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UNIDADE 2 - ESTUDO DE ASPECTOS TÉCNICOS 
RELACIONADOS AOS MEDICAMENTOS E SEUS 
IMPACTOS NA ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA 

Ementa da unidade

•	 Noções	gerais	sobre	Boas	Práticas	de	Fabricação.	

•	 Importância	 do	 estabelecimento	 de	 padrões	 de	 qualidade	 e	
desempenho	para	os	processos	de	aquisição	de	medicamentos	
no	SUS.	

•	 Verificação	 da	 conformidade	 de	 medicamentos	 quanto	 aos	
requisitos	técnicos	e	avaliação	crítica	dos	laudos	de	controle	de	
qualidade	de	medicamentos.	

•	 Aspectos	 de	 estabilidade	 de	 medicamentos	 e	 influência	 das	
condições	de	armazenamento	e	transporte	sobre	a	segurança	e	
a	eficácia	de	medicamentos.

Carga horária da unidade: 10 horas

Objetivos específicos de aprendizagem 

•	 Reconhecer	 a	 importância	 do	 certificado	 de	 cumprimento	 das	
Boas	 Práticas	 de	 Fabricação	 para	 assegurar	 a	 qualidade	 dos	
medicamentos.

•	 Realizar	a	avaliação	crítica	dos	laudos	de	controle	de	qualidade	de	
medicamentos.

•	 Verificar	a	conformidade	dos	medicamentos	quanto	aos	requisitos	
técnicos	e	notificar	possíveis	desvios	de	qualidade.

•	 Entender	os	fatores	que	afetam	a	estabilidade	dos	medicamentos	
e	sua	influência	na	eficácia	e	na	segurança	dos	medicamentos.

•	 Entender	a	importância	do	correto	armazenamento	e	transporte	
dos	medicamentos.
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Apresentação

Nesta	 unidade,	 apresentaremos	 a	 você	 alguns	 aspectos	 técnicos	
relacionados	aos	medicamentos	que	devem	ser	 considerados	nos	
serviços	farmacêuticos,	contribuindo	para	que	os	seguintes	objetivos	
sejam	alcançados:

•	 Adquirir	medicamentos	seguros,	eficazes	e	de	qualidade;

•	 Evitar	 perdas	 de	 medicamentos	 decorrentes	 de	 condições	
inadequadas	de	transporte	e	armazenamento;	e

•	 Evitar	gastos	com	internações	e	medicamentos	adicionais	devido	
ao	agravo	de	doenças	causado	pelo	uso	de	medicamentos	sem	
qualidade.

Ao	final	desta	unidade,	você	reconhecerá	a	importância	do	certificado	
de	 cumprimento	 das	Boas	Práticas	 de	 Fabricação	 para	 assegurar	
a	qualidade	de	medicamentos.	Também	poderá	realizar	a	avaliação	
crítica	 dos	 laudos	 de	 controle	 de	 qualidade	 de	 medicamentos	 e	
verificar	 a	 conformidade	 desses	 produtos	 quanto	 aos	 requisitos	
técnicos,	notificando	possíveis	desvios	de	qualidade.	

Além	disso,	conhecerá	as	características	referentes	aos	fármacos	e	às	
formulações,	que	podem	ser	afetadas	pelas	condições	inadequadas	
de	armazenamento	e	transporte.

Conteudistas responsáveis: 

Simone	Gonçalves	Cardoso	
Bianca	Ramos	Pezzini

Conteudista de referência: 

Simone	Gonçalves	Cardoso	

Conteudistas de gestão: 

Silvana	Nair	Leite	
Maria	do	Carmo	Lessa	Guimarães
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ENTRANDO NO ASSUNTO

Lição 1 − Aspectos de qualidade relacionados aos medicamen-
tos e às boas práticas de fabricação

Você acredita que, para ser gestor da assistência farmacêutica, é 

necessário ser farmacêutico?

Nesta	 lição,	vamos	aprender	sobre	a	 importância	do	certificado	de	
cumprimento	 das	 Boas	 Práticas	 de	 Fabricação	 para	 assegurar	 a	
qualidade	dos	medicamentos.	Acompanhe!

Os	medicamentos	devem	ser	encarados	como	produtos	especiais,	
pois,	embora	normalmente	gerem	benefícios	às	pessoas,	prevenindo,	
curando,	 aliviando	 sintomas	 ou	 auxiliando	 no	 diagnóstico	 de	
doenças,	 podem	 causar	 graves	 prejuízos	 à	 saúde	 se	 produzidos,	
transportados,	armazenados	ou	utilizados	inadequadamente.	

