
inTrodução
Os	estudos	de	estabilidade	em	produtos	 farmacêuticos	permi-
tem	evidenciar	 de	que	 forma	a	qualidade	do	produto	 se	man-
tém	ao	longo	do	tempo,	sob	a	infl	uência	de	diferentes	factores	
ambientais	tais	como	a	temperatura,	a	humidade	e	a	exposição	
à	luz.1	A	realização	de	estudos	de	estabilidade	visa	o	estabeleci-
mento	de	prazos	de	validade	e	a	determinação	das	condições	de	
armazenamento	adequadas.
Os	requisitos	regulamentares	aplicáveis	à	realização	destes	estu-
dos	nos	países	da	Comunidade	Europeia	estão	defi	nidos	em	dois	
grupos	de	documentos:	O	Eudralex	–	Volume	IV	–	Guia	Comunitá-
rio	para	o	Bom	Fabrico	de	Medicamentos	(GMP)	e	as	“Guidelines”	
ICH	Q1A	a	Q1F,	(International Conference on Harmonization),	ela-
boradas	com	o	objectivo	de	harmonizar	os	requisitos	a	aplicar	nas	
três	principais	regiões	do	globo	(Europa,	Estados	Unidos	e	Japão).	
A	zona	climática	na	qual	o	produto	será	comercializado	condicio-
na	o	delineamento	do	estudo	de	estabilidade,	 nomeadamente	
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a	condição	de	temperatura	e	humidade	utilizada	no	armazena-
mento	das	amostras.2	Estão	identifi	cadas	4	zonas	climáticas	di-
ferentes	a	nível	mundial,	em	função	do	historial	de	temperatura	
e	humidade	registadas:	(zona	I	“Moderada”,	zona	II	“Subtropical”,	
zona	III	“Quente	e	seco”	e	zona	IV	“Tropical”).	Uma	parcela	subs-
tancial	do	mercado	farmacêutico	está	incluída	nas	zonas	climá-
ticas	I	e	II,	para	as	quais	as	condições	a	adoptar	no	âmbito	dos	
estudos	de	estabilidade	foram	uniformizadas	na	última	revisão	
da	“Guideline”	ICH	Q1A.3

A	 forma	 farmacêutica	do	produto	e	a	substância	activa	que	o	
constitui	condicionam	a	natureza	dos	testes	a	realizar,	bem	como	
a	duração	do	estudo	de	estabilidade.	Para	avaliar	as	possíveis	
alterações	 físicas,	 químicas	 e	 microbiológicas	 com	 impacto	 na	
qualidade,	 segurança	e	efi	cácia	do	produto,	 são	 realizados	en-
saios	com	uma	periodicidade	pré-defi	nida,	os	quais	se	encontram	
sumarizados	na	tabela	1.2	Para	facilitar	a	sua	leitura,	os	testes	
encontram-se	segregados	pelo	tipo	de	alteração	no	produto:

Tabela 1  ‑ TesTes para caracTerização das alTerações dos medicamenTos ao longo da sua validade

alTerações Físicas alTerações Químicas alTerações microbiolÓgicas

Aspecto,	cor	e	odor
pH
Viscosidade	e	densidade
Massa	média
Cor	e	limpidez	de	solução
Número	de	partículas	e	distribuição	do	tamanho	de	partícula
Desagregação	e	dissolução
Dureza	e	friabilidade
Teor	em	água

Doseamento	de	substância	activa
Determinação	de	produtos	de	degradação
Doseamento	de	conservante
Determinação	de	produtos	de	degradação	

dos	conservantes
Doseamento	de	antioxidantes

Ensaio	de	esterilidade
Doseamento	de	endotoxinas
Ensaio	de	controlo	microbiológico	de	produtos	

não	obrigatoriamente	estéreis
Ensaio	de	efi	cácia	de	conservantes

Os	estudos	de	estabilidade	constituem	uma	parte	importante	do	
desenvolvimento	de	um	novo	produto	farmacêutico,	bem	como	
da	 monitorização	 do	 produto	 na	 sua	 fase	 de	 comercialização.	
Neste	artigo	vamos	desenvolver	o	delineamento	do	estudo	de	
estabilidade,	a	seguir	em	cada	uma	destas	fases.

