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RESUMO 

 

BASSI, A. C. Z. Soluções Parenterais de Grande Volume: avaliação da 
estabilidade da solução e qualidade física e química da embalagem primária. 
2012. 141 f. Dissertação (Mestrado). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de 
Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2012. 

 
 

As Soluções Parenterais de Grande Volume (SPGV´s) são definidas como solução 
estéril e apirogênica destinada à aplicação parenteral em dose única, na qual o 
plástico é o material de acondicionamento primário utilizado. O presente trabalho 
teve como objetivo avaliar as características físico-químicas e microbiológicas da 
solução fisiológica de cloreto de sódio 0,9% (m/v), bem como as propriedades 
químicas e físicas da embalagem primária. Foram utilizadas amostras de solução 
injetável de cloreto de sódio 0,9% m/v de 500 mL em diferentes apresentações 
comerciais e tipo de embalagem primária (Grupos A, B, C e D), após 
armazenamento em câmara climática. Foi realizada avaliação físico-química e 
microbiológica da solução contida nas diferentes embalagens, antes e após 
armazenamento de 90 e 180 dias em câmara climática, mantida a temperatura de 
40ºC e umidade relativa de 25% conforme estabelecido pela International 
Conference on Harmonisation (ICH) e 75%, conforme preconizado pela Agência 
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Realizou-se a determinação dos ensaios 
químicos e físicos para a embalagem primária em contato com a solução. Além 
disso, foram avaliados os cuidados de conservação das SPGV´s em instituições 
hospitalares. Verificou-se a influência da umidade relativa (UR) nas taxas de 
permeabilidade ao vapor de água, as quais foram estatisticamente significantes 
(p<0,05) para todos os Grupos. Em todas as comparações, a perda de peso 
realizada a 25% de UR foi sempre maior que a 75% UR, sendo o Grupo B o que 
apresentou menor perda de peso comparado aos demais grupos. Foram 
encontrados volumes abaixo do especificado pela Farmacopéia Americana para o 
Grupo D em todos os tempos de armazenamento. Falhas de integridade e ruptura 
das embalagens primárias foram observadas nos Grupos C e D, o que propiciam 
vazamento da solução e permite a entrada de microorganismos. As propriedades de 
tração foram avaliadas e o Grupo A apresentou maior valor de ruptura e menor valor 
de alongamento, quando comparados aos Grupos C e D. Estes apresentaram 
diferença significativa entre si com relação à resistência máxima à tração, sendo o 
Grupo C o que apresentou maiores valores deste parâmetro. Os resultados mostram 
a influência e particularidade de cada tipo de embalagem para acondicionamento 
primário, além da importância da adequação do ambiente de estocagem do 
medicamento após a fabricação para que não ocorra o comprometimento da 
estabilidade e utilização das soluções parenterais. 
 
 
Palavras-chave: 1. Soluções Parenterais de Grande Volume (SPGV´s). 2. 
Estabilidade. 3. Embalagem primária. 

 

 



 

ABSTRACT 
 
 

BASSI, A. C. Z. Large Volume Parenteral Solutions: evaluation of the stability of 
the solution and physical and chemical quality of the primary packing. 2012. 
141 f. Dissertation (Master). Faculdade de Ciências Farmacêuticas de Ribeirão Preto 
– Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2012. 

 
 

The Large Volume Parenteral Solutions (LVP´s) are defined as an apyrogenic and 
sterile solution used in a single dosage in parenteral application, in which the plastic 
is the primary packaging material used. This study aimed to evaluate physical-
chemical and microbiological characteristics of physiological sodium chloride solution 
0,0% m/v, as well as the chemical and physical properties of the primary packaging 
material. In this work, samples of sodium chloride solution injection of 0,9% m/v of 
500 mL in many different commercial primary packing (Groups A, B, C and D) were 
used, after being stored in a climatic chamber. An evaluation of the physical-chemical 
and microbiological characteristics of the solution was performed by storing the 
different packages in a climatic chamber during the period of 0, 90 and 180 days, 
under conditions of 40ºC of temperature and 75% of humidity, as established by the 
International Conference on Harmonisation (ICH) and 25% RH, according to the 
specific legislation of the Health Surveillance Agency (ANVISA). An assessment was 
carried out to determine the chemical and physical tests for the primary packaging in 
contact with the solution. In addition, was evaluated the conservation of care in 
hospitals LVP's. The results confirmed the influence of relative humidity (RH) in the 
rate of permeability to water vapor, which was statistically significant (p<0,05) for all 
groups. In all comparisons, the weight loss performed at 25% RH was always higher 
than 75% RH, and Group B showed the lowest weight loss compared to other 
groups. Group D presented results for volume that are different from the specification 
of United States Pharmacopoeia, at all storage times. Integrity failures and rupture of 
the primary packages were observed in Groups C and D, which provide leakage of 
the solution and allows entry of microorganisms. The tensile properties were 
evaluated and Group A showed higher breakdown and lower elongation as 
compared to Groups C and D. These Groups presented significant difference 
between them related to maximum tensile strength and Group C showed the highest 
values of this parameter. The evaluation results show the influence and particularity 
of each packing type and also showed the importance of an adequate product 
storage environment after manufacturing so the use and stability of the parenteral 
solutions is not jeopardized. 
 

 
Keywords: 1. Large Parenteral Solution. 2. Stability. 3. Primary Packaging. 
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1. INTRODUÇÃO  

 

Produtos parenterais são definidos como formas de dosagem de agentes 

terapêuticos livres de microrganismos viáveis, administrados por método invasivo, 

injetável, através da pele, membranas mucosas ou em compartimentos internos do 

corpo (AVIS; LACKMAN; LEIBERMAN, 1992). 

Soluções parenterais de grande volume (SPGV) são empregadas em terapia 

de manutenção nos períodos pré e pós-cirúrgicos, para pacientes inconscientes ou 

impossibilitados de absorver líquidos, eletrólitos e nutrientes por via oral e também 

podem ser utilizadas na terapia de reposição em pacientes que sofrem grande perda 

de líquidos e eletrólitos (ANSEL; POPOVICH; ALLEN, 2000). 

Em geral, os medicamentos são compostos por várias substâncias químicas 

sujeitas a instabilidade física e química, além de possíveis reações entre elas. Este 

quadro pode ser agravado pelas condições de armazenagem e por interações com a 

embalagem. O material utilizado na embalagem dos medicamentos também está 

sujeito a mudanças causadas por influências climáticas. Portanto, a estabilidade do 

produto é dependente da relação entre os componentes da formulação, o material 

de embalagem e as condições ambientais. Assim em alguns casos, o período de 

validade pode ser dilatado pela seleção adequada do material de embalagem 

(GRIMM, 1986). 

São frequentes os casos em que a delimitação dos vários fatores que afetam 

a estabilidade da formulação de medicamentos só é possível através da aplicação 

de métodos estatísticos como, por exemplo, a distinção entre o fechamento de um 

frasco plástico na área de fechamento e a permeação do solvente através da parede 

do material (GRIMM, 1986). 

Além disso, o objetivo dos sistemas de acondicionamento e fechamento é 

conferir proteção ao produto contra oxigênio, umidade e microorganismos. Testes de 

integridade estabelecidos para produtos estéreis são necessários para assegurar a 

esterilidade e a manutenção dos atributos totais do produto de acordo com as 

especificações rotuladas e durante o prazo de validade (PINTO; KANEKO; PINTO, 

2010). 