Você se lembra do fato ocorrido na cidade de Joaçaba, em Santa 

Catarina, e divulgado nacionalmente, tratando do anúncio de um 

relatório que apontava a intoxicação por lidocaína como possível causa 

da morte de pacientes após realizarem um exame de endoscopia? 

Acesse o endereço da reportagem feita pelo jornal “Diário Catarinense” 

para conferir as informações sobre o caso:

http://www.clicrbs.com.br/diariocatarinense/jsp/default.jsp?uf=2&local

=18&section=Geral&newsID=a2931315.htm

Link

Outro	fato	importante	é	que,	na	maioria	das	vezes,	não	é	perceptível	
para	o	usuário	se	um	medicamento	está	adequado	para	o	uso	ou	se	
apresenta	problemas,	ou	seja,

•	 se	contém	a	substância	ativa	ou	não;	

•	 quando	contém,	se	a	quantidade	está	correta	ou	não;	e	

•	 se	sofreu	alguma	degradação	ou	contaminação.	
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Para cada um dos casos citados, você pode encontrar um exemplo de 

ocorrência no Brasil. Acompanhe-os a seguir.

· Acesse a página do jornal “O Globo” para ler a notícia sobre um 

laboratório condenado a pagar indenização coletiva por danos morais 

por ter colocado no mercado lotes de anticoncepcional adulterados: 

 http://oglobo.globo.com/pais/mat/2007/11/30/327385280.asp

· Veja a reportagem feita quando a Anvisa interditou o anestésico 

Alphacaine®, em 2007, pois o medicamento apresentava teor do 

princípio ativo abaixo do especificado, o que comprometia sua eficácia:

 http://www.sidneyrezende.com/noticia/6874+anvisa+interdita+a

nestesico+alphacaine

· Leia também o material divulgado pelo Ministério da Saúde, em 

2003, sobre a investigação de um surto de reações adversas e 

mortes após a exposição ao sulfato de bário, no estado de Goiás: 

http://portal.saude.gov.br/portal/saude/visual izar_texto. 

cfm?idtxt=21296 

Link

Por	essas	razões,	é	imprescindível	que	a	qualidade	dos	medicamentos	
seja	assegurada	aos	usuários	por	aqueles	que	os	fabricam,	distribuem	
e	dispensam.	Esse	importante	princípio	deve	ser	sempre	considerado	
pela	gestão	da	assistência	farmacêutica	no	Sistema	Único	de	Saúde	
(SUS),	 de	 modo	 que	 as	 ações	 não	 estejam	 voltadas	 apenas	 ao	
abastecimento	de	medicamentos,	mas	que	promovam	o	acesso	e	a	
utilização	racional	e	segura	de	medicamentos	pela	população.	

A	qualidade	é,	muitas	vezes,	definida	como	a	“conformidade	com	
padrões	estabelecidos	ou	especificações”.	Segundo	essa	definição,	
a	 qualidade	 de	medicamentos	 poderia	 ser	 assegurada	 quando	 os	
resultados	dos	ensaios	de	controle	de	qualidade	demonstrassem	a	
conformidade	desses	produtos.	

No entanto, é perfeitamente possível que um medicamento seja 

aprovado no controle de qualidade e, mesmo assim, não apresente o 

efeito terapêutico esperado ou mesmo cause danos à saúde do usuário. 
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Isso	pode	ocorrer	pelos	seguintes	motivos:

•	 Os	 testes	de	controle	de	qualidade,	na	maioria	das	vezes,	são	
realizados	 por	 amostragem,	 o	 que	 não	 poderia	 ser	 diferente,	
já	 que	 esses	 ensaios	 geralmente	 são	 destrutivos,	 como	 os	
testes	 de	 doseamento,	 dureza,	 friabilidade,	 desintegração	 e	
dissolução.	O	problema	é	que,	por	melhor	que	seja	a	técnica	de	
amostragem	adotada,	a	amostra	pode	não	ser	representativa	do	
lote,	especialmente	quando	o	número	de	unidades	defeituosas	
no	lote	for	pequeno;	e

•	 É	impossível	testar	tudo	o	que	pode	ocorrer	de	errado	com	um	produto	
em	 termos	de	 falhas	nos	processos	de	 fabricação	e	embalagem,	
ocorrência	de	contaminação	ou	degradação,	entre	outros.