Fase de desenvolvimenTo e submissão Às enTidades 
compeTenTes
Durante	o	desenvolvimento	de	um	novo	medicamento	é	neces-
sário	efectuar	um	conjunto	alargado	de	ensaios	de	estabilidade,	
de	modo	a	que	o	fabricante	adquira	um	profundo	conhecimento	
das	características	do	produto	e	da	forma	como	estas	são	in-
fl	uenciadas	pelas	 condições	ambientais.	Adicionalmente,	 atra-
vés	dos	resultados	obtidos	nestes	estudos	de	avaliação	inicial	
da	estabilidade,	o	fabricante	propõe	uma	validade	e	defi	ne	as	
condições	de	armazenamento	às	entidades	competentes.
Na	fase	de	desenvolvimento,	são	realizados	os	seguintes	es-
tudos:3-6

–	 Teste	de	degradação	forçada	à	substância	activa	com	os	se-
guintes	objectivos:

	Identifi	car	os	potenciais	degradados	da	substância	activa	e	
as	condições	de	degradação,	fornecendo	informação	sobre	
o	desenvolvimento	e	validação	do	processo	de	 fabrico	e	
das	condições	de	armazenamento	do	medicamento;

	Avaliar	a	capacidade	de	os	métodos	analíticos	desenvolvi-
dos	serem	indicadores	de	estabilidade;

	Identifi	car	quais	os	factores	ambientais	que	potencialmente	
podem	 infl	uenciar	 a	 estabilidade	 da	 substância	 activa	 e	
defi	nir	quais	os	materiais	de	embalagem	mais	adequados	
para	proteger	o	produto,	permitindo	a	extrapolação	da	in-
formação	obtida	para	o	produto	formulado.

–	 Teste	de	Fotoestabilidade	–	realizado	em	pelo	menos	um	lote	
do	produto	farmacêutico,	de	acordo	com	os	requisitos	da	“Gui-
deline”	ICH	Q1B,	cujo	objectivo	é	demonstrar	que	a	 luz	não	
provoca	alterações	no	produto.



–	 Estabilidade	em	uso	–	Este	estudo	deve	ser	efectuado	sem-
pre	que	se	avalia	a	estabilidade	de	um	recipiente	multidose,	
simulando	a	sua	utilização	normal,	e	tem	por	objectivo	deter-
minar	o	prazo	de	validade	após	abertura.	

–	 Testes	realizados	em	3	lotes	primários	(a)	do	produto	que	deve-
rão	obedecer	às	seguintes	premissas:
	O	processo	de	fabrico	utilizado	para	a	produção	dos	lotes	

primários	deve	mimetizar	o	processo	de	fabrico	industrial;
	Os	lotes	primários	devem	ter	a	mesma	formulação	e	o	mes-

mo	material	de	acondicionamento	primário	que	o	produto	
comercial;

	Dos	 3	 lotes	 pelo	 menos	 dois	 devem	 ser	 à	 escala	 piloto,	
sendo	que	o	terceiro	poderá	ter	menor	tamanho,	se	devida-
mente	justificado;

	Os	lotes	primários	deverão	ser	fabricados,	sempre	que	pos-
sível,	com	diferentes	lotes	de	substância	activa;

	Os	estudos	devem	ser	efectuados	para	cada	dosagem	e	

tipo	de	material	de	acondicionamento	primário.	A	extensão	
destes	 estudos	 pode	 ser	 reduzida	 através	 da	 aplicação	
de	vários	delineamentos	alternativos	definidos	na	 “Guide-
line”	ICH	Q1D	(Bracketing	e	Matrixing),	que	permitem	uma	
redução	considerável	nos	custos	sem	perda	significativa	de	
informação.

