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“A tarefa não é tanto ver aquilo que ninguém viu,  

mas pensar o que ninguém ainda pensou  

sobre aquilo que todo o mundo vê.” 

 

Arthur Schopenhauer 

 

Para os doentes e pelos doentes… 

Porque não existe nada mais nobre  

que aliviar o sofrimento de alguém. 



 

Formulação de Pastilhas Moles para o Tratamento da Mucosite Oral 4 

 

Resumo 

 
O tratamento da mucosite oral é um desafio para todos os profissionais de saúde uma vez 

que as suas lesões são frequentemente muito dolorosas. Deste modo, pode haver um 

compromisso da nutrição, higiene oral e um risco aumentado para o desenvolvimento de 

infecções orais. O tratamento atual da mucosite oral consiste em colutórios contendo um 

anestésico local (lidocaína) e um antifúngico (nistatina), os quais apresentam uma acção 

limitada devido ao curto tempo de contacto entre a solução e a mucosa, à palatabilidade 

inadequada ou à dificuldade em bochechar. Estes aspectos tornam premente o 

desenvolvimento de formas farmacêuticas orais que melhorem a adesão à terapêutica, 

facilitem a administração, proporcionem regimes terapêuticos simples e garantam a 

eficácia do medicamento.  

As pastilhas são preparações sólidas que atuam por dissolução ou desagregação 

controlada na cavidade oral, podendo constituir uma alternativa eficaz aos colutórios, 

sobretudo pela sua versatilidade de aplicação, comodidade de administração e maior 

tempo de permanência na cavidade oral. Deste modo, o presente trabalho teve como 

objectivo o desenvolvimento e estudos de estabilidade e caracterização de uma 

formulação inovadora de pastilhas moles contendo nistatina e lidocaína para o tratamento 

da mucosite oral.  

Para o efeito foram formuladas pastilhas moles contendo lidocaína (0,25 g/g pastilha) e 

nistatina (0,4 g/g pastilha). Os estudos incluíram a optimização das propriedades físico-

químicas e farmacotécnicas das pastilhas, através da utilização de diversos excipientes 

(gelatina, polietilenoglicol, sacarose, glicerina e goma-arábica), acompanhada de um 

controlo farmacotécnico realizado de acordo com os requisitos da FP 9 para as 

preparações bucais. Foram igualmente realizados ensaios de análise de textura e 

aspereza das pastilhas, ensaios de desagregação, e dissolução em saliva artificial, 

actividade antifúngica da formulação e, recorrendo à técnica de calorimetria diferencial de 

varrimento, foi possível avaliar possíveis incompatibilidades entre excipientes e 

substâncias activas da formulação. Os ensaios de estabilidade físico-química e 

microbiológica foram efectuados nos dias 1, 15 e 30. 

Foram produzidas pastilhas moles, estáveis, com uma palatabilidade e pH apropriados à 

administração oral. As pastilhas apresentam características farmacotécnicas adequadas, 

designadamente, uniformidade de massa e de teor, tempos de desagregação, velocidade 

de dissolução e qualidade microbiológica.  
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Usando uma técnica facilmente executável em farmácia hospitalar foi desenvolvida uma 

formulação de pastilhas, com potencial para ser utilizada na veiculação de nistatina e 

lidocaína  

O processo de aplicação clínica permitirá validar a eficácia clínica e optimizar a frequência 

de administração. 

 

Palavras-chave: 

Mucosite oral, pastilhas moles, nistatina, lidocaína 
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Abstract 

 

Oral mucositis is often challenging to manage as its lesions can be very painful. 

Consequently, it can compromise nutrition and oral hygiene as well as increase the risk for 

infection. It is important to develop oral formulations that enhance therapy compliance, 

improve the administration and ensure the effectiveness of the drug. 

Lozenges are solid products that act by slow dissolution and disintegration in the oral 

cavity. Are described as an effective alternative to mouthwash, especially for its versatility, 

ease of administration and extended time in the oral cavity. 

The present work describes the development and stability studies of an innovative 

formulation of nystatin and lidocaine lozenges for the treatment of oral mucositis. An 

optimized lozenge formulation was developed, using different excipients such as gelatine, 

polyethylene glycol, sucrose, glycerine and arabic gum. The aim was to obtain chemical 

and physical properties suitable for the administration, storage, and therapeutic compliance. 

Full pharmaceutical quality testing specific for this dosage form was carried out, including 

disintegration and dissolution testing performed with artificial saliva, texture profile analysis, 

DSC (to determine possible incompatibilities between actives and excipients), grittiness and 

an antifungal activity testing. Appropriate stability-indicating analytical methodology (HPLC) 

was developed to quantify nystatin and lidocaine as well as a microbiological test. 

A stable formulation of soft lozenges was obtained, presenting suitable palatability and final 

pH for oral administration. The compounded product has suitable pharmaceutical 

characteristics, such as mass and content uniformity, disintegration time, dissolution rate 

and microbiological stability. 

Nystatin-lidocaine lozenges can be an effective alternative to mouthwashes for the 

treatment of oral mucositis due to their versatility, palatability and easier administration. 

This formula’s major advantage is the fact that patients can control the retention time of the 

drugs in the oral cavity and consequently manage their pain treatment. 

Future clinical application will validate the efficacy and optimum dosing frequency of the 

formulation. 

 

Key words: 
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1 - Mucosite 

 
A mucosite consiste numa inflamação da superfície da mucosa e que surge como a 

complicação mais significativa em oncologia (1). De facto, vários estudos indicam que os 

doentes oncológicos reportam a mucosite oral como o efeito adverso com o qual têm maior 

dificuldade em lidar (2). 

Caracteriza-se por eritema, edema, atrofia, inflamação e ulceração bilaterais da mucosa 

oral. Associa-se a xerostomia, alterações do paladar e aumento do risco de incidência de 

infecções orais (3). A dor é um dos principais sintomas associados e que frequentemente 

conduz a uma restrição alimentar, hídrica e ainda dificuldade na fala (4,5). São igualmente 

comuns alterações do olfacto e paladar. Nos casos mais graves pode estar associada a 

febre e pode levar à dependência de nutrição parentérica total e de analgésicos por via 

endovenosa (6).  

Inúmeros estudos referem não apenas a alteração da qualidade de vida (7), mas ainda o 

possível agravamento do prognóstico do doente, uma vez que esta reacção adversa pode 

ter um impacto tão considerável que pode levar à descontinuação da terapêutica (1,8,9).  

 

1.1 - Etiologia 

A membrana mucosa que reveste a cavidade oral é constituída por duas camadas, uma 

mais externa de tecido epitelial pavimentoso estratificado (queratinizado e não 

queratinizado) e uma mais interna de tecido conjuntivo denso. Possuem funções de 

protecção mecânica, química e microbiológica (10). No entanto, quando se inicia uma 

terapêutica com agentes citotóxicos ou se recorre a radioterapia, surgem frequentemente 

lesões na mucosa oral, que podem condicionar o tratamento (com reduções de dose, 

adiamentos ou descontinuações), a qualidade de vida do doente e aumentar os custos 

associados ao tratamento (11).  

A elevada taxa mitótica do tecido epitelial que reveste a mucosa torna-o particularmente 

propenso aos danos causados pela radioterapia e pela quimioterapia (12). Atribuindo-se 

cada vez maior importância a esta situação clínica, surgiram inúmeros esforços para 

descrever a sua fisiopatologia. Um modelo dividido em cinco fases distintas (Figura 1) 

parece ser, na generalidade, o mais aceite (2,5,13). Na primeira fase, a de iniciação, a 

radiação ou quimioterapia conduzem directamente a alterações do ácido 

desoxirribonucleico (ADN) das células epiteliais com formação de espécies reactivas de 
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oxigénio (11,13). A geração do stress oxidativo e as espécies reactivas de oxigénio 

parecem ser responsáveis pelas agressões às células epiteliais, tecidos adjacentes e 

vasos sanguíneos (11). A segunda fase, de sinalização, caracteriza-se pela indução da 

produção de citocinas pró-inflamatórias, incluindo a interleucina 1β, IL-2 e IL-6, 

prostaglandinas, factor de necrose tumoral α (TNF α), moléculas de adesão e activação de 

enzimas como a esfingomielinase acídica e neutra e a ceramida sintetase. Esta activação 

induz as células endoteliais da submucosa e dos fibroblastos a iniciar a cascata de 

apoptose. A destruição dos fibroblastos gera fibronectina que destrói o tecido conjuntivo 

(11). Esta fase, também denominada inflamatória, é caracterizada por um aumento da 

permeabilidade vascular e consequente acumulação local de fármacos citotóxicos, o que 

agrava ainda mais o processo. O grau de lesão está directamente relacionado com a taxa 

de proliferação do epitélio oral. Nos doentes mais jovens, sendo a taxa mitótica 

caracteristicamente mais elevada, a incidência de mucosite é superior. Contudo, quando 

comparada com doentes idosos, a recuperação também é mais célere (4). Na 

amplificação, 3ª fase, as citocinas activam cascatas pró-inflamatórias e levam à lesão de 

estruturas subjacentes. Durante esta fase, a mucosa ainda apresenta um aspecto 

relativamente saudável, exibindo apenas pequenos eritemas. Na 4ª fase, a de ulceração, 

há perda da integridade da mucosa, surgem lesões dolorosas que poderão constituir 

potenciais vias de entrada para bactérias, vírus e fungos. Esta reacção é mais evidente em 

doentes neutropénicos. Para além disso, a colonização de microorganismos leva à 

acumulação de endotoxinas que aceleram a libertação local de factores de inflamação e 

agravam a resposta inflamatória (5). É por este motivo que a utilização de agentes 

antimicrobianos locais poderá ter a sua utilidade. Esta fase é coincidente com a diminuição 

do número de neutrófilos (11). Na 5ª fase, a de cura, existe proliferação, diferenciação e 

migração de células epiteliais com o intuito de restaurar a integridade da mucosa (14).  
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Figura 1- Fisiopatologia da Mucosite Oral. (adaptado de (3)). 

 

A libertação de mediadores de inflamação, a diminuição da produção de saliva e a 

neutropenia constituem um mecanismo indirecto de aparecimento de mucosite (5). Apesar 

destas fases serem caracterizadas individualmente, na realidade elas sobrepõem-se numa 

dinâmica e contínua interacção (2). 

O grau de agressão à mucosa está directamente relacionado com o tipo/intensidade de 

dose do tratamento (Figura 2). De facto, segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), 

em termos de incidência, a mucosite oral pode surgir em praticamente todos os doentes 

(cerca de 97%) que façam radioterapia na área da cabeça ou pescoço, mais de 75% dos 

doentes candidatos a transplante da medula óssea, e em cerca de 40% dos doentes 

submetidos a quimioterapia, sendo os fármacos mais frequentes os antimetabolitos (5-

fluoruracilo [5-Fu], capecitabina, metotrexato) e os agentes alquilantes (como as platinas) 

(14–16).  
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Figura 2- Representação esquemática da diferença na cinética e típico desenvolvimento clínico da mucosite 

oral causada por quimioterapia e radioterapia (RT) (adaptado de (14)). 

 

Para os doentes submetidos a quimioterapia administrada por via endovenosa, a agressão 

à mucosa tende a ser preferencialmente aguda. Surge frequentemente 4 a 7 dias após o 

início da terapêutica e tem o seu pico cerca de duas semanas depois. A remissão surge 

cerca de 21 dias após o tratamento.  

Relativamente à mucosite induzida por radioterapia, tem um início mais gradual, uma vez 

que esta é administrada em fracções pequenas durante várias semanas. No entanto, 

estará sempre dependente do tipo de cancro, do tipo de tratamento que se pretende e 

respectivo objectivo (17,18).  

Pode ocorrer ao longo de todo o tracto gastrointestinal sendo mais comum ao nível da 

mucosa oral (15). As áreas comumente mais afectadas correspondem a zonas não 

queratinizadas como as mucosas vestibular, labial, a superfície ventral e lateral da língua, 

pavimento da boca e o palato mole. O palato duro e gengiva aparentam ser os menos 

susceptíveis (17,19). 

 

1.2 - Factores de Risco 

Doentes distintos com a mesma patologia e terapêutica tendem a desenvolver diferentes 

graus de mucosite. Tal deve-se à existência documentada de factores que podem estar 

associados à incidência de mucosite oral. Deste modo, como factores não modificáveis 

descrevem-se: etnia (maior incidência nos caucasianos), idade (crianças e idosos), género 

feminino, polimorfismos genéticos (que retardam a metabolização de fármacos), 

imunossupressão, história prévia de gastrite, patologia peridentária, mucosite, e outras co-

morbilidades. Como factores modificáveis referem-se o baixo índice de massa corporal, 
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RT Acelerada 
Quimioterapia 

Mucosite 

Dias 
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higiene oral pouco cuidada, xerostomia (porque a perda de lubrificação dos tecidos leva a 

um aumento de irritação e trauma), défices nutricionais (ferro, ácido fólico, zinco, 

vitaminas) e a alimentação. Como factores evitáveis refere-se o tabagismo e o alcoolismo 

(14,20,21). Apesar disto, não existe nenhum modelo preditivo de mucosite aquando da 

iniciação de terapêutica (22). 

Uma higiene oral cuidada é particularmente importante pelo que antes de iniciar os 

tratamentos, os doentes deverão ser sujeitos a uma avaliação da cavidade oral, com 

tratamento de lesões, cáries, placa bacteriana, doença periodontal prévia etc. Tal evitará a 

existência de focos de colonização/infecção por microorganismos e a existência de áreas 

particularmente favoráveis a desenvolver mucosite. O aconselhamento ao doente deverá 

ser no sentido de promover uma higiene cuidadosa, com recurso a uma escova dentária 

suave e fita dentária, bem como aplicação de colutórios (14,23,24).  

Os doentes deverão ser encaminhados para uma consulta de estomatologia onde farão 

uma avaliação da cavidade oral, limpeza e desbridamento para remoção de tecido 

necrótico. Deverá ser efectuada uma descontaminação oral para profilaxia de infecções, 

com lavagens, recorrendo a antibióticos (tobramicina, polimixina) e antifúngicos (nistatina, 

anfotericina). Pode ainda recorrer-se a outros grupos de fármacos como anti-sépticos 

(clorohexidina, iodopovidona); anti-inflamatórios (benzidamina); citoprotectores 

(sulcralfato); suplementos nutricionais (zinco), entre outros (25). De ressalvar que deverão 

ser evitadas formulações com base alcoólica. 

Em relação à alimentação, para além do já referido aconselhamento nutricional para evitar 

défices nutricionais e perdas ponderais (26), os doentes deverão evitar alimentos ácidos, 

picantes, salgados ou muito doces. Em acréscimo, os alimentos deverão ser de 

consistência mole e ingeridos a uma temperatura fria ou tépida, de forma a diminuir a 

possibilidade de irritação local. Deverá encorajar-se a hidratação com recurso a bebidas 

mornas ou frias à base de leite/fruta, sopas cremosas, entre outros (27,28). 

 

1.3 - Epidemiologia 

A incidência de mucosite oral é muito variável e está dependente dos factores de risco do 

doente e respectivo tratamento. Estima-se que cerca de 40% dos doentes a realizar ciclos 

de quimioterapia convencional e 70% dos doentes que fazem regimes de condicionamento 

para preparação para transplantação de medula óssea apresentem como reacção adversa 

mucosite oral (5,29). Relativamente aos doentes com neoplasia da cabeça e pescoço que 
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façam terapêutica concomitante de radioterapia e quimioterapia, a sua incidência é de 

cerca de 100% (20,30). 

 

1.4 - Impacto 

Doentes que sejam tratados com quimioterapia/radioterapia que desenvolvam mucosite 

oral de graus mais avançados vão necessitar de variadíssimas medidas de suporte. Como 

exemplo referem-se fluidoterapia, antibioterapia profiláctica, nutrição entérica/parentérica, 

podendo até ser necessária hospitalização. No estudo de Elting et al, verificou-se que em 

doentes com tumores sólidos ou linfomas, o custo estimado de hospitalização era de 

$3893 por ciclo de quimioterapia sem mucosite, $6277 por ciclo na presença de mucosite 

oral e $9132 por ciclo com mucosite oral e ao longo do tracto digestivo (9). Em acréscimo, 

inúmeros estudos revelam uma diminuição significativa da qualidade de vida dos doentes 

bem como uma frequência superior de incidência de reacções adversas, como perda de 

apetite, náuseas e vómitos (20,31). 

 

1.5 - Diagnóstico 

O diagnóstico baseia-se essencialmente nas manifestações clínicas apresentadas. 

A OMS classifica a mucosite oral desde o grau 0, em que há ausência de sintomas, 

passando pelo grau 1 (eritema e dor); grau 2 (eritema; ulceração; o doente consegue 

deglutir alimentos sólidos); grau 3 (ulceração com eritema extenso, o doente deixa de 

conseguir deglutir alimentos sólidos) e finalmente o grau 4 em que há uma total 

incapacidade de alimentação ou hidratação. 

Alguns estudos demonstraram uma relação linear entre o aparecimento de mucosite e a 

contagem sérica de granulócitos (32). Revelaram ainda a existência de uma sincronização 

temporal entre a melhoria da sintomatologia da mucosite oral e a recuperação da 

contagem de neutrófilos. No entanto, dados contraditórios revelam que muitos doentes 

com mucosite significativa não apresentaram mielotoxicidade (5). 

Como complicações mais frequentes, principalmente em doentes neutropénicos, surge 

uma maior predisposição para bacteriemia (por Streptococcus sp), sepsis e presença de 

fungos (Candida sp) no sangue. 
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1.6 - Terapêutica 

Apesar da existência de novas abordagens clínicas no tratamento da mucosite, ainda não 

foi identificada uma intervenção única eficaz, ou um agente profiláctico suficientemente 

efectivo para evitar o agravamento clínico dos doentes.  

Um estudo de Bhatt et al revelou que a implementação de um protocolo (no presente caso 

aplicável em doentes candidatos a transplante de medula óssea) estandardizado para 

prevenção e tratamento da mucosite oral resultou numa diminuição da sua incidência, 

duração e gravidade (25). 

 

1.6.1 - Farmacológica 

Numa situação de mucosite oral são três os principais sintomas/sinais clínicos que se 

procura tratar ou evitar: xerostomia; infecções e a dor (Figura 3). 

A dor é particularmente importante na medida em que afecta a higiene oral dos doentes (e 

consequentemente a propensão para infecções), o estado nutricional e ainda compromete 

a adesão a terapêuticas orais (6,33). Deste modo, recomendam-se analgésicos/ 

anestésicos tópicos como a lidocaína, e agentes opióides para a dor moderada a grave 

(34).  