Assim,	 uma	 definição	 mais	 adequada	 para	 a	 qualidade	 de	
medicamentos	é	a	totalidade	das	características	e	das	propriedades	
que	os	tornam	aptos	para	a	finalidade	pretendida.	Tais	características	e	
propriedades	proporcionam	segurança	e	eficácia	aos	medicamentos,	
como	você	pode	acompanhar	na	figura	1.

Qualidade de Medicamentos: +Segurança Eficácia

Figura 1 − Esquema de qualidade de medicamentos.

Como	 a	 simples	 realização	 do	 controle	 de	 qualidade	 de	
medicamentos	 é	 insuficiente	 para	 assegurar	 a	 qualidade	 desses	
produtos,	o	uso	de	uma	ferramenta	mais	eficiente	é	imprescindível.	
Sendo	assim,	seguindo	o	exemplo	de	agências	reguladoras	do	setor	
de	medicamentos	de	outros	países,	 tais	 como	os	Estados	Unidos	
e	os	países	da	Comunidade	Europeia,	 a	Anvisa	 tornou	obrigatório	
o	 cumprimento	 das	 Boas Práticas de Fabricação (BPF)	 de	
medicamentos	pelas	indústrias	farmacêuticas	no	Brasil.	

A	primeira	resolução	da	Anvisa	que	regulamentou	as	BPF	foi	a	RDC	
n.	134,	de	13	de	julho	de	2001,	a	qual	foi	revogada	pela	RDC	n.	210,	
de	4	de	agosto	de	2003,	sendo	essa	última	revogada	pela	RDC	n.	
17,	de	16	de	abril	de	2010,	que	é	a	resolução	atualmente	em	vigor.
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Procure, como hábito profissional, estar sempre atualizado! Desde a 

publicação deste material, alterações podem ter sido feitas na legislação 

citada, por isso lembre-se de checar a página da Anvisa para mais 

informações. Para manter-se sempre informado, acesse regularmente 

a página da Anvisa: http://portal.anvisa.gov.br/

Link

Considerando	 essa	 realidade,	 os	 fabricantes	 de	 medicamentos	
possuem	 importantes	 razões	 para	 seguir	 os	 preceitos	 das	 BPF,	
acompanhe-as	a	seguir.

•	 Ética:	 se	 inadequadamente	 produzidos,	 os	 medicamentos	
podem	causar	sérios	danos	à	saúde	das	pessoas.

•	 Consequências econômicas:	 nunca	 será	 “um	 bom	 negócio”	
para	 o	 fabricante	 ser	 responsável	 por	 danos	 causados	 aos	
usuários	 de	 seus	 produtos	 ou	 ter	 suas	 atividades	 suspensas	
por	autoridades	sanitárias,	o	que	pode	ocorrer	caso	as	BPF	não	
sejam	cumpridas.

•	 Exigências legais: 

•	 A	abertura	de	uma	 indústria	de	medicamentos	 requer	uma	
Autorização	 de	 Funcionamento,	 que	 é	 emitida	 pela	 Anvisa	
somente	 se	 a	 empresa	 apresentar	 o	 manual	 de	 Boas	
Práticas	 de	 Fabricação,	 entre	 outras	 exigências.	 Após	 o	
início	das	atividades,	a	empresa	deve	requerer	o	certificado	
de	cumprimento	das	Boas	Práticas	de	Fabricação	para	as	
suas	linhas	de	produção;	e

•	 O	 certificado	 de	 cumprimento	 das	 Boas	 Práticas	 de	
Fabricação	 é	 um	 dos	 requisitos	 presentes	 em	 editais	 de	
licitação	para	a	compra	de	medicamentos	para	o	SUS.

Considerando	 que	 as	 BPF,	 mesmo	 que	 de	 forma	 indireta,	 estão	
presentes	na	sua	rotina	de	trabalho,	vamos	neste	momento	estudá-
las	um	pouco	mais,	inicialmente	relembrando	que	elas	são	parte	de	
um	sistema	chamado	Garantia da Qualidade.	
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A Garantia da Qualidade é uma ferramenta de gerenciamento da 

qualidade adotada pela indústria farmacêutica, baseada na prevenção 

de falhas e na correção da causa dos problemas. 