O	estudo	de	estabilidade,	realizado	nos	3	lotes	primários	do	pro-
duto,	deve	 incluir	ensaios	de	estabilidade	a	tempo	real,	efectu-
ados	em	amostras	armazenadas	nas	condições	ambientais	da	
zona	climática	na	qual	o	produto	vai	ser	comercializado,	e	ensaios	
de	estabilidade	em	condição	acelerada,	testando	amostras	sub-
metidas	a	condições	ambientais	extremas.7

A	tabela	22,3	define	as	condições	para	realização	de	um	estudo	
de	estabilidade	para	um	novo	produto	farmacêutico	a	ser	comer-
cializado	em	Portugal,	à	temperatura	ambiente,	bem	como	a	sua	
duração	mínima	para	submissão	às	entidades	competentes:

Tabela 2 ‑ Tempos e condições dos esTudos de esTabilidade nas zonas climáTica i e ii

Tipo de esTudo
(zona i e ii)

condições armazenagem
período mínimo coberTo pelos 

dados de submissão (meses) Tempos de TesTe
TemperaTura Humidade relaTiva

Tempo	Real
25	±2°C

ou
30	±2°C

60	±5%
ou

65	±5%
12

A	cada	3	meses	no	1º	ano;
A	cada	6	meses	no	2º	ano;

Anualmente	até	fim	validade

Intermédia 30	±2°C 65	±5% 6 0,	6,	9,	12

Acelerada 40	±2°C 75	±5% 6 0,	3,	6

Sempre	que	os	resultados	obtidos	após	6	meses	em	condição	
acelerada	 evidenciem	 alterações	 significativas,	 é	 necessário	 in-
cluir	no	estudo	ensaios	de	estabilidade	realizados	com	amostras	
armazenadas	em	condições	ambientais	intermédias.
Considera-se	alteração	significativa	quando:3

	Existe	uma	variação	de	5%	relativamente	ao	doseamento	ini-
cial	ou	o	valor	obtido	está	fora	da	especificação	adoptada;

	Existência	de	produto	de	degradação	acima	do	critério	de	aceitação;
	Resultado	fora	de	especificação	para	aparência,	atributos	físi-

cos	e	testes	funcionais	(excepto	se	expectável);
	Valor	fora	de	especificação	para	pH	(se	aplicável);
	Falha	em	cumprir	critério	de	dissolução	para	12	unidades	(se	

aplicável).

avaliação dos resulTados de esTabilidade
A	validade	dos	produtos	 farmacêuticos	é	estabelecida	a	partir	
dos	resultados	obtidos	nos	estudos	de	estabilidade,	empregan-
do,	sempre	que	possível	e	aplicável,	procedimentos	estatísticos	
apropriados,	tais	como	a	regressão	linear,	testes	de	agrupamen-
to	 e	 modelação	 estatística.	 Esta	 avaliação	 estatística	 permite,	
por	extrapolação	dos	dados	existentes,	verificar	a	hipótese	de	
aumentar	a	validade	para	além	dos	dados	laboratoriais	existen-
tes	e	demonstrar	que	cada	um	dos	três	lotes	em	estudo	suporta	
o	prazo	de	validade	extrapolado.	
A	 “Guideline”	 ICH	 Q1E	 apresenta	 uma	 árvore	 de	 decisão	 que	
fornece	 instruções,	passo	por	passo,	sobre	a	abordagem	e	os	
testes	estatísticos	a	efectuar	para	sustentar	o	prazo	de	validade	
proposto	para	o	produto:8

•	 Nos	casos	em	que	os	resultados	da	estabilidade	de	longa	duração	
e	da	estabilidade	acelerada	não	revelam	alterações	significativas,	
nem	variabilidade	entre	os	lotes,	é	possível,	por	extrapolação	dos	
dados	existentes,	definir	um	prazo	de	validade	mais	longo,	sem	
necessidade	de	recorrer	a	outros	testes	estatísticos;

•	 Sempre	que	os	resultados	da	estabilidade	de	longa	duração	e	
da	estabilidade	acelerada	revelam	alterações	significativas	ou	
variabilidade	entre	os	lotes,	são	aplicáveis	testes	estatísticos	
para	 factor	 testado,	 tendo	em	conta	os	 resultados	de	 cada	
lote	em	estudo,	de	forma	a	sustentar	o	prazo	de	validade	pro-
posto.	Nestes	casos	torna-se	necessário	recorrer	 igualmente	
aos	dados	de	estabilidade	intermédia.

