricas de VGB em comprimidos, com 

detecção por UV também em 210 nm. A separação foi otimizada através da fase 

estacionária formada por um antibiótico quiral (teicoplamina) e fase móvel formada 

por água e etanol (80:20 v/v). Também foi estudada a estabilidade dos enantiômeros 

de VGB em diferentes temperaturas e se observou que os adjuvantes dos 

comprimidos não interferiram na estabilidade destes (AL-MAJED, 2009). 

 Dois métodos sensíveis e seletivos de espectrofluorometria e 

espectrofotometria foram desenvolvidos para determinar VGB em comprimidos. Estes 

métodos foram baseados na derivatização com 7-cloro-4-nitrobenzofurano. O produto 

apresentou uma absorção máxima de 460 nm e pico de fluorescência de 560 nm em 

acetato de etila (ATMACA et al, 2001). 

 A VGB também foi analisada através da eletroforese capilar com detecção por 

fluorescência induzida por laser. Neste estudo foi utilizado o éter de succinimidil 5-

carboxitetrametilrodamina como reagente de derivatização. A separação e detecção 

foi obtida com tampão eletroforético de borato de sódio 50 mM contendo dodecil 

sulfato de sódio 10 mM e laser He-Ne verde (excitação a 543,5 nm e emissão a 589 

nm).  Este método se aplicou à detecção de VGB em plasma e se mostrou bastante 

sensível e seletivo (CHANG et al, 2003). 

 A eletroforese capilar também foi utilizada como método de análise de 

gabapentina e VGB em formas farmacêuticas sólidas. Devido à falta de grupos 

cromóforos em ambas as estruturas, foram derivatizadas com cloreto de acil-

ofloxacino, a fim de determinar por detecção espectrofotométrica com detecção por 
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UV a 300 nm. A aplicação deste método se mostrou simples e exequível (WU et al, 

2004). 

 A Farmacopeia Britânica, edição 2016, possui os métodos de ensaio 

(identificação e doseamento por CLAE) para determinação de VGB na forma de pó 

para uso oral e em comprimidos. O método de doseamento preconizado por esta 

farmacopeia utiliza coluna com resina de troca iônica, fase móvel composta por 4 

volumes de acetonitrila, 40 volumes de metanol e 1000 volumes de solução de fosfato 

de potássio 0,34% (m/v). O pH deve ser ajustado a 2,8 com ácido ortofosfórico, a 

velocidade de fluxo da fase móvel deve ser de 1,5 mL/min e o comprimento de onda 

para detecção da VGB em 210 nm (BRITISH PHARMACOPOEIA, 2016). 

 Além dos estudos acima, a VGB também foi analisada em matrizes complexas 

(plasma e urina humanos), bem como outros FAE para monitoramento de fármacos 

para tratamento da epilepsia. VGB foi extraída da matriz e sempre derivatizada, a fim 

de torná-la detectável por fluorescência através de CLAE. Todos os estudos 

apresentaram resultados adequados para o método de doseamento (EDELBROEK, 

1998; WAD, 1998; ATMACA, 2001; ÇETIN, 2004; VOVK, 2014). Somente um estudo 

utilizou detecção por UV em CLAE para determinação estereoseletiva de 

enantiômeros de VGB no plasma humano. Este método também apresentou 

resultados adequados para monitoramento terapêutico e acompanhamento 

farmacocinético (PERUCCA, 2007). 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 
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4. MATERIAL E MÉTODOS 

4.1 Amostras 

4.1.1 Substância química de referência (SQR) 

 A substância química de referência foi adquirida por importação. O teor 

declarado no laudo do lote FOL108 foi de 99,4%. 

 

4.1.2 Especialidade farmacêutica 

 Os comprimidos revestidos de vigabatrina 500 mg foram adquiridos 

diretamente do comércio local, de nome comercial Sabril®, fabricados pelo laboratório 

Sanofi e do lote 349859. 

 De acordo com a bula do Sabril®, cada comprimido revestido contém 500 mg 

de VGB e os excipientes são: polivinilpirrolidona (Povidona K30), celulose 

microcristalina, amidoglicolato de sódio, estearato de magnésio, 

hidroxipropilmetilcelulose (hipromelose), dióxido de titânio e polietilenoglicol 8000 

(Macrogol 8000). 

 

4.2 ANÁLISE QUANTITATIVA 

4.2.1 MATERIAL 

4.2.1.1 Cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) 

 O desenvolvimento e a covalidação do método foram realizados em 

cromatógrafo líquido de alta eficiência, marca Agilent, modelo 1200 series, equipado 

com bombas de fluxo G1311A, injetor automático G1329A, desaerador G1322A, 

termostato G1316A, detector de arranjo de diodos G1315B e sistema de dados 

Chemstation®. 

 A análise da especificidade foi verificada no cromatógrafo líquido de alta 

eficiência, marca Shimadzu, modelo 20A, equipado com bomba de fluxo LC-20AT, 

injetor automático SIL-20AC, forno CTO-20AC, detector PDA SPD-M20A e sistema 

de dados LC Solution. 
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 A coluna cromatográfica utilizada na análise, foi a Luna 10µm SCX 100Å, 

tamanho 250 x 4,6 mm, lote 753479-2 da marca Phenomenex. 

 A fase móvel foi composta por água ultrapura produzida por sistema de filtros 

(Millipore Direct-Q 3UV) e fosfato de potássio monobásico PA (Merck) para preparar 

a solução tampão de fosfato. Esta solução teve o pH ajustado com ácido ortofosfórico 

(Vetec) em peagômetro Digimed, modelo DM22. Após foram acrescentados metanol 

(Tedia) e acetonitrila (Tedia) de grau analítico. A fase móvel foi filtrada em membrana 

de PVDF 0,45 µm (Millipore). 

 Para dissolução do comprimido de VGB foi utilizado banho ultrassônico da 

marca Unique, modelo USC2850. 