A efectividade das soluções salinas ou de bicarbonato de sódio na prevenção ou 

tratamento da mucosite oral não se encontra bem estabelecida, uma vez que existem 

alguns estudos com resultados inconclusivos (25,35). No entanto, as guidelines oficiais 

consideram-nas soluções sem risco relevante e que poderão ser importantes na 

manutenção da boa higiene oral, estimulação da produção de saliva e manutenção da 

hidratação (33). 
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Figura 3- Terapêutica recomendada no tratamento da Mucosite Oral. (adaptado de (1)) 

 

Outra complicação frequente é, tal como anteriormente referido, aumento do risco para 

infecções bacterianas, virais e fúngicas. A utilização de antimicrobianos de largo espectro 

tem vindo a ser associada a uma redução de incidência de infecções (5). Os agentes 

etiológicos mais comuns são bactérias Gram- (Pseudomonas, Klebsiella, Serratia, e 

Escherichia coli), Gram+ (Estafilococos sp e Streptococos sp), fungos e leveduras 

(Candida sp e Aspergillus sp) e vírus (Herpes simplex e Citomegalovírus). 

 

1.6.1.1 - Aplicação tópica 

Como já referido, a cavidade oral encontra-se colonizada por vários microorganismos com 

capacidade de induzir infecções nomeadamente, cocos Gram+, bactérias Gram- 

oportunistas e fungos. Sempre que haja perda da integridade do epitélio que reveste a 

cavidade oral, leucopenia, alterações na produção de saliva, ou alterações na flora 

comensal (com prevalência de Gram-), existe um risco acrescido para infecções orais em 

doentes a realizar quimioterapia ou radioterapia. É por esta razão que se pode recorrer a 

antibióticos no tratamento/profilaxia destas infecções (5,36). 

 

1.6.1.1.1 - Antifúngicos 

Apesar dos fungos não serem os principais agentes responsáveis no desenvolvimento de 

mucosite, são os principais agentes de infecção. A Candida albicans é o agente etiológico 
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que mais frequentemente causa infecções. Considerando que a sépsis causada por fungos 

é responsável por 1/3 das mortes em doentes imunocomprometidos, a utilização 

profiláctica de antifúngicos pode ser preponderante. Alguns estudos efectuados com a 

nistatina revelaram que esta era ineficaz (5,37), no entanto, o mesmo não aconteceu com 

o grupo dos imidazóis (clotrimazol, fluconazol) (38). Ainda assim, a nistatina continua a ser 

muito utilizada como tratamento tópico de candidíases orais sob a forma de colutório. 

 

1.6.1.1.2 - Antivirais 

A seguir aos fungos, os vírus da classe Herpes simplex tipo I e Varicela zoster, são os 

agentes que apresentam maior incidência de infecções orais nos doentes 

imunocomprometidos (5). As lesões são essencialmente ulcerativas/necrosantes e surgem 

cerca de dezoito dias após quimioterapia ou terapia mieloablativa. São lesões distintas das 

causadas por fungos e bactérias. 

 

1.6.1.1.3 - Agentes antibacterianos 

As infecções gengivais ou odontogénicas representam uma das principais complicações 

bacterianas da mucosite. Vários estudos indicam que a eliminação dos microrganismos 

Gram - diminuem a incidência de mucosite oral, razão pela qual começa a ser cada vez 

mais frequente a administração de pastilhas de polimixina E, tobramicina e anfotericina 

(39). 

 

1.6.1.1.4 - Anestésicos locais 

Apesar de não protegerem a integridade da mucosa oral, a sua importância é indubitável 

no controlo da dor (36,40). Como este efeito é de curta duração, a combinação de 

fármacos como a lidocaína, xilocaína, entre outros, com agentes que revestem a mucosa é 

muito frequente. No entanto, o anestésico local mais efectivo ainda não foi determinado 

(5). Em doentes com dor grave associada deverá recorrer-se a analgésicos sistémicos 

(41). 

 

1.6.1.2 - Recomendações MASCC/ISOO 

O grupo de estudo da mucosite da Multinational Association of Supportive Care in Cancer / 

International Society of Optical Oncology (MASCC/ISOO) desenvolveu normas 
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orientadoras de prescrição para o tratamento/prevenção da mucosite (14,22,42). Deste 

modo, recomendam a utilização de soluções orais não alcoólicas e não farmacológicas 4-6 

vezes/dia. A utilização de uma escova dentária suave, um acompanhamento nutricional 

pelo elevado risco de malnutrição a que estes doentes estão sujeitos e a utilização de 

analgesia tópica, constituem medidas associadas à boa prática clínica. Em acréscimo, 

indicam que a aplicação de uma solução de bicarbonato de sódio pode ser útil na 

manutenção da higiene dentária do doente e conforto. No entanto, a administração em 

pediatria é menos comum devido à sua reduzida palatabilidade (36). 

 

1.6.1.2.1 - Prevenção da mucosite oral associada a radioterapia 

Recomendam a utilização de uma solução oral de benzidamina nos doentes com cancro 

da cabeça e do pescoço. A benzidamina é um anti-inflamatório não esteróide, com 

propriedades anestésicas e analgésicas. Não recomendam, porém a utilização de 

clorohexidina ou de pastilhas contendo antibióticos (40) (43). Dois estudos que recorreram 

a pastilhas contendo polimixina, tobramicina e anfotericina B ou bacitracina, clotrimazol e 

gentamicina não revelaram diminuir a incidência ou gravidade da mucosite associada à 

radiação- nível II, grau B de evidência (44,45). 

 

1.6.1.2.2 - Prevenção da mucosite oral associada a quimioterapia de dose 

convencional 

É recomendada a utilização de crioterapia em doentes a realizar bólus 5-Fu ou edatrexato. 

A integração do factor de estimulação das colónias de granulócitos humanos (G-CSF) no 

esquema terapêutico TAC (docetaxel, doxorrubicina, ciclofosfamida) para o cancro de 

mama tem sido associada a uma redução significativa de toxicidade, nomeadamente de 

mucosite. Por outro lado, não há recomendação de utilização de aciclovir ou seus análogos 

(apenas se deve utilizar em tratamento e não em prevenção). A utilização de palifermina 

na prevenção de mucosite oral ainda não é consensual (43). 

 

1.6.1.2.3 - Prevenção da mucosite oral associada a quimioterapia de alta 

dose com ou sem irradiação total em doentes transplantados da medula 

óssea 

Existe a recomendação da utilização de palifermina na dose de 60µg/kg/dia três dias antes 

do tratamento de condicionamento e três após transplante e de crioterapia em doentes a 
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fazer doses elevadas de melfalano. A palifermina é um factor recombinante humano de 

crescimento dos queratinócitos com a indicação na diminuição da incidência, duração e 

gravidade da mucosite oral (46).  

Não há recomendação de utilização tópica de pentoxifilina nem de factor de estimulação 

de G-CSF (1,43). 

 

1.6.1.2.4 - Tratamento da mucosite oral associada a radioterapia 

Não existe recomendação de utilização de sucralfato (IIA) (40,43,47). 

 

1.6.1.2.5 -Tratamento da mucosite oral associada a quimioterapia de dose 

convencional 

Não existe recomendação de utilização de clorohexidina (IIA)(48). Porém, pode ser 

importante noutras indicações como no tratamento da gengivite, controlo da placa 

bacteriana, entre outros (1,33). Não estão igualmente recomendados a pilocarpina (pela 

sua acção estimuladora da produção de saliva), gel de histamina ou ainda glutamina por 

falta de eficácia comprovada destes agentes (22). 

Como agentes tópicos recomendam-se Gelclair® e Caphosol® (43) cuja composição se 

encontra descrita na Tabela 1 

Tabela 1- Composição e Indicações aprovadas para dois agentes tópicos. 

Marca 
Comercial 

Composição Indicações 

Gelclair
®
 

Água purificada, polivinilpirrolidona (PVP), 
maltodextrina, propilenoglicol, óleo de rícino 

hidrogenado, hialuronato de sódio, sorbato de 
potássio, benzoato de sódio, hidroxietilcelulose, PEG-

40, dedetato dissódico, cloreto de benzalcónio, 
edulcorante, sacarina sódica, ácido glicirretínico 

Tratamento da dor 
associada à mucosite oral. 

Caphosol
®
 

Fosfato de sódio dibásico 0,032, fosfato de sódio 
monobásico 0,009, cloreto de cálcio 0,052, cloreto de 

sódio 0,569, água purificada qp (m/m) 

Solução electrolítica 
concebida para humectar, 

lubrificar e limpar a 
cavidade oral, incluindo a 
mucosa oral, a língua e a 

orofaringe. 

 

1.6.2 - Terapêutica não Farmacológica 

Apesar de existirem inúmeras terapêuticas que possam ser utilizadas na prevenção e 

tratamento da mucosite oral, algumas delas não parecem ser completamente efectivas na 
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gestão desta situação clínica. Deste modo, e de forma expectável, tanto doentes como 

profissionais de saúde começam a aceitar outras opções para o problema. A evidência 

científica destas alternativas, frequentemente não farmacológicas, poderá ser difícil de 

avaliar (49). 

A crioterapia é uma técnica cada vez mais utilizada uma vez que reduz a incidência e 

gravidade da mucosite oral em doentes em quimioterapia, mais especificamente, doentes 

em terapêutica com bólus de 5-Fu e doses elevadas de melfalano (40). Consiste na 

colocação de gelo na cavidade oral dos doentes, cinco minutos antes do início da 

quimioterapia e durante trinta minutos. Pensa-se que a vasoconstrição local induzida 

reduza a quantidade dos fármacos supracitados que atinge a mucosa oral e, 

consequentemente que reduza a incidência de mucosite (17,50). Este efeito apenas 

parece ser efectivo quando utilizado em fármacos com tempos de semivida curtos e em 

administrações rápidas (1). De facto, o estudo de Svanberg et al. indicou uma menor 

incidência de mucosite de grau III e IV (14 versus 74%), mais baixa utilização de opióides e 

ainda a redução do número de dias em nutrição parentérica relativamente ao grupo 

controlo (51). 

O mel, uma substância de origem natural, devido ao seu pH acídico (entre 3,2 e 4,5) e 

elevado conteúdo açucarado, inibe o crescimento de inúmeros microorganismos. Contém a 

enzima gluco-oxidase, que estimulando a produção de peróxido de hidrogénio, apresenta 

um efeito anti-séptico. Por todos estes efeitos o mel pode ser útil na fase IV do 

desenvolvimento da mucosite, minimizando o agravamento da mucosite e diminuindo a 

colonização da cavidade oral (49). Estudos de Robson et al. e de Vit el al. revelaram que 

quando aplicado em feridas ou ulcerações, o mel pode ajudar na cicatrização e alívio da 

dor (52,53). 

O aloé vera é conhecido pelas suas propriedades anti-inflamatórias e cicatrizantes. 

Quando utilizado sob a forma de uma solução tópica aplicadas três vezes por dia, pode ser 

útil como terapêutica adjuvante no tratamento induzido por radioterapia (54). 

 

1.6.3 - Medicamentos Manipulados 

Um medicamento manipulado consiste em qualquer fórmula magistral ou preparado 

oficinal produzido e dispensado sob a responsabilidade de um farmacêutico (55). Estes 

podem constituir alternativas terapêuticas vantajosas em relação aos medicamentos 
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preparados em grande escala a nível industrial, uma vez que permitem uma adaptação às 

necessidades do doente ou de um grupo específico de doentes.  

Em relação à mucosite oral existem no mercado essencialmente soluções tópicas para 

estimular a produção de saliva ou para a substituir, soluções anestésicas tópicas, agentes 

antimicrobianos também tópicos e ainda agentes barreira como o sucralfato. Em relação a 

medicamentos manipulados, frequentemente recorrem a formulações líquidas, apropriadas 

para bochechar e rejeitar ou, se pretendido, deglutir. Contêm combinações de antibióticos 

(para reduzir a flora bacteriana existente em redor da lesão), anti-histamínicos, 

antifúngicos, corticosteróides (para redução da inflamação), anestésicos locais e agentes 

barreira (para protecção da mucosa lesionada e promoção da cicatrização) (56). Nos 

Estados Unidos é frequente a preparação e administração dos magic mouthwash contendo 

fármacos como lidocaína, nistatina, dexametasona, difenidramina, entre outros (57). A sua 

grande particularidade reside no facto de existir uma verdadeira adaptação dos 

constituintes da formulação às necessidades do doente, quer em termos de dose de 

fármacos, como preferência de edulcorantes, viscosantes etc (58)(59). Em Portugal é 

frequente a utilização de colutórios de nistatina, lidocaína e bicarbonato de sódio. Apesar 

da utilização generalizada e da adaptação ao doente, estas soluções têm uma acção 

limitada uma vez têm um período de residência na cavidade oral, e consequentemente de 

actuação, limitado (36). No caso de colutório utilizado em Portugal, contendo um paladar 

desagradável, pode dificultar a sua administração e limitar a adesão à terapêutica. De 

facto, um gel ou uma pastilha oral seriam formas farmacêuticas mais adequadas para 

produzir um efeito local mais prolongado. 

 

2 - Pertinência do estudo 

Os colutórios são preparações farmacêuticas aquosas que se incluem no grupo das 

soluções para gargarejar. Têm como objectivo principal exercerem uma acção local pelo 

que não deverão ser deglutidas (60). Aplicam-se nas gengivas, mucosa bucal e faringe. 

Quando utilizados no tratamento da mucosite, e como esta não atinge apenas a cavidade 

oral, a classe médica tende a recomendar a deglutição dos colutórios. 

O simples acto de bochechar pode ser útil na prevenção da mucosite uma vez que facilita 

a limpeza mecânica da cavidade oral. Porém, como desvantagens, os colutórios não se 

encontram recomendados em crianças abaixo dos doze anos (61), e dificultam o processo 

de mascarar o sabor das substâncias activas (62).  
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Relativamente aos colutórios de nistatina e lidocaína, estes apresentam uma acção 

limitada uma vez que o tempo de contacto entre a solução e a mucosa é reduzido. Para 

além disso, os doentes frequentemente referem dificuldade em tolerar o sabor 

característico da lidocaína (63). 

Em acréscimo, como já referido anteriormente, doentes com mucosite oral experienciam 

episódios de dor pelo que o acto de bochechar poderá ser evitado pelos próprios doentes, 

diminuindo assim a adesão à terapêutica (12,64).  

 

3 - Escolha da Forma Farmacêutica 

Antes da deglutição existe cerca de 1,07 ml de saliva na boca após, esse valor decai para 

0,71 ml. A produção basal de saliva é de cerca de 0,56±0,41 ml/min (65) mas está 

dependente do ritmo circadiano de cada indivíduo, podendo vir a ser aumentada para 6 

ml/minuto sempre que haja algum tipo de estimulo. A frequência de deglutição é de 0,6 a 

2,3 vezes/min e, no geral, a velocidade de remoção de formas farmacêuticas é (do mais 

rápido para o mais lento): comprimidos/cápsulas; soluções; suspensões; comprimidos 

mastigáveis e pastilhas (66). Assim, sempre que se pretenda um efeito local mais 

prolongado as pastilhas poderão ser uma boa opção. 

Segundo a Farmacopeia Portuguesa as pastilhas moles são preparações sólidas 

apresentadas em formas unitárias e destinam-se a serem chupadas ou a desagregarem-se 

lentamente na boca de modo a exercerem geralmente uma acção local na cavidade bucal 

ou na garganta. Contêm uma ou várias substâncias activas, geralmente num excipiente 

aromatizado e açucarado. Podem ser utilizadas tanto para obtenção de um efeito local 

como para um efeito sistémico, se o fármaco for bem absorvido através da mucosa oral ou 

se deglutido (67).  

São muito úteis em doentes pediátricos e geriátricos com dificuldade na deglutição, quando 

se pretende um efeito de libertação do fármaco mais lento ou um efeito local. 

Relativamente aos doentes pediátricos a idade a partir da qual esta forma farmacêutica 

poderá ser administrada não parece ser consensual. Existem especialidades farmacêuticas 

deste tipo que são utilizadas a partir dos 2 anos de idade (68). No entanto, dependerá 

sempre do tamanho da pastilha, do desenvolvimento da criança e ainda do apoio que é 

dado tanto pelos cuidadores como pelos profissionais de saúde (69). Segundo o 

Formulário Nacional Britânico para Pediatria as formas farmacêuticas que fundem ou se 

dissolvem na boca poderão ser administradas a partir dos 6 anos de idade. Deste modo, e 
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considerando as dimensões da pastilha mole de nistatina e lidocaína produzida, pensa-se 

que poderá ser administrada sob supervisão a partir dos 6 anos de idade e com segurança 

a partir dos 12 (70). 

As pastilhas são designadas para obtenção de um sabor agradável, não requerem grandes 

meios/equipamentos para a sua preparação e não necessitam de água para serem 

administradas (pode constituir uma vantagem em doentes com restrições hídricas) (71). De 

referir que como os doentes com mucosite oral apresentam muitas vezes xerostomia 

associada, a utilização frequente de pastilhas poderá favorecer a produção de saliva, 

contribuindo para um maior conforto do doente (72).  

Devem ter uma superfície lisa, sem cantos, e podem apresentar diferentes formas. Não 

necessitam de administração concomitante com veículos, o que é indubitavelmente útil 

para doentes com dificuldade na deglutição. Um estudo de Mogensen et al. revelou que as 

pastilhas de lidocaína, em comparação com a administração do mesmo fármaco em forma 

de spray, obtiveram uma melhor tolerabilidade pela melhor palatabilidade e textura (41). 

O tempo de dissolução destas formas farmacêuticas é na generalidade de 30 min, porém 

este parâmetro estará sempre dependente do doente. Pode manter as pastilhas por mais 

tempo na cavidade oral ou, por outro lado, acelerar a sua decomposição, trincando ou 

sugando. Deste modo, a velocidade de libertação dos fármacos poderá ser muito variável 

(71). 

Esta forma farmacêutica, nos dias de hoje, é utilizada para administração de vários tipos 

de fármacos como analgésicos, anestésicos, antibióticos, anti-sépticos, antitússicos, 

corticóides, descongestionantes, demulcentes entre outros (73–75). 

Uma das desvantagens a referir prende-se com o facto de as crianças poderem confundir 

esta forma farmacêutica com doces pelo que se deve alertar os pais de manter fora do seu 

alcance. Por outro lado, estão limitados em termos de dose (doses de fármacos muito 

elevadas não poderão ser administradas sob esta forma farmacêutica), incompatibilidades 

químicas e ainda por sabores difíceis de mascarar ou substâncias irritantes. 

As pastilhas podem ser obtidas por moldagem ou por compressão e podem ser de três 

tipos: 

a) Pastilhas duras: podem ser consideradas xaropes ou açúcares sólidos. A 

dissolução do fármaco é uniforme, lenta, têm uma superfície lisa e um sabor agradável que 

permite mascarar o sabor da substância activa. A sua preparação pode tornar-se complexa 

uma vez que está muito dependente da temperatura, da velocidade a que se atinge essa 
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temperatura, da agitação e é obtida através de moldes. Substâncias lábeis não poderão 

ser formuladas desta forma. Outro aspecto importante prende-se com o facto deste tipo de 

pastilhas se tornarem facilmente granulosas e de serem muitos sensíveis à humidade. 

b) Pastilhas moles: de preparação simples, poderão ser coloridas ou edulcoradas. 