A embalagem primária, em contato direto com o produto, deve ser 

considerada um dos elementos importantes no controle da contaminação. No caso 

de produtos estéreis como parenterais de grande volume, preparados em condição 
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asséptica, qualquer contaminante presente na embalagem torna-se crítico. Os 

plásticos empregados nestes produtos são produzidos por processos de moldagem 

a elevadas temperaturas, seguido de sopro com ar estéril, o qual confere a 

esterilidade do produto. A esterilidade pode ser mantida pelo fechamento automático 

inerente ao processo de moldagem ou através da operação de moldagem em 

ambiente controlado e subsequente embalagem estéril hermética (PINTO; KANEKO; 

PINTO, 2010).  

A proliferação microbiana, no produto acabado, pode ser influenciada pelas 

condições de estocagem. Neste caso, deve-se considerar questões que incluem a 

manutenção da integridade do fechamento e o controle de temperatura durante o 

transporte e o armazenamento (PINTO; KANEKO; PINTO, 2010).  

Os testes de estabilidade devem ser delineados para abranger as 

características susceptíveis a mudanças durante a estocagem e provavelmente 

influenciar a qualidade, a segurança e/ou eficácia, incluindo, conforme necessário, 

as características físicas, químicas e microbiológicas. A extensão dos estudos e as 

condições de estocagem devem ser suficientes para abranger o transporte, 

estocagem e subseqüente uso (LUCISANO, 2003). 

Métodos para acelerar a decomposição de fármacos, usando temperaturas 

elevadas, são aplicados para se prever a estabilidade, nas condições requeridas de 

estocagem. Para assegurar que uma formulação particular, quando embalada em 

recipiente específico, mantenha suas especificações físicas, químicas, 

microbiológicas, terapêuticas e toxicológicas durante a estocagem por um período 

de tempo específico, é necessário conduzir um programa rigoroso de estudo de 

estabilidade, sob condições específicas tais como temperatura, umidade, oxigênio e 

luminosidade (LUCISANO, 2003). 

As interações entre a embalagem e o medicamento podem provocar efeitos 

adversos à saúde humana, modificações na disponibilidade do fármaco, alterando 

os níveis terapêuticos desejados, além de alterações no material da embalagem 

(MONTEIRO; GOTARDO, 2005). 

Não deve haver qualquer interação entre o material de embalagem primária e 

o seu conteúdo capaz de alterar a concentração, a qualidade ou a pureza do 

material acondicionado (COMISSÃO FARMACOPÉIA ANVISA, 2010). 

O acondicionamento de preparações injetáveis pode ser realizado em frasco, 

frasco-ampola ou bolsa. Os principais tipos de material de embalagem empregados 
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no acondicionamento de SPGV são o vidro e o plástico. O plástico é uma boa 

alternativa para este tipo de embalagem, sobretudo nas formas de frasco-ampola e 

bolsa, devido ao baixo custo e peso, flexibilidade, transparência, resistência 

mecânica e propriedades de barreira adequadas dependendo do tipo de material 

plástico empregado (MONTEIRO; GOTARDO, 2005). 

Os polímeros termoplásticos freqüentemente empregados em embalagens de 

Soluções Parenterais de Grande Volume são: polietileno, polipropileno e policloreto 

de vinila (RIBEIRO; OLIVEIRA, 2009), nas formas de frasco-ampola ou bolsa 

(MONTEIRO; GOTARDO, 2005). 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Soluções Parenterais de Grande Volume 

 

Preparações parentarais são administradas por via invasiva através da pele, 

de outros tecidos ou de vasos sanguíneos, sendo a aplicação feita com o uso de 

injeção ou outro dispositivo, por meio de força da gravidade, bomba de infusão ou 

outra (UNITED STATES PHARMACOPEIAL CONVENTION, 2010). 

As Soluções Parenterais de Grande Volume (SPGV) são considerados os 

medicamentos mais utilizados no sistema de saúde com a função de substituição de 

fluidos corporais, nutrição e como veículo para a administração de outros 

medicamentos (ISHII et al., 2007). 

As SPGV´s são preparadas em água para injetáveis - WFI (UNITED STATES 

PHARMACOPEIAL CONVENTION, 2010); estéreis e apirogênicas, destinadas à 

aplicação parenteral em dose única, cujo volume é de 100 mL ou superior (BRASIL, 

2010). 

No Brasil são utilizadas aproximadamente 150 milhões de unidades de 

SPGV/ano, das quais 80% são formulados com cloreto de sódio ou glicose (ISHII et 

al., 2007). 

Soluções de Grande e Pequeno Volume, parenterais ou não; Concentrados 

Polieletrolíticos para Hemodiálise (CPHD); soluções para irrigação, diálise, enemas e 

expansores plasmáticos; nutrição parenteral; produtos para a prevenção da 

desidratação e para a manutenção da hidratação; opoterápicos isolados ou 

associados; medicamentos à base de fitofármaco ou associações; antiácidos 

isolados ou associação; medicamentos à base de vitaminas e/ou minerais de uso 

tópico ou injetável, entre outros, representam a classe de medicamentos específicos 

que não se enquadram nas categorias de medicamento novo, genérico, similar, 

biológico e fitoterápico. Para esta classe de medicamentos a Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária estabeleceu a Resolução de Diretoria Colegiada - RDC nº. 24 

(BRASIL, 2011).  

O risco de infecção associado a produtos farmacêuticos está vinculado à via 

de administração, sendo maior para produtos introduzidos nas áreas estéreis do 

corpo. As mais sérias ocorrências de infecção são aquelas associadas a produtos 
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injetáveis contaminados, cujas conseqüências podem envolver choque, o qual pode 

levar o paciente a óbito (PINTO; KANEKO; PINTO, 2010).  

Os sistemas de infusão intravenosa são classificados em abertos ou 

fechados. Os sistemas abertos incluem todas as embalagens que permitem o 

contato da solução estéril com o ambiente externo, seja no momento da abertura da 

embalagem, na adição de medicamentos ou na introdução dos dispositivos 

utilizados na administração da solução (GUIMARÃES, 2008). As embalagens em 

sistema aberto de infusão necessitam de ventilação externa ao ar ambiente para 

permitir a saída de líquido, aumentando o risco de contaminação extrínseca 

(ROSENTHAL; MAKI, 2004). 

Os sistemas fechados possuem como principal característica impedir o 

contato da solução com o meio ambiente durante a administração (BRASIL, 2003), 

reduzindo o risco de infecções e reações pirogênicas (GUIMARÃES, 2008).  

As infecções sistêmicas são as mais graves e estão relacionadas ao aumento 

da morbidade e mortalidade e, ainda, contribuem para o aumento do tempo de 

hospitalização dos pacientes e, conseqüentemente, dos custos (PEARSON, 1996). 

Uma das principais vantagens do sistema de infusão fechado é a redução na 

probabilidade de ocorrência de infecções hospitalares, as quais representam um dos 

mais sérios riscos à saúde dos pacientes internados em hospitais (RIBEIRO; 

OLIVEIRA, 2009). 