  Os excipientes contidos na formulação do comprimido descritos no item 4.1.2 

foram utilizados para realização do teste de especificidade. 

 Nesta avaliação foi utilizada a balança Denver, modelo APX200 para pesagem 

dos excipientes. Na avaliação da linearidade, precisão e exatidão foi utilizada a 

balança analítica AND, modelo HM-202 para a pesagem da SQR de VGB. 

 

4.2.2 MÉTODO 

 A fase móvel foi composta por água ultrapura e fosfato de potássio monobásico 

PA para preparar a solução de fosfato 0,025 M. Esta solução teve o pH ajustado em 

2,8 com ácido ortofosfórico. Após, foram acrescentados metanol e acetonitrila à 

solução fosfato. A proporção final foi de 1000:40:4 (v/v/v) de tampão fosfato pH 2,8, 

metanol e acetonitrila, respectivamente. 

 A solução de referência (SR) foi preparada a partir da pesagem de 12,0 mg de 

VGB SQR, que foi transferida para balão volumétrico de 10 mL com auxílio da fase 

móvel. Após a dissolução da VGB SQR, o volume foi completado a 10 mL, resultando 

na concentração de 1,2 mg/mL. 
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4.2.2.1 Adequabilidade do sistema 

 A adequabilidade do sistema foi verificada durante a covalidação do método 

através dos seguintes parâmetros: fator de retenção (k), repetibilidade (DPR), 

resolução (Rs), fator de cauda (TF) e número de pratos (N) (SHABIR, 2014). 

 

4.2.2.2 Especificidade 

 Para verificação da especificidade do método foram utilizados VGB SQR e a 

amostra simulada dos excipientes especificados no item 4.1.2. A SR foi preparada 

conforme especificado em 4.2.2. 

 A solução da amostra simulada dos excipientes foi preparada a partir da 

pesagem do equivalente de excipientes contidos na média do peso de dez 

comprimidos de VGB, subtraindo a quantidade de substância ativa. A composição da 

amostra simulada dos excipientes está descrita na tabela 3. 

 As soluções obtidas foram analisadas quanto ao seu perfil cromatográfico para 

verificação de possíveis interferências dos excipientes no pico referente à VGB. 

 

Tabela 3. Composição da amostra simulada dos excipientes. 

Excipiente Quantidade (mg)* 

Polivinilpirrolidona 39,00 

Celulose microcristalina 732,40 

Amidoglicolato de sódio 69,00 

Estearato de magnésio 41,00 

Hidroxipropilmetilcelulose 672,00 

Dióxido de titânio 0,0 

Polietilenoglicol 8000 43,00 

*Quantidades aproximadas baseadas nas concentrações percentuais médias 
descritas na literatura (ROWE, 2006). 
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4.2.2.3 Linearidade 

 A linearidade do método foi avaliada através da construção de uma curva 

padrão, contendo seis concentrações diferentes, durante três dias consecutivos. 

 A curva padrão foi construída a partir da solução estoque preparada de VGB 

SQR em fase móvel com concentração inicial de 12,0 mg/mL. Em seguida, alíquotas 

foram transferidas com o auxílio de pipetador automático, para os balões volumétricos 

de 10 mL. Os balões foram completados com a fase móvel para obtenção das 

concentrações de 0,2 mg/mL; 0,4 mg/mL; 0,6 mg/mL; 0,8 mg/mL e 1,0 mg/mL, 

respectivamente. A alíquota de 1,2 mg/mL não foi diluída. Para cada concentração 

foram realizadas leituras em triplicata. 

 A curva padrão foi construída através de um gráfico de concentração versus 

área absoluta. A equação da reta foi determinada a partir da regressão linear pelo 

método dos mínimos quadrados. 

 

4.2.2.4 Precisão 

 A solução de VGB SQR e as respectivas diluições foram preparadas conforme 

especificado no item 4.2.2.3. 

 A precisão foi determinada através da avaliação da repetibilidade (intradia), da 

precisão intermediária (interdia) e pelo cálculo do desvio padrão relativo (DPR) obtido 

das análises realizadas durante a determinação da linearidade em três dias 

consecutivos. 

 

4.2.2.5 Exatidão 

 Foi utilizada a solução de VGB SQR na concentração de 1,2 mg/mL, conforme 

especificado no item 4.2.2. Também foi preparada uma solução amostra de VGB, 

colocando o equivalente a 500 mg do comprimido de VGB em balão volumétrico de 

100 mL e adicionando 50 mL da fase móvel. Este balão foi levado ao banho 

ultrassônico por 20 minutos para completa dissolução do comprimido pulverizado. 

Após o volume do balão foi completado com a fase móvel obtendo-se a concentração 

final de 5 mg/mL. Esta solução foi filtrada e desta foram retirados 2,4 mL com pipetador 
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automático e adicionados em balão volumétrico de 10 mL. Foi completado o volume, 

resultando na concentração final de 1,2 mg/mL. 

 A seguir, foram preparadas as soluções de referência SR1, SR2 e SR3 

obtendo-se as concentrações 0,75 mg/mL, 0,90 mg/mL e 1,20 mg/mL, 

respectivamente. A tabela 4 apresenta o esquema do preparo das soluções. Cada 

concentração obtida foi analisada em triplicata.  

 

Tabela 4. Preparo das soluções de VGB para realização da exatidão em CLAE. 

Solução 

Volume de solução 

amostra (1,2 mg/mL) 

(mL) 

Volume de solução de 

VGB SQR (1,2 mg/mL) 

(mL) 

Concentração final 

(mg/mL) 

SR1 0,500 0,125 0,750 

SR2 0,500 0,250 0,900 

SR3 0,500 0,500 1,200 

 

 

4.3 ESTUDO DA ESTABILIDADE DE DERIVAÇÕES DE VIGABATRINA 

4.3.1 MATERIAL 

 As amostras de derivação de VGB foram preparadas em câmara de fluxo 

laminar vertical, marca Labconco, na Farmácia Semi-industrial do Hospital de Clínicas 

de Porto Alegre. 