Podem ser mastigadas ou deixadas dissolver na mucosa oral. São frequentemente 

preparadas a partir de PEG 1000 ou 1450, chocolate ou de uma base de açúcar e acácia. 

Um dos métodos de preparação mais usado é o de moldagem 

c) Mastigáveis: muito úteis para administração pediátrica uma vez que se assemelham 

a gomas. As formulações baseiam-se em gelatina, glicerina e água. 

Se como objectivo terapêutico principal se pretende um efeito essencialmente tópico, e não 

uma absorção oral ou sublingual, as bases produzidas a partir de PEG ou gelatina são as 

mais adequadas (76). 
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1 - Objectivos 

Face ao exposto anteriormente, o presente trabalho teve os seguintes objectivos:  

 Desenvolvimento de uma formulação de pastilhas moles de nistatina e lidocaína a 

utilizar no tratamento da mucosite oral, que permita uma dosagem correcta das 

substâncias activas e cuja administração seja facilitada em relação aos colutórios;  

 Delineamento de uma técnica de preparação adaptável e reproduzível nas 

condições da farmácia hospitalar;  

  Caracterização da formulação através de ensaios farmacotécnicos delineados para 

o efeito; 

 Avaliação a estabilidade físico-química e microbiológica da formulação no seu 

acondicionamento final. 

 

2 - Questão de Investigação 

 

Viabilidade da obtenção de pastilhas moles, contendo fármacos relevantes para o 

tratamento da mucosite oral, que sejam estáveis física, química e microbiologicamente. 
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1 - Introdução  

Para que uma terapêutica analgésica possa ser efectiva é mandatório que esta seja fácil 

de administrar(77). Os anti-inflamatórios não esteróides e o paracetamol encontram-se 

recomendados pela OMS no controlo da dor ligeira a moderada. A limitação destes 

fármacos reside no perfil de reacções adversas que surgem durante a utilização 

prolongada. Em alternativa, pode recorrer-se à utilização de anestésicos tópicos uma vez 

que estes poderão actuar directamente no local onde a dor é referida, evitando as 

perturbações gástricas dos analgésicos, o metabolismo hepático de primeira passagem e 

concentrações séricas com variabilidade interpessoal (78). Deste modo, a lidocaína é um 

fármaco frequentemente seleccionado para produzir um efeito local e rápido. Encontra-se 

aprovado pela FDA como anestésico de acção tópica e pode ser usado para alívio 

sintomático da dor associada à irritação da mucosa oral. Por estarem notificadas reacções 

adversas importantes, como arritmias, deverá utilizar-se a dose mínima possível que não 

comprometa o efeito pretendido (56). Pode ainda provocar uma sensação de queimadura 

após administração, afectar o paladar e o reflexo da faringe (23). 

No tratamento da dor crónica e de intensidade mais grave, como a oncológica, a 

recomendação recai na utilização da morfina, pela sua efectividade, boa tolerabilidade, 

fácil administração e custo relativamente baixo (79). De facto, segundo as recomendações 

da MASCC/ISOO, esta surge como tratamento de escolha em doentes oncológicos.  

Relativamente ao tratamento/prevenção de infecções, a nistatina é com frequência o 

antifúngico de eleição por ter indicação na profilaxia e tratamento de infecções não 

sistémicas. Isto deve-se ao facto de não ter uma absorção significativa através do tracto 

gastrointestinal. Apesar de não ter demonstrado particular eficácia no tratamento da 

mucosite oral, pode ser usado nesta formulação em doentes que tenham uma candidíase 

oral activa (56). 

A suspensão a 1% de sucralfato teve bons resultados na diminuição da duração da dor, 

redução do tempo de cicatrização e aumento do tempo em remissão (80). O sucralfato 

forma uma barreira física protectora na mucosa digestiva, induz a produção de muco e 

prostaglandinas e aumenta o fluxo sanguíneo no local (81). Apesar de alguns estudos 

referirem que a sua utilização é pouco efectiva na diminuição da gravidade da mucosite 

oral (18), outros demonstram que os doentes conseguem obter uma diminuição no 

desconforto que apresentam (12,82,83).  
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2 - Escolha das substâncias activas 

 
Como anteriormente referido, o objectivo do presente trabalho é substituir o colutório de 

nistatina e lidocaína, amplamente utilizado em oncologia e hematologia no CHLN HSM, por 

uma forma farmacêutica de fácil administração, palatabilidade adequada e que permita 

prolongar o tempo de actuação dos fármacos na cavidade oral. 

O referido colutório tem uma concentração em lidocaína de 35mg/ml e 10526 UI/ml em 

nistatina. Por norma a dose administrada é de 6 ml de 4/4 h, o que equivale a uma dose de 

210mg de lidocaína e 63156 UI de nistatina 6 vezes por dia.  

 

2.1 - Lidocaína 

2.1.1 - Mecanismo de Acção 

A 2-(dietilamino)-N-(2,6-dimetilfenil) acetamida é um anestésico local do tipo amida que 

actua por um bloqueio reversível da permeabilidade das membranas ao ião sódio. Tem a 

capacidade de bloquear os canais do referido ião activos ou inactivos nas células da 

membrana de neurónios pós-sinápticos, prevenindo a despolarização e inibindo a geração 

e propagação de impulsos nervosos.  

Tem um início de acção rápido, uma duração intermédia e uma potência de 4 (quando 

comparada com a procaína). Devido a todas estas propriedades é frequentemente o 

anestésico de escolha quando se pretende um efeito local (41). 

Tem ainda propriedades antiarrítmicas, pertencendo à classe 1B, anti-inflamatórias e 

imunomoduladoras (84). 

 

2.1.2 - Propriedades Farmacocinéticas 

A lidocaína é rapidamente absorvida através dos tractos respiratório e gastrointestinal, 

mucosas e pele danificada. Por sua vez, a absorção através da pele intacta é baixa. 

Apresenta uma elevada ligação à glicoproteína ácida α1 (volume de distribuição de cerca 

de 66%), e um tempo de semivida de eliminação de 1,6 h. A metabolização dá-se 

essencialmente no fígado, via CYP1A2 e CYP3A4, pelo que qualquer alteração na função 

ou perfusão hepáticas pode alterar significativamente a farmacocinética do fármaco e 

implicar uma redução de dose. O metabolismo de primeira passagem é extenso e a 

biodisponibilidade oral é de aproximadamente 35%. Cerca de 90% da dose administrada 
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sofre desalquilação com formação de dois metabolitos que contribuem para os efeitos 

tóxicos e terapêuticos. Esses metabolitos, possuindo tempos de semivida superiores aos 

da lidocaína, tendem a acumular-se no organismo (85). 

A eliminação é efectuada na urina, com excreção de apenas 10% da lidocaína na sua 

forma inalterada. A clearence de eliminação é de cerca de 0,95ml/minuto. Este valor pode 

ser diminuído em situações como insuficiência cardíaca, hepatite crónica ou viral e cirrose 

alcoólica. Em caso de insuficiência renal não existe alteração da clearence de creatinina 

mas sim dos seus metabolitos (85). Atravessa a barreira hemato-encefálica, a placenta, é 

excretada no leite materno e não é dialisável. 

 

2.1.3 - Reacções Adversas 

As reacções de hipersensibilidade são menos frequentes com anestésicos do tipo amida, 

sendo raras a nível sistémico. As reacções adversas associadas à lidocaína são 

semelhantes às observadas com outros anestésicos do mesmo grupo. Referem-se 

irritação local, urticária, edema, reacções de tipo anafiláctico, bradicardia, hipotensão, 

arritmias, cinchonismo, parestesias, alteração do paladar, visão turva, entre outras (86,87).  

 

2.1.4 - Contra-indicações e Precauções 

Não deve ser administrada em caso de alergia ou hipersensibilidade à lidocaína. Deve ser 

administrada com precaução em doentes com insuficiência cardíaca congestiva, 

bradicardia, bradipneia ou insuficiência hepática. 

Quando os anestésicos locais são aplicados na cavidade oral ou na faringe pode haver 

perda parcial ou total do reflexo de deglutição, aumentando o risco de aspiração. 

Principalmente com crianças, é necessário ter cuidado na ingestão de alimentos após a 

administração do fármaco. Por outro lado, a dormência que surge na língua e na cavidade 

oral pode levar a traumas acidentais. 

 

2.1.5 - Doses recomendadas 

Aprovada pela FDA como anestésico local ou regional e/ou analgésico. A dose máxima 

diária recomendada para soluções orais tópicas é de 2,4 g. 

Na presente formulação a lidocaína encontra-se na concentração de 0,25% (m/m). Cada 

pastilha tem um valor médio de 3,9 g pelo que a dose administrada de lidocaína será de 
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aproximadamente 9,75 mg. Esta dose é mais baixa que a correspondente à dose frequente 

de colutório, no entanto importa referir que este foi concebido, por definição, a uma 

aplicação tópica enquanto com a pastilha poderá haver absorção de lidocaína. Deste 

modo, e tendo por base os resultados obtidos no estudo de Wonemann et al., optou-se por 

aplicar uma dosagem semelhante (88). Estes autores reportaram uma superioridade, com 

significância estatística, das pastilhas de 8 mg de lidocaína, em relação ao placebo, assim 

como uma muito boa tolerabilidade global e um perfil de reacções adversas de baixa 

incidência. 

 

2.1.6 - Propriedades físico-químicas 

A Tabela 2 resume algumas características relevantes sobre o cloridrato de lidocaína. 

Tabela 2- Resumo das características do cloridrato de lidocaína 

Designação Química Cloridrato de lidocaína mono-hidratada 

Fórmula empírica C14H23CIN2O·H2O 

Massa molecular 288,82 g/mol 

(1,23g correspondem a 1g de lidocaína) 

Estrutura molecular  

 

 

Descrição Apresenta-se sob a forma de um pó branco cristalino, inodoro, de 
sabor caracteristicamente amargo. 

Solubilidade Muito solúvel em água 

Conservação e 
Estabilidade 

Fotossensível. Proteger da luz. 

Constante de Dissociação 
(pka) 

7,86 

Absorção UV 210nm 

Ponto de fusão 74-79ºC 

Incompatibilidades Anfotericina, sulfadiazina sódica, cefazolina, fenitoína 

Fornecedor Acopharm
®
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2.2 - Nistatina 

2.2.1 - Mecanismo de Acção 

Antifúngico obtido a partir do Streptomyces noursei. In vitro a nistatina apresenta 

propriedades fungistáticas e fungicidas contra uma diversidade de leveduras e fungos 

leveduriformes incluindo Candida albicans, C. parapsilosis, C. tropicalis, C. guilliermondi, 

C. pseudotropicalis, C. krusei, Torulopsis glabrata, Tricophyton rubrum e T. 

mentagrophytes (84).  

A nistatina exerce a sua actividade através da ligação aos esteróides presentes na 

membrana celular das estirpes sensíveis, provocando alterações na sua permeabilidade e 

subsequente saída dos componentes intracelulares. Em subculturas repetidas com 

concentrações crescentes de nistatina, a C. albicans não lhe desenvolve resistência. Em 

geral, a resistência à nistatina não se desenvolve durante a terapêutica. 

É o antifúngico de escolha em doentes oncológicos uma vez que a sua absorção pelo 

tracto digestivo é insignificante. De facto, estes doentes estão, por norma, polimedicados 

aumentando o risco de interacções medicamentosas e incidência de reacções adversas 

(89). Deste modo, e por precaução, em situações de profilaxia ou em que é pretendido um 

tratamento local, este é o antifúngico seleccionado.  

 

2.2.2 - Propriedades Farmacocinéticas 

Quando administrada por via oral, a absorção gastrintestinal da nistatina é insignificante. 

Não é absorvida através da pele intacta ou mucosas. É eliminada essencialmente na sua 

forma inalterada pelas fezes (86). 

 

2.2.3 - Reacções adversas 

É geralmente bem tolerada por todos os grupos de doentes. Por via oral, doses mais 

elevadas (superiores a 5000000 UI por dia) podem produzir diarreia, perturbações 

gastrintestinais, náuseas e vómitos. Raramente tem sido referido exantema, incluindo 

urticária e, muito raramente síndroma de Stevens-Johnson. Foram notificados casos de 

hipersensibilidade e angioedema, porém com uma incidência rara (86,87). 

 

 

 



 

Formulação de Pastilhas Moles para o Tratamento da Mucosite Oral 40 

 

2.2.4 - Contra-indicações e Precauções 

Contra-indicado em doentes com hipersensibilidade à substância activa ou qualquer um 

dos excipientes da especialidade farmacêutica Mycostatin®. Deve ser descontinuado no 

caso de irritação ou sensibilização local. 

Cada mililitro de Mycostatin® contém 0,01 ml de etanol pelo que não é aconselhado em 

caso de doença hepática, alcoolismo, epilepsia ou na mulher grávida.  

Cada mililitro contém 0,5 g de sacarose. Doentes com problemas hereditários raros de 

intolerância à frutose, malabsorção de glucose-galactose ou insuficiência de sacarase-

isomaltase não devem tomar este medicamento (90). 

 

2.2.5 - Doses recomendadas 

Em crianças e adultos a posologia varia de 1 a 6 ml (100000 a 600000 UI de nistatina) 

administrada quatro vezes ao dia. No colutório, tal como referido anteriormente, a dose é 

de 63156 UI quatro vezes por dia. A presente formulação contém 20000 UI por grama pelo 

que cada pastilha contém em média 78000 UI. Esta dose encontra-se abaixo da dose 

recomenda no RCM mas acima da que é normalmente prescrita pelos médicos no CHLN 

(90). 
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2.2.6 - Propriedades físico-químicas 

 

As principais características encontram-se resumidas na Tabela 3 

Tabela 3- Resumo das principais características da nistatina 

Fórmula empírica C47H75NO17 

Massa molecular 926,09 g/mol 

Estrutura molecular 

 

Descrição Pó amarelo higroscópico, de odor semelhante a cereal 

Solubilidade Muito pouco solúvel em água; solúvel em metanol 

Conservação e 
Estabilidade 

Deteriora-se quando exposto à luz, humidade, calor e oxigénio. Deve ser 
conservada em recipientes estanques, opacos e entre 2-8ºC. 

Potência Cada miligrama de nistatina deve conter não menos de 4400UI de 
actividade. 1mg de nistatina corresponde, em média, a 5000UI. 

Absorção UV 290, 307, e 322 nm. 

pH em solução 
aquosa (3%) 

6.5 – 8.0 

Ponto de fusão 244-248ºC 

Incompatibilidades Decompõe-se gradualmente a partir de 160ºC sem fundir. 

Fornecedor Especialidade farmacêutica Mycostatin
®
 

 

A especialidade farmacêutica Mycostatin® contém os seguintes excipientes: sacarose, 

glicerina, carmelose, fosfato de sódio dibásico, para-hidroxibenzoato de metilo (E218), 

para-hidroxibenzoato de propilo (E216), etanol, aroma de cereja, óleo essencial de hortelã-

pimenta, aldeído cinâmico, ácido clorídrico, hidróxido de sódio e água purificada (91).  

 Durante o desenvolvimento galénico de uma forma farmacêutica deverá ser tido em 

consideração que a sua formulação deverá ser o mais simples possível na medida em que 

apenas deverá conter as substâncias que revelem ser fundamentais para a sua 

estabilidade, caracteres organolépticos adequados, pH, entre outros. Deste modo, deverá 

sempre que possível optar-se pela utilização de matérias-primas em detrimento das 

respectivas especialidades farmacêuticas. Não obstante, no presente trabalho foi utilizado 

o Mycostatin® em detrimento da nistatina matéria-prima pela conhecida dificuldade, face à 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://pt.wikipedia.org/wiki/Hidrog%C3%A9nio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nitrog%C3%A9nio
http://pt.wikipedia.org/wiki/Nitrog%C3%A9nio
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conjuntura actual, que os hospitais possuem em adquirir novas matérias-primas. Deste 

modo, e com vista a adequar este medicamento manipulado às condições oferecidas pelo 

CHLN HSM, EPE, optou-se por esta resolução. 
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3 - Ensaios de pré-formulação 

O termo excipiente provém da palavra latina excipere e que significa com excepção. Os 

excipientes são substâncias farmacologicamente inactivas usadas numa formulação 

farmacêutica com diferentes funções: diluente; aglutinante; lubrificante; conservante; 

edulcorante, entre outros. Se anteriormente eram considerados substâncias inertes, na 

actualidade é aceite que além de poderem influenciar a efectividade terapêutica das 

substâncias activas, podem desencadear inúmeras reacções adversas (92,93). Por este 

motivo, aquando do desenvolvimento galénico deste trabalho, cada excipiente foi 

criteriosamente seleccionado e em concentrações adequadas para minimizar a 

eventualidade de ocorrência de reacções adversas associadas à administração das 

pastilhas. Em acréscimo, pretende-se obter uma formulação simples cujo método de 

preparação possa ser adaptado à produção em pequena escala, no âmbito da preparação 

de medicamentos manipulados em farmácia hospitalar.  

 

3.1 - Veículo 

Por norma, a escolha de formulações potencialmente efectivas, tem como base outros 

trabalhos publicados. Porém, não foi encontrada qualquer referência ao desenvolvimento 

galénico de pastilhas moles de nistatina e lidocaína (apenas de lidocaína (41)) pelo que a 

formulação foi baseada noutros estudos com diferentes substâncias activas. No entanto, 

importa referir que ainda existem poucas publicações nesta área. 

Com o intuito de desenvolver a base da forma farmacêutica seleccionada, efectuaram-se 

estudos com agentes gelificantes passíveis de originar pastilhas moles. Como excipientes 

principais testaram-se a gelatina e o polietilenoglicol 1500 (PEG).  

Os PEG constituem um grupo de excipientes amplamente utilizado na indústria 

farmacêutica em preparações oftálmicas, parentéricas, tópicas, orais e rectais.  
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Tabela 4- Resumo das características do Polietilenoglicol 1500. 

Denominação química Polietilenoglicol 1500 

Descrição Sólido branco à temperatura ambiente, e com um odor ligeiramente 
adocicado 

Solubilidade Solúvel em água 

Conservação e 
estabilidade 

Quimicamente estável ao ar e em solução. Não permite desenvolvimento 
microbiano 

Ponto de fusão 44-48ºC 

Segurança Na generalidade é considerado não tóxico e não irritante, porém pode 
induzir reacções de hipersensibilidade. 

Fornecedor Fagron
®
 

 

Em relação à gelatina, esta consiste numa mistura entre fracções de proteínas purificadas 

obtidas quer por hidrólise ácida parcial (tipo A) quer por hidrólise alcalina parcial (tipo B) de 

colagénio animal. Sendo uma proteína pode estar sujeita a reacções de hidrolisação por 

sistemas proteolíticos e por ser uma substância anfotérica, é incompatível com ácidos, 

bases, aldeídos, polímeros catiónicos e aniónicos, electrólitos, agentes fortemente 

oxidantes, entre outros. 

Tabela 5- Resumo das características da gelatina. 