Fase de comercialização
Uma	vez	concedida	a	autorização	de	introdução	no	mercado	com	
a	aprovação	do	prazo	de	validade	e	das	condições	de	armazena-
mento	do	produto,	o	fabricante	assume	o	compromisso	de	con-
tinuar	a	realização	dos	estudos	de	estabilidade.	Tendo	em	conta	
que	muitas	vezes	é	concedida	a	autorização	para	iniciar	a	comer-
cialização	apenas	com	12	meses	de	dados	de	estabilidade	e	em	
lotes	piloto,	é	importante	garantir	a	conclusão	do	estudo,	subme-
tendo	posteriormente	às	entidades	 competentes	os	dados	de	
estabilidade	dos	3	primeiros	lotes	industriais	fabricados.	
Adicionalmente,	o	fabricante	deverá	continuar	a	conduzir	estudos	
de	estabilidade,	designados	por	Estabilidade	“On-Going”,	que	per-
mitem	monitorizar	o	produto	no	seu	material	de	acondicionamento	
final	e	concluir	que	este	se	mantém	dentro	das	especificações,	nas	
condições	de	armazenamento	apropriadas	para	o	prazo	de	valida-
de	estipulado.	O	número	de	lotes	e	a	frequência	de	análise	devem	
fornecer	dados	suficientes	para	efectuar	uma	análise	de	tendên-
cias	e	devem	constituir	pelo	menos	um	 lote	por	ano	para	cada	
dosagem	e	para	cada	material	de	acondicionamento	primário.3

A	realização	dos	estudos	de	estabilidade	ao	longo	de	todo	o	ciclo	
de	vida	de	um	produto	farmacêutico	é	essencial,	uma	vez	que	
permite	avaliar	o	controlo	do	seu	processo	de	fabrico	e	garantir	a	
disponibilização	ao	doente	de	um	produto	farmacêutico	seguro,	
eficaz	e	com	qualidade	até	ao	final	da	sua	validade.

(a)	Lote	que	representa	uma	quantidade	mínima	equivalente	a	10%	do	lote	industrial	previsto,	
ou	quantidade	equivalente	à	capacidade	mínima	do	equipamento	industrial	a	ser	utilizado
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A	epilepsia	é	uma	doença	neurológica	que	se	caracteriza	pela	
recorrência	de	crises	com	descarga	neuronal,	com	ou	sem	con-
vulsões.	As	crises	epilépticas	podem	ser	classificadas	em:
–	 crises	focais	(parciais),	 i.	e.,	origem	localizada	num	hemisfé-

rio:	com	ou	sem	comprometimento	da	consciência	(simples	
ou	complexas).	Estas	podem	evoluir	para	crises	convulsivas	
bilaterais	(generalização	secundária);

–	 crises	generalizadas,	com	origem	em	ambos	os	hemisférios:	
ausências	(típicas,	atípicas,	ausências	com	características	es-
peciais),	crises	tónico-clónicas,	crises	tónicas,	crises	clónicas,	
crises	atónicas	e	mioclónicas;

–	 desconhecidas	(evidência	insuficiente	para	caracterizar	como	
focal,	generalizada	ou	ambas).

No	rol	das	formas	de	epilepsia	encontra-se	a	Síndrome	de	Len-
nox-Gastaut	(SLG).1-3

Os	 fármacos	antiepilépticos	 (AE),	até	ao	final	da	década	de	80,	
limitavam-se	ao	fenobarbital,	primidona,	fenitoína,	carbamazepina,	
ácido	valpróico	e	derivados,	e	etossuximida.	Não	curam	a	epilepsia,	
mas	são	eficazes	no	controlo	da	 repetição	de	crises	na	maioria	
dos	pacientes.	Porém,	muitos	doentes	mantêm	crises	refractárias	
ou	manifestam	efeitos	adversos	intoleráveis.	Por	isso,	a	partir	dos	
anos	90,	surgem	novos	fármacos.	As	moléculas	mais	recentes	de-
monstraram	uma	eficácia	semelhante	à	dos	AE	clássicos,	com	van-
tagens,	pelo	menor	risco	de	efeitos	secundários,	nas	interacções	
medicamentosas	mínimas	e	na	menor	indução/inibição	enzimática.	
Os	novos	AE,	ao	aumentarem	as	opções	terapêuticas,	confrontam	
os	farmacêuticos	com	a	necessidade	de	se	familiarizarem	com	a	
sua	eficácia,	tolerância	e	propriedades	farmacocinéticas.4,5