 Foram utilizados frascos de vidro âmbar de 100 mL (Wheaton), frascos de 

polietileno tereftalato (PET) âmbar de 100mL (Vedapack), seringa de 20 mL (BD) e 

água para injetáveis (Fresenius Kabi) para o preparo das amostras de derivações de 

VGB. 

 Foi utilizado refrigerador (Reubly) para estudo da estabilidade das derivações 

armazenadas sob refrigeração e estufa (Biomatic) para o estudo de estabilidade a 

temperatura de 40 °C. 
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4.3.2 MÉTODO 

 As amostras para o estudo de estabilidade foram preparadas em câmara de 

fluxo laminar vertical. Foram utilizados dezoito frascos com capacidade para 100 mL 

a fim de preparar as amostras, sendo nove de vidro âmbar e nove de polietileno 

tereftalato (PET) âmbar. Em cada um dos dezoito frascos foram adicionados um 

comprimido de VGB 500 mg e 100 mL de água para injeção com auxílio de seringa, 

fechados com tampa lacre e agitados para dissolução dos comprimidos, resultando 

na concentração de 5 mg/mL. Após foram separados e rotulados por grupo de estudo 

de estabilidade, conforme segue: 

- três frascos de vidro âmbar para estudo de estabilidade em temperatura refrigerada 

(2 a 8 °C); 

- três frascos de PET âmbar para estudo de estabilidade em temperatura refrigerada 

(2 a 8 °C); 

- três frascos de vidro âmbar para estudo de estabilidade em temperatura ambiente 

(15 a 30 °C); 

- três frascos de PET âmbar para estudo de estabilidade em temperatura ambiente 

(15 a 30 °C); 

- três frascos de vidro âmbar para estudo de estabilidade em temperatura a 40 °C; 

- três frascos de PET âmbar para estudo de estabilidade em temperatura a 40 °C. 

 As temperaturas do refrigerador e da sala foram monitoradas e registradas 

diariamente. A estufa microbiológica foi fixada a 40 °C para o estudo de estabilidade. 

 As amostras foram coletadas a cada 7 dias por um período de 35 dias para o 

estudo de estabilidade dos frascos de vidro e PET âmbar em temperatura refrigerada 

e ambiente.  

 As amostras armazenadas em estufa foram coletadas a cada 7 dias por um 

período de 28 dias para o estudo de estabilidade dos frascos de vidro e de PET âmbar 

em estufa a uma temperatura de 40 °C. 
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 Foram coletados 2 mL de cada frasco de amostra (5,0 mg/mL) com auxílio de 

pipetador automático e adicionados em balão volumétrico de 10 mL. Após o volume 

foi completado com fase móvel, resultando na concentração final de 1,0 mg/mL.  

 Todas as amostras coletadas foram analisadas por CLAE em cada tempo de 

coleta, juntamente com a solução de VGB SQR preparada na concentração de 1,0 

mg/mL. 

 

4.3.2.1 Cálculo para determinação das concentrações de vigabatrina 

 A concentração, em mg/mL, das derivações dos comprimidos de VGB (CA) foi 

determinada através da equação: 

 

 

 

 

 

 Onde: 

- AA = área do pico da derivação de VGB; 

- CSQR = concentração da solução de VGB SQR (mg/mL); 

- ASQR = área do pico da solução de VGB SQR. 

  

4.3.3 VERIFICAÇÃO DE pH 

4.3.2.1 MATERIAL 

 Foi utilizado o peagômetro digital (Digimed, modelo DM22) para realização das 

medidas de pH das derivações de VGB. 

 

 

 

CA = (Aa  . CSQR) / ASQR 

 



54 
 

4.3.2.2 MÉTODO 

 As amostras foram preparadas e deixadas nas mesmas condições de 

temperatura do estudo de estabilidade, conforme 4.3.2. A cada 7 dias, foram 

determinadas as verificações de pH das derivações de VGB. O procedimento foi 

realizado pelo período de 35 dias para as amostras armazenadas em temperatura 

refrigerada e ambiente e, por 28 dias, para as amostras armazenadas em estufa. 
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5. RESULTADOS 

5.1 Covalidação do método analítico por CLAE 

5.1.1 Adequabilidade do sistema 

 Na tabela 5 estão descritos os resultados dos parâmetros de adequabilidade 

do sistema, obtidos pelo método cromatográfico durante a covalidação (linearidade), 

na concentração de 1,0 mg/mL de VGB. 

 

Tabela 5. Parâmetros de adequabilidade do sistema recomendados para CLAE na 

covalidação e os obtidos experimentalmente para análise de VGB. 

Parâmetro Recomendação Resultado experimental 

Fator de retenção (k) k > 2 10,48 

Repetibilidade (DPR) DPR < 1% (n > 5) 0,43 

Resolução (Rs) Rs > 2 29,04* 

Fator de cauda (TF) TF ≤ 2 1,14 

Número de pratos (N) > 2000 (CLAE) 5930 

*Em relação ao pico do solvente                                                 (Fonte:SHABIR,2003) 

 

5.1.2 Especificidade 

 A especificidade do método cromatográfico foi avaliada através da comparação 

dos cromatogramas obtidos (VGB SQR, mistura de excipientes e VGB derivada do 

comprimido), a fim de verificar a possível interferência dos excipientes na 

determinação de VGB. 

 Observou-se que não há interferência dos adjuvantes componentes do 

comprimido, pois apresentaram tempo de retenção inferior ao da VGB. 

 A figura 2 apresenta o cromatograma de VGB SQR e as figura 3 e 4 apresentam 

os cromatogramas da amostra simulada de excipientes e amostra de VGB derivada 

do comprimido, respectivamente. 
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Figura 2. Cromatograma de VGB SQR na concentração de 1,0 mg/mL obtido por 

CLAE no equipamento Shimadzu, modelo 20 A. 