Denominação 
química 

Gelatina 

Descrição Cor amarelada, praticamente inodora e insípida e pode apresentar-se sob a 
forma de um pó, grânulos etc 

Solubilidade Quando em contacto com a água tem a capacidade de absorver gradualmente 
entre 5 a 10 vezes a sua própria massa. É solúvel em glicerina e em água 
acima dos 40ºC. 

Conservação e 
estabilidade 

Estável ao ar. Em solução aquosa está sujeita a degradação bacteriana 

Ponto de fusão >150ºC. Pode variar quando lhe é adicionada glicerina. 

Segurança É considerada uma substância não tóxica e não irritante, porém encontram-se 
reportados alguns casos de hipersensibilidade. 

Fornecedor Acopharma
®
  

 

3.2 - Humectante 

Apesar da glicerina ser um dos excipientes que existe em maior quantidade em inúmeras 

formulações consultadas de pastilhas moles e mastigáveis (73), optou-se por a adicionar 

numa concentração inferior devido ao seu efeito laxante. De facto, muitos fármacos 
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utilizados em quimioterapia (como 5-Fu, irinotecano, entre outros) e a própria radioterapia 

danificam as células da mucosa do tracto digestivo, provocando com frequência episódios 

de diarreia, náuseas e vómitos (84). 

Deste modo, foi utilizada numa concentração a 5%, como agente molhante (uma vez que a 

nistatina é pouco solúvel em água) e como agente plastificante (94).  

Tabela 6- Resumo das características da glicerina. 

Denominação química Glicerina 

Fórmula empírica C3H8O3 

Massa molecular 92,09g/mol 

Descrição Líquido higroscópico, viscoso, incolor, inodoro e de sabor adocicado 

Solubilidade Solúvel em água 

Conservação e 
estabilidade 

Higroscópico. Conservar em recipiente estanque 

Ponto de fusão 17,8ºC 

Segurança Na generalidade, classificada como não tóxica e não irritante. 
Propriedades laxantes. 

Fornecedor DS Produtos Farmacêuticos 

 

3.3 - Ligante (ou aglutinante) 

A goma-arábica foi utilizada a 0,4% como agente ligante e pelas suas propriedades muco-

adesivas. É solúvel em água e muito solúvel em glicerina. É geralmente considerada como 

não tóxica, tendo porém havido notificações por reacções de hipersensibilidade.  

Tabela 7- Resumo das característica da goma arábica. 

Denominação 
química 

Goma arábica 

Descrição Pó branco a amarelado, inodoro e sabor agradável 

Solubilidade 1 para 20 partes de glicerina; 1 para 2,7partes de água 

Conservação e 
estabilidade 

Em solução aquosa pode sofrer degradação bacteriana ou enzimática. 
Fotossensível. 

Ponto de fusão >250ºC 

Segurança É considerada uma substância não tóxica e não irritante, porém encontram-
se reportados alguns casos de hipersensibilidade. 

Fornecedor Farma-Química SUR S.L
®
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De forma a poder escolher o veículo apropriado à forma farmacêutica pretendida 

preparam-se três formulações com PEG 1500 (Tabela 8). 

 

Tabela 8- Composição qualitativa e quantitativa das formulações de pastilhas moles contendo nistatina. 

 Quantidade (%) 

Excipientes Formulação 1 Formulação 2 Formulação 3 

PEG 1500 10 10 10 

Goma arábica 1 0,5 0,5 

Glicerina - - 5 

Especialidade farmacêutica 

Mycostatin
®
 20ml 20ml 20ml 

 

Os resultados obtidos com o PEG 1500 não foram satisfatórios uma vez que a solidificação 

foi um processo demasiado célere, o que dificultou a incorporação das substâncias activas 

a uma temperatura mais baixa. O aspecto final obtido era quebradiço e não tinha a 

consistência desejada.  

Na terceira formulação preparada adicionou-se glicerina com o intuito de retardar o 

processo de solidificação das pastilhas, tendo sido obtido um resultado satisfatório. No 

entanto, como se verifica na Figura 4, o aspecto obtido ainda assim não foi o pretendido, 

tendo-se abandonado o PEG como veículo principal. 

 

 

Figura 4- Aspecto macroscópico das pastilhas preparadas com PEG 1500 como excipiente principal. 

 

De forma a testar o segundo veículo preparam-se várias soluções aquosas com gelatinas 

de diferentes origens: de bezerro, de porco e de peixe.  
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Obtiveram-se soluções de aspecto muito variado, tendo a de peixe revelado ter a 

consistência desejada e odor mais agradável. Porém, a fusão era morosa e pouco 

uniforme, o que dificultava o processo de preparação.  

Foram preparadas três formulações distintas em que se fez variar a quantidade de gelatina 

incorporada na formulação Tabela 9. 

Tabela 9- Composição qualitativa e quantitativa das formulações de pastilhas moles. 

Excipientes 
Quantidade (%) 

Formulação 4 Formulação 5 Formulação 6 

Gelatina 12 15 20 

Glicerina 5 5 5 

Goma arábica 0,4 0,4 0,4 

Água Qpb 100 Qbp 100 Qbp 100 

 

A consistência obtida com a formulação 4 foi adequada, no entanto havia uma rápida 

dissolução das pastilhas na mão do operador. O resultado obtido com a formulação 6 foi 

satisfatório uma vez que foi obtida uma consistência mais sólida e menos apta a fundir 

aquando da manipulação. O sabor obtido foi considerado adequado. 

 

3.4 - Edulcorante 

Ao atingir a base desejada, incorporou-se a segunda substância activa, o cloridrato de 

lidocaína.  

O processo de preparação revelou ser simples e adequado à realidade dos serviços 

farmacêuticos do CHLN todavia o paladar alterou-se significativamente aquando da 

incorporação da lidocaína. Consequentemente, surgiu a necessidade de incorporar uma 

essência ou um edulcorante.  

Os doentes oncológicos reportam frequentemente inúmeras aversões alimentares, 

nomeadamente à carne vermelha, chá, ao café, vegetais, alimentos doces, entre outros. 

Estas conduzem à falta de apetite, diminuição do aporte alimentar, malnutrição e perda de 

peso (95,96). 

A sacarose é o agente edulcorante mais utilizado apesar de ser cariogénica. É 

rapidamente hidrolisada no intestino e absorvida sob a forma de frutose e glucose(70). 
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Tabela 10- Resumo das características da sacarose. 

Denominação química Sacarose 

Fórmula empírica C12H22O11 

Massa molecular 342,30 g/mol 

Descrição Cristais brancos, inodoros e de sabor doce 

Solubilidade 1 parte em 0,5 partes de água 

Conservação e 
estabilidade 

Estável à temperatura ambiente e humidade relativa moderada. 
Carameliza a partir dos 160ºC 

Ponto de fusão 160-186ºC 

Segurança Cariogénica. Deve ser evitada em doentes com intolerância hereditária à 
sacarose e doentes diabéticos. 

Fornecedor Fagron
®
 

 

A bibliografia consultada revelava que a menta era uma das essências mais adequadas 

para melhorar a palatabilidade de formulações contendo lidocaína (97), no entanto 

encontra-se contra-indicada na mucosite oral devido às suas propriedades adstringentes 

(podem provocar dor no local) e por ser irritante para as mucosas (1). Em acréscimo, a 

formulação de Mycostatin® contém essências na sua constituição, motivo pelo qual se 

optou por adicionar sacarose a 5% e a 10% (igualmente presente na especialidade 

farmacêutica referida). Apenas a formulação contendo 10% de sacarose revelou ser 

suficientemente efectiva em mascarar o sabor.  

 

3.5 - Conservante 

Algumas preparações farmacêuticas não estéreis necessitam da incorporação de 

conservantes na sua constituição, uma vez que são susceptíveis ao crescimento 

microbiano. Esta susceptibilidade é notória em formulações com elevado conteúdo em 

água, como por exemplo, soluções, suspensões, e algumas preparações semi-sólidas 

como cremes e, sólidas como as pastilhas. Durante a selecção dos conservantes a 

introduzir numa formulação, existem certas características que deverão ser devidamente 

consideradas nomeadamente, a estabilidade, a compatibilidade, o preço, a toxicidade e as 

suas características organolépticas (a cor, sabor e odor). 

Para que um conservante possa actuar precisa de estar dissolvido em quantidade 

suficiente na fase aquosa da formulação e sob forma não ionizada, uma vez que quando 

ionizado não tem a capacidade de penetrar nos microorganismos. Deste modo, a selecção 
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dos agentes conservantes deve ter em consideração o pH da formulação final. Outro 

aspecto importante é que os conservantes deverão ser sempre utilizados na concentração 

mínima eficaz na formulação em desenvolvimento (98). 

Aquando dos ensaios de microbiologia, a formulação anterior não revelou ser totalmente 

eficaz na inibição do crescimento bacteriano motivo pelo qual se procedeu à incorporação 

de conservantes. Neste trabalho, optou-se por seleccionar o metilparabeno e o 

propilparabeno uma vez que estes são constituintes da especialidade farmacêutica 

Mycostatin®. 

Os parabenos são conservantes muito utilizados, tanto na indústria farmacêutica como na 

indústria alimentar ou na cosmética. Quimicamente, são ésteres do ácido p-

hidroxibenzóico. Os mais utilizados são o metilparabeno, propilparabeno e o butilparabeno. 

Podem ser seleccionados como conservantes únicos ou em combinação. São efectivos 

numa vasta gama de pH e têm um espectro de acção alargado, sendo porém mais 

efectivos contra fungos e leveduras do que contra bactérias. No entanto, são considerados 

mais efectivos contra bactérias Gram+ do que contra as Gram-.. O propilparabeno é o mais 

efectivo da classe contra fungos (94). 

A actividade dos parabenos pode ser aumentada se se utilizarem em combinação, uma 

vez que existirá uma actividade sinérgica entre eles ou através da incorporação de outras 

substâncias como o propilenoglicol (2-5%) ou a glicerina. Pensa-se que actuam por 

inibição do transporte de substâncias através das membranas celulares e mitocondriais 

tanto na fase vegetativa, como na fase germinativa do crescimento microbiano (99,100). 

São compostos pouco solúveis em água pelo que é comum a utilização dos sais sódicos 

correspondentes. A solubilidade na água diminui à medida que aumenta o peso molecular 

dos compostos. Como consequência desta alteração, em formulações fracamente 

tamponadas, pode haver um aumento do pH da formulação final. Por outro lado, têm 

alguma capacidade de se ligarem a compostos macromoleculares, como a gelatina, a 

metilcelulose ou os PEG, perdendo parte da sua efectividade. No presente caso, o 

metilparabeno apresenta uma percentagem de ligação à gelatina em cerca de 8% e o 

propilparabeno de 11% (98). 

Os parabenos são considerados substâncias não mutagénicas, não carcinogénicas e não 

teratogénicas, porém podem a longo-prazo causar reacções de hipersensibilidade. A 

irritação no local de aplicação também tem sido notificada em alguns casos de aplicação 

parentérica e oftálmica (94).  
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No presente trabalho, e para diminuir a eventualidade de reacções de hipersensibilidade, 

utilizou-se o metilparabeno e o propilparabeno em combinação, de forma a utilizar a menor 

concentração possível de cada um deles.  

O metilparabeno apresenta uma efectividade antimicrobiana a pH 4-8, que diminui sempre 

que o pH se eleva acima destes valores, devido à formação do anião fenolato. É 

incompatível com substâncias como a bentonite, tri-silicanto de magnésio, talco, goma 

adraganta, alginato de sódio, sorbitol e atropina (100).  
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Tabela 11- Resumo das características do metilparabeno. 

Denominação química Metilparabeno 

Fórmula empírica C8H8O3 

Massa molecular 152,15g/mol 

Descrição Cristal incolor ou um pó branco cristalino, é inodoro e tem um sabor 
levemente adstringente 

Solubilidade Em água é de 1 parte para 400, de 1 para 50 (a 50ºC) ou de 1 para 30 (a 
80ºC). 

Conservação e 
estabilidade 

Armazenar em recipiente bem fechado, em local seco e fresco. 

Ponto de fusão 131ºC 

Segurança Pode provocar reacções de hipersensibilidade. 

Fornecedor Merck
®
 

 

O propilparabeno, habitualmente utilizado em preparações tópicas em concentrações de 

0.01–0.6(%), à semelhança do metilparabeno, apresenta uma efectividade antimicrobiana 

a pH 4-8, que diminui sempre que o pH se eleva acima destes valores, por formação do 

anião fenolato (100,101). 

Tabela 12- Resumo das características do propilparabeno. 

Denominação química Propilparabeno 

Fórmula empírica C10H12O3 

Massa molecular 180,20 g/mol 

Descrição Pó branco, cristalino e inodoro. 

Solubilidade Em água é de 1 para 4350 (a 15ºC), de 1 para 2500 ou de 1 para 225 

(a 80º 

Conservação e 

estabilidade 

Armazenar em recipiente bem fechado, em local seco e fresco. 

Ponto de fusão 96-98ºC 

Segurança Pode provocar reacções de hipersensibilidade. 

Fornecedor Fagron
®
 

 

A actividade antimicrobiana do propilparabeno diminui consideravelmente na presença de 

tensioactivos aniónicos devido ao fenómeno de micelização. Este é adsorvido em contacto 
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com certos tipos de plástico, silicato de alumínio e magnésio, ao magnésio tri-silicado, 

óxido de ferro, conduzindo a uma diminuição da eficácia do conservante (94). 

Na formulação em estudo o metilparabeno foi utilizado a 0,2% e o propilparabeno a 0,02%. 
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4 - Métodos 

4.1 - Método de preparação de pastilhas moles contendo nistatina e 

lidocaína 

As pastilhas moles de nistatina e lidocaína foram preparadas de acordo com o seguinte 

procedimento: 

1- Tarar uma cápsula de metal e proceder ao registo da sua massa.  

2- Pesar a gelatina, a sacarose e cerca de 50 g de água e colocar num banho de água 

quente a 70-75ºC.  

3- Pesar a glicerina, a goma arábica, os conservantes e homogeneizar.  

4- Adicionar à cápsula no banho. 

5- Pesar o cloridrato de lidocaína e medir 20 ml de Mycostatin® numa proveta 

graduada (registar peso). 

6- Quando o conteúdo da cápsula estiver devidamente fundido e com aspecto 

homogéneo, retirar do banho e deixar arrefecer.  

7- Adicionar as substâncias activas, dispersar e acertar a massa final para 100 g com 

água à temperatura ambiente. 

8-  Misturar até obtenção de um aspecto visualmente homogéneo e proceder ao 

enchimento dos moldes com um excesso.  

9- No final, enquanto a mistura ainda se encontra fundida, passar com uma espátula 

para que todas pastilhas fiquem com uma massa uniforme. 

10- Deixar arrefecer e colocar no frigorífico pelo menos 1 h.  

11- Após solidificação, envolver cada pastilha numa película ou saco de plástico com 

sistema de fecho de dimensões adequadas. 

12- Acondicionar em recipientes de plástico de dimensão adequada e que permitam a 

protecção da luz e rotular. Armazenar. 

Os moldes utilizados foram concebidos especificamente para este trabalho. São de 

acrílico, apresentam as dimensões exteriores de 18x21 mm e cada cavidade de 20 mm de 

diâmetro por 9 mm de profundidade. Possibilitam a preparação de 30 pastilhas por lote 

(Figura 5 e Figura 6).  
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Figura 5- Aspecto dos moldes em acrílico, antes do enchimento, utilizados na preparação de pastilhas moles 

de nistatina e lidocaína. 

 

 

Figura 6- Aspecto dos moldes em acrílico, após enchimento, utilizados na preparação de pastilhas moles de 

nistatina e lidocaína. 

 

 

 



 

Formulação de Pastilhas Moles para o Tratamento da Mucosite Oral 55 

 

4.2 - Estudos de Caracterização Farmacotécnica 

Ao contrário de outras formas farmacêuticas, as Farmacopeias Europeia, Britânica, 

Portuguesa e Americana são omissas em relação aos ensaios farmacotécnicos 

recomendáveis para as pastilhas moles. Com o objectivo de seleccionar os testes 

adequados, quer à caracterização quer à avaliação da estabilidade das pastilhas moles de 

nistatina e lidocaína, procedeu-se à consulta da literatura científica publicada sobre a 

matéria em questão (102). 

No estudo de Rao et al., foram efectuados estudos de caracterização (variação de massa 

ao longo do tempo, uniformidade de massa e de teor, diâmetro da pastilha, quantidade de 

água), estudos de estabilidade, estudos de interacção entre excipientes e substância 

activa, ensaio de dissolução e por último, um estudo de irritação da mucosa oral (103). 

No estudo de Pundir et al., no qual se procedeu à preparação de pastilhas duras de 

ondasetron, efectuaram-se os seguintes ensaios: variação de massa; dureza; espessura e 

diâmetro; uniformidade de teor; conteúdo em água; ensaio de dissolução e de estabilidade 

(104). 

No presente trabalho, e tomando como exemplo os trabalhos supracitados, foram 

efectuados ensaios de caracterização (descrição de caracteres organolépticos, 

uniformidade de massa e teor, avaliação do pH e texturometria), de estabilidade físico-

química e microbiológica, de interacção entre excipientes e substâncias activas (através da 

técnica termoanalítica de calorimetria diferencial de varrimento, DSC), estudos in vitro de 

libertação da substância activa (ensaio de desagregação e ensaio de dissolução), estudos 

de actividade anti-fúngica da formulação e a determinação da aspereza. 

Estes ensaios preliminares antecederam os estudos finais de estabilidade físico-química e 

microbiológica de forma a avaliar se a formulação teria as propriedades pretendidas, 

nomeadamente em relação aos seus caracteres organolépticos, pH, textura e velocidades 

de desagregação e dissolução. 

 

4.2.1 - Determinação do pH 

Os valores de pH das pastilhas moles foram determinados utilizando para o efeito o 

potenciómetro Mettler Toledo®. As leituras foram efectuadas a 37ºC por ser a temperatura 

habitualmente considerada na cavidade oral e à temperatura ambiente. Para tal, fundiram-

se seis pastilhas em três copos de precipitação num banho de água a 70ºC (Figura 7). 

 



 

Formulação de Pastilhas Moles para o Tratamento da Mucosite Oral 56 

 

 

Figura 7- Método de determinação do valor de pH das pastilhas moles de nistatina e lidocaína. 

 

Este método analítico foi realizado de acordo com as indicações descritas na determinação 

potenciométrica do pH referida no ponto 2.2.3 da FP 9. 

 

4.2.2 - Ensaio de Aspereza 

4.2.2.1 - Descrição do Ensaio 

Este ensaio consistiu na colocação de uma pastilha em saliva artificial a 37ºC até esta ficar 

cerca de 2/3 submergida durante 5 min. Posteriormente foi colocada entre os dedos para 

perceber se a sua textura se modificava ou se poderia de alguma forma tornar-se 

incómoda para o doente durante a sua dissolução lenta na cavidade oral (73). 
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4.2.2.2 - Preparação de Saliva Artificial 

A saliva artificial foi preparada de acordo com a fórmula descrita na Tabela 13: 

 

Tabela 13- Constituição da saliva artificial utilizada. 