No Brasil, a obra “Boas Práticas de Utilização de Soluções Parenterais nos 

Serviços de Saúde” foi estabelecida pela RDC nº. 45 (BRASIL, 2003). Nesta 

resolução foi estabelecido que os produtos em sistema aberto poderiam ser 

fabricados até março de 2008. Durante este período, foi publicada a RDC nº. 29 de 

17 de abril de 2007, que estabeleceu as regras para o registro, comercialização e 

substituição do sistema aberto de infusão. O prazo limite para a fabricação e uso dos 

sistemas abertos foi alterado pelas Resoluções RDC nº. 11, de 29 de fevereiro de 

2008 e RDC nº. 14, de 12 de março de 2008, estabelecendo os prazos até 30 de 

novembro de 2008 para a produção, e até março de 2009 para que as instituições 

de saúde pudessem utilizar os produtos ainda em sistema aberto (GUIMARÃES, 

2008).  
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2.1.1 Solução injetável de cloreto de sódio 0,9% m/v 

 

Trata-se de uma solução estéril de cloreto de sódio em água para injetáveis, 

sem a presença de agentes antimicrobianos. A preparação contém não menos de 

95,0 % e não mais que 105,0 % da quantidade indicada de cloreto de sódio 

(UNITED STATES PHARMACOPEIAL CONVENTION, 2010).  

É utilizada no tratamento de depleção do volume extracelular, desidratação, 

depleção de sódio, o qual pode ocorrer após diurese excessiva, gastroenterites e 

restrição ao sal. A solução de cloreto de sódio 0,9% m/v é o veículo e diluente de 

escolha para a preparação de muitos medicamentos administradas via parenteral. A 

solução de cloreto de sódio 0,9% m/v é a que mais se aproxima da composição do 

líquido extracelular, apresentando na sua composição cátions (mais de 90% de 

sódio), que agem como repositor fisiológico deste íon com conseqüente retenção de 

água (MARTINDALE; REYNOLDS, 1996).  

 

2.2 Embalagens para acondicionamento primário de Soluções Parenterais de 

Grande Volume 

 

O material de acondicionamento primário é definido como o recipiente que 

contém o produto ou aquele que está em contato direto com o mesmo, incluindo-se 

o dispositivo de fechamento. Não devem interagir física ou quimicamente com o 

produto terminado ou interferir na potência e pureza. Além disso, devem ser limpos e 

adequadamente planejados para efetivamente proteger o produto (PINTO; 

KANEKO; PINTO, 2010). Devem possuir transparência que possibilite a inspeção 

visual do aspecto primário da preparação. As tampas, quando aplicável, tampouco 

podem influir na composição ou na conservação do medicamento, oferecendo 

perfeita vedação, mesmo após as perfurações (COMISSÃO FARMACOPÉIA 

ANVISA, 2010).  

O campo das embalagens parenterais sofreu diversas alterações desde o 

advento da tecnologia da administração de medicamentos por via parenteral. No 

início, os medicamentos eram quase que exclusivamente embalados e 

administrados em vidro, devido sua disponibilidade e propriedades físicas, limpidez, 

resistência térmica, propriedades de barreira e pelo fato de serem quimicamente 

inertes. Com a necessidade de melhoramento de embalagens e o desenvolvimento 
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tecnológico de polímeros na década de 1950, houve a introdução do uso dos 

plásticos em substituição ao vidro (AVIS; LACKMAN; LEIBERMAN, 1992). 

Durante a vida útil do produto, as embalagens destinadas ao 

acondicionamento de preparações para uso parenteral devem ser quimicamente 

inertes, em relação à preparação com a qual está em contato e evitar a permeação 

de material estranho, assim como a difusão de componentes através do recipiente e 

deste para a preparação (MONTEIRO; GOTARDO, 2005). O estudo da 

compatibilidade desses recipientes com o conteúdo que está em contato é 

necessário para o registro do medicamento (SARBACH et al., 1996). 

Atualmente, recipientes plásticos são amplamente utilizados como 

embalagem primária de medicamentos, devido às vantagens destes em relação ao 

vidro como, entre outras, leveza e resistência a impactos, que diminuem os custos 

de transporte e as perdas por danos no recipiente, e versatilidade do desenho do 

recipiente (ANSEL; POPOVICH; ALLEN, 2000). 

As embalagens plásticas possuem vantagens competitivas comparadas ao 

vidro, relacionadas à possibilidade de combinação de diferentes polímeros para 

obtenção de propriedades balanceadas, que atendam a requisitos econômicos, 

ambientais, de conservação e comercialização de produtos. Na fabricação de uma 

embalagem plástica, vários requisitos devem ser considerados na escolha dos 

polímeros, incluindo permeabilidade a gases, aromas e vapor d´água, temperatura 

de processamento ou de acondicionamento do produto acabado, temperatura de 

estocagem e de uso pelo consumidor, custo do material, custo do processo de 

transformação, processabilidade do polímero, rigidez, propriedades mecânicas, 

características de termossoldagem, resistência química, estabilidade dimensional, 

propriedades óticas, requisitos da Legislação e impacto ambiental 

(SARANTÓPOULOS et al., 2002). 

As especificações dos materiais de acondicionamento são planejadas de 

acordo com o produto a ser acondicionado, entre outras: a) mecânicas – dureza e 

flexibilidade; b) físicas – hermeticidade e permeabilidade e, c) químicas – atóxicos e 

compatíveis com o produto neles contidos (PINTO; KANEKO; PINTO, 2010).  

Os plásticos podem conter resíduos do processo de polimerização, 

plastificantes, estabilizadores, antioxidantes, pigmentos e lubrificantes. Assim, a 

composição do plástico, processamento e procedimentos de limpeza, tratamento de 

superfície, meios de contato, corantes, adesivos, absorção e permeabilidade de 
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conservantes e condições do armazenamento, também podem afetar a adequação 

de um plástico para um uso específico (COMISSÃO FARMACOPÉIA ANVISA, 

2010). 

Embalagens plásticas flexíveis são aquelas na qual o formato depende da 

forma física do produto acondicionado e cuja espessura da parede seja inferior a 

250 µm. A integridade da termossoldagem de embalagens flexíveis pode influir na 

vida útil dos produtos nelas acondicionados, uma vez que falhas no fechamento 

constituem-se em pontos de entrada de microorganismos, oxigênio e/ou umidade ou 

ainda para a perda de misturas gasosas e vapores orgânicos (SARANTÓPOULOS 

et al., 2002). 

A perda de vapores orgânicos pode comprometer o princípio ativo, levando à 

perda de sua função, como também contaminar o ambiente de estocagem 

(SARANTÓPOULOS et al., 2002). 

Durante o armazenamento a longo prazo, o vapor d'água pode se difundir 

para fora da embalagem, resultando em alterações na concentração do fármaco. A 

permeação de gás pode ser minimizada pela vedação do recipiente plástico dentro 

de embalagens laminadas, o qual funcionam como uma espécie de camada de 

embalagem secundária para proteção. Tais materiais de embalagem secundária são 

normalmente compostas por várias camadas de polímeros como, por exemplo, 

poliéster, polipropileno ou polietileno, tintas, adesivos, bem como, possivelmente, 

monômeros não reagidos e oligômeros derivados de materiais adesivos (LIU et al., 

2011). 