leveTiraceTam
O	levetiracetam	(LVT)	é	um	fármaco	aprovado	como	monotera-
pia	no	tratamento	de	crises	focais,	com	ou	sem	generalização	
secundária,	em	doentes	a	partir	dos	16	anos.	Como	terapêutica	
adjuvante	é	indicado	no	tratamento	de:	i	–	crises	focais,	com	ou	
sem	generalização	secundária,	em	indivíduos	a	partir	de	1	mês	
de	idade;	 ii	–	crises	mioclónicas	na	epilepsia	mioclónica	 juvenil	
em	pacientes	a	partir	dos	12	anos	e	iii	–	crises	generalizadas	tó-
nico-clónicas	primárias	em	indivíduos	a	partir	dos	12	anos.	Pen-
sa-se	que	o	seu	mecanismo	de	acção	envolve	a	interacção	com	
a	proteína	2A	da	vesícula	sináptica	(proteína	envolvida	na	exoci-
tose	dos	neurotransmissores).	O	LVT	é	rapidamente	absorvido	
com	uma	biodisponibilidade	próxima	de	100%	após	administra-
ção	por	 via	 oral.	As	 concentrações	plasmáticas	máximas	 são	
atingidas	cerca	de	1	h	após	a	administração.	A	semivida	plas-
mática	nos	adultos	é	de	6-8	h,	não	se	ligando	o	fármaco	signifi-
cativamente	às	proteínas	plasmáticas	(<	10%).	A	principal	via	de	
excreção	do	LVT	e	do	seu	metabolito	primário	é	a	via	urinária.	O	
metabolito	resulta	da	hidrólise	num	vasto	número	de	tecidos,	in-
cluindo	as	células	sanguíneas,	estando	ausente	o	metabolismo	
hepático.	As	 reacções	adversas	do	LVT	mais	 frequentemente	
relatadas	foram	sonolência,	astenia,	tonturas,	cefaleias	e	infec-
ção	(principalmente	do	tracto	respiratório	superior).	Referem-se	
perturbações	comportamentais	(agitação,	ansiedade,	hostilida-
de,	variações	do	humor	e	depressão),	dificuldades	de	coordena-
ção	(ataxia,	perturbação	da	marcha)	e,	raramente,	perturbações	
psicóticas.	Não	foram	reportadas	interacções	significativas	do	
LVT	com	a	co-administração	de	outros	fármacos.
Além	da	vantagem	de	um	perfil	farmacocinético	favorável	e	uma	
elevada	margem	terapêutica,	o	LVT	oferece	a	possibilidade	de	
uma	rápida	titulação	da	dose.2,5-9

zonisamida
A	zonisamida	(ZNM)	tem	indicação	de	terapêutica	coadjuvante	no	
tratamento	de	crises	focais,	com	ou	sem	generalização	secundá-
ria,	em	doentes	adultos	 (mais	de	18	anos).	Apresenta	uma	uti-
lização	off-label	na	doença	bipolar,	dor	crónica	e	enxaquecas.	O	
fármaco	bloqueia	os	canais	de	sódio	e	de	cálcio	dependentes	da	
voltagem,	evitando	que	a	actividade	eléctrica	anormal	das	célu-
las	neuronais	se	propague	através	do	cérebro.	Possui	 também	
efeito	 na	 inibição	 neuronal	 mediada	 pelo	 ácido	 gama-aminobu-
tírico	(GABA).	Via	oral,	a	ZNM	é	rápida	e	quase	completamente	
absorvida,	com	uma	concentração	plasmática	máxima	entre	2-5		
h	e	uma	biodisponibilidade	de	cerca	de	100%.	O	AE	liga-se	40-	
-60%	às	proteínas	plasmáticas	e	é	extensivamente	metabolizado.	
A	sua	semivida	é	prolongada	(50-70	h)	na	ausência	de	indutores	
da	CYP3A4.	A	principal	via	de	excreção	dos	metabolitos	e	do	fár-
maco	original	é	a	urinária.	Para	este	fármaco	encontram-se	descri-
tos	efeitos	secundários	que	incluem	sonolência,	tonturas,	ataxia	e	
anorexia.	Foram	relatados	casos	de	temperatura	corporal	elevada,	
principalmente	em	doentes	pediátricos.	Sendo	a	ZNM	um	deriva-
do	das	sulfonamidas,	o	seu	uso	é	contra-indicado	em	pacientes	
com	hipersensibilidade	conhecida	a	estas	substâncias.	A	molécula	
não	induz	o	seu	próprio	metabolismo	e	não	parece	afectar	a	far-
macocinética	dos	contraceptivos	orais	ou	de	outros	AE.
Com	o	benefício	de	poder	ser	administrada	em	uma	toma	diária,	
devido	a	uma	semivida	prolongada,	a	ZNM	é	eficaz	em	muitos	
tipos	de	crises,	nomeadamente	nas	crises	mioclónicas	(particu-
larmente	resistentes	aos	tratamentos).2,4,5,7,9-12