Excipientes Quantidade (%) Origem 

Goma xantana 0,05 Disproquima
®
 

Cloreto de cálcio 0,04 Fagron
®
 

Cloreto de sódio 0,08 Panreac
®
 

Cloreto de potássio 0,08 Fagron
®
 

Propilenoglicol 15,00 José M. Vaz Pereira 

Solução tampão de fosfato pH 7 F.P. 9* qbp pH= 6,5-7 FP 9 

Água Millipore Ellix 3 
Qbp 100 ml 

- 

*Tampão fosfato pH 7 utilizando fosfato disódico anidro R e fosfato monopotássico anidro R 
 

Relativamente à técnica de preparação, esta consistiu no aquecimento de cerca de metade 

da água purificada a adicionar a 60ºC, de forma a facilitar a dissolução da goma xantana. 

Pesar a goma xantana e colocar num copo de precipitação adequado. Adicionou-se aos 

poucos a água previamente aquecida e agitou-se vigorosamente, seguido de sonucação 

em banho de ultra-sons durante 5 min. Posteriormente a quantidade de sais necessária foi 

adicionada à solução, sob agitação contínua. Adicionou-se o propilenoglicol e acertou-se o 

pH com tampão fosfato. Finalmente o volume final foi completado com água e o pH 

novamente verificado.  

 

4.2.3 - Texturometria 

Este ensaio pretende mimetizar as condições da cavidade oral dos doentes de forma a 

caracterizar o hipotético comportamento das pastilhas após administração, 

complementando a informação obtida no ensaio de aspereza. Realizou-se um estudo em 

duplicado, no qual seis pastilhas foram colocadas numa tina até ficarem cerca de 2/3 

submergidas em saliva artificial a 37ºC durante 5 min e de seguida cada uma delas foi 

avaliada no texturómetro (Figura 8).  
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Figura 8- Ensaio de texturometria após submersão em saliva artificial. 

 

Para a realização deste estudo utilizou-se o texturómetro TA.XT.Plus (Stable Micro 

Systems Ltd., Godalming, RU). A análise foi efectuada com a sonda analítica P10, 10 mm 

Delrin, e que foi duplamente pressionada contra a amostra a uma velocidade de 5mm/s, a 

uma profundidade de 4 mm durante 5 s, aplicando uma força de 1 N. 

Os dados foram obtidos através do software Texture Exponent 3.0.5.0 do equipamento 

(Figura 9). 

 

 

Figura 9- Ensaio de texturometria. 
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4.2.4 - Uniformidade de massa das preparações apresentadas em formas 

farmacêuticas unitárias (FP 9 2.9.5) 

Este ensaio permite avaliar se as formas farmacêuticas de um determinado lote ou de lotes 

diferentes apresentam desvios à massa média aceitáveis ou se, por outro lado, não se 

encontram uniformemente distribuídas. Consiste em pesar 20 unidades retiradas ao acaso 

de um determinado lote e na determinação da sua massa média. Para que o lote esteja 

conforme não mais do que 2 das 20 unidades poderão diferir da massa média encontrada 

em percentagem superior a 5% e em nenhum caso poderá a diferença exceder o dobro 

dessa percentagem. A FP não apresenta especificação para a percentagem de desvio 

admitida quando se submetem pastilhas moles a este ensaio, pelo que se admitiu o valor 

de 5%,à semelhança dos supositórios e óvulos, por este ser o valor mais baixo admitido 

para todas as formas farmacêuticas.  

 

4.2.5 - Calibração dos moldes/ Cálculo do factor de deslocamento 

O processo de enchimento dos alvéolos é volumétrico e por isso a massa de cada pastilha 

deverá ser função da massa volúmica da mistura. Por este motivo, à semelhança de outras 

formas farmacêuticas (ex. óvulos e supositórios) a sua preparação deverá ser precedida 

pela calibração dos moldes utilizados e pelo cálculo do factor de deslocamento que, por 

sua vez, permitirá calcular a quantidade de excipiente necessária para o número de 

pastilhas a preparar.  

O factor de deslocamento representa a quantidade de excipiente correspondente ao 

volume ocupado por um grama de substância activa. Considerando que a massa de cada 

pastilha deverá ser função do volume dos moldes, importa conhecer a massa volúmica 

quer dos excipientes quer das substâncias activas. 

Para a calibração dos moldes procedeu-se à preparação de um lote de 20 pastilhas 

placebo, ou seja, contendo apenas excipientes. Para calcular o factor de deslocamento 

preparou-se um lote de 20 pastilhas com substâncias activas na sua concentração habitual 

(25,25% no total). Após preparação, os dois lotes foram armazenados entre 2-8ºC durante 

cerca de 24 h. Posteriormente cada goma foi individualmente pesada e a massa registada. 

Foi determinada a massa média de cada lote e o respectivo desvio-padrão. O coeficiente 

de variação deverá ser ≤4,5%. 

O cálculo do factor de deslocamento é então efectuado através da Equação 1: 

F=  + 1 (Equação 1) 
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Em que E é a massa média das pastilhas preparadas com excipiente e G é massa média 

das pastilhas com α% de substâncias activas. 

O cálculo da quantidade de excipientes necessária por pastilha é então calculado através 

da Equação 2. 

M= F-(f x S) (Equação 2) 

 

Em que M é quantidade de excipiente por pastilha (g), f é factor de deslocamento e S é a 

quantidade de substância activa por pastilha (g).  

 

4.2.6 - Uniformidade de Teor (FP 9 2.9.6) 

Efectuou-se o doseamento da nistatina, do cloridrato de lidocaína e dos conservantes 

através da determinação da percentagem de recuperação das substâncias activas na 

formulação final, pelo método de HPLC desenvolvido e validado para o efeito.  

Foram analisadas 10 pastilhas seleccionadas aleatoriamente. Além da determinação da 

percentagem de recuperação das substâncias activas, foi também efectuada a 

determinação da recuperação em % para o metilparabeno e propilparabeno, os 

conservantes presentes na formulação. Foi aplicada a especificação determinada pela (FP 

9 2.9.6.)  

 

4.2.7 - Ensaio de Desagregação (FP 9 2.9.1) 

O meio seleccionado para a realização deste ensaio foi a saliva artificial. Deste modo, 

pesaram-se 18 pastilhas moles de três lotes de produção diferentes que foram submetidas 

a ensaios de desagregação. Cada uma das pastilhas foi colocada no tubo do aparelho 

Erweka® ZT3. O cesto contendo os seis tubos foi mergulhado em 800 ml de saliva artificial 

colocada a 37±2ºC. 

 

4.2.8 - Ensaio de Dissolução das Formas Sólidas (FP 9 2.9.3)  

As condições de ensaio e o aparelho utilizado estão em conformidade com o descrito na 

FP 9. 

No presente estudo foi efectuado no aparelho Sotax® AT7 com pá agitadora. O meio 

seleccionado foi a saliva artificial a pH 7, tal como anteriormente descrito no ensaio de 
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desagregação, num volume de 500 ml por pastilha, a 37±0,5ºC e a uma velocidade de 

agitação de 50 rpm. Optou-se pela saliva artificial como meio para permitir mimetizar as 

condições encontradas na cavidade oral e deste modo, possibilitar a elaboração de um 

ensaio in vitro o mais concordante possível com as condições reais. 

As amostras, de 5 ml, foram manualmente colhidas aos 5, 10, 15, 30 e 45 min. Em cada 

tempo de amostra o volume de colheita foi reposto com saliva artificial. Nos intervalos 

referidos, as amostras de pastilhas com as substâncias activas foram analisadas por 

HPLC. 

De seguida, a quantidade de nistatina e lidocaína em cada amostra foi determinada a partir 

da aplicação da Equação 3: 

 

Mt= (Ai+ b) x V   Equação 3 

Em que Mt representa a massa de fármaco dissolvida no tempo t, A a área obtida no 

tempo t, b a ordenada na origem e i o declive da curva de calibração e por fim, V 

representa o volume de dissolução. 

 

4.2.9 - Calorimetria Diferencial de Varrimento (DSC) 

O equipamento utilizado foi da TA Instruments DSC Q200 (TA Instruments, New Castle, 

USA). Foram rigorosamente pesadas individualmente para um cadinho de alumínio cerca 

de 10 mg de cada substância presente na formulação e ainda de uma pastilha mole e de 

de placebo. Cada cadinho foi hermeticamente fechado e posteriormente, fez-se um 

varrimento dos 25-270ºC com leituras de 10ºC/min. A referência utilizada foi o ar.  

Em relação ao Mycostatin® e à glicerina, sendo líquidos à temperatura ambiente, procedeu-

se à análise entre -20ºC e 270ºC. 

 

4.2.10 - Actividade Anti-fúngica da Formulação  

Para o efeito, utilizou-me o método de Kirby-Bauer adaptado, utilizando como estirpe de 

referência a Candida albicans ATCC 10231. A adaptação do método consistiu na 

realização de poços parametrizados na gelose de Muller-Hinton em detrimento dos 

habituais poços discos de celulose estéreis. Esta alteração ao método foi necessária 

devido ao facto da forma farmacêutica em estudo ser sólida. 
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Deste modo, após inoculação de 107 UFC de C. albicans (ATCC 10231) na gelose de 

Mueller-Hinton colocaram-se 15 µl de Mycostatin®, de pastilha placebo, de pastilha e de 

uma solução aquosa de concentrado de parabenos (preparada na mesma concentração 

que a da formulação em estudo) em quatro poços de 6 mm de diâmetro. Importa referir 

que as pastilhas utilizadas foram diluídas em água peptonada com Tween® 80 a 3%.  

Cada placa foi incubada a 37ºC durante 24-48 h e posteriormente os halos de inibição 

foram rigorosamente medidos (105,106). Considerando as dimensões dos halos obtidos, 

os microorganismos poderão ser classificados como: sensíveis (se o diâmetro da zona de 

inibição é maior ou não menor que 3 mm que o controlo positivo); moderadamente 

sensíveis (quando o halo for maior que 2 mm, mas menor que o controle positivo em mais 

de 3 mm); e resistentes (em que o diâmetro é igual ou menor que 2 mm). A zona de 

inibição no disco do teste será inversamente proporcional à Concentração Mínima Inibitória 

(CMI) (107). 
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5 - Resultados e Discussão dos Estudos de Caracterização Farmacotécnica 

5.1 - Caracteres Organolépticos e Dimensões 

Foram obtidas pastilhas moles de forma cilíndrica, com 1 cm de altura e 2 cm de diâmetro 

de base, de cor amarelada (devida à incorporação do Mycostatin® uma vez que o placebo 

revelou ser incolor), superfícies lisas, odor pouco intenso também característico ao 

Mycostatin® e sabor levemente adocicado (Figura 10). A consistência revelou ser 

adequada à aplicação oral e o aspecto homogéneo podendo, no entanto, conter algumas 

bolhas de ar de pequenas dimensões. 

 

 

Figura 10- Aspecto macroscópico final das pastilhas moles de nistatina e lidocaína. 

 

5.2 - Determinação do pH 

As pastilhas apresentam valores de pH de 5,75±0,03, a 37ºC,e 5,72±0,02 a 25ºC. Estes 

valores são compatíveis com o pH da saliva (entre 6 e 7) porém, um doente com mucosite 

pode apresentar um pH inferior que pode ir até 5,5 (108,109). 

No caso das soluções orais, é frequentemente estabelecido que estas deverão ter um pH 

entre 5-8 para melhor tolerabilidade (110). 

Para além da compatibilidade com a saliva e da tolerabilidade oral, a importância do valor 

de pH desta formulação, relaciona-se com a possibilidade de colonização da mucosa oral 

por agentes patogénicos, como a C. albicans. De facto, este fungo coloniza as mucosas e 

pode provocar infecções em locais anatómicos distintos, nomeadamente pele, cavidade 

oral, tracto gastrointestinal, vagina e sistema vascular (111). Tal exige uma capacidade de 

adaptação a diferentes meios, apenas possível devido aos factores de virulência que 

possui. Um dos factores de virulência mais descrito é a morfogénese que pode ser definida 

pela capacidade de transição entre fungo unicelular e filamentoso, sob a forma de hifa ou 

pseudo-hifa (112). A forma de hifa é considerada mais virulenta uma vez que aderindo com 
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maior facilidade, em relação à forma unicelular, ao tecido epitelial tem uma maior 

capacidade de estabelecer uma infecção.  

Por outro lado, existem vários mecanismos de defesa do hospedeiro contra a C. albicans, 

nomeadamente a fagocitose, que serão mais efectivos se o fungo se encontrar na sua 

forma unicelular. No entanto, mesmo após a fagocitose as formas unicelulares poderão 

alterar-se para a forma de hifa. Para tal, será necessário que os factores do meio em que 

se encontram o favoreça, ou seja, que a temperatura se encontre acima dos 35ºC, o pH 

seja superior a 6,5, haja restrição de carbono e/ou azoto, concentrações baixas em 

oxigénio e substâncias como a N-acetilglucosamina, prolina e álcool.  

Buffo et al. revelaram que após um período de incubação de 200 min, a pH 5,5 cerca de 

90% da população formada se encontrava na forma unicelular. Nesse mesmo estudo, a pH 

6 essa percentagem era de 50%, a pH 6,5 decaia drasticamente para 5% e a pH 8 havia 

uma inibição completa da evaginação (113). Em concordância, o estudo de Nadeem et al. 

revelou que um meio com a temperatura de 37ºC e o pH 7,4 reuniu condições óptimas 

para o crescimento filamentoso do fungo. Num pH de 5,4 registou-se uma fraca indução de 

crescimento filamentoso e a 6,4 ainda era ainda moderadamente baixo (114).  

Deste modo, tendo as pastilhas moles um pH de 5,7, através de uma administração oral 

continuada poderá ser favorecida a passagem do fungo à forma unicelular, facilitando a 

actuação das defesas do hospedeiro. 

 

5.3 - Ensaio de Aspereza 

A saliva humana apresenta uma viscosidade superior à da água e um menor valor de 

tensão superficial. Deste modo, o agente viscosante selecionado para a saliva artificial 

preparada no presente estudo deverá tanto quanto possível mimetizar o comportamento 

pseudoplástico da saliva. Inúmeras formulações no mercado utilizam a 

carboximetilcelulose com essa função, porém esta comporta-se como um fluido 

newtoniano. Alguns estudos indicam como alternativas mais favoráveis a mucina, a goma 

xantana e o ácido poliacrílico.  

Na presente formulação utilizou-se a goma xantana a 0,05%, por nesta concentração 

apresentar uma viscosidade semelhante à da saliva humana. Porém, a goma xantana 

precipita a pH alcalino, justificando a necessidade de utilizar um sistema tampão que 

mantenha o valor de pH neutro (6,5-7). Para o efeito foi escolhida a solução de tampão 

fosfato de pH 7 (FP 9) constituída por fosfato dissódico anidro, fosfato monopotássico e 
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água. Este tampão é inclusivamente, e à semelhança do bicarbonato de sódio, um 

constituinte natural da saliva humana.  

O propilenoglicol é utilizado nesta formulação a 15% pelas suas propriedades 

conservantes, de modo a mimetizar as da saliva, e ainda para diminuir a tensão superficial 

do produto final. Relativamente aos sais escolhidos, cloreto de cálcio, cloreto de sódio e 

cloreto de potássio pretendem mimetizar a capacidade mineralizante que a saliva 

apresenta (115).  

A saliva humana é uma substância incolor, viscosa e aquosa, secretada por três pares de 

glândulas salivares (parótidas, submaxilares e sublinguais) e outras de menores 

dimensões. O pH varia entre 5,8 e 7,05 tendo a água como o seu principal constituinte. 

Como outros componentes referem-se vários compostos inorgânicos como sódio, potássio, 

cálcio, cloro e orgânicos como mucina, ureia, lisozima, lactoferrina, peroxidase, enzimas 

digestivas (lipase, amilase) entre outros. 

A saliva artificial produzida apresentava uma coloração levemente esbranquiçada, inodora 

e um aspecto turvo. Na Figura 11 pode visualizar-se o aspecto final da saliva artificial 

preparada. 

 

Figura 11- Aspecto final da saliva artificial obtida. 

 

Relativamente ao ensaio de aspereza, a superfície das pastilhas manteve-se lisa, sem 

arestas e adequada à administração oral. Aquando da dissolução estas mantiveram a sua 

textura inalterada (Figura 12). 
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Figura 12- Ensaio de Aspereza aplicado às pastilhas moles de nistatina e lidocaína. 

 

5.4 - Texturometria 

Esta é uma técnica bastante precisa que permite avaliar as propriedades físicas de um 

produto e correlacioná-las com a sua percepção sensorial. Em relação ao teste efectuado 

após submersão das pastilhas em saliva artificial, os resultados podem ser observados na 

Tabela 14. 

 

Tabela 14- Resultados obtidos na análise texturométrica antes e após submersão de uma pastilhas em saliva 
artificial a 37ºC (média ± DP, n=6). 

Condições de 
Ensaio 

Dureza (g) 
Adesão 
|(g.seg)| 

Gomosidade Mastigabilidade Elasticidade 

Antes da 
submersão 

1181,7 ± 
52,7 

3,6 ± 0,6 
1108,4 ± 

33,4 
1142,1 ± 122,1 1,3 ± 0,1 

Pós-submersão 185,4 ± 54,4 6,5 ± 1,2 181,8 ± 56,9 186,1 ± 60,4 1,2 ± 0,1 

 

Como se pode verificar, após submersão a dureza das pastilhas diminuiu, assim como a 

gomosidade e a mastigabilidade. Tal é bastante vantajoso na medida em que favorece o 

conforto do doente uma vez que ao tornar a sua consistência mais macia poderão ser 

melhor toleradas. Por outro lado, a propriedade muco-adesiva que a pastilha adquire, 

espelhada pelo aumento da sua adesão, poderá permitir uma acção tópica mais eficaz que 

aquela que era conferida pelo colutório de nistatina e lidocaína. 
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5.5 - Uniformidade de massa das preparações apresentadas em formas 

farmacêuticas unitárias (FP 9 2.9.5) 

A massa média calculada para as pastilhas produzidas foi de 3,938±0,072 g, com um 

coeficiente de variação associado de 1,82%. 

Considerando os resultados obtidos pode concluir-se que este lote se encontra em 

conformidade com a especificação da monografia do ensaio de uniformidade de massa. 

 

5.6 - Calibração dos moldes/ Cálculo do Factor de Deslocamento 

A massa média das pastilhas foi descrita anteriormente e é igual a 3,938±0,072 g. A massa 

média das pastilhas placebo foi de 3,481±0,101 g. 

Para proceder ao cálculo do factor de deslocamento considerou-se as duas substâncias 

activas em conjunto, uma vez que o que se pretende é exactamente produzir pastilhas de 

nistatina e lidocaína. Por outro lado, e tendo em conta que se descondicionou uma 

especialidade farmacêutica, estimou-se que o mais correcto seria considerar a massa total 

do Mycostatin® e não da nistatina correspondente, uma vez que o factor de deslocamento 

deverá ser calculado em relação ao que é incorporado na formulação. Deste modo, foi 

considerado que estas se encontram presentes na formulação na percentagem de 25,25%. 