Em muitos casos, o invólucro protetor também é usado para proteger as 

embalagens flexíveis durante o processo de esterilização em alta temperatura, 

melhorar as propriedades de barreira, prolongando a vida útil do produto (CLARK et 

al., 2006). 

 

2.2.1 Definição e classificação dos plásticos 

 

Plásticos são polímeros orgânicos de alto peso molecular, sintéticos ou 

derivados de compostos orgânicos naturais, os quais podem ser moldados, 

repetidamente, em formas apropriadas, normalmente pelo auxílio de calor e pressão 

(SARANTÓPOULOS et al., 2002).  
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Existem mais de 100 tipos diferentes de polímeros empregados na fabricação 

de embalagens plásticas, os quais podem ser classificados em duas categorias: 

polímeros termoplásticos e termorrígidos (RIBEIRO; OLIVEIRA, 2009).  

Os termoplásticos amolecem quando aquecidos em altas temperaturas e 

solidificam por resfriamento.  Os termorrígidos somente amolecem durante a 

fabricação de um artigo e solidificam permanentemente, entretanto não podem ser 

re-manufaturados por simples aquecimento. Para embalagens parenterais, 

polímeros termoplásticos são preferidos aos polímeros termorrígidos, devido à 

disponibilidade, reutilização e processabilidade (BERTAGNOLLI, 2008). 

 

2.2.2 Estrutura básica dos polímeros 

 

Os polímeros apresentam moléculas longas, cuja estrutura é formada pela 

repetição de pequenas unidades, denominadas monômeros. Além disso, os 

polímeros podem ser classificados em homopolímeros, compostos por unidades 

repetitivas de um único monômero, e heteropolímeros, compostos por unidades 

repetitivas de dois ou mais monômeros diferentes. As unidades que compõem os 

heteropolímeros são denominadas comonômeros e são conhecidos como 

copolímeros quando apresentam dois comonômeros. (SARANTÓPOULOS et al., 

2002). 

A estrutura química das moléculas poliméricas determina as propriedades 

físicas, químicas e mecânicas, bem como a estabilidade térmica e a resistência ao 

envelhecimento (AVIS; LACKMAN; LEIBERMAN, 1992). 

A utilidade de polímero e o tempo de vida útil como recipiente para 

acondicionamento de formulações parenterais aquosas podem ser fortemente 

influenciados pela interação do polímero com a solução (HAYWARD; JENK, 1990). 

 

2.2.3 Categoria dos plásticos 

 

Atualmente diferentes tipos de plásticos estão disponíveis no mercado, cada 

um deles adequado para determinada aplicação médica. Deste modo, é importante 

conhecer os requisitos da aplicação pretendida e relacionar com o plástico 

apropriado (AVIS; LACKMAN; LEIBERMAN, 1992). 
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Os plásticos mais utilizados como material de embalagem de SPGV são:  

polietileno na forma de frasco ampola, polipropileno, na forma de laminados, 

objetivando aumentar a propriedade de barreira e PVC na forma de bolsas flexíveis, 

com elevada quantidade de aditivos (MONTEIRO; GOTARDO, 2005). 

Cada material plástico utilizado como embalagem primária de produtos 

farmacêuticos possui características específicas as quais estão sumarizadas na 

Tabela 1 (RIBEIRO; OLIVEIRA, 2009). 

 

Tabela 1. Propriedades dos polímeros mais utilizados em recipientes para 
acondicionamento primário de produtos farmacêuticos. 

Material 

Características 

Autoclavável 
(estabilidade 

física) 

Quantidade 
de aditivos 

Permeação 
ao vapor 

Reação 
potencial com o 

produto 

Propriedades 
físicas 

PEBD Não Pequena Elevada Baixa Flexível 

PEAD Sim Pequena Baixa Baixa Semiflexível 

Polipropileno Sim Pequena Moderada Baixa Semiflexível 

PVC flexível Sim (com 
precaução) Elevada Elevada Moderada Flexível 

PVC rígido Sim Pequena Elevada Baixa Rígido 

PEBD = polietileno de baixa densidade, PEAD = polietileno de alta densidade, PVC = policloreto de vinila.  

Fonte: RIBEIRO; OLIVEIRA, 2009. 
 

As poliolefinas são definidas como um grupo de materiais plásticos 

amplamente utilizados para fabricação de embalagens, formadas pela polimerização 

de monômeros insaturados simples. O plástico polimerizado torna-se um polímero 

saturado composto apenas por átomos de carbono e hidrogênio em cadeias 

repetidas. Os polímeros mais conhecidos e utilizados dentro do grupo das 

poliolefinas são polietileno e polipropileno (AVIS; LACKMAN; LEIBERMAN, 1992). 

 

2.2.4 Polietileno 

 

Os polietilenos são polímeros de cadeia longa (COMISSÃO FARMACOPÉIA 

ANVISA, 2010), podem ser lineares ou ramificados, homo ou copolímeros, na qual a 
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estrutura básica é formada por (-CH2-)n, com ramificações ou cadeias laterais em 

maior ou menor quantidade. As características de densidade e cristalinidade do 

polietileno são influenciadas pelo grau de ramificação e comprimento das cadeias 

laterais, uma vez que estas são obstáculos à formação de cristais 

(SARANTÓPOULOS et al., 2002). 

Durante o resfriamento do polímero, ocorre a cristalização do polietileno e, 

quando incompleta, resulta na formação de cristais rodeados por polietileno amorfo. 

A fração cristalina apresenta maior densidade e é responsável pela resistência, a 

parte amorfa contribui para a elasticidade, maciez e flexibilidade 

(SARANTÓPOULOS et al., 2002). 

O Polietileno é disponível na forma de pó, esferas, grânulos ou pré-

processado na forma de lâminas translúcidas de espessura variável. Amolece a 

partir de 65°C e tem densidade relativa está compreendida entre 0,910 e 0,937 m/v 

(EUROPEAN DIRECTORATE FOR THE QUALITY OF MEDICINE & HEALTHCARE, 

2008). 

O polietileno de baixa densidade (PEBD) é obtido por processo de 

polimerização catalisada, sob alta pressão e temperatura inferior a 300ºC, para 

evitar a degradação do polímero (SARANTÓPOULOS et al., 2002), a partir de, no 

mínimo, 85% de etileno e um total de 95% de olefinas (COMISSÃO FARMACOPÉIA 

ANVISA, 2010).  

O PEBD é parcialmente cristalino (50 – 60%), amolece em torno de 100ºC 

(SARANTÓPOULOS et al., 2002) e funde entre 110 a 115°C (COUTINHO; MELLO; 

SANTA MARIA, 2003). Tem uma combinação única de propriedades: tenacidade, 

alta resistência ao impacto, alta flexibilidade, boa processabilidade, estabilidade e 

propriedades elétricas notáveis. A permeabilidade ao vapor de água é baixa quando 

comparada a de outros polímeros. É menos permeável a compostos orgânicos 

polares como álcool ou éster quando comparado aos compostos orgânicos apolares 

como heptano ou éter dietílico (COUTINHO; MELLO; SANTA MARIA, 2003). 

O PEBD pode ser processado por extrusão, moldagem por sopro e moldagem 

por injeção (COUTINHO; MELLO; SANTA MARIA, 2003). É muito utilizado na 

obtenção de tanto mono como multicamadas, especialmente devido à barreira que 

oferece ao vapor d’água, propriedades de selagem, ao bom equilíbrio em 

propriedades mecânicas e ao baixo custo (SARANTÓPOULOS et al., 2002). 
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Estudo de estabilidade visando determinar o prazo de validade deve ser 

realizado com a forma farmacêutica embalada no recipiente de polietileno desejado. 