 

 

Figura 3. Cromatograma da amostra simulada de excipientes obtido por CLAE no 

equipamento Shimadzu, modelo 20 A. 
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Figura 4. Cromatograma de derivação de comprimido de VGB na concentração de 1,0 

mg/mL obtido por CLAE no equipamento Shimadzu, modelo 20 A. 

 

5.1.3 Linearidade 

 A tabela 6 apresenta os valores experimentais encontrados para as áreas, 

referentes à faixa de concentração utilizada para VGB por CLAE. 

 

Tabela 6. Áreas absolutas de VGB SQR obtidas por CLAE para determinação da curva 
padrão. 

Concentração (mg/mL) Área absoluta* DPR 

0,2 52,00 1,899 

0,4 106,70 2,085 

0,6 154,20 1,327 

0,8 208,50 0,655 

1,0 263,80 1,013 

1,2 313,90 1,008 

*Cada valor representa a média das triplicatas das determinações realizadas em três 
dias. 
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 A representação gráfica da curva padrão de VGB SQR, obtida pela técnica de 

CLAE, se encontra na figura 5. Nas figuras 6 e 7 estão representados os 

cromatogramas referentes à maior e menor concentração de VGB na curva padrão. 

 

 

Figura 5. Representação gráfica da curva padrão de VGB SQR obtida por CLAE. 

 

 

Figura 6. Cromatograma de VGB SQR 0,2 mg (menor concentração da curva da 

linearidade). 
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Figura 7. Cromatograma de VGB SQR 1,2 mg (maior concentração da curva da 

linearidade). 

 

5.1.4 Precisão 

 Os valores experimentais obtidos na determinação de VGB SQR por CLAE 

estão descritos na tabela 7, a partir da determinação da repetibilidade e precisão 

intermediária realizada em triplicata por três dias consecutivos. 
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Tabela 7. Valores experimentais obtidos na determinação da precisão a partir de VGB 
SQR. 

Concentração 

(mg/mL) 
Dia Média das áreas* 

DPR 

(intradia) 

DPR 

(interdia) 

 1 52,60 0,66  

0,2 2 52,17 1,82 2,04 

 3 51,20 3,04  

 1 209,97 0,60  

0,8 2 207,53 0,34 0,65 

 3 207,97 0,26  

 1 313,13 0,35  

1,2 2 310,87 0,28 1,01 

 3 317,83 0,13  

*Cada valor representa a média das triplicatas das determinações realizadas em três 

dias. 

 

5.1.5 Exatidão 

 Os valores experimentais referentes à exatidão calculada através do teste de 

recuperação estão apresentados na tabela 8. 

 

Tabela 8. Valores experimentais obtidos na determinação da exatidão por 
recuperação a partir de comprimidos de VGB. 

 Concentração teórica 

(mg/mL) 

Concentração da 

amostra (mg/mL)* 

Recuperação 

(%) 
DPR 

SR1 0,75 0,71 94,22 0,82 

SR2 0,90 0,87 96,30 0,67 

SR3 1,20 1,17 97,22 0,49 

*O valor representa a média de três determinações. 
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5.2 Estabilidade de derivações de vigabatrina 

 Na tabela 9 estão demonstrados os valores experimentais obtidos por CLAE 

das derivações de comprimido de VGB, preparadas na concentração de 1,0 mg/mL e 

acondicionadas em frascos de vidro âmbar e frascos de PET âmbar, armazenadas 

sob refrigeração (2 a 8°C) e avaliadas por um período de 35 dias. 

 

Tabela 9. Resultado das concentrações médias de VGB armazenadas em frascos de 
vidro âmbar e de PET âmbar, sob refrigeração (2 a 8°C), analisadas por CLAE nos 
tempos especificados. 

Concentração média (mg/mL) 

Tempo (dias) Frasco vidro* DPR Frasco PET* DPR 

0 1,0092 0,06 1,0092 0,06 

7 1,0129 0,64 1,0177 0,79 

14 0,9925 0,60 1,0126 0,72 

21 1,0022 0,44 0,9885 0,39 

28 0,8918 0,82 0,8987 0,45 

35 0,8754 0,14 0,8734 0,18 

*Cada valor representa a média das triplicatas das determinações. 

 

 Na figura 8 estão representados os valores da concentração de VGB versus 

tempo, armazenadas em frasco de vidro âmbar e sob refrigeração. 
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 Figura 8. Representação gráfica da concentração de VGB armazenada em frasco de 

vidro âmbar sob temperatura refrigerada versus tempo. 

 

 Na figura 9 estão representados os valores da concentração de VGB versus 

tempo, armazenadas em frasco de PET âmbar e sob refrigeração. 

 

 

Figura 9. Representação gráfica da concentração de VGB armazenada em frasco de 
PET âmbar sob temperatura refrigerada versus tempo. 
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  Na tabela 10 estão demonstrados os valores experimentais obtidos por CLAE 

das derivações de comprimido de VGB, preparadas na concentração de 1,0 mg/mL e 

acondicionadas em frascos de vidro âmbar e frascos de PET âmbar, armazenadas 

em temperatura ambiente (15 a 30°C) e avaliadas por um período de 35 dias. 

 

Tabela 10. Resultado das concentrações médias de VGB armazenadas em frascos 
de vidro âmbar e de PET âmbar, em temperatura ambiente (15 a 30°C), analisadas 
por CLAE nos tempos especificados. 

Concentração média (mg/mL) 

Tempo (dias) Frasco vidro* DPR Frasco PET* DPR 

0 1,0092 0,06 1,009 0,06 

7 1,0202 0,23 1,0083 0,21 

14 1,0251 0,63 1,0206 1,74 

21 0,9953 0,72 0,9815 0,42 

28 0,9101 0,70 0,9027 0,42 

35 0,8862 0,37 0,8822 0,10 

*Cada valor representa a média das triplicatas das determinações. 

 

 Na figura 10 estão representados os valores da concentração de VGB versus 

tempo armazenada em frasco de vidro âmbar e temperatura ambiente. 
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Figura 10. Representação gráfica da concentração de VGB armazenada em frasco de 
vidro âmbar sob temperatura ambiente versus tempo. 