O factor de deslocamento foi determinado utilizando a Equação 1 tendo sido obtido o valor 

de 0,46. Utilizando a Equação 2, a quantidade de excipientes calculada por pastilha foi de 

3,481 g.  

 

5.7 - Uniformidade de Teor das Preparações Apresentadas em Formas 

Farmacêuticas Unitárias (FP 9 2.9.6) 

Este ensaio baseia-se na determinação do teor individual em substâncias activas de cada 

forma farmacêutica pertencente a um lote, permitindo verificar se se encontram dentro dos 

limites estabelecidos em relação ao teor médio da amostra. Consiste em retirar 10 

unidades da amostra e em dosear, recorrendo a um método analítico apropriado, as 

substâncias activas em cada uma. 

No caso das cápsulas, pós não destinados a uso parentérico, granulados, supositórios e 

óvulos, a preparação não satisfaz ao ensaio se o teor individual de uma ou mais unidades 

do lote em se afastar de 75 a 125 por cento em relação ao teor médio ou se 3 unidades se 

afastarem dos limites de 85 a 115 por cento do teor.  
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Se o teor individual de 2 ou 3 unidades ou mais se afastar dos limites de 85 a 115 por 

cento do teor médio, mas se nenhum teor individual se afastar dos limites de 75 a 115 

deverão ser seleccionadas e analisadas individualmente mais 20. A preparação satisfaz ao 

ensaio se os teores individuais de não mais de 3 unidades em 30 se afastarem dos limites 

de 85 a 115 por cento do teor médio e se nenhum dentre eles se afastar dos limites de 75 

a 125 por cento do mesmo valor (60). 

Considerando que não existem valores descritos para pastilhas moles, tomou-se em 

consideração, para os devidos efeitos, os limites acima apresentados. O processo de 

preparação é semelhante ao dos óvulos, supositórios e cápsulas (enchimento volumétrico) 

pelo que pareceu ser uma opção mais adequada. Os resultados obtidos encontram-se 

descritos na Tabela 15. 

Tabela 15- Resumo dos resultados obtidos com as pastilhas moles de nistatina e lidocaína no ensaio de 
uniformidade de teor. 

Pastilha 
Nistatina  

(µg/g pastilha) 
Cloridrato de lidocaína 

(µg/g pastilha) 
Metilparabeno 
(µg/g pastilha) 

Propilparabeno 
(µg/g pastilha) 

1 69,8 117,5 72,0 7,9 

2 66,5 114,3 70,4 7,9 

3 54,2 123,1 74,2 8,1 

4 55,0 118,8 72,5 8,0 

5 70,2 118,5 72,3 8,0 

6 58,9 136,4 79,4 8,8 

7 71,8 119,7 71,5 7,8 

8 52,9 128,4 74,0 8,1 

9 76,5 122,2 73,6 8,1 

10 62,9 143,8 79,8 8,7 

Média 63,9 124,3 74,0 8,1 

Desvio padrão 8,3 9,3 3,2 0,3 

Coeficiente de variação % 13,0 7,5 4,3 4,2 

Limite 75% 47,1 107,9 55,5 6,08 

Limite 125% 78,6 179,8 92,5 10,13 

 

Tanto as substâncias activas como os conservantes se encontram conforme os limites 

especificados pela FP 9. Porém, como se pode verificar, a variação da quantidade de 

nistatina doseada em cada pastilha foi significativa (coeficiente de variação de 13%). 

Porém, o mesmo não se verificou com o cloridrato de lidocaína e os conservantes. Esta 

variabilidade dever-se-á, com algum grau de certeza, ao facto de se utilizar o Mycostatin® 

como fonte de nistatina. Sendo uma especialidade farmacêutica, a quantidade de 

substância activa presente em cada lote pode variar e ainda assim estar em conformidade 

com as especificações do produto final. Em acréscimo, na especialidade farmacêutica 
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utilizada a nistatina encontra-se em suspensão, o que devido ao fenómeno natural de 

sedimentação pode contribuir para a variabilidade observada. Deste modo, e considerando 

que estes resultados apenas surgiram com a nistatina, o lote foi considerado em 

conformidade com os limites da FP 9 adaptados para as pastilhas moles. 

 

5.8 - Ensaio de Desagregação (FP 9 2.9.1) 

O ensaio de desagregação pretende determinar o maior ou menor grau de desintegração 

dos comprimidos e das cápsulas, em meio líquido, no tempo prescrito. Utilizando o 

aparelho nas condições experimentais descritas na FP 9, considera-se que a 

desagregação foi atingida quando: 

a) Não haja qualquer resíduo sobre a rede; 

b) Se subsistir um resíduo, este seja apenas constituído por uma massa mole que não 

inclua qualquer núcleo palpável, não embebido; 

c) Não subsistam sobre a rede mais do que fragmentos de revestimento (comprimidos) ou 

de invólucro que possam eventualmente aderir à face inferior do disco, no caso de 

utilização deste último (cápsulas) (60). 

Relativamente às pastilhas moles não havendo nenhum método descrito na FP optou-se 

por adaptar o ensaio descrito para cápsulas e comprimidos. De referir que a USP faz a 

referência a um tempo de desintegração de 15-30 minutos para preparações bucais e/ou 

sublinguais. 

Pretende-se avaliar qual o período máximo aproximado de permanência na cavidade oral 

uma vez que com esta formulação se pretende um efeito essencialmente tópico. Este valor 

é meramente informativo uma vez que cada doente, como anteriormente referido, pode 

controlar o período de permanência na cavidade oral. 

O meio utilizado foi a saliva artificial uma vez que o medicamento manipulado produzido se 

destina a acção tópica na cavidade oral. No ensaio realizado o tempo de desintegração 

total foi de 17±2 min.. Decorridos 5 min do ensaio as pastilhas diminuíram para cerca de 

2/3 do tamanho inicial. Aos 10 min ainda apresentavam um resíduo nos cestos e apenas 

aos 17 esse resíduo fora totalmente eliminado. Estes resultados são satisfatórios na 

medida em que comprovam que o doente pode reter esta forma farmacêutica na cavidade 

oral durante mais tempo, podendo ser mais efectivo que o colutório. 
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5.9 - Ensaio de Dissolução das Formas Sólidas (FP 9 2.9.3) 

O ensaio de dissolução das formas sólidas tem como objectivo determinar a velocidade de 

dissolução dos princípios activos destas formas farmacêuticas.  

No caso das pastilhas, a importância deste ensaio deveu-se à necessidade de determinar 

o tempo máximo e mínimo de dissolução e não para quantificar a percentagem de 

substância activa liberta por unidade de tempo uma vez que in vivo esta se encontrará 

dependente da forma como o doente manipula a pastilha na cavidade oral (116,117). 

A Figura 13 pretende representar os resultados obtidos durante o ensaio de dissolução.  

 

Figura 13- Quantidade de nistatina e lidocaína, em percentagem, libertadas ao longo de tempo (Média ± DP, 

n=6). 

 

Registou-se que a libertação de ambas as substâncias activas foi efectuada, durante todo 

o ensaio, a velocidade semelhante, tendo sido considerada completa aos 45 min. Tal 

permite perceber que, como pretendido, esta poderá ser efectuada por um período de 

tempo controlado e bastante superior ao do colutório. No entanto, também importa referir 

que aos 5 min cerca de 25% de cloridrato de lidocaína se encontrava dissolvido na saliva 

artificial o que indica que o controlo da dor pode ser efectuado de forma bastante célere. 

Deste modo, a velocidade de dissolução das pastilhas na cavidade oral parece ser 

satisfatória. 

De salientar que o valor de desvio padrão obtido entre as várias pastilhas quando 

comparadas no mesmo tempo de colheita, por exemplo 30 min, poderá ser explicado pelo 

facto da colheita de amostras ter sido efectuada manualmente e por dois operadores. Ou 
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seja, existem inúmeros factores que puderam de alguma forma enviesar os resultados 

obtidos. Algumas das pastilhas ficaram presas no fundo dos recipientes impedindo que o 

movimento das pás permitisse a sua dissolução. Por outro lado, o local do recipiente de 

onde se retira a amostra também influencia a quantidade de substância activa libertada ao 

longo do tempo, no sentido em que quando mais profunda fosse a colheita, pela lógica, 

mais elevada deveria ser a sua concentração.  

Assim sendo, e como esperado, este ensaio foi útil para caracterizar o perfil de libertação 

de cada substância. 

 

5.10 - DSC 

Esta técnica é fundamental para compreender comportamentos amorfos ou cristalinos, 

polimorfismos e transições eutéticas existentes numa forma farmacêutica.  

Para o efeito, dois cadinhos (um contendo a amostra e outra contendo a referência) são 

simultaneamente aquecidos. A diferença de energia, em relação à referência, que é 

necessária introduzir na célula contendo a amostra para que ambas fiquem à mesma 

temperatura, corresponde à quantidade que é absorvida ou libertada por um processo 

endotérmico ou exotérmico, respectivamente (118). 

Através deste ensaio pretendeu-se avaliar a existência de uma possível incompatibilidade 

física entre as substâncias activas e os excipientes presentes na formulação final (74). Por 

outro lado, o principal intuito foi o de validar a própria técnica de preparação das pastilhas, 

ou seja, de avaliar se até aos 80ºC, considerando que a gelatina requer aquecimento para 

a sua manipulação, não existiria nenhuma alteração física dos constituintes da formulação. 

Os resultados obtidos encontram-se descritos na Figura 14. 
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Figura 14- Resultados obtidos no ensaio de DSC. 

 

Como já referido, a forma farmacêutica em estudo é preparada entre 70-75ºC e analisando 

o comportamento térmico das pastilha e do placebo, verifica-se que não parece existir 

nenhuma alteração à medida que a temperatura vai aumentando. Deste modo, poder-se-á 

afirmar que não existem incompatibilidade físicas entre os excipientes e as substâncias 

activas presentes nesta formulação. 

Devido à fusão da lidocaína por volta dos 70ºC (Figura 14) a sua incorporação na mistura 

aquando da preparação é efectuada a uma temperatura mais baixa (cerca de 40ºC). Este 

procedimento foi igualmente efectuado com a nistatina uma vez que apesar desta iniciar a 

sua degradação apenas a 160ºC, utiliza-se uma especialidade farmacêutica contendo 

outros excipientes. Deste modo, e por precaução, ambas as substâncias activas são 

incorporadas na mistura apenas no fim do processo e fora do banho de aquecimento. Os 

picos endotérmicos que se verificaram nos conservantes, sacarose e nistatina 

correspondem aos seus pontos de fusão.  
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Na análise térmica das pastilhas não são visualizados os picos de cada substância 

isoladamente uma vez que a quantidade presente de cada um dos excipientes é muito 

inferior. 

Na análise térmica do placebo verifica-se uma depressão endotérmica por volta dos 80ºC e 

que se pensa poder corresponder à evaporação de água. O mesmo não se verificou na 

análise das pastilhas uma vez que estas, por conterem as substâncias activas 

incorporadas, continham menor quantidade de água relativamente ao placebo. 

 

5.11 - Actividade Anti-fúngica da Formulação 

Este ensaio teve como objectivo principal avaliar a capacidade antifúngica da formulação 

em estudo. Pretendeu-se, deste modo, avaliar se o crescimento do fungo leveduriforme 

seria inibido pela presença dos conservantes na formulação ou se pela acção da nistatina. 

A avaliação é efectuada utilizando um controlo positivo (Mycostatin®) e um controlo 

negativo (a pastilha placebo).  

Os diâmetros dos halos de inibição obtidos estão descritos na Tabela 16 e poderão ser 

visualizados na Figura 15: 

Tabela 16- Estudo da actividade anti-fúngica da formulação através do método de Kirby-Bauer adaptado. 

Formulações Halos (mm) 

Mycostatin
®
 17,1 ± 1,3 

Pastilhas de nistatina e lidocaína 16,5 ± 1,1 

Pastilhas placebo 0 

Solução de Parabenos  0 
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Figura 15- Actividade anti-fúngica das formulações em ensaio e formulações controlo:.A - Mycostatin®; B – 

Pastilha Placebo; C – Pastilha de Nistatina e Lidocaína; D – Solução de parabenos. 

 

Tendo em conta que os resultados obtidos com o Mycostatin® e a pastilha são 

praticamente sobreponíveis poderemos concluir que a formulação em estudo é efectiva na 

inibição do crescimento do principal fungo responsável por infecções em doentes com 

mucosite oral (C. albicans). Segundo a classificação anteriormente descrita, pode referir-se 

que este fungo é sensível às pastilhas moles de nistatina e lidocaína. Poderemos ainda 

concluir que para a concentração estudada, os conservantes presentes na formulação não 

são activos contra o fungo estudado (D). Porém, não foi avaliada a sua actividade contra 

outros fungos e bactérias, motivo pelo qual não foram retirados da formulação. 

 

Em relação à determinação da CIM, que se refere como sendo a mais baixa concentração 

de um agente antimicrobiano que inibe o crescimento visível de um microrganismo em 

meio sólido com agar ou numa diluição feita em meio líquido, esta não foi efectuada uma 

vez que o método de referência (turbidimetria) era de difícil aplicação pois as pastilhas 

formam uma solução bastante turva o que dificultaria a leitura das absorvâncias a 620nm. 
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1 - Estabilidade  
A estabilidade de um medicamento pode ser definida como a capacidade que este possui 

de se manter dentro dos limites especificados durante um determinado período de tempo. 

Os estudos de estabilidade devem integrar o processo de desenvolvimento galénico de 

novos medicamentos, uma vez que fornecem informações sobre a qualidade do produto 

sob a influência de diferentes condições de temperatura, humidade e luz. Deste modo, 

estabelecem um prazo de validade e fornecem recomendações em relação às respectivas 

condições de armazenamento (119).  

A USP descreve cinco tipos de estabilidade: a química, que se refere à manutenção da 

integridade e concentração das substâncias activas nos limites especificados; a física, que 

se relaciona com a manutenção de propriedades como aspecto, uniformidade, dissolução, 

entre outras; a microbiológica, ou seja a manutenção da esterilidade ou resistência ao 

crescimento microbiano (de acordo com os requisitos estipulados para a formulação em 

questão); a terapêutica, relativa à manutenção do efeito que se pretende e finalmente a 

toxicológica, em que para o produto em questão não se registam aumentos de toxicidade 

(120–122). 

No presente capítulo descreve-se o estudo da estabilidade físico-química e microbiológica 

das pastilhas moles de nistatina e lidocaína e que se encontra devidamente adaptado à 

forma farmacêutica em questão, bem como às especificações descritas na FP 9. Este 

estudo obedeceu, nos aspectos aplicáveis às normas internacionais que regulamentam os 

estudos de estabilidade (119). 

 

2 - Material de Acondicionamento 

A selecção adequada de um material de embalagem deve ser efectuada tendo em 

consideração a utilização e características do produto que se pretende acondicionar. 

Para assegurar que a concentração do fármaco e a qualidade das formas farmacêuticas 

não se alteram, deverão ser seleccionados materiais de embalagem que não interajam 

do ponto de vista físico-químico com o produto a acondicionar, que sejam quimicamente 

inertes, que não interajam com a formulação, facilitem a contaminação do produto ou 

impeçam perdas relativamente ao material acondicionado. Em suma, deverão manter a 

estabilidade do produto (123). 

Em relação às pastilhas, estas deverão ser protegidas da humidade, da temperatura 

(uma vez que fundem a cerca de 35ºC) e da luz pelo que foi premente seleccionar um 



 

Formulação de Pastilhas Moles para o Tratamento da Mucosite Oral 77 

 

material de acondicionamento disponível nos serviços farmacêuticos hospitalares, que 

fosse prático para a utilização diária dos doentes e que conferisse o grau de protecção 

necessário (73). Deste modo, cada pastilha foi individualmente armazenada e rotulada 

em invólucros de plástico com velcro e de dimensões devidamente apropriadas (Figura 

16). Posteriormente foram armazenadas em sacos de plástico preto, disponibilizados 

pelos Serviços Farmacêuticos do CHLN-HSM, EPE e que conferiram protecção da luz. 

 

 

Figura 16- Acondicionamento primário das pastilhas moles de nistatina e lidocaína. 

 

Uma outra alternativa seria a utilização de frascos de plástico que conferissem protecção 

da luz (Figura 17). Esta hipótese facilitaria a dispensa e a utilização das pastilhas em 

ambulatório, para além de proteger as pastilhas de eventuais choques. 

 

 

Figura 17- Proposta de acondicionamento secundário para as pastilhas moles de nistatina e lidocaína. 
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CHLN, EPE - Serviço Gestão Técnico–Farmacêutica - Sector Farmacotecnia 

Director Técnico:  
Telefone:  
 

Serviço: _________________________________________ 

Nome: __________________________ NID: ____________ 

Nistatina 20 000UI/g Lidocaína 2,5mg/g 
Pastilhas Moles 

 
Cada pastilha tem a massa média de 3,9g 
Lote:  Via de administração: Oral 
Código:  Posologia:  
Data de preparação: __/__/____ Prazo de utilização: 30dias 
Quantidade:  
Manter fora do alcance das crianças. 
Armazenar em recipiente bem fechado. 

Conservação: 2 a 8 ºC. 
Proteger da luz. 
Pastilha para dissolver na 
boca. 

  

 

Figura 18- Rótulo do acondicionamento secundário. 
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3 - Métodos 

Tal como referido, este estudo obedeceu aos aspectos aplicáveis às normas internacionais 

que regulamentam os estudos de estabilidade (119). 

Foram preparados três lotes de pastilhas moles de nistatina e lidocaína (contendo 22 

pastilhas cada). No dia 1 de ensaio foram seleccionadas duas pastilhas de cada lote para o 

ensaio de estabilidade físico-química e uma para o ensaio de estabilidade microbiológica. 

Posteriormente, metade de cada lote foi armazenado à temperatura de frio (2-8ºC) e a 

outra metade à temperatura ambiente (≈20ºC). O armazenamento foi efectuado numa sala 

com registos bi-diários de temperatura e humidade do ar relativa. A temperatura do 

frigorífico foi igualmente monitorizada através de um software informático de modo a 

detectar eventuais desvios ao intervalo pretendido. 

Em relação aos restantes tempos de análise (dias 15 e 30) foram seleccionadas quatro 

pastilhas de cada lote (duas armazenadas à temperatura ambiente e duas no frigorífico) 

para o ensaio de estabilidade físico-química e duas pastilhas de cada lote (uma 

armazenada à temperatura ambiente e uma no frigorífico) para o ensaio de estabilidade 

microbiológica.  

Em relação à estabilidade físico-química, cada pastilha foi analisada em triplicado, 

retirando-se para o efeito três amostras de cerca de 200 mg de cada uma. 

 

3.1 - Avaliação dos caracteres organolépticos 

Para cada tempo de colheita, cada pastilha aleatoriamente seleccionada para os ensaios 

de estabilidade físico-química e microbiológica foram devidamente analisadas de forma a 

verificar a existência de alterações em relação aos seus caracteres organolépticos. 