Qualquer alteração na composição da forma farmacêutica, da embalagem ou 

ambos, exige novo estudo de estabilidade, para garantir que a identidade, a 

qualidade e a pureza da forma farmacêutica sejam mantidas durante o período de 

validade (COMISSÃO FARMACOPÉIA ANVISA, 2010). 

   

2.2.5 Polipropileno 

 

O Polipropileno é definido como uma poliolefina obtida pela polimerização do 

propileno, em estrutura linear e raras insaturações, como pode ser observada na 

Figura 1. 

 

Figura 1. Estrutura química básica do polipropileno 

( – CH2 – CH – ) n 

                 CH3 

Fonte: SARANTÓPOULOS et al., 2002. 

 

É um homopolímero ou um copolímero do propileno, contendo até 25% de 

etileno ou uma mistura de polipropileno com no máximo 25% de polietileno 

(EUROPEAN DIRECTORATE FOR THE QUALITY OF MEDICINE & HEALTHCARE, 

2008). 

Algumas propriedades tais como: permeabilidade ao oxigênio e à umidade, 

módulo de elasticidade, índice de fluidez, resistência à quebra sob tensão ambiental 

e grau de cristalinidade após a moldagem, podem dificultar a obtenção de 

embalagens adequadas para medicamentos (COMISSÃO FARMACOPÉIA ANVISA, 

2010).  

As características que determinam a aplicação do polipropileno em 

embalagens flexíveis são: transparência, rigidez, resistências a óleos e gorduras e 

baixa permeabilidade ao vapor d’água (SARANTÓPOULOS et al., 2002). Estas 

características podem ser otimizadas com o uso de aditivos específicos, visando 

melhor adequação ao uso pretendido (EUROPEAN DIRECTORATE FOR THE 

QUALITY OF MEDICINE & HEALTHCARE, 2008). 
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O polipropileno exibe alta resistência à tração, minimizando e até evitando a 

deformação da embalagem. A alta resistência à tração associada ao alto ponto de 

fusão,  165ºC, possibilitam a esterilização em autoclave, características desejáveis 

para embalagens de medicamentos (AVIS; LACKMAN; LEIBERMAN, 1992). 

Copolímeros de etileno e propileno em diferentes proporções possibilitam, em 

muitos casos, a adequação da embalagem, pois a adição de etileno diminui a rigidez 

do polipropileno, melhora a processabilidade e diminui ligeiramente o ponto de 

fusão. O ponto de fusão típico está entre temperaturas de 145º e 150ºC (AVIS; 

LACKMAN; LEIBERMAN, 1992). A Figura 2 ilustra a estrutura química básica deste 

polímero.  

 

Figura 2. Estrutura química básica do copolímero de etileno/propileno, nas quais x e 
y representam o tamanho dos blocos de etileno e propileno, respectivamente. 

                                         CH3                  CH3 

          - [ - CH – CH2 – CH – CH2 ] x – [ - CH2 – CH2 - ] y 

Fonte: AVIS; LACKMAN; LEIBERMAN, 1992. 

 

2.2.6 Policloreto de vinila – PVC 

 

O policloreto de vinila é obtido a partir da polimerização do cloreto de vinila, 

cuja estrutura básica é apresentada na Figura 3. Na polimerização, normalmente, o 

posicionamento do átomo de cloro é aleatório, formando um polímero atático, linear 

e amorfo que, devido ligação Carbono-Cloro, apresenta elevada atração molecular, 

tornando-o um polímero rígido e duro em estado natural à temperatura ambiente, 

mais permeável ao vapor d’água que as poliolefinas e quando plastificado, 

apresenta alta permeabilidade a gases (SARANTÓPOULOS et al., 2002). 

 

Figura 3. Estrutura química básica do policloreto de vinila 

 
Fonte: SARANTÓPOULOS et al., 2002. 
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A rigidez do PVC puro, limita seu uso em embalagens. No entanto, o elevado 

teor de cloro e estrutura molecular com alta polaridade, facilita a adição de vários 

aditivos, antes de sua transformação em produto final e, assim, ampliando o seu 

uso. Por outro lado, a aditivação pode representar desvantagem, pois em geral 

aumentam a probabilidade de lixiviação destes componentes para o produto 

acondicionado, além de aumentar a permeabilidade do polímero (RIBEIRO; 

OLIVEIRA, 2009). 

Dentre os principais aditivos, destacam-se os plastificantes, os quais são 

líquidos orgânicos de baixa volatilidade e que facilitam o movimento molecular das 

cadeias (SARANTÓPOULOS et al., 2002). Quando combinado com plastificantes, o 

PVC torna-se flexível, permitindo ajustar as características físicas e mecânicas 

exigidas pelo tipo e formato da embalagem como, por exemplo, nos casos dos 

recipientes para acondicionamento de soluções parenterais com sistema fechado de 

infusão (RIBEIRO; OLIVEIRA, 2009). 

O PVC aditivado é amplamente utilizado para a fabricação de embalagens 

flexíveis e bolsas para a administração de soluções parenterais de grande e 

pequeno volume e diversas preparações de líquidos de nutrição enteral. As bolsas, 

freqüentemente, são acrescidas de uma embalagem protetora constituída de 

polietileno de alta densidade para evitar a perda de vapor d’água (AVIS; LACKMAN; 

LEIBERMAN, 1992). Este material de embalagem provou ser vantajoso devido à sua 

resistência ao calor que permite a esterilização terminal de produtos farmacêuticos 

utilizados por via intravenosa (CLARK et al., 2006). 

O PVC é comercializado na forma de pó, esferas, grânulos ou pré-processado 

em folhas translúcidas de espessura variável, de incolores a amarelo pálido, com 

odor fraco (EUROPEAN DIRECTORATE FOR THE QUALITY OF MEDICINE & 

HEALTHCARE, 2010). 

 

2.3 Processo de fabricação das embalagens plásticas 

  

O processo de moldagem é o mais utilizado na fabricação de embalagens 

plásticas e artigos médicos de uso parenteral e pode ser realizado por: extrusão, 

injeção, sopro ou em sistema blow-fill-seal.  
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2.3.1 Moldagem por extrusão 

 

Envolve a fusão e compressão sob pressão do plástico fundido, em molde 

adequado, para modelagem (RODOLFO JR.; NUNES; ORMANJI, 2002). 

A extrusora possui três zonas: 1) a zona de alimentação, que promove o pré-

aquecimento do plástico e o envia para as zonas subseqüentes; 2) a zona de 

compressão, que compacta o plástico e melhora a transferência de calor através da 

redução da espessura do material; e 3) zona de medição, onde o plástico sob 

temperatura e pressão uniforme é comprimido em uma matriz que dá forma 

desejada ao filme ou tubo (CRAWFORD, 1998).  