Esse	sistema	da	qualidade	possui	grande	abrangência,	 englobando	
instalações,	 procedimentos,	 processos	 e	 recursos	 organizacionais,	
desde	a	pesquisa	e	o	desenvolvimento	dos	medicamentos,	a	aquisição	
e	o	recebimento	de	materiais,	a	produção	e	o	processo	de	embalagem,	
o	controle	de	qualidade,	o	armazenamento	e	a	distribuição	de	produtos	
até	a	dispensação	e	o	uso	dos	medicamentos.	Ou	seja,	a	Garantia	da	
Qualidade	é	a	totalidade	das	ações	(incluindo	as	BPF	e	o	controle	de	
qualidade)	necessárias	para	assegurar,	com	confiança	adequada,	que	
um	produto	(ou	serviço)	cumpre	com	seus	requisitos	de	qualidade.	

As	BPF	são	definidas	como	a	parte	da	Garantia	da	Qualidade	que	
assegura	 que	 os	 produtos	 sejam,	 consistentemente,	 produzidos	
e	controlados,	 com	padrões	de	qualidade	apropriados	para	o	uso	
pretendido	e	requerido	pelo	registro.	

O	 cumprimento	 das	 BPF	 visa	 diminuir	 os	 riscos	 inerentes	 a	
qualquer	produção	farmacêutica,	tais	como	contaminação-cruzada,	
contaminação	por	partículas,	troca	ou	mistura	de	produto,	os	quais	
não	podem	ser	detectados	somente	pela	realização	de	ensaios	de	
controle	de	qualidade	nos	produtos	terminados.

Para	atingir	seus	objetivos,	as	BPF	determinam	que:

•	 Todos	os	processos	de	 fabricação	 sejam	claramente	definidos	
e	 sistematicamente	 revisados,	 possibilitando	 a	 fabricação	 de	
medicamentos	dentro	dos	padrões	de	qualidade	exigidos.

•	 Sejam	 realizadas	as	 validações	e	 as	qualificações	necessárias.	
Lembre-se	de	que	validação	é	o	ato	documentado	que	atesta	
que	 qualquer	 procedimento,	 processo,	 equipamento,	 material,	
atividade	ou	sistema	real	e	consistentemente	leva	aos	resultados	
esperados.	Qualificação	é	o	conjunto	de	ações	realizadas	para	
atestar	 e	 documentar	 que	 quaisquer	 instalações,	 sistemas	 e	
equipamentos	 estão	 propriamente	 instalados	 e/ou	 funcionam	
corretamente	e	levam	aos	resultados	esperados.
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•	 Todos	os	recursos	necessários	às	atividades	realizadas	estejam	
disponíveis,	incluindo	pessoal	qualificado	e	devidamente	treinado;	
instalações	e	espaço	adequados	e	identificados;	equipamentos,	
sistemas	 computadorizados	 e	 serviços	 adequados;	 materiais,	
recipientes	e	rótulos	apropriados;	e	procedimentos	e	instruções	
aprovados	e	vigentes,	escritos	em	linguagem	clara	e	inequívoca.

•	 Sejam	elaborados	registros	durante	a	produção	para	demonstrar	
que	todas	as	etapas	dos	procedimentos	e	das	instruções	foram	
seguidas	e	que	a	quantidade	e	a	qualidade	do	produto	obtido	
estão	em	conformidade	com	o	esperado.

•	 Seja	realizado	o	controle	em	processo.	Lembre-se	de	que	controle 
em processo	são	verificações	realizadas	durante	a	produção	de	
forma	a	monitorar	e,	se	necessário,	ajustar	o	processo	para	garantir	
que	o	produto	se	mantenha	conforme	suas	especificações.

•	 Seja	realizado	o	controle	de	qualidade	de	matérias-primas,	materiais	
de	 embalagem,	 produtos	 intermediários	 e	 acabados,	 envolvendo	
as	 atividades	 referentes	 à	 amostragem,	 às	 especificações	 e	 aos	
ensaios	 laboratoriais,	bem	como	à	organização,	à	documentação	
e	aos	procedimentos	de	liberação	que	garantam	a	execução	dos	
ensaios	 e	 a	 não	 aprovação	 de	 materiais	 e	 produtos	 até	 que	 a	
qualidade	dos	mesmos	seja	julgada	satisfatória.