 

 Na figura 11 estão representados os valores da concentração de VGB versus 

tempo armazenada em frasco de PET âmbar e temperatura ambiente. 

 

 

Figura 11. Representação gráfica da concentração de VGB armazenada em frasco de 
PET âmbar sob temperatura ambiente versus tempo. 
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 Na tabela 11 estão demonstrados os valores experimentais obtidos por CLAE 

das derivações de comprimido de VGB, preparadas na concentração de 1,0 mg/mL e 

acondicionadas em frascos de vidro âmbar e frascos de PET âmbar, armazenadas 

em temperatura a 40 °C e avaliadas por um período de 28 dias. 

 

Tabela 11. Resultado das concentrações médias de VGB armazenadas em frascos 
de vidro âmbar e de PET âmbar, em estufa (40 °C), analisadas por CLAE nos tempos 
especificados. 

Concentração média (mg/mL) 

Tempo (dias) Frasco vidro* DPR Frasco PET* DPR 

0 1,0092 0,06 1,0092 0,06 

7 0,8889 0,15 0,8828 0,15 

14 0,8797 0,10 0,9123 0,44 

21 0,8848 0,08 0,8960 0,15 

28 0,8822 0,04 0,8906 0,19 

*Cada valor representa a média das triplicatas das determinações. 

 

 As figuras 12 e 13 representam os valores da concentração de VGB versus 

tempo, armazenadas em frasco de vidro âmbar e frasco de PET âmbar, 

respectivamente, a temperatura de 40 °C. 
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Figura 12. Representação gráfica da concentração de VGB armazenada em frasco de 
vidro âmbar a 40 °C versus tempo. 

 

 

Figura 13. Representação gráfica da concentração de VGB armazenada em frasco de 
PET âmbar a 40 °C versus tempo. 

 

5.3 Verificação de pH 

 Os valores de pH referentes às medidas realizadas em cada tempo estão 

descritos na tabela 12. 
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Tabela 12. Valores de pH encontrados nas derivações de comprimidos de VGB, 
conforme o tipo de material de embalagem e o modo de armazenamento. Legenda da 
tabela: TA (temperatura ambiente); TR (temperatura refrigerada); T40 (temperatura da 
estufa); V (frasco de vidro); P (frasco de PET). 

Tempo (dias) 
0 7 14 21 28 35 Temperatura 

/ Material 

TA/P 6,97 6,28 6,22 6,21 6,15 5,73 

TA/V 7,13 6,47 6,33 6,26 6,24 5,64 

TR/P 6,94 6,93 7,16 7,08 6,97 6,55 

TR/V 7,25 7,14 7,06 7,24 7,07 7,21 

T40/P 6,89 6,49 6,27 6,20 6,18 5,68 

T40/V 6,89 6,62 6,33 6,24 6,24 5,65 

 

 

 A representação gráfica dos valores de pH estão apresentadas na figura 14. 

 

 

Figura 14. Representação gráfica do pH de VGB armazenada em frasco de vidro e de 
PET âmbar sob temperatura refrigerada, ambiente e estufa a 40 °C versus tempo. 
Legenda do gráfico: TA (temperatura ambiente); TR (temperatura refrigerada); T40 
(temperatura da estufa); V (frasco de vidro); P (frasco de PET). 
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6. DISCUSSÃO 

6.1 Covalidação do método analítico por CLAE 

6.1.1 Adequabilidade do sistema 

 Antes de desenvolver as análises de validação, se deve estabelecer que o 

sistema da CLAE e os procedimentos são capazes de resultarem em dados de 

qualidade aceitável. Estes testes são utilizados para verificar se a resolução e a 

repetibilidade do sistema são adequados. A adequabilidade do sistema é o controle 

de um sistema para assegurar o desempenho adequado antes ou durante as análises 

(SHABIR, 2014). 

 De acordo com os resultados indicados na tabela 5, os parâmetros de 

adequabilidade avaliados estão em conformidade com a literatura pertinente e 

qualificam o método de análise de VGB. 

 

6.1.2 Especificidade 

 A especificidade ou seletividade é a capacidade de avaliar, de forma 

inequívoca, as substâncias em exame na presença de componentes que podem 

interferir com a sua determinação em uma amostra complexa (RIBANI, 2004). 

 No item 4.1.2, o dióxido de titânio consta na composição de excipientes do 

comprimido de VGB. Este adjuvante não foi adicionado na formulação simulada de 

excipientes, conforme especificado na tabela 3, pois não foi encontrada na literatura 

sua concentração usual. 

 A especificidade do método foi avaliada através da comparação dos 

cromatogramas obtidos (SQR e excipientes), permitindo avaliar a interferência dos 

excipientes. 

 A análise dos cromatogramas das figuras 2, 3 e 4 indica não haver interferência 

dos excipientes junto ao sinal da VGB. O pico cromatográfico em torno de 4 minutos 

se refere ao excipiente polivinilpirrolidona (PVP), conforme anteriormente citado por 

CHEN (1987). 

 Portanto, o método proposto apresenta especificidade adequada. 
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6.1.3 Linearidade 

 A linearidade corresponde à capacidade do método em fornecer resultados 

diretamente proporcionais à concentração da substância em exame, dentro de uma 

determinada faixa de aplicação (RIBANI, 2004). 

 As figuras 6 e 7 apresentam os cromatogramas de VGB nas concentrações de 

0,2 mg/mL e 1,2 mg/mL respectivamente, que representam a menor e a maior 

concentração da curva no gráfico da linearidade. Esta faixa de concentrações foi 

utilizada por CHEN (1987) para verificar a linearidade no comprimento de onda do 

estudo (210 nm). 

 De acordo com as figuras 5, 6 e 7 pode-se observar que ocorreu 

proporcionalidade entre a faixa de concentrações e suas respectivas áreas dos picos. 