A moldagem por extrusão é utilizada para a obtenção de filmes a partir de um 

ou mais tipos de plásticos, os quais serão, posteriormente, utilizados na fabricação 

de embalagens para acondicionamento de Solução Parenteral de Grande Volume. O 

processo é realizado pela passagem forçada da resina plástica pelo extrusor de 

matriz plana, sob condições de calor e pressão específicas. O filme formado é 

esticado em um conjunto de rolos de superfície altamente polida e pressionado para 

adquirir espessura específica, quando arrefecido. Também podem ser fabricados em 

múltiplas camadas utilizando-se processos sofisticados com múltiplas extrusoras. A 

combinação de diferentes tipos de plásticos pode ser utilizada para melhorar o 

desempenho do produto final, com relação ao impacto, força e propriedades de 

barreira. Este processo também se aplica à fabricação de embalagem protetora 

externa (AVIS; LACKMAN; LEIBERMAN, 1992). 

 

2.3.2 Moldagem por sopro 

 

O processo de moldagem por sopro foi desenvolvido seguindo as primeiras 

tentativas para produzir frascos utilizando-se agulhas de sopro, semelhante ao 

processo de fabricação de vidro. Tempos depois foi encontrada uma solução na qual 

a resina plástica foi transformada em um tubo uniforme com uma extremidade 

fechada, conhecido como parison. Este tubo é soprado para fora em uma cavidade 

do molde utilizando-se ar pressurizado e é transferido diretamente para o molde de 

sopro (AVIS; LACKMAN; LEIBERMAN, 1992). 
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2.3.3 Moldagem por injeção 

 

A moldagem por injeção é o processo utilizado para converter a resina 

fundida em uma forma moldada, utilizando-se um molde padrão. Neste processo o 

plástico é fundido, injetado em um molde e posteriormente resfriado o suficiente para 

ser removido em estado sólido. Aplica-se principalmente à fabricação de seringas 

estéreis de uso único ou outros artigos de injeção intravenosa (AVIS; LACKMAN; 

LEIBERMAN, 1992). 

 

2.3.4 Processo Blow Fill Seal (BFS) 

 

O processo de produção de embalagens por BFS envolve extrusão de 

plástico, moldagem, envase asséptico e selagem hermética em uma operação 

seqüencial, como ilustrado na Figura 4. O plástico para embalagem primária é 

normalmente recebida em grânulos como, por exemplo, polietileno de baixa 

densidade ou polipropileno. Na etapa de extrusão, os grânulos fluem para a  

extrusora, na qual são fundidos em temperaturas acima de 160° C. Como pode ser 

observado na primeira etapa da Figura 4, o plástico fundido é pressionado e 

extrudado através de um orifício, formando um tubo oco contínuo de plástico 

fundido, definido como parison. Em seguida, o molde de metal move-se até envolver 

o parison. A moldagem ocorre pela pressão negativa entre o parison e a parede do 

molde ou por sopro de ar estéril, pressão positiva, dentro do parison, conforme 

ilustrado na Figura 4, Etapa 2. Posteriormente, ocorre o corte do topo do parison e  

envio do recipiente já moldado em direção ao envase. Na etapa de envasamento é 

inserida uma agulha na abertura superior da embalagem e a mesma é envasada 

com a solução desejada, conforme ilustrado na Figura 4, Etapa 3 (LIU et al., 2011; 

CLARK et al., 2006). 

Após o envase, a agulha é retraída e o local selado por aplicação de calor, 

tornando o recipientes hermeticamente fechados, Figura 4, Etapa 4. Posteriormente, 

as embalagens plásticas envasadas e fechadas são liberadas e transportadas para 

a etapa de inspeção (LIU et al., 2011). 

O sistema BFS ganhou ampla aceitação para preparações farmacêuticas em 

solução pelo fato de oferecer muitas vantagens relacionadas à fabricação, como alto 

rendimento e intervenção humana reduzida (LIU et al., 2011). 
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Figura 4. Visão geral do processo blow-fill-seal . 

 

Fonte: LIU, W. et al., 2011. 

 

2.4 Características das embalagens plásticas 

 

A embalagem primária (recipiente) de soluções parenterais deve proteger e 

não reagir quimicamente com o produto nela contido. Porém dependendo da 

composição da embalagem e da natureza química do fármaco pode ocorrer a sorção 

do mesmo na superfície do recipiente (DE MUYNCK et al., 1990; LEGRAS et al., 

1991; AIRAUDO et al., 1993 apud SARBACH et al., 1996). Esta transferência ocorre 

não somente no sentido do produto para o recipiente de plástico, mas também na 

direção oposta, em especial dos aditivos (SARBACH et al., 1996). 

Portanto, um importante aspecto de segurança e eficácia das embalagens é a 

avaliação da compatibilidade química, uma vez que estão em contado íntimo com as 

soluções. Tal contato pode ser a longo prazo como, por exemplo, no 

armazenamento de formulações esterilizadas a vapor em recipientes plásticos ou  

relativamente curta, por exemplo, no caso de transporte de medicamentos contendo 
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soluções através de tubo de plástico flexível, durante a administração (JENKE, 

2001). 

O contato direto solução/embalagem pode proporcionar a extração de 

composto da embalagem e este atuar como adjuvante para estimular uma resposta 

imunológica do paciente. Esta lixiviação é motivo de preocupação, especialmente 

nos casos em que o produto deve ser administrado por via intravenosa. Deste modo, 

é importante conhecer as embalagens primárias para compreender os extratos 

lixiviados e o potencial de penetração através das embalagens plásticas (LIU et al., 

2011). 

 

2.4.1 Propriedades físicas, químicas e de barreira 

 

Na seleção da embalagem, devem-se considerar as propriedades mecânicas, 

resistência à deformação e rigidez, as quais são ditadas pela estrutura polimérica 

básica, em especial o peso molecular e a cristalinidade (AVIS; LACKMAN; 

LEIBERMAN, 1992). 

A normativa International Standard ISO 15747:2010 “Plastic containers for 

intraveneous injections” estabelece requisitos e especificações para realização de 

ensaios físicos em embalagens de produtos para uso parenteral.  

A análise química visa detectar a presença de substâncias potencialmente 

tóxicas provenientes da adição de aditivos, estabilizantes e pigmentos no processo 

de produção e também devido à presença de halogênios (CADORE; MATOSO; 

SANTOS, 2008). 

Na escolha de uma embalagem é imprescindível considerar as propriedades 

de barreira oferecidas pela mesma visando atender às características físicas e 

químicas do produto, além das exigências do mercado (MONTEIRO; GOTARDO, 

2005). 

A norma internacional “American Society for Testing and Materials” – ASTM 

E96/E96M – 10, estabelece métodos para a avaliação da permeabilidade de filmes e 

materiais plásticos ao vapor d’água, assim como a velocidade e a extensão de 

permeação, sob condições específicas.   

Os plásticos utilizados para embalagens farmacêuticas estéreis devem ser 

capazes de resistir ao envase, selagem e esterilização terminal após sua fabricação. 

A esterilização, geralmente é realizada em autoclaves que operam a 121ºC durante, 
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no mínimo, 15 minutos. Porém, pode ser realizada em temperaturas inferiores 

somadas a um tempo de exposição maior para atingir o mesmo grau de destruição 

microbiana. Isso permitiu a utilização de plásticos como polietileno e policloreto de 

vinila, os quais geralmente sofrem alterações a 121ºC (AVIS; LACKMAN; 

LEIBERMAN, 1992). 