pregabalina
A	pregabalina	(PGB)	é	usada	em	pacientes	com	mais	de	18	anos	
no	 tratamento	 da	 dor	 neuropática	 periférica	 e	 central	 (neuro-
patia	diabética,	nevralgia	pós-herpética	e	 lesão	da	medula	es-
pinal).	É	um	AE	autorizado	na	terapêutica	adjuvante	de	crises	
focais,	com	ou	sem	generalização	secundária.	Também	é	eficaz	
no	tratamento	da	perturbação	de	ansiedade	generalizada.	É	um	
análogo	do	GABA	e	liga-se	à	subunidade	α2-δ	pré-sináptica	dos	
canais	 de	 cálcio	 dependentes	 da	 voltagem,	 resultando	 na	 re-
dução	da	libertação	de	neurotransmissores	como	o	glutamato,	
a	noradrenalina,	a	serotonina,	a	dopamina	e	a	substância	P.	O	
fármaco	é	rapidamente	absorvido,	por	via	oral,	possuindo	uma	
biodisponibilidade	≥	90%.	A	concentração	plasmática	máxima	
é	atingida	aproximadamente	1	h	após	a	sua	administração.	O	
composto	não	se	liga	às	proteínas	plasmáticas	e	não	sofre	me-
tabolização	hepática	significativa.	O	tempo	de	semivida	é	cerca	
de	6	h	e	 aproximadamente	98%	do	 fármaco	é	eliminado,	 na	
urina,	inalterado.	Pode	provocar	efeitos	indesejáveis	como	so-
nolência,	tonturas,	xerostomia,	edema,	afecções	oculares	(visão	
turva	e	diplopia),	aumento	de	peso	e	perturbações	da	atenção.
A	PGB	tem	uma	farmacocinética	previsível	e	favorável.	Com	uma	
metabolização	negligenciável	e	não	se	fixando	às	proteínas	plas-
máticas,	são	improváveis	as	interacções	fármaco-fármaco.2,7,13,14

ruFinamida
A	rufinamida	(RUF)	é	um	fármaco	órfão	usado	no	tratamento	
coadjuvante	das	 crises	epilépticas	associadas	 com	a	SLG	em	
doentes	com	idade	≥	4	anos.	O	seu	mecanismo	de	acção	tra-
duz-se	no	prolongamento	do	estado	inactivo	dos	canais	de	só-
dio	das	membranas	neuronais,	reduzindo,	como	consequência,	
a	sua	excitabilidade.	Após	administração	oral,	a	biodisponibilida-
de	da	RUF	é	aproximadamente	de	85%	e	os	níveis	plasmáticos	
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máximos	são	alcançados	em	4-6	h.	Uma	fracção	do	AE,	cerca	
de	34%,	liga-se	às	proteínas	séricas.	A	semivida	é	de	aproxima-
damente	6-10	h,	sendo	o	fármaco	extensivamente	metaboliza-
do	no	fígado.	A	principal	via	de	metabolização	é	a	hidrólise	do	
grupo	carboxilamida,	não	dependendo	da	mediação	do	citocro-
mo	P450.	Cerca	de	85%	da	dose	do	fármaco	é	excretada	por	
via	renal.	As	reacções	adversas	relatadas	com	a	RUF	 incluem	
sonolência,	náuseas,	vómitos,	cefaleias,	 fadiga	e	tonturas.	As	
concentrações	de	RUF	podem	aumentar	com	a	associação	do	
ácido	valpróico	(interacção	mais	pronunciada	em	doentes	com	
peso	corporal	<	30	kg)	ou	da	lamotrigina.	Na	co-administração	
com	a	carbamazepina,	a	vigabatrina,	o	fenobarbital,	a	fenitoína	
e	a	primidona,	as	concentrações	da	RUF	podem	ser	diminuídas.	
A	RUF	pode	ainda	diminuir	a	depuração	da	fenitoína,	aumentan-
do	as	concentrações	plasmáticas	da	última.	Na	administração	
concomitante	com	contraceptivos	hormonais,	aconselha-se,	de-
vido	a	diminuição	da	sua	eficácia,	a	utilização	de	um	método	
contraceptivo	adicional	(não-hormonal).
A	RUF	integra-se	no	pequeno	grupo	de	fármacos	que	demons-
traram	ser	eficazes	em	quadros	de	SLG	inadequadamente	con-
trolados	com	os	AE	convencionais	(ácido	valpróico/valproato	de	
sódio	e	benzodiazepinas).2,7,10,14,15