Em análise prévia à covalidação, se verificou que concentrações abaixo de 0,2 mg/mL 

não apresentavam boa detecção. Isto ocorre devido à falta de grupo cromóforo na 

molécula de VGB, o que dificulta a sua detecção por absorção espectrofotométrica 

(WU, 2004). 

 A linearidade do método apresentou coeficiente de determinação (r) igual a 

0,9996, portanto, satisfatório aos critérios estabelecidos pela RE 899 (27.05.2003) da 

ANVISA (BRASIL, 2003). 

 

6.1.4 Precisão 

 A precisão representa a dispersão de resultados entre ensaios independentes, 

repetidos de uma mesma amostra, amostra semelhantes ou padrões, sob condições 

definidas (RIBANI, 2004). 

 Foram avaliados três pontos da curva da linearidade. A concentração mais 

baixa (0,2 mg/mL), a concentração média (0,8 mg/mL) e a concentração mais alta (1,2 

mg/mL), conforme tabela 7. 

 A repetibilidade (intradia) e a intermediária (interdia) apresentaram DPR inferior 

a 5%. Portanto, o resultado é satisfatório e atende aos critérios da RE 899 

(27.05.2003), demonstrando repetibilidade e reprodutibilidade adequadas. 
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6.1.5 Exatidão 

 A exatidão representa o grau de concordância entre os resultados individuais 

encontrados em um determinado ensaio e um valor de referência aceito como 

verdadeiro (RIBANI, 2004). 

 De acordo com análise realizada por CHEN (1987), a recuperação média obtida 

foi de 99,8% com DPR de 1,4%. Conforme tabela 8, a exatidão apresentou 

porcentagem de recuperação média de 95,9% e DPR médio de 0,66%. Estes 

resultados indicam que o método possui exatidão adequada. 

  

6.2 Estudo de estabilidade de vigabatrina 

 Muitas variáveis influenciam sobre a estabilidade química de fármacos. 

Especificamente neste estudo, foram avaliados a influência da temperatura e o tipo 

de material de embalagem. 

 A concentração da amostra VGB no tempo zero foi de 1,0092 mg/mL e com 

DPR de 0,06%, indicando que a concentração inicial de VGB estava de acordo com a 

concentração da SQR. 

 Na avaliação das derivações de VGB em frasco de vidro e de PET âmbar em 

temperatura refrigerada (figuras 8 e 9), é possível se observar que a concentração de 

1,0 mg/mL de VGB reduziu até atingir o tempo máximo do estudo de 35 dias. Ocorreu 

redução percentual da concentração de VGB de 13,26% e de 13,46% nos frascos de 

vidro âmbar e de PET âmbar, respectivamente, do tempo zero até o tempo de 35 dias. 

A diferença percentual da redução da concentração de VGB entre os tipos de material 

de embalagem dos frascos foi de apenas 0,20%. 

 Em temperatura refrigerada, observando novamente as figuras 8 e 9, verifica-

se que até o tempo de 21 dias ocorreu decréscimo percentual da concentração de 

VGB de apenas 0,69% e de 2,05% nos frascos de vidro âmbar e de PET âmbar, 

respectivamente. Quando se observa o tempo de 28 dias, redução mais brusca ocorre 

para ambos os frascos, com queda de 11,63% e 10,95% nos frascos de vidro âmbar 

e de PET âmbar, respectivamente, comparando-os com a concentração de VGB no 

tempo zero. 
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 Na avaliação das derivações de VGB em frasco de vidro e de PET âmbar em 

temperatura ambiente (figuras 8 e 9), ocorreu redução percentual da concentração de 

VGB de 12,19% e de 12,58% nos frascos de vidro âmbar e de PET âmbar, 

respectivamente, do tempo zero até o tempo de 35 dias. A diferença percentual da 

redução entre os tipos de material de embalagem dos frascos foi de 0,39%. 

 Em temperatura ambiente, observando as figuras 10 e 11 verifica-se que até o 

tempo de 21 dias ocorreu decréscimo percentual da concentração de VGB de apenas 

1,38% e de 2,74% nos frascos de vidro âmbar e de PET âmbar, respectivamente. 

Quando se observa o tempo de 28 dias, da mesma forma como ocorreu na 

temperatura refrigerada, ocorreu redução mais brusca para ambos os frascos, com 

queda de 9,82% e 10,55% nos frascos de vidro âmbar e de PET âmbar, 

respectivamente, comparando-os com a concentração de VGB no tempo zero, em 

temperatura ambiente. 

 De acordo com a Farmacopeia Britânica (2016), a variação da concentração de 

VGB permitida em comprimidos é de ± 5%. Considerando este parâmetro e avaliando 

os resultados, observou-se que estes valores não representam uma queda 

significativa do teor inicial, demonstrando estabilidade da VGB até o tempo de 21 dias 

para as condições de temperatura refrigerada e ambiente, bem como para o tipo de 

material de embalagem (vidro e PET âmbar). 

 Na avaliação das derivações de VGB em frasco de vidro e de PET âmbar em 

estufa, em temperatura de 40 °C (figuras 12 e 13), ocorreu redução percentual mais 

acentuada da concentração de VGB a partir do tempo de 7 dias. A diminuição da 

concentração de VGB foi de 11,92% e de 12,52% nos frascos de vidro âmbar e de 

PET âmbar, respectivamente, do tempo zero até o tempo de 7 dias. A redução 

percentual do tempo zero até o tempo de 28 dias foi de 12,58% e 11,75% nos frascos 

de vidro âmbar e de PET âmbar, respectivamente, indicando que a concentração de 

VGB após a redução observada no tempo de 7 dias, se manteve praticamente 

constante. 

 A temperatura é um dos fatores primários que afetam a estabilidade de 

fármacos (YOSHIOKA, 2002). A escolha das temperaturas para realizar o estudo de 

estabilidade foi verificar se o fármaco em estudo era estável nas temperaturas mais 
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usuais para armazenar os medicamentos (refrigerada e ambiente), além de verificar 

se a temperatura mais alta influenciaria na estabilidade da VGB. 