 

2.4.2 Aditivos plásticos 

 

Desde o início do desenvolvimento da indústria dos plásticos percebeu-se que 

era impossível processá-los sem a adição de aditivos (SARANTÓPOULOS et al., 

2002). Estes têm a finalidade de proteger os polímeros, entre outras, da degradação 

e da oxidação, durante a vida útil do produto. Os principais aditivos utilizados na 

fabricação de embalagens plásticas para solução parenteral são antioxidantes, 

estabilizadores, lubrificantes, plastificantes e corantes (BERTAGNOLLI, 2008). 

Existem dois tipos de antioxidantes disponíveis comercialmente, os 

antioxidantes primários tais como fenóis e aminas aromáticas e os secundários ou 

decompositores de peróxido, como tioésteres orgânicos e fosfitos. Os antioxidantes 

primários atuam no início do processo de degradação interrompendo a reação em 

cadeia e os secundários reagem com os hidroperóxidos à medida que estes são 

formados (SARANTÓPOULOS et al., 2002). 

Os plastificantes são substâncias incorporadas aos plásticos rígidos a fim de 

melhorar características como flexibilidade, maquinabilidade e extensibilidade 

(SARANTÓPOULOS et al., 2002). Os principais são ésteres dos ácidos ftálicos, 

fosfóricos, adípicos, azeláicos e sebácicos, graxos, ácidos graxos epoxidados, 

cítricos, ácidos acético, propiônico e butírico, etilbutírico e etilhexanóico, glicólicos, 

benzóicos, trimelíticos, sulfônicos e sulfonamidas, assim como poliéster, polímeros, 

hidrocarbonetos clorados ou não (MONTEIRO; GOTARDO, 2005). 

Para as embalagens de polivinilcloreto, o principal plastificante utilizado 

compreende o grupo dos ftalatos, mais especificamente o ftalato de di-(2-etilexila) 

(DEHP), o qual abrange 50% de todos os plastificantes ftalatos (MONTEIRO; 

GOTARDO, 2005). 

Os lubrificantes são compostos que afetam as propriedades reológicas dos 

plásticos e reduzem a tendência destes em aderir às superfícies. Os ésteres e 
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amidas de ácido graxo, parafinas e ceras de polietileno, estearatos e silicones, 

representam as principais classes (SARANTÓPOULOS et al., 2002).                                            

Durante o processamento, os polímeros são expostos ao calor e, portanto, 

são utilizados estabilizantes térmicos para proteção contra a degradação destes 

polímeros. Para materiais de embalagem flexível, os estabilizantes térmicos mais 

utilizados são compostos formados por misturas de metais tais como bário-zinco e 

cálcio-zinco, em substituição às formulações contendo cádmio-zinco 

(SARANTÓPOULOS et al., 2002). 

 

2.5 Estudos de Estabilidade 

 

O termo estabilidade representa a capacidade de uma formulação manter 

suas especificações físicas, químicas, microbiológicas, terapêuticas e toxicológicas, 

durante o prazo de validade. Estudo de estabilidade visa garantir a qualidade de um 

produto, prevenindo problemas como efeitos adversos ou ineficácia terapêutica 

(RIBEIRO; OLIVEIRA, 2009). 

A estabilidade de produtos farmacêuticos depende de fatores ambientais 

como temperatura, umidade e luz, e de outros fatores relacionados ao próprio 

produto como propriedades físicas e químicas de substâncias ativas e excipiente 

farmacêutico, forma farmacêutica, composição, processo de fabricação, tipo e 

propriedades dos materiais de embalagem (BRASIL, 2005). 

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária publicou a Resolução RE nº 01, de 

29 de julho de 2005, o “Guia para Realização dos Estudos de Estabilidade”, tendo 

como referência os guias de qualidade editados pela “International Conference on 

Harmonisation of Technical Requirements for Registration of Pharmaceuticals for 

Human Use” (ICH). O guia estabelece os requisitos e ensaios projetados para obter 

informações sobre a estabilidade de produtos farmacêuticos, visando definir seu 

prazo de validade e período de utilização em embalagem e condições de 

armazenamento especificadas. Estabelece também as condições de temperatura e 

umidade relativa às quais o medicamento deve ser submetido no estudo. Estas 

condições variam conforme o tipo de formulação, o material de embalagem utilizado 

e as condições de armazenamento estipuladas para o produto (RIBEIRO; 

OLIVEIRA, 2009). 
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A monitorização da estabilidade de medicamentos é um dos métodos mais 

eficazes para avaliação, previsão e prevenção de problemas relacionados à 

qualidade do produto durante o prazo de validade. A segurança e a eficácia de um 

produto podem ser avaliadas através dos estudos de estabilidade, pelo 

monitoramento da formação de produtos de degradação, os quais podem gerar 

perda de atividade terapêutica ou toxicidade. O armazenamento, a distribuição e o 

uso inadequados podem levar à degradação física e química, resultando em 

atividade reduzida ou formação de produtos de degradação tóxicos, na qual a 

degradação tende a ocorrer em condições tropicais de altas temperaturas e 

umidades (CARVALHO et al., 2005).  

É previsto que, produtos de base aquosa embalados em recipientes 

semipermeáveis, a umidade ambiental afete a taxa de perda de água da formulação 

e, em condições de baixa umidade, a perda de água é acelerada. De fato, a 

orientação do guia de estabilidade ICH Q1A (R2) incorporou as condições de 

40ºC/25% umidade relativa como a condição de estabilidade acelerada para 

produtos líquidos embalados em recipientes semipermeáveis. Este efeito está 

relacioando às propriedades de barreira do material de embalagem (AMIN; 

DANTULURI; BANSAL, 2011). 

A estabilidade de um produto deve ser determinada antes da comercialização 

e deve ser repetida quando houver mudanças significativas nos processos de 

produção, equipamentos, materiais de embalagem ou demais alterações que 

possam influir na estabilidade do produto. Além disso, devem ser estabelecidas 

datas e especificações de validade com base nos testes de estabilidade relativos às 

condições de armazenamento (BRASIL, 2010). 

As metodologias utilizadas para avaliação da estabilidade sofreram alterações 

ao longo do tempo, pois até a década de 80 seguia princípios técnicos e científicos 

sem interferências de atos regulatórios de autoridades sanitárias. Com o 

crescimento do comércio internacional, iniciou-se a especialização das unidades 

produtivas, racionalização da produção e reconhecimento das zonas climáticas dos 

países importadores, nas quais diferentes países adotaram regulamentos técnicos 

para previsão do prazo de validade de fármacos e medicamentos (CARVALHO et 

al., 2005).  

A observação da evidência de instabilidade de um produto líquido estéril deve 

estar relacionada à manutenção da esterilidade. A presença de contaminação 
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microbiana em líquidos estéreis geralmente não podem ser detectados visualmente, 

mas qualquer mudança de coloração, turbidez, película em superfície, partículas ou 

matéria floculantes, ou formação de gás é razão suficiente para suspeitar de 

possível contaminação. Além disso, a evidência de que a integridade do selo foi 

violado em tais produtos deverão torná-los suspeitos (UNITED STATES 

PHARMACOPEIAL CONVENTION, 2010). 

 

2.5.1 Zonas Climáticas 

 

O mundo é dividido em quatro zonas climáticas: zona I, de clima temperado; 

zona II, de clima subtropical ou mediterrâneo; zona III, de clima quente e seco; e 

zona IV, de clima quente e úmido (BRAGA, 2008). 