 

3.2 - Texturometria 

Para a realização deste estudo utilizou-se o texturómetro TA.XT.Plus (Stable Micro 

Systems Ltd., Godalming, RU). A análise foi efectuada com a sonda analítica P10, 10 mm 

Delrin, e que foi duplamente pressionada contra a amostra a uma velocidade de 5mm/s, a 

uma profundidade de 4 mm durante 5 s, aplicando uma força de 1 N. Estas condições 

foram as mesmas que as do ensaio anteriormente descrito. 
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As pastilhas foram analisadas com o intuito de avaliar de que forma as suas propriedades 

iniciais de elasticidade, adesão, dureza, mastigabilidade e gomosidade se iriam alterando 

ao longo do tempo.  

 

3.3 - Estabilidade química das substâncias activas 

O método escolhido para efectuar o doseamento das substâncias activas formuladas em 

pastilhas moles foi o de HPLC com detecção espectrofotométrica na região do UV. 

A estabilidade físico-química foi definida como doseamento de nistatina e lidocaína 

compreendido entre 90% e 110% (124) e sem alterações significativas em qualquer outro 

parâmetro estudado.  

Deste modo, as pastilhas seleccionadas em cada tempo de análise foram doseadas de 

acordo com o seguinte método: 

3.3.1 - Reagentes 

 Acetonitrilo para HPLC – Lab Scan, Analytical Sciences, Irland 

 Água desionizada – obtida por resinas de troca iónica e osmose inversa -Millipore 

Ellix 3 

 Metanol para HPLC- para HPLC - Carlo Erba 

 Ácido trifluoracético- HiPERSOLV Chromanorm for HPLC - VWR 

3.3.2 - Sistema cromatográfico (HPLC) 

 Bomba – Hitachi Lachrom Pump L-7100  

 Detector - Hitachi Lachrom Diode Array L-7450  

 Software – D700 HPLC version 3.0 – 

 Injector - Hitachi Lachrom Autosample L-7200 

 Forno – Hitachi Lachrom L-7350 
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3.3.3 - Condições da análise 

A Tabela 17 resume das condições da análise das amostras por HPLC. 

Tabela 17- Resumo das condições de análise das amostras por HPLC. 

Coluna Purospher® star 100 – RP18, (5 µm), 250 cm 

Fase móvel  A: Água desionizada com 0,1% TFA 
B: Acetonitrilo  
C: Metanol 

Gradiente (%) to- 45A;10B, 45Cª 

T7- 20A 10B, 70C 

T13- 45A;10B; 45C 

Fluxo de eluição 1,0 ml/min 

Comprimentos de onda  210 nm e 254 nm 

Volume de injecção 20 µl 

Temperatura de análise 40ºC 

Solvente de diluição Água desionizada:metanol (1:1, V/V) 

Tempo da análise 15 min 

 

3.3.4 - Método Cromatográfico 

Para a quantificação do cloridrato de lidocaína, da nistatina e dos parabenos presentes nas 

formulações em estudo, adaptaram-se alguns métodos descritos na literatura (125–128). 

3.3.4.1 - Preparação da fase móvel 

A fase móvel era constituída por um conjunto de solventes segundo um gradiente (descrito 

na Tabela 17). Os solventes foram desgaseificados durante 30 min, com recurso ao banho 

de ultra-sons. 

 

3.3.4.2 - Preparação das Soluções-Mãe 

Foram preparadas quatro soluções-mãe de acordo com o seguinte procedimento: 

Cloridrato de Lidocaína – Pesar com rigor 60 mg de cloridrato de lidocaína para um balão 

de 20 ml, diluir com água desionizada e completar o volume com o mesmo solvente (3,0 

mg/ml). Retirar uma alíquota de 5 ml desta solução para um balão de 100 ml, diluir e 

completar o volume com solvente de diluição (150 µg/ml). 
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Nistatina - Pesar com rigor 20 mg de nistatina para um balão de 20 ml, diluir com metanol e 

completar o volume com o mesmo solvente (1,0 mg/ml). Retirar uma alíquota de 15 ml 

desta solução para um balão de 100 ml, diluir e completar o volume com solvente de 

diluição (150 µg/ml). 

Metilparabeno - Pesar com rigor 25 mg de metilparabeno para um balão de 25 ml, diluir 

com metanol e completar o volume com o mesmo solvente (1,0 mg/ml). Retirar uma 

alíquota de 6 ml desta solução para um balão de 100 ml, diluir e completar o volume com 

solvente de diluição (60 µg/ml). 

Propilparabeno - Pesar com rigor 20 mg de propilparabeno para um balão de 50 ml, diluir 

com metanol e completar o volume com o mesmo solvente (0,4 mg/ml). Retirar uma 

alíquota de 2 ml desta solução para um balão de 100 ml, diluir e completar o volume com 

solvente de diluição (8 µg/ml). 

 

3.3.4.3 - Elaboração de quatro Curvas de Calibração 

Para preparar a curva de calibração prepararam-se 5 soluções padrão. 

1) Solução padrão 50% (P1) 

Uma alíquota de 2 ml de cada solução padrão-mãe foi rigorosamente medida e 

diluída para 25 ml com solvente de diluição. 

2) Solução padrão 75% (P2) 

Uma alíquota de 3 ml de cada solução padrão-mãe foi rigorosamente medida e 

diluída para 25 ml com solvente de diluição. 

3) Solução padrão 100% (P3) 

Uma alíquota de 4 ml de cada solução padrão-mãe foi rigorosamente medida e 

diluída para 25 ml com solvente de diluição. 

4) Solução padrão 125% (P4) 

Uma alíquota de 5 ml de cada solução padrão-mãe foi rigorosamente medida e 

diluída para 25 ml com solvente de diluição. 
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5) Solução padrão 150% (P5) 

Uma alíquota de 6 ml de cada solução padrão-mãe foi rigorosamente medida e 

diluída para 25 ml com solvente de diluição. 

A Tabela 18 resume as Soluções padrão preparadas para a curva de calibração. 

Tabela 18- Soluções padrão preparadas para a curva de calibração. 

Solução Padrão Alíquota de cada solução padrão-mãe (ml) Diluição (ml) 

1 2 25 

2 3 25 

3 4 25 

4 5 25 

5 6 25 

 

3.3.5 - Preparação das Amostras 

1- Pesar num balão volumétrico de 25 ml aproximadamente 200 mg de uma pastilha 

mole de nistatina e lidocaína e registar a massa. 

2- Adicionar cerca de 20 ml da solução de diluição e colocar no banho de ultrassons 

durante 15 min à temperatura de 37ºC para dissolução das pastilhas. 

3- Agitar no vórtex durante 30 s. 

4- Perfazer o volume com solução de diluição. 

5- Filtrar cada amostra por filtro de papel Whatman 42. 

6- Proceder à injecção da solução resultante. 

O desenvolvimento e validação do método analítico utilizado no doseamento das 

substâncias activas na formulação decorreu de acordo com a norma ICH Q2B: Validation 

of Analytical Procedures (129).  

O método por HPLC com detecção no ultravioleta desenvolvido e validado demonstrou ser 

sensível, específico, preciso e rigoroso para a determinação do cloridrato de lidocaína e 

nistatina veiculados na formulação em estudo. 
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3.4 - Estabilidade Microbiológica 

O método adoptado para o estudo da estabilidade microbiológica foi o do ensaio 2.6.12 da 

FP 9, e que consistiu na avaliação da contaminação microbiana em produtos não estéreis 

(determinação do número total de germes aeróbios viáveis totais) para determinar o 

número de bactérias mesófilas, fungos e leveduras capazes de crescer em aerobiose. 

Procedeu-se ainda, e de acordo com as especificações da FP 9, à pesquisa de Escherichia 

coli. 

O estudo de estabilidade microbiológica das pastilhas moles de nistatina e lidocaína 

decorreu em simultâneo com o estudo de estabilidade físico-química pelo que os tempos 

de amostragem foram os mesmos.  

A colheita das amostras foi realizada de forma aleatória e a determinação dos germes 

aeróbios viáveis totais foi realizada pelo método de contagem em placas por sementeira 

em superfície. Para este efeito, realizou-se a diluição da amostra (pastilha) em 40 ml da 

solução de peptonada tamponada com Tween® 80 a 3%. 

Posteriormente, espalhou-se 100 µl na superfície do meio gelosado específico para a 

cultura de bactérias (Tryptone Soya Agar) e 100 µl à superfície do meio gelosado 

específico para fungos (Sabouraud com cloranfenicol). Incubou-se 72h a 32,5±2,5ºC 

os meios para bactérias e 120h a 22,5±2,5ºC os meios para fungos.  

Avaliou-se uma pastilha armazenada à temperatura ambiente (≈20ºC) e à temperatura de 

frio (2-8ºC) em cada tempo de estabilidade.  

As condições de incubação das amostras encontram-se descritas Tabela 19. 

 

Tabela 19- Condições de incubação das amostras para a determinação de bactérias 

Determinações Meios de cultura Temperatura de 
incubação 

Tempo de 
incubação 

Contagem de Bactérias Aeróbias 
Totais (TAMC) 

Tryptone Soya 
Agar 

32±2,5ºC 72h 

Contagem de Fungos e Leveduras 
Totais (TYMC) 

Sabouraud com 

Cloranfenicol 

22,5º±2,5C 120h 

 

Para a pesquisa de E. coli utilizou-se o método descrito na FP 9. A partir da diluição inicial 

da amostra (pastilha) em 40ml de APT+Tween® 80 a 3%, retiraram-se 10ml e colocaram-
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se em 90ml de TSB. Incubou-se durante 24-48h a 32,5±2,5ºC (pré-enriquecimento). 

Decorrida a incubação transferiram-se 10ml do incubado para 90ml do meio de Macconkey 

Broth e incubou-se 48-72h a 44ºC. Posteriormente plaquearam-se 100 µL em agar 

Macconkey e incubou-se a 32,5±2,5ºC durante 48h. Por fim, efectou-se a leitura dos 

resultados (60). 
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4 - Resultados 

4.1 - Avaliação dos caracteres organolépticos 

A inspecção visual das pastilhas moles de nistatina e lidocaína não revelou alterações 

significativas dos seus caracteres organolépticos, tendo porém sido registada uma ligeira 

descoloração para ambas as condições de armazenamento e um aumento da sua dureza 

ao toque. Este aumento evidenciou ser mais significativo nas pastilhas moles armazenadas 

a 2-8ºC. 

 

4.2 - Texturometria 

Os resultados obtidos encontram-se descritos na Tabela 20 e representados sob a forma 

de gráfico na Figura 19. 

 

 

 

 



Tabela 20- Valores instrumentais obtidos através da curva de TPA para os três lotes e nos dias 1,15 e 30. 

*TA – ≈20ºC; Frio – 2-8°C 

 

Tempo (dias) Lote 
Condição de 

armazenamento 
Dureza (g) 

Adesão 
|(g.seg)| 

Gomosidade 
 

Mastigabilidade 
 

Elasticidade 
 

1 

1 TA* 1181,71 ± 52,7 3,6 ± 0,6 1108,4 ± 33,4 1142,1 ± 122,1 1,3 ± 0,1 

2 TA 1150,1 ± 126,1 2,5 ± 0,1 1087,7 ± 116,3 1192,1 ± 75,0 1,3 ± 0,1 

3 TA 1019,3 ± 77,4 1,8 ± 0,6 966,6 ± 78,8 1019,1 ± 75,6 1,3 ± 0,1 

15 

1 
TA 1379,1 ± 38,4 4,1 ± 0,9 1311,7 ± 31,1 1410,6 ± 79,8 1,4 ± 0,1 

Frio 1301,6 ± 22,9 4,4 ± 2,4 1228,5 ± 28,3 1410,7 ± 41,2 1,4 ± 0,1 

2 
TA 1183,4 ± 54,8 2,8 ± 0,5 1130,3 ± 40,3 1162,7 ± 54,4 1,4 ± 0,1 

Frio 1605,8 ± 71,0 2,4 ± 0,4 1507,3 ± 11,4 1487,7 ± 104,3 1,3 ± 0,1 

3 
TA 1145,1 ± 40,4 1,8 ± 0,8 1099,1 ± 35,5 1140,4 ± 48,4 1,4 ± 0,1 

Frio 1719,0 ± 57,0 1,3 ± 0,7 1609,3 ± 39,5 1845,7 ± 33,9 1,4 ± 0,1 

30 

1 
TA 1318,2 ± 40,2 3,6 ± 0,1 1242,7 ± 19,6 1246,7 ± 13,6 1,7 ± 0,3 

Frio 1507,4 ± 40,4 4,6 ± 0,7 1431,9 ± 42,3 1407,8 ± 47,8 1,5 ± 0,1 

2 
TA 1271,5 ± 112,7 3,6 ± 0,8 1201,2 ± 110,8 1182,5 ± 133,0 1,4 ± 0,1 

Frio 1520,3 ± 50,7 2,7 ± 0,5 1222,3 ± 35,0 1280,3 ± 51,5 1,4 ± 0,1 

3 
TA 1338,5 ± 42,9 1,9 ± 0,5 1275,3 ± 40,9 1254,8 ± 76,3 1,4 ± 0,1 

Frio 1652,5 ± 28,3 4,7 ± 0,7 1313,2 ± 108,3 1274,7 ± 87,4 1,4 ± 0,1 



Ao longo do tempo, e tal como previsto, as pastilhas vão tendencialmente 

aumentando a sua dureza, sendo que as que se encontram armazenadas a 2-8ºC 

são as que registam um aumento mais pronunciado (gráfico a). 

 

 

 

e) 

  

Figura 19- Variação dos valores instrumentais obtidos através da curva de TPA para os três lotes e nos dias 

1,15 e 30. 

 

Em relação à adesividade, as pastilhas parecem não sofrer alterações significativas 

(gráfico b). Relativamente à gomosidade (gráfico c) e à mastigabilidade (gráfico d), 

parecem aumentar ao fim de 15 dias, diminuindo para o valor inicial no dia 30.  

a) b) 

c) d) 
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A elasticidade parece não sofrer alterações significativas (gráfico e). 

Importa referir que a avaliação destas propriedades ao longo do tempo é meramente 

informativa e apenas para verificar que não existem variações importantes nos resultados 

obtidos.  

 

4.3 - Estabilidade química das substâncias activas 

Aquando do doseamento das substâncias activas nas pastilhas moles não foram avaliadas 

pastilhas inteiras. Ou seja, devido à sua dimensão, foram recolhidas em triplicado, para 

cada pastilha, amostras de cerca de 200 mg.  

A Tabela 21 resume as percentagens de recuperação das substâncias activas e dos 

conservantes ao longo do tempo para os lotes de pastilhas moles de nistatina e lidocaína 

nas diferentes condições de armazenamento.  

Tabela 21 – Recuperação de nistatina e cloridrato de lidocaína (%) dos lotes armazenados à temperatura 
ambiente e frio de HR) (média ±desvio padrão) 

   Recuperação das substâncias activas (%) 

Tempo (dias) Lote Condição de armazenamento Nistatina Cloridrato de Lidocaína 

1 

1 
TA* 

 

76,2 ± 5,4 96,2 ± 2,1 

2 79,1 ± 10,6 96,5 ± 4,8 

3 76,6 ± 4,7 95,2 ± 2,8 

15 

1 
TA 76,4 ± 3,0 93,2 ± 3,8 

Frio 72,7 11,9 92,2 6,8 

2 
TA 80,2 ± 12,3 98,2 ± 4,2 

Frio 81,4 ± 6,9 98,6 ± 2,3 

3 
TA 77,1 ± 14,2 96,3 ± 6,7 

Frio 74,2 ± 5,4 97,4 ± 4,6 

30 

1 
TA 73,9 ± 7,7 89,8 ± 1,6 

Frio 76,7 ± 5,6 93,2 ± 8,1 

2 
TA 76,5 ± 8,5 92,4 ± 2,4 

Frio 76,4 ± 5,9 90,1 ± 5,5 

3 
TA 77,1 ± 14,2 94,0 ± 3,9 

Frio 75,1 ± 4,2 88,6 ± 2,9 

TA – ≈20ºC/≤60% HR; Frio – 2-8 °C 

Esses dados permitem inferir que a percentagem de recuperação das substâncias activas 

se mantiveram dentro do intervalo da especificação de 90-110%, para todos os lotes 

acondicionados à temperatura de frigorífico (2-8ºC). No dia 30 foram obtidos alguns 

valores de recuperação das substâncias activas nos lotes armazenados à temperatura 

ambiente abaixo do limite inferior.  
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Relativamente à nistatina pode verificar-se que as percentagens de recuperação rondam 

apenas os 80%. Este resultado poderá ser explanado pelo facto de não se utilizar nistatina 

como matéria-prima mas sim a especialidade farmacêutica Mycostatin®. Esta opção 

poderá, com alguma probabilidade, introduzir um viés no doseamento uma vez que uma 

simples conversão entre o volume de suspensão incorporada na formulação e a massa 

teórica de nistatina correspondente poderá não objectivar a quantidade real de nistatina 

que de facto existe na formulação. Isto porque segundo a USP as suspensões obedecem 

ao ensaio de uniformidade de conteúdo, cujas especificações indicam que o doseamento 

das substâncias activas, presentes numa suspensão individualmente analisada de um 

mesmo lote, não deverá ser nem inferior a 90% nem superior a 110% da concentração 

teórica pretendida. Deste modo, nunca poderá ser afirmado que 20 ml de Mycostatin® 

correspondem indubitavelmente a 2000000 UI de nistatina e que equivale a 400 mg de 

nistatina uma vez que este valor poderá oscilar entre 90 a 110%. Para ultrapassar este 

problema, considerou-se como 100% o valor obtido no doseamento de nistatina no dia 1 

do ensaio de estabilidade, comparando-se os valores obtidos nos dias 15 e 30 tendo como 

referência esse valor inicial. (Figura 20 e Figura 21). Pretendeu-se, deste modo, avaliar a 

possível variação da quantidade de nistatina nos dias 15 e 30 de ensaio em relação ao dia 

1. 

 

 

Figura 20- Percentagem de recuperação da nistatina e da lidocaína dos lotes 1, 2 e 3 armazenados à 

temperatura ambiente (média ± DP, n=3). 
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Figura 21- Percentagem de recuperação da nistatina e da lidocaína dos lotes 1, 2 e 3 armazenados à 

temperatura de 5 ±  3°C (média ± DP, n=3). 

 

Relativamente ao teor dos conservantes, metilparabeno e propilparabeno, estes 

mantiveram-se dentro das especificações ao longo de todo o ensaio de estabilidade. 

Verificou-se ainda, através da análise cromatográfica, a inexistência de outros picos para 

além dos esperados. 