lacosamida
A	 lacosamida	 (LCM)	é	 indicada	 como	 terapêutica	adjuvante	no	
tratamento	de	crises	focais,	com	ou	sem	generalização	secundá-
ria,	em	pacientes	a	partir	dos	16	anos.	É	um	aminoácido	funcio-
nalizado,	cujo	mecanismo	de	acção	se	crê	aumentar	a	inactivação	
lenta	dos	canais	de	sódio	dependentes	da	voltagem,	reduzindo	
a	excitabilidade	das	membranas	celulares.	Liga-se	selectivamen-
te	à	proteína	mediadora	da	resposta	à	colapsina	de	tipo	2,	uma	
fosfoproteína	implicada	na	diferenciação	neuronal,	polarização	e	
controlo	do	crescimento	axonal,	permanecendo	desconhecido	o	
seu	papel	no	controlo	das	crises	epilépticas.	O	fármaco	é	rápida	
e	completamente	absorvido,	 tendo	uma	biodisponibilidade	oral	
de	aproximadamente	100%.	A	concentração	plasmática	máxima	
ocorre	entre	as	0,5-4	h	após	administração	oral.	A	ligação	da	LCM	
às	proteínas	plasmáticas	é	 inferior	a	15%	e	aproximadamente	
95%	da	dose	oral	é	excretada	na	urina	(LCM	inalterada	≈	40%,	e	
o	seu	metabolito	O-desmetil,	formado	pela	isoenzima	CYP2C19,	
<	30%).	O	tempo	de	semivida	é	cerca	de	12-13	h.	Tonturas,	cefa-
leias,	diplopia,	visão	turva,	sonolência,	fadiga,	ataxia,	tremor,	náu-
seas,	nistagmo	e	vómitos	foram	alguns	dos	efeitos	indesejáveis	
relatados	aquando	da	administração	da	LCM.	A	sua	administra-
ção	associa-se	a	um	aumento	do	intervalo	PR,	no	electrocardio-
grama,	relacionado	com	a	dose.	A	existência	de	bloqueio	auriculo-
-ventricular	(AV),	de	segundo	ou	terceiro	grau,	é	contra-indicação	
para	o	tratamento	com	a	LCM.
A	 seu	 favor,	 a	 LCM	 tem	 um	 perfil	 toxicológico	 aceitável	 e	 um	
baixo	 potencial	 de	 interacções	 farmacológicas,	 algo	 relevante	
considerando	a	sua	utilização	em	pacientes	polimedicados	com	
fármacos	AE.2,7,10,14,16,17

