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A administração transdérmica é um método indolor de
veiculação sistémica de fármacos por aplicação direta na pele
intacta.
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formas farmacÊuticas multilamelares que possibilitam a libertação
controlada através da pele, do(s) fármaco(s) neles contidos. ESTES devem
possuir propriedades físico-químicas adequadas (ex. solubilidade, massa
molecular baixa) que lhes permitam atravessar a barreira cutânea, serem
absorvidos pelos capilares e passarem à circulação geral.
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Os adesivos transdérmicos contracetivos são um método de uso semanal
constituído por hormonas esteróides, libertadas continuamente para a
corrente sanguínea, constituindo uma forma altamente eficaz de contraceção.
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Camada protetora
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o EVRA® é um sistema matricial, disponível em Portugal,
composto por três camadas e que atua através supressão
da gonadotrofina pelas ações estrogénicas e
progestagénicas do etinilestradiol e da norelgestromina

Camada
removível
antes da aplicação

│
Produzido no âmbito da UC Sistemas Terapêuticos Avançados

Camada adesiva
contendo o fármaco
e que controla
a sua libertação

sem metabolização hepática.

reações adversas tanto
cutâneas (alergia, prurido...) como
GÁSTRICAS (vómitos, náuseas...).

Possibilidade de realização de
todas as atividades diárias, sem
especial precaução.

EM mulheres com excesso de peso é
mais difícil ajustar a dosE
necessária para contraceção.

MELHOR ADESÃO À TERAPÊUTICA.

sistemas caros.

excelente aderência À PELE.
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