 Além da temperatura, a segunda variável mais importante na degradação de 

fármacos é o pH. O efeito do pH na degradação de fármacos em soluções aquosas já 

foi muito estudado. Pode ser explicado pela ação catalítica que os íons H+ e OH- 

podem exercer sobre várias reações químicas (YOSHIOKA, 2002). 

 A avaliação do pH das derivações de VGB (figura 14) demonstrou que, na 

temperatura ambiente, ocorreu redução de 17,79% no frasco de PET âmbar e redução 

de 20,90% no frasco de vidro âmbar. Em temperatura refrigerada, ocorreu menor 

variação de pH, onde se observou redução de 5,62% em frascos de PET âmbar e de 

apenas 0,55% em frascos de vidro âmbar. A redução de pH com maior variação entre 

os tempos zero e 35 dias ocorreu em temperatura ambiente e em ambos os tipos de 

materiais de embalagem. 

 Na temperatura de 40 °C observou-se que em ambos os tipos de embalagem 

ocorreu redução concomitante de pH. No frasco de vidro âmbar houve redução de pH 

em 18% do tempo zero até o tempo de 35 dias. No frasco de PET âmbar ocorreu 

redução de pH em 17,56% do tempo zero até o tempo 35 dias. Portanto, há diferença 

de apenas 0,44% entre os tipos de material de embalagem. A redução do pH pode 

sugerir um processo inicial de degradação do fármaco, ainda que não se tenha 

verificado a formação de produtos de degradação relacionados, bem como redução 

significativa do teor do fármaco. 

 Em todas as temperaturas analisadas não se observou formação de picos 

cromatográficos relacionados a um possível processo de degradação nos tempos de 

coleta realizados. Conforme CHEN (1987), o produto de degradação primário da VGB 

é o 5-etenil-2-pirrolidona e na análise por CLAE, o tempo de retenção do pico 

cromatográfico deste produto é em torno de 5 minutos. 

 A embalagem representa um papel importante na manutenção da qualidade e 

é crucial que testes de estabilidade das formas farmacêuticas na embalagem final 

sejam realizadas. O papel da embalagem é proteger a forma farmacêutica da luz, 

umidade e oxigênio, além da exposição a outros tipos de fatores que possam 

influenciar na qualidade do produto final. No entanto, produtos farmacêuticos podem 

interagir com o material das embalagens e ocorrer redução da concentração das 
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substâncias ativas por adsorção, absorção ou incorporação pelo material da 

embalagem (YOSHIOKA, 2002). 

 Os resultados em relação aos tipos de material de embalagem apresentaram 

variação inferior a 1% em todas as temperaturas estudadas, sugerindo não haver 

diferença significativa entre a embalagem de vidro e a de PET. 

 Este estudo não objetivou realizar estudos de cinética química de degradação 

da VGB. Devido à pouca literatura disponível a respeito da estabilidade da VGB, os 

resultados encontrados já poderiam predizer se os fatores estudados poderiam ou não 

interferir sobre a estabilidade da derivação deste fármaco. 

 

6.3 Aplicabilidade da derivação de vigabatrina para uso hospitalar 

 As derivações para uso hospitalar necessitam de dados de estabilidade para 

garantir eficácia e segurança do medicamento para um prazo curto de uso. Devido à 

variabilidade nas doses e posologia das prescrições dos pacientes, especialmente os 

pediátricos, além das mudanças frequentes destas, as derivações são preparadas 

para poucos dias. Além disso, conforme preconizado na RDC 67/2007 da ANVISA, as 

derivações são consideradas preparações extemporâneas e devem ser preparadas 

apenas para 48 horas, se comprovada a estabilidade química. Em ambiente 

hospitalar, com a finalidade de garantir a segurança do paciente, esse prazo curto se 

refere à estabilidade microbiológica da preparação. 

 Observando os resultados deste estudo de estabilidade química, a VGB poderá 

ser incorporada na rotina de preparo das derivações do Hospital de Clínicas, 

atendendo a uma demanda já há tempos sinalizada pela equipe assistencial, relativa 

a dificuldade de preparo e de administração deste medicamento ao paciente. 

 Ampliando a visão do tema, é importante ressaltar, que devido à entrada de 

novos fármacos no arsenal terapêutico, novos estudos de estabilidade serão 

necessários. Não são apenas estudos de estabilidade química do fármaco derivado 

de um comprimido ou cápsula, mas de possíveis interações com outros fármacos, 

com a dieta do paciente, de compatibilidade química quando administrados por sonda 

nasoentérica entre outras variáveis encontradas no ambiente hospitalar, mostrando o 

quanto é complexo a relação destas. 
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 Por isso, é importante ao farmacêutico estar atento às necessidades do 

paciente, a maioria das vezes identificada através da equipe de enfermagem que faz 

a assistência direta, preparando e administrando os medicamentos deste. O mais 

importante, além de identificar estas necessidades, é o farmacêutico buscar soluções 

que impactem na melhoria da assistência, focando na segurança do paciente. 

 Tais necessidades não são características apenas do Brasil, mas é um 

problema mundial. Após o advento ocorrido com a talidomida, a indústria farmacêutica 

tem lançado no mercado vários medicamentos licenciados para uso adulto, 

informando que mais estudos em crianças serão necessários ou que não foi avaliado 

para tal uso. Esta situação considera os pacientes pediátricos como “órfãos 

terapêuticos”, tornando a prescrição das doses, desde um paciente recém-nascido até 

o paciente adolescente, difíceis para o médico determinar, muitas vezes extrapolando 

a dose de adultos (CONROY, 2003; CUZZOLIN, 2014). 