aceTaTo de eslicarbazepina
O	acetato	de	eslicarbazepina	(ESL)	encontra-se	aprovado	na	te-
rapêutica	 adjuvante	 nas	 crises	 epilépticas	 focais,	 com	 ou	 sem	
generalização	secundária,	em	doentes	adultos	(≥	18	anos).	Estru-
turalmente	relacionado	com	a	carbamazepina	e	a	oxcarbazepina,	
é	o	pró-fármaco	da	eslicarbazepina	(S-licarbazepina).	É	este	meta-
bolito	que	bloqueia	os	canais	de	sódio	dependentes	da	voltagem.	
Interagindo	com	os	canais,	estabiliza-os	no	seu	estado	inactivo,	
impedindo	assim	o	disparo	neuronal	sustentado	e	repetitivo.	Após	
a	administração	oral,	o	ESL	é	rápido	e	extensivamente	biotrans-
formado	(cerca	de	95%)	por	esterases	intestinais	e	hepáticas	no	
seu	metabolito	primário,	a	eslicarbazepina.	Os	metabolitos	secun-

dários	são	a	R-licarbazepina	e	oxcarbazepina	 (também	utilizada	
como	AE).	Ao	contrário	da	carbamazepina,	o	acetato	de	eslicarba-
zepina	não	é	convertido	em	carbamazepina-10,11-epóxido	(meta-
bolito	tóxico)	e	não	afecta	o	seu	próprio	metabolismo.	A	ligação	
da	eslicarbazepina	às	proteínas	plasmáticas	é	relativamente	baixa	
(≈	30%)	e	a	semivida	é	de	20-24	h	na	administração	crónica.	A	
eslicarbazepina	e	os	metabolitos	do	ESL	são	essencialmente	ex-
cretados	na	urina.	Em	doentes	tratados	com	ESL	observaram-se	
reacções	adversas	como	tonturas,	sonolência,	cefaleias,	náuseas,	
diplopia,	dificuldade	de	coordenação	e	vómitos.	O	bloqueio	AV	de	
segundo	ou	terceiro	grau	corresponde	a	uma	contra-indicação	de	
utilização	do	ESL.	O	risco	potencial	de	desencadear	hiponatremia	
constitui	outra	limitação	deste	AE.	O	ESL	possui	interacções	com	
outros	fármacos,	incluindo	AE.	Fármacos	que	são	metabolizados	
pelo	CYP3A4	e	pelas	UDP-glucuronil-transferases	(o	seu	metabo-
lismo	pode	ser	induzido),	ou	pelo	CYP2C19	(o	metabolismo	pode	
estar	 inibido)	podem	requerer	ajuste	das	doses	quando	usados	
concomitantemente	 com	o	ESL.	A	administração	concomitante	
com	oxcarbazepina	não	é	recomendada.	A	dose	do	ESL	pode	ne-
cessitar	de	ser	aumentada	e	a	dose	de	fenitoína	pode	ter	de	ser	
diminuída	quando	são	associados	os	dois	fármacos.	É	de	esperar	
interacção	entre	o	ESL	e	a	lamotrigina,	podendo	esta,	devido	à	
variabilidade	interindividual,	ser	clinicamente	relevante	em	alguns	
indivíduos.	Poderá	ser	necessário	o	aumento	da	dose	de	ESL	na	
co-administração	com	a	carbamazepina,	existindo	ainda	um	risco	
de	aumento	de	reacções	adversas	(diplopia,	alterações	da	coorde-
nação	e	tonturas).	A	administração	do	ESL	pode	reduzir	a	eficácia	
dos	contraceptivos	orais	aquando	da	sua	associação.
Como	principais	benefícios,	o	ESL	não	é	metabolizado	no	10,11-
epóxido	tóxico	e	não	afecta	o	seu	próprio	metabolismo	ou	de-
puração.	É	ainda,	predominantemente,	o	pró-fármaco	do	enanti-
ómero	farmacologicamente	mais	activo,	a	S-licarbazepina.7,14,18

A	 epilepsia	 é	 uma	 situação	 médica	 grave	 para	 a	 qual	 o	 de-
senvolvimento	de	novos	fármacos	AE	expandiu	as	opções	te-
rapêuticas	 e	 proporcionou	 vantagens	 para	 os	 doentes.	 Têm	
globalmente	maior	espectro	de	actividade,	menos	interacções	
medicamentosas	e	menos	reacções	adversas.	Todavia,	os	en-
saios	que	comparam	a	eficácia	e	a	tolerância	das	novas	molé-
culas	em	monoterapia	são	escassos,	limitando	e	dificultando	as	
decisões	terapêuticas	dos	profissionais	de	saúde.

Joana pais
Farmacêutica
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