A subdivisão do mundo em zonas climáticas foi realizada devido à grande 

variabilidade climática e teve por objetivo prever o prazo de validade do 

medicamento nos diferentes climas, com diversas especificações de temperatura e 

umidade para possibilitar a comercialização dos produtos em países para os quais 

as empresas desejam fabricar ou exportar seus produtos.  O Brasil enquadra-se na 

zona climática IV para a realização dos estudos de estabilidade (SILVA et al., 2009). 

 

 

2.5.2 Estudo de Estabilidade acelerado 

 

Estudos acelerados de estabilidade foram projetados para acelerar a 

degradação química e/ou mudanças físicas de um produto farmacêutico em 

condições forçadas de armazenamento. Estes são de apresentação obrigatória na 

solicitação ou na primeira renovação de registro do produto (BRASIL, 2005). 

O estudo de estabilidade deve ser executado com o produto farmacêutico em 

sua embalagem primária, pelo fato de tratar-se da embalagem que realmente 

interfere na estabilidade do produto farmacêutico (BRASIL, 2005). Todos os estudos 

disponíveis realizados em produtos farmacêuticos fora do recipiente primário ou em 

outros materiais de embalagem podem formar uma parte útil do teste de estabilidade 

da forma farmacêutica, porém devem ser consideradas somente como informação 

de apoio (ICH, 2003). 
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Na condição de armazenamento acelerado, são recomendados um mínimo de 

três pontos, incluindo os pontos inicial e final do tempo de armazenamento como, 

por exemplo, 0, 3 e 6 meses (ICH, 2003). 

Os dados obtidos, juntamente com aqueles derivados dos estudos de longa 

duração, são usados para avaliar efeitos químicos e físicos prolongados em 

condições não aceleradas e para avaliar o impacto de curtas exposições a 

condições fora daquelas estabelecidas no rótulo do produto, as quais podem ocorrer 

durante o transporte (SILVA et al., 2009). 

 

2.5.3 Legislações referentes aos Estudos de Estabilidade 

 

No Brasil, foi publicado o Guia para a Realização de Estudos de Estabilidade, 

através da Resolução RE nº 485 (BRASIL, 2002). Em 2004, entrou em vigor a 

Resolução RE nº 398, a qual instituiu outro guia com a mesma finalidade e que tem 

como referência os guias de qualidade editados pela ICH relativo a requerimentos 

técnicos para registro de medicamentos para uso humano (BRASIL, 2004). Um novo 

guia para estudos de estabilidade, atualmente em vigor, foi implementado por meio 

da Resolução RE nº 01 (BRASIL, 2005). Abaixo, seguem as resoluções brasileiras 

citadas, as condições estabelecidas pela ICH e as respectivas condições 

estabelecidas nos estudos de estabilidade acelerados para produtos farmacêuticos 

de base aquosa, embalados em embalagem semipermeável: 

� Resolução RE nº 485, de 19 de março de 2002: 40 ± 2°C / 75 ± 5% de 

umidade relativa (UR), durante seis meses ou a 50 ± 2ºC / 90 ± 5% de UR 

durante três meses;  

� Resolução RE nº 398, de 12 de novembro de 2004: 40ºC + 2ºC e não mais 

que 25% UR + 5% UR; 

� Resolução RE nº 01, de 29 de julho de 2005: 40ºC  2ºC / 75% UR  5% 

UR durante seis meses. 

� ICH: 40°C ± 2°C e não mais que 25% de umidade relativa durante 6 

meses. 
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2.5.4 Prazo de validade, armazenagem, bulas e rótulos 

 

O prazo de validade estabelecido usualmente nos rótulos das embalagens de 

medicamentos trata da data à qual se espera que o produto permaneça dentro das 

especificações, desde que armazenado corretamente (BRASIL, 2010). 

O fabricante deve garantir a qualidade de um produto até o momento 

designado previsto na data de validade, somente se o produto foi armazenado na 

embalagem de origem e nas condições recomendadas de armazenamento. Na 

maioria dos casos, as condições de armazenamento estão recomendadas no rótulo, 

no qual tais informações devem ser inseridas cuidadosamente. Eles podem incluir 

uma faixa de temperatura especificada ou um local ou condição de armazenamento 

designado (por exemplo, "geladeira", ou "temperatura ambiente controlada") e ainda 

podem conter instruções complementares, como proteger o produto da luz. Na 

ausência de instruções específicas, o produto deve ser armazenado em temperatura 

ambiente controlada (15ºC a 30ºC), porém deve ser armazenado longe de locais 

onde prevaleça o calor excessivo ou variável, frio, ou a luz (UNITED STATES 

PHARMACOPEIAL CONVENTION, 2010). 

O projeto de estudos de estabilidade é baseado no conhecimento do 

comportamento, propriedades e estabilidade da substância, cuja duração e  

condições devem ser suficientes para cobertura de armazenamento, transporte, 

distribuição e uso posterior. Os dados recolhidos a partir testes acelerados 

preconizados pela ICH ou a partir de testes em uma condição intermediária podem 

ser utilizados para avaliar o efeito de curto prazo fora das condições de 

armazenamento do rótulo, como os que possam ocorrer durante o transporte 

(UNITED STATES PHARMACOPEIAL CONVENTION, 2010). 

A embalagem, o rótulo, a bula e o armazenamento adequados dos produtos 

farmacêuticos são essenciais para manter sua estabilidade e eficácia. Os rótulos e 

as bulas dos produtos industrializados também são essenciais para o uso correto 

dos medicamentos (ANSEL; POPOVICH; ALLEN, 2000). 
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7. CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho foi verificada a importância dos padrões químicos e físicos da 

embalagem, bem como a integridade das soluções nelas contidas para garantir que 

todas as especificações estejam dentro dos limites estabelecidos para as 

embalagens de acondicionamento de SPGV, já que são conhecidas as interações 

entre embalagem e conteúdo.  

Para tanto, foi verificado que a conservação das soluções parenterais nas 

condições estabelecidas pela legislação está diretamente relacionada à qualidade e 

desenvolvimento da embalagem para utilização nos serviços de saúde. Além disso, 

é imprescindível que as áreas de armazenamento estejam adaptadas para 

assegurar as condições ideais de temperatura e umidade, compatíveis com os 

materiais armazenados. 

O trabalho apresenta resultados alcançados que demonstram que é de 

extrema importância o desenvolvimento da embalagem adequada juntamente com 

estudos de estabilidade realizados pelo fabricante que reforçam a manutenção da 

qualidade durante o prazo de validade ou vida útil do produto. 

Vale ressaltar a importância da realização de novos ensaios quando houver 

alteração do material plástico empregado, bem como nos casos de qualquer 

modificação realizada na formulação ou composição do material de embalagem. 

Os desvios de qualidade referentes às embalagens primárias de SPGV´s 

abordados nos resultados deste trabalho estão inseridos no cotidiano dos 

profissionais da saúde e poderão ser úteis para tornar mais eficiente os métodos de 

Controle de Qualidade desenvolvidos pelas indústrias farmacêuticas e ainda tornar-

se ferramenta efetiva para minimizar a ocorrência de desvios que possam afetar a 

qualidade das SPGV´s nos serviços de saúde. 
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