•	 Sejam	elaborados	registros	referentes	à	fabricação	e	à	distribuição	
que	possibilitem	o	rastreamento	completo	dos	lotes	produzidos.

•	 O	 armazenamento	 e	 a	 distribuição	 dos	 produtos	 sejam	
adequados,	minimizando	qualquer	risco	à	sua	qualidade.

•	 Esteja	 implantado	um	sistema	capaz	de	 recolher	qualquer	 lote	
após	sua	comercialização	ou	distribuição,	caso	necessário.

•	 As	 reclamações	 sobre	 produtos	 comercializados	 sejam	
registradas	 e	 examinadas,	 sendo	 as	 causas	 dos	 desvios	 da	
qualidade	investigadas	e	documentadas.

•	 Sejam	tomadas	medidas	com	relação	aos	produtos	com	desvio	
da	qualidade,	além	de	medidas	capazes	de	prevenir	reincidências.

•	 A	 efetividade	 do	 sistema	 de	 Garantia	 da	 Qualidade	 e	 o	
cumprimento	das	BPF	sejam	periodicamente	avaliados	mediante	
procedimentos	de	autoinspeção	(auditoria	interna	de	qualidade).

O	esquema	apresentado	a	seguir	 resume	as	principais	etapas	das	
BPF.
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produzidos

Qualificação

Figura 2 − Boas Práticas de Fabricação de Medicamentos.

Lição 2 − Avaliação da qualidade de medicamentos

Nesta	 lição,	 vamos	 aprender	 como	 realizar	 a	 avaliação	 crítica	 dos	
laudos	 de	 controle	 de	 qualidade	 de	 medicamentos	 e	 verificar	 a	
conformidade	 dos	 medicamentos	 quanto	 aos	 requisitos	 técnicos,	
notificando	possíveis	desvios	de	qualidade.

Após	 a	 comercialização,	 os	 produtos	 estão	 sujeitos	 à	 fiscalização	
sanitária,	que	pode	manter	ou	retirar	um	produto	do	mercado	com	
base	em	resultados	obtidos	em	análises fiscais1.	

Análises fiscais são análises 
efetuadas sobre os produtos, 
em caráter de rotina, para 
apuração de infração ou 
verificação de ocorrência 
fortuita ou eventual. 

1
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A apreensão de medicamentos por desvios da qualidade não é um fato 

incomum. Frequentemente acompanhamos notícias veiculadas na mídia, 

como a apresentada a seguir, sobre a suspensão de comercialização 

de produtos pelos mais diversos motivos (aspecto, teor, dissolução, pH, 

uniformidade, esterilidade, entre outros).

Acesse:

http://www.sivs.org/index.php?option=com_content&view=article&id=

169%3Aanvisa-suspende-tres-medicamentos-por-desvio-de-qualidad

e&catid=11%3Anoticias&Itemid=6&lang=pt

Link

Para	 aprovar	 ou	 reprovar	 um	 produto,	 tanto	 os	 profissionais	 que	
atuam	 na	 indústria	 quanto	 aqueles	 que	 atuam	 na	 fiscalização,	
realizam	 diversas	 análises	 que	 visam	 avaliar	 características	 físicas,	
químicas	e	microbiológicas	dos	produtos,	comparando	os	resultados	
obtidos	com	especificações2	de	qualidade.	

As	análises	realizadas	devem	gerar	um	 laudo	de	análise	de	controle	
de	qualidade	ou	certificado	de	análise.	Esse	laudo/certificado	pode	ser	
emitido	pelo	fabricante/detentor	do	registro	e/ou	laboratório	integrante	
da	Rede	Brasileira	de	Laboratórios	Analíticos	em	Saúde	(Reblas).	

A Reblas é uma rede composta de laboratórios oficiais e privados 

autorizados pela Anvisa, mediante habilitação pela Gerência Geral 

de Laboratórios de Saúde Pública (GGLAS/Anvisa) e análise de 

documentação, conforme determinação constante nos Procedimentos 

Operacionais da Reblas, para prestar serviços laboratoriais relativos a 

análises prévias, de controle fiscal e de orientação de produtos sujeitos 

ao regime da Vigilância Sanitária. 

Visite a página da Anvisa e saiba mais sobre a Reblas. Confira em:  

http://www.anvisa.gov.br/reblas/apresentacao.htm

Link

Especificações  são 
requisitos que os materiais 

utilizados durante a 
fabricação, os produtos 

intermediários ou os 
produtos terminados devem 

cumprir. As especificações 
servem como base para a 

avaliação da qualidade.