 Há uma crítica mundial aos laboratórios farmacêuticos, no que trata da falta de 

apresentações de medicamentos direcionados aos pacientes pediátricos, bem como 

de informações adequadas a respeito das doses e posologia, considerando a fisiologia 

diferenciada durante cada etapa do desenvolvimento da criança. Desta forma, não há 

geração de informações científicas que atendam às exigências e promovam 

autorização de medicamentos para uso na população pediátrica através das agências 

regulatórias (CONROY, 2007; WHO, 2007). 

 Estudo realizado por CUZZOLIN (2014) demonstrou que, apesar das 

mudanças nas agências regulatórias dos Estados Unidos e na Comunidade Europeia, 

criando políticas e estimulando a pesquisa farmacológica na pediatria, poucos estudos 

foram direcionados aos recém-nascidos. No entanto, houve um aumento no registro 

de medicamentos direcionados à pediatria, reduzindo a necessidade de 

medicamentos derivados ou manipulados, mas ainda assim, insuficientes. 

 Conforme a World Health Organization (WHO), dos medicamentos essenciais 

da lista própria, aqueles que possuem relevância para uso pediátrico deveriam constar 

como prioritários nas pesquisas, a fim de documentar informações necessárias. No 

entanto, estes medicamentos continuam sendo utilizados sem estas informações 

(WHO, 2015). 
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 A VGB é um exemplo real deste problema. No Brasil, está registrada apenas a 

apresentação na forma de comprimido. Não está registrada a apresentação de pó 

para o preparo extemporâneo da solução oral, como ocorre na Europa, onde é 

utilizada especificamente para facilitar a administração da dose prescrita e melhorar a 

palatabilidade do medicamento, garantindo mais segurança ao paciente pediátrico. 

Em âmbito nacional, questões relacionadas ao interesse mercadológico das empresas 

farmacêuticas, ou mesmo da falta de demandas específicas dos órgãos regulatórios 

ainda carecem de respostas oportunas.  

 Outro aspecto importante que surge, é a variabilidade de modos de preparo de 

um fármaco quando é necessário derivá-lo. Devido à falta de informações na literatura 

sobre estabilidade, formulações, compatibilidade entre outros, não há uma formulação 

padrão com estes aspectos atendidos. Além disso, o uso de excipientes que possuem 

efeito tóxico a recém-nascidos corrobora esta preocupação (WHO, 2007). Um estudo 

prospectivo realizado em 117 farmácias magistrais (comerciais e institucionais) 

demonstrou que o preparo de solução de citrato de cafeína 20 mg/mL utilizou 

formulações com diferentes excipientes, demonstrando a preocupação da WHO 

citada acima (TREADWAY, 2007). 

 Por isso, o estudo de estabilidade da VGB contemplou apenas o uso de água 

para o preparo das derivações. Na rotina do Hospital de Clínicas, as derivações são 

preparadas somente com água para injetáveis sem o uso de outros excipientes, já que 

as derivações são preparadas como preparações extemporâneas. Em raras 

exceções, quando há necessidade de mascaramento de sabor, ocorre contato do 

enfermeiro ou do farmacêutico clínico solicitando o preparo de derivação com xarope 

simples ou xarope com aromatizante. Nestes casos, é verificado no estudo de 

estabilidade do fármaco em questão, se há informação de incompatibilidade. Vários 

fármacos não podem ser misturados com xarope, pois a sacarose promove interação 

química. É o caso da reação de Maillard que ocorre entre açúcares redutores e o 

grupo amino primário de aminoácidos, por exemplo (YOSHIOKA, 2002). 

 Outro aspecto importante é o preparo de derivações que apresentem risco ao 

pessoal envolvido, como é o caso dos medicamentos citotóxicos. Cuidados com 

proteção individual e área específica, adequada para o preparo, são necessárias para 

garantir a segurança dos envolvidos no processo (CONROY, 2003). A RDC 67/2007 

da ANVISA é a legislação que especifica as condições necessárias para cada grupo 
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de medicamentos, onde o anexo VI normatiza sobre a manipulação das derivações 

na farmácia magistral. 

 Verifica-se, portanto, que apesar dos esforços das agências regulatórias de 

outros países estimularem estudos que envolvam o uso de medicamentos na 

população pediátrica, ainda é pouco em relação às necessidades. No Brasil, ainda há 

falta de muitas apresentações de medicamentos que atendam a este público, levando 

obrigatoriamente à derivação de comprimidos e cápsulas, a fim de atender às 

necessidades terapêuticas da pediatria. Por isso, é inevitável a busca de informações 

a respeito de estudos de estabilidade de preparações pediátricas e esforços neste 

sentido continuam sendo necessários.  
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7. CONCLUSÕES 
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7. CONCLUSÕES 

 

- O método em CLAE para análise da VGB foi covalidado e apresentou especificidade, 

linearidade, precisão e exatidão adequados; 

 

- As derivações de VGB não apresentaram redução de teor maior do que o 

especificado na Farmacopeia Britânica 2016, até o tempo de 21 dias, em temperatura 

ambiente e refrigerada; 

 

- As derivações de VGB apresentaram redução de teor maior do que o especificado 

na Farmacopeia Britânica 2016, a partir do tempo de 7 dias, armazenados em 

temperatura de 40 °C; 

 

- As derivações de VGB não apresentaram redução de teor maior do que o 

especificado à variação permitida até o tempo de 21 dias para as embalagens de vidro 

e de PET âmbar; 

 

- A variação de teor de VGB entre o tipo de embalagem (vidro e PET) no tempo de 21 

dias é inferior a 1%, em temperatura ambiente e refrigerada; 

 

- O pH das preparações extemporâneas apresentou redução do valor inicial nos dois 

tipos de recipientes avaliados em temperatura ambiente e a 40 °C. O 

acondicionamento das amostras em refrigeração apresentou menor queda do valor 

inicial sugerindo maior estabilidade das preparações extemporâneas; 

 

- Os resultados obtidos podem servir de subsídio para preparações pediátricas 

extemporâneas de VGB na rotina hospitalar, garantindo maior segurança no preparo 

e eficácia no tratamento das síndromes epilépticas. 
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