 

4.4 - Estabilidade Microbiológica 

Os ensaios de estabilidade microbiológica foram realizados, nos tempos estabelecidos no 

protocolo de estabilidade, para avaliar a qualidade microbiológica da formulação 

desenvolvida. Com este estudo pretendeu-se garantir que, nas condições normais de 

armazenamento estudadas e usando o método descrito para a sua preparação, esta se 

mantem estável microbiologicamente. Esta informação é no presente caso ainda mais 

importante na medida em que não só água é o constituinte principal da formulação como 

contém gelatina, o que favorece o crescimento de microorganismos. 

Relativamente ao grau de exigência da FP 9, as preparações farmacêuticas poderão ser 

classificadas nas seguintes categorias:  

Categoria 1 – Preparações obrigatoriamente estéreis de acordo com a monografia da 

forma farmacêutica e outras preparações rotuladas de estéreis;  
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Categoria 2 – Preparações para aplicação local ou para administração nas vias 

respiratórias, com excepção das preparações obrigatoriamente estéreis, e dispositivos 

transdérmicos;  

Categoria 3 – Preparações para administração por via oral ou rectal;  

Categoria 4 – Medicamentos com base em plantas, exclusivamente compostos por uma ou 

várias drogas vegetais (inteiras ou fragmentos em pó).  

Os ensaios a realizar, limites e especificações dependem da categoria em que a 

preparação farmacêutica se inclui. A formulação em estudo enquadra-se na categoria 3 

uma vez que é uma formulação para administração por via oral. Os limites especificados 

pela FP 9 para esta categoria são:  

 Contagem de germes aeróbios viáveis totais No máximo, 103 bactérias e 102 leveduras 

por grama ou por mililitro; 

 Ausência de Escherichia coli (1,0 g ou 1,0 ml) . 

Na Tabela 22 são apresentados os resultados das análises microbiológicas realizadas nos 

dias de amostragem determinados no protocolo de estabilidade, para os lotes 

armazenados à temperatura ambiente (≈20ºC) e para os lotes armazenados a 2-8ºC 

respectivamente. 
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Tabela 22- Resultados do controlo microbiológico dos lotes armazenados à temperatura ambiente e no frio. 

Tempo (dias) Lote Condição de armazenamento TAMC TYMC  

1 

1 
TA* 

 

< 10 UFC/g < 10 UFC/g 

2 < 10 UFC/g < 10 UFC/g 

3 < 10 UFC/g < 10 UFC/g 

15 

1 
TA < 10 UFC/g < 10 UFC/g 

Frio < 10 UFC/g < 10 UFC/g 

2 
TA < 10 UFC/g < 10 UFC/g 

Frio < 10 UFC/g < 10 UFC/g 

3 
TA < 10 UFC/g < 10 UFC/g 

Frio < 10 UFC/g < 10 UFC/g 

30 

1 
TA < 10 UFC/g < 10 UFC/g 

Frio < 10 UFC/g < 10 UFC/g 

2 
TA < 10 UFC/g < 10 UFC/g 

Frio < 10 UFC/g < 10 UFC/g 

3 
TA < 10 UFC/g < 10 UFC/g 

Frio < 10 UFC/g < 10 UFC/g 

 

 
Verificou-se ao longo do estudo, para todos os lotes em ensaio, e independentemente da 

temperatura, a ausência de crescimento microbiano. De acordo com os resultados obtidos 

pode concluir-se que a formulação é microbiologicamente estável durante o período de 30 

dias de utilização. 

Confirmou-se ainda a ausência de E. coli na formulação em estudo. 
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5 - Conclusões 

Considerando os resultados obtidos ao longo do estudo de estabilidade físico-química e 

microbiológica, as pastilhas moles de nistatina e lidocaína não registaram alterações 

significativas ao longo de 30 dias quando armazenadas a 2-8ºC. Em acréscimo, não foi 

verificada uma alteração significativa nos caracteres organolépticos da formulação. Deste 

modo, foi possível estabelecer um prazo de validade de 30 dias para esta preparação, 

quando protegida da luz e armazenada a 2-8ºC.  

 

6 - Limitações/Críticas 

Uma das limitações deste trabalho relacionou-se com o facto de não existirem nem 

ensaios obrigatórios nem especificações descritas em publicações oficiais, como a FP, EF, 

BP ou USP para as pastilhas moles. Tal dificultou a avaliação da qualidade da formulação 

obtida. Porém, tentou colmatar-se essa omissão através de uma extensa pesquisa 

bibliográfica. 

O facto de a fonte de nistatina utilizada ter sido uma especialidade farmacêutica conduziu a 

uma formulação com maior número de excipientes, à partida desnecessários. Um desses 

excipientes foi a sacarose, uma vez que teria sido vantajosa a obtenção de pastilhas para 

o tratamento local da mucosite sem açúcar. Em doentes imunocomprometidos esta pode 

favorecer o aparecimento de cáries e é desaconselhado em doentes diabéticos. Doentes 

com problemas hereditários raros de intolerância à frutose, malabsorção de glucose-

galactose ou insuficiência de sacarase-isomaltase também não devem tomar este 

medicamento. No entanto, encontra-se numa baixa concentração (0,39 g/pastilha) e 

justificada pela necessidade de mascarar o mau sabor da lidocaína.  
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PARTE V: CONCLUSÕES GERAIS  
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1 - Conclusões Gerais 

Tendo em conta os objectivos propostos, o trabalho experimental foi delineado com o 

intuito de obter pastilhas moles de nistatina e lidocaína, com características 

farmacotécnicas adequadas ao tratamento local da mucosite oral.  

A metodologia de preparação revelou ser simples e exequível na prática diária de 

preparação de medicamentos manipulados em Farmácia Hospitalar e adequada ao fim a 

que se destina.  

O método de quantificação das substâncias activas e dos conservantes por HPLC foi 

validado de acordo com as normas vigentes, sempre que aplicáveis, e demonstrou ser 

adequadamente sensível, específico, preciso e rigoroso para a determinação da nistatina e 

do cloridrato de lidocaína veiculados nesta formulação 

Esta formulação traz vantagens importantes em relação ao colutório que é atualmente 

utilizado no CHLN, E.P.E- HSM, nomeadamente o facto de ter uma palatabilidade 

adequada a doentes oncológicos, de permitir um maior tempo de contacto das substâncias 

activas com a mucosa da cavidade oral, de ser mais fácil de administrar e de ter um prazo 

de validade que possibilita a manutenção desta terapêutica em ambulatório. 

Os farmacêuticos hospitalares podem, deste modo, através da aplicação dos seus 

conhecimentos técnico-científicos, colaborar no desenvolvimento de novas alternativas 

seguras e eficazes para corresponder às necessidades específicas de doentes com 

mucosite oral.  
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Anexo I 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ficha de preparação das pastilhas moles de nistatina e lidocaína 
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Resumo das revisões: 

 

Nº da revisão Descrição da alteração Data de entrada em vigor Rubrica 

00 Documento inicial   

    

    

    

    

 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Verificado por: Aprovado por: 

Serviço/Órgão Serviço/Órgão:  Serviço/Órgão:  

Nome:  Nome: Nome: 

Assinatura: Assinatura: Assinatura: 

Data: Data: Data: 

 

 

INSTRUÇÃO DE 
TRABALHO 

Serviço de Gestão 
Técnico-Farmacêutica 

TÉCNICA DE PREPARAÇÃO 
Nistatina 20 000UI/g Lidocaína 2,5mg/g 

Pastilhas moles 

Código 
IT/            

FT/15 
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FÓRMULA- PASTILHAS MOLES DE NISTATINA E LIDOCAÍNA 

Código Matérias-primas Farmacopeia Quantidade necessária para 
preparação de 100g de formulação 

(≈25pastilhas) 

 Gelatina Ph Eur 20 g 

 Sacarose Ph Eur 10 g 

 Glicerina Ph Eur 5 g 

 Goma arábica Ph Eur 0,4 g 

 Metilparabeno Ph Eur 0,2 g 

 Propilparabeno Ph Eur 0,02 g 

 
Cloridrato de 
lidocaína 

Ph Eur 0,3075 g 

 
Mycostatin® Especialidade 

Farmacêutica 
20 ml  

 Água destilada Ph Eur Qbp 100 ml 

Nome genérico Pastilhas moles de nistatina e lidocaína 

Teor em 
substância 
activa 

20 000 UI/g de nistatina e 2,5 mg/g de lidocaína 

Forma 
farmacêutica 

Pastilhas moles 

Excipientes e 
adjuvantes 

Água, gelatina, goma arábica, sacarose, glicerina, metilparabeno, 
propilparabeno. 

Excipientes da especialidade farmacêutica Mycostatin®: glicerina, 
sacarose, carmelose, fosfato de sódio dibásico, para-hidroxibenzoato 
de metilo (E218), para-hidroxibenzoato de propilo (E216), etanol, aroma 
de cereja, óleo essencial de hortelã-pimenta, aldeído cinâmico, ácido 
clorídrico, hidróxido de sódio, água purificada. 

Forma de 
apresentação 

Frascos de 30 pastilhas 

Quantidade por 
lote 

Consoante a necessidade 

Código  

Unidade de 
referência 

1 Pastilha 
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EQUIPAMENTO E MATERIAL 

Recipiente de pesagem 4 

Espátula 6 

Proveta de vidro rolhada de 20 ml 1 

Cápsula de porcelana 1 

Pipeta pasteur 2 

Vareta de vidro 2 

Balança analítica 1 

Banho termostatizado 1 

Moldes em acrílico  Consoante a necessidade 

Frasco de plástico 1 

Película/ sacos de plástico com sistema de fecho Consoante a necessidade 

 

 

TÉCNICA DE PREPARAÇÃO- PASTILHAS MOLES DE NISTATINA E LIDOCAÍNA 

1. Proceder à limpeza da balança e da bancada e verificar se esta se encontra livre de 
materiais ou documentos anteriores. Verificar o estado de limpeza do material a utilizar. 

2. Tarar uma cápsula de metal e proceder ao registo da sua massa. 

3. Pesar a gelatina, a sacarose e cerca de 50g de água e colocar num banho de água 
quente a 70-75ºC. 

4. Pesar a glicerina, a goma arábica, os conservantes e homogeneizar. 

5. Colocar a cápsula no banho. 

6. Pesar o cloridrato de lidocaína e medir 20ml de Mycostatin® numa proveta graduada 
(registar peso). 

7. Quando o conteúdo da cápsula estiver devidamente fundido e com aspecto homogéneo, 
retirar do banho e deixar arrefecer. 

8. Adicionar as substâncias activas, dispersar e acertar a massa final para 100g com água 
à temperatura ambiente. 

9. Misturar até obtenção de um aspecto visualmente homogéneo e proceder ao 
enchimento dos moldes com um excesso. 

10. No final, enquanto a mistura ainda se encontra fundida, passar com uma espátula para 
que todas pastilhas fiquem com uma massa aproximada. 
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11. Deixar arrefecer e colocar no frigorífico pelo menos 1 hora. 

12. Após solidificação, envolver cada pastilha numa película ou saco de plástico com 
sistema de fecho de dimensões adequadas. 

13. Acondicionar em recipientes de plástico de dimensão adequada e que permitam a 
protecção da luz e rotular. Armazenar. 

 

 

DESCRIÇÃO DO MEDICAMENTO 

Forma cilíndrica, cor amarelada (devido ao Mycostatin® ), superfícies lisas, odor pouco 

intenso também característico ao Mycostatin® e sabor levemente adocicado. 

 

 

EMBALAGEM 

Acondicionamento primário: película plástica ou saco de dimensão adequada e com 

sistema de fecho para cada pastilha. 

Acondicionamento secundário: recipiente preferencialmente de plástico (para não quebrar) 

que permita protecção da luz e humidade. 
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ROTULAGEM 

CHLN, EPE - Serviço Gestão Técnico–Farmacêutica - Sector Farmacotecnia 

Director Técnico:                                                        Telefone:  

Serviço: _________________________________________ 

Nome: __________________________ NID: ____________ 

Nistatina 20 000UI/g Lidocaína 2,5mg/g 

Pastilha Moles 

Cada pastilha tem a massa média de 3,9g 

Lote:  Via de administração: Oral 

Código:  Posologia:  

Data de preparação: __/__/____ Prazo de utilização: 30dias 

Quantidade:  

Manter fora do alcance das crianças 

Armazenar em recipiente bem fechado 

Conservação: 2 a 8 ºC. Proteger da luz. 

Pastilha para dissolver na boca. 

 

ENSAIOS DE VERIFICAÇÃO 

 

Ensaio Especificação 

Características organolépticas 

- Cor Amarelada 

- Odor Característico a Mycostatin® 

- Aspecto Homogéneo, podendo no entanto conter algumas 
bolhas de ar incorporadas de pequenas dimensões 

Quantidade Consoante a necessidade 

Massa média 3,9 g ± 5% 

 

 

PRAZO DE UTILIZAÇÃO E CONDIÇÕES DE CONSERVAÇÃO 

As pastilhas moles de nistatina e lidocaína são estáveis durante 30 dias quando 

conservadas no frio, entre 2-8ºC e protegidas da luz. 
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ESCLARECIMENTOS 

Segundo a Farmacopeia Portuguesa as pastilhas moles são preparações sólidas 

apresentadas em formas unitárias e destinam-se a serem chupadas ou a desagregarem-se 

lentamente na boca de modo a exercerem geralmente uma acção local na cavidade bucal 

ou na garganta. 

São muito úteis em doentes pediátricos e geriátricos com dificuldade na deglutição, quando 

se pretende um efeito de libertação do fármaco mais lento ou um efeito local. 

Relativamente aos doentes pediátricos a idade a partir da qual esta forma farmacêutica 

poderá ser administrada não parece ser consensual. Segundo o Formulário Nacional 

Britânico para Pediatria as formas farmacêuticas que fundem ou dissolvem na boca (melts) 

poderão ser administradas a partir dos 6 anos de idade. Deste modo, e considerando as 

dimensões da pastilha mole de nistatina e lidocaína produzida, pensa-se que poderá ser 

administrada sob supervisão a partir dos 6 anos de idade e com segurança a partir dos 12. 

Em acréscimo, as pastilhas são designadas para obtenção de um sabor agradável, não 

requerem grandes meios/equipamentos para a sua preparação e não necessitam de água 

para serem administrados (pode constituir uma vantagem em doentes com restrições 

hídricas).  

De referir que como os doentes com mucosite oral apresentam muitas vezes xerostomia 

associada, a utilização frequente de pastilhas poderá favorecer a produção de saliva, 

contribuindo para um maior conforto do doente).  

Não necessitam de administração concomitante com veículos, o que é indubitavelmente 

útil para doentes com dificuldade na deglutição. 

 

 

USO(S) TERAPÊUTICO(S) 

Tratamento da mucosite oral de diferentes etiologias. 
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MODO DE ADMINISTRAÇÃO E POSOLOGIA HABITUAL 

A dose máxima diária recomendada de lidocaína para soluções orais tópicas é de 2,4g. No 

entanto, as pastilhas moles podem permitir alguma absorção de lidocaína pelo que a dose 

não poderá ser tão elevada. 

Na presente formulação a lidocaína encontra-se na concentração de 0,25% (m/m). Cada 

pastilha tem um valor médio de 3,9 g pelo que a dose administrada de lidocaína será de 

aproximadamente 9,75 mg. 

Em crianças e adultos a posologia do Mycostatin® varia de 1 a 6 ml (100.000 a 600.000 UI) 

administrada quatro vezes ao dia.  

À semelhança do colutório de nistatina e lidocaína as pastilhas poderão ser administradas 

de 6/6 h para alívio sintomático e tratamento da mucosite oral. 

 

 

REACÇÕES ADVERSAS  

Os das substâncias activas. 

As reacções adversas associadas à lidocaína são semelhantes às observadas com outros 

anestésicos do tipo amida. Referem-se irritação local, urticária, edema, reacções 

anafilactóides, bradicardia, hipotensão, arritmias, cinchonismo, parestesias, alteração do 

paladar, visão turva, entre outras. Importa referir que as reacções adversas apenas são 

esperadas em concentrações plasmáticas superiores a 5-10 mg/L. 

A nistatina é geralmente bem tolerada por todos os grupos de doentes. Por via oral, doses 

mais elevadas (superiores a 5 000 000 UI por dia) podem produzir diarreia, perturbação 

gastrintestinal, náuseas e vómitos. Raramente, tem sido referido exantema, incluindo 

urticária e, muito raramente, síndroma de Stevens-Johnson. Foram notificados casos de 

hipersensibilidade e angioedema, porém com uma incidência rara. 
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PRECAUÇÕES E CONTRA-INDICAÇÕES 

Hipersensibilidade às substâncias activas ou qualquer um dos excipientes constituintes da 

formulação e da especialidade farmacêutica Mycostatin®. 

Relativamente à lidocaína, esta deverá ser administrada com precaução em doentes com 

insuficiência cardíaca congestiva, bradicardia, bradipneia ou insuficiência hepática. 

Quando os anestésicos locais são aplicados na cavidade oral ou na faringe pode haver 

perda parcial ou total do reflexo de deglutição, aumentando o risco de aspiração. 

Principalmente com crianças será necessário ter cuidado na ingestão de alimentos após a 

administração. Por outro lado, a dormência que surge na língua e na cavidade oral pode 

levar a traumas acidentais. 

Cada mililitro de Mycostatin® contém 0,01 ml de etanol pelo que não é aconselhado em 

caso de doença hepática, alcoolismo, epilepsia ou na mulher grávida.  

Cada mililitro contém 0,5 g de sacarose. Doentes com problemas hereditários raros de 

intolerância à frutose, malabsorção de glucose-galactose ou insuficiência de sacarase-

isomaltase não devem tomar este medicamento. 

 

 

INTERACÇÕES 

Relativamente à nistatina não existem interacções medicamentosas a referir uma vez que 

esta é fracamente absorvida através do tacto digestivo e não é absorvida pela pele ou 

mucosas quando aplicada topicamente. 

Relativamente à lidocaína, apesar de ser aplicada topicamente, existe a possibilidade de 

absorção na cavidade oral. Deste modo, quando administrada concomitantemente com 

antiarrítmicos e ß-bloqueantes, existe um risco acrescido para o desenvolvimento de 

depressão miocárdica. A clearence da creatinina pode ser reduzida com administração 

concomitante de propranolol e cimetidina. 
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SINTOMAS DE INTOXICAÇÃO E RESPECTIVO TRATAMENTO 

Doses orais de nistatina superiores a 5 milhões de unidades por dia causaram náuseas e 

perturbação gastrintestinal.  

Os sintomas de intoxicação com lidocaína manifestam-se essencialmente a nível do 

sistema nervoso central e do sistema cardiovascular. Existem duas fases distintas de 

intoxicação com lidocaína: 

 a) Estimulação SNC: Sensações periorais desagradáveis, parestesia da língua, agitação, 

delírio, convulsões. Sistema cardiovascular: Taquicardia, hipertensão, rubor  

b) Depressão SNC: Coma, paragem respiratória Sistema cardiovascular: Pulso não 

palpável, palidez, paragem cardíaca. 

Não existe nenhum antídoto específico para a lidocaína pelo que deverão ser aplicadas 

medidas gerais de suporte básico/avançado de vida, de acordo com a sintomatologia 

apresentada. 
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