2
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As	 especificações	 de	 qualidade	 dos	 produtos	 farmacêuticos	 são	
de	competência	 legal	 e	 exclusiva	das	 farmacopeias	dos	diferentes	
países,	 consistindo	 em	 códigos	 oficiais	 que	 estabelecem	 os	
requisitos	mínimos	de	qualidade	dos	insumos	e	das	especialidades	
farmacêuticas	produzidas	ou	usadas	em	um	país.

No	 Brasil,	 essas	 especificações	 servem	 como	 parâmetro	 para	 as	
ações	 da	 Vigilância	 Sanitária	 e	 são	 encontradas	 na	 Farmacopeia	
Brasileira.	A	farmacopeia	está	na	sua	quinta	edição,	cujo	lançamento	
foi	em	dezembro	de	2010.	

Acesse a página da Farmacopeia Brasileira e confira informações 

importantes, como as listas da Denominação Comum Brasileira e 

das Substâncias Químicas de Referência (SQR) certificadas pela 

farmacopeia, o Formulário Nacional, projetos, consultas públicas, além 

das monografias completas. A quinta edição da Farmacopeia Brasileira 

encontra-se disponível no endereço: http://www.anvisa.gov.br/hotsite/

cd_farmacopeia/index.htm

Link

A	Farmacopeia	Brasileira	não	possui,	no	entanto,	monografias	para	
todos	os	fármacos	e	especialidades	farmacêuticas	comercializados	
no	país.	Além	disso,	também	são	escassas	as	monografias	para	as	
especialidades	farmacêuticas	que	contêm	fármacos	em	associação.	
Na	 ausência	 de	 monografia	 oficial	 para	 matéria-prima,	 formas	
farmacêuticas,	correlatos	e	métodos	gerais	inscritos	na	Farmacopeia	
Brasileira,	 a	 Anvisa	 estabelece	 que	 pode	 ser	 adotada	 monografia	
oficial,	última	edição,	de	outros	compêndios	internacionais,	conforme	
estabelecido	em	resolução	específica.	

Acesse o AVEA e confira a resolução específica da Anvisa quanto 

à adoção de compêndios internacionais: Portaria n. 116, de 22 de 

novembro de 1995. 

Ambiente Virtual

Pode	 ocorrer,	 também,	 de	 não	 haver	 monografia	 em	 outros	
compêndios	oficiais	e,	por	isso,	a	empresa	produtora	deve	desenvolver	
e	validar	os	métodos	que	serão	utilizados	para	as	diferentes	análises.	
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Os	métodos	descritos	nas	farmacopeias	ou	nos	formulários	oficiais	
são	 reconhecidos	como	validados	pela	Anvisa.	O	objetivo	de	uma	
validação	é	demonstrar	que	o	método	é	apropriado	para	a	finalidade	
pretendida,	 ou	 seja,	 a	 determinação	 qualitativa,	 semiquantitativa	
e/ou	 quantitativa	 de	 fármacos	 e	 outras	 substâncias	 em	 produtos	
farmacêuticos.	

As	monografias	 da	 Farmacopeia	 Brasileira	 seguem	 um	 padrão	 de	
apresentação	 para	 cada	 tipo	 de	 forma	 farmacêutica	 (comprimido,	
cápsula,	solução	oral	etc.).	

As	 análises	 preconizadas	 nessas	 monografias	 visam	 avaliar	
características	que	são	 importantes	para	o	desempenho	adequado	
de	 cada	 forma	 farmacêutica.	 Para	 ilustrar,	 separamos	 uma	
monografia	de	cloridrato	de	 tiamina	comprimidos,	da	quinta	edição	
da	Farmacopeia	Brasileira,	na	qual	você	pode	verificar	os	testes	e	os	
ensaios	preconizados	para	avaliar	a	forma	farmacêutica	(peso,	dureza,	
friabilidade,	desintegração	e	dissolução)	e	aqueles	que	são	específicos	
para	avaliar	o	fármaco	(identificação,	pureza	e	doseamento).

Acesse o AVEA e confira a monografia do cloridrato de tiamina 

comprimidos, disponível na Biblioteca da unidade.

Ambiente Virtual

O	 teste	 de	 uniformidade	 de	 doses	 unitárias,	 por	 exemplo,	 é	 de	
grande	relevância	para	assegurar	a	administração	de	doses	corretas.	
Através	 desse	 teste,	 verifica-se	 se	 cada	 unidade	 do	 lote	 de	 um	
medicamento	 contém	 a	 quantidade	 de	 princípio	 ativo	 próxima	 da	
quantidade	declarada.	É	um	 teste	particularmente	 importante	para	
formas	 farmacêuticas	que	possuam	fármacos	com	baixa	dosagem	
e/ou	com	janela	terapêutica	estreita.	

Para que saber um pouco mais sobre o tema, leia o artigo que 

selecionamos, intitulado “A harmonização da avaliação farmacopeica 

da uniformidade de doses unitárias de medicamento”, publicado por 

Gislaine Carmo Roesch e Nádia Maria Volpato, na Revista Infarma, em 

2010. Esta é uma leitura obrigatória.

Ambiente Virtual
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O	 teste	 de	 dissolução	 é	 também	muito	 importante	 para	 avaliar	 a	
qualidade	de	comprimidos	e	cápsulas,	pois	permite	uma	previsão	in 
vitro	de	como	será	o	desempenho	do	produto,	após	a	administração,	
quanto	 à	 biodisponibilidade	 do	 fármaco.	 Isso	 é	 possível,	 pois	 a	
absorção	de	fármacos,	a	partir	de	formas	farmacêuticas	sólidas	de	
uso	 oral,	 somente	 acontece	 se	 houver	 a	 liberação	 e	 a	 dissolução	
prévias	desses	compostos	nos	fluidos	do	trato	gastrintestinal	(TGI).	

Para	entender	melhor,	observe	o	esquema	a	seguir.

Forma farmacêutica

Absorção Distribuição

Administração oral

Liberação/Dissolução

Fármaco no trato
gastrintestinal

Fármaco no
plasma sanguíneo

Fármaco ligado às
proteínas plasmáticas

Fármaco livre

Fármaco no local de ação

Efeito farmacológico

Fármaco nos tecidos e
fluidos de distribuição

Figura 3 − Relação existente entre a dissolução, a absorção gastrintestinal e a biodisponibilidade de fármacos

Fonte: Adaptado de Ashford (2005).

Esse	esquema	 ilustra	os	eventos	que	ocorrem	no	organismo	após	a	
administração	oral	de	uma	 forma	 farmacêutica	sólida	até	a	chegada	
do	fármaco	no	local	de	ação,	mostrando	a	relação	entre	as	etapas	de	
liberação	e	dissolução	do	fármaco	no	TGI	e	a	biodisponibilidade	desse	
composto,	a	qual	fundamenta	o	teste	de	dissolução.	Essa	relação	é	tão	
importante	que	torna	o	ensaio	de	dissolução	imprescindível	não	apenas	
ao	controle	de	qualidade	de	medicamentos,	mas	também:

•	 ao	desenvolvimento	de	formulações	farmacêuticas;

•	 à	identificação	de	variáveis	críticas	do	processo	de	produção;

•	 ao	estabelecimento	de	correlações	in vitro/in vivo;

•	 à	 avaliação	 do	 impacto	 de	 alterações	 pós-registro	 sobre	 a	
qualidade	e	o	desempenho	de	medicamentos;	e

•	 à	 isenção	 de	 estudos	 de	 bioequivalência	 de	 medicamentos	
genéricos.
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Para você que quer saber mais, selecionamos o artigo “Aspectos 

farmacotécnicos relacionados à biodisponibilidade e bioequivalência de 

medicamentos”, publicado na Revista de Ciências Farmacêuticas, atual 

Revista de Ciências Farmacêuticas Básica e Aplicada, por Vladi Olga 

Consigliere, Silvia Storpirtis e Humberto Gomes Ferraz, da Faculdade de 

Ciências Farmacêuticas da USP. Este artigo discute, além da solubilidade 

do fármaco, outros fatores que interferem na sua liberação, dissolução 

e biodisponibilidade. 

Ambiente Virtual

Agora	 que	 discutimos	 a	 importância	 do	 teste	 de	 dissolução	 para	
assegurar	 a	 qualidade	 de	 medicamentos,	 vamos	 relembrar	 como	
esse	teste	é	realizado.

Embora	existam	vários	sistemas	distintos	para	a	realização	do	teste	de	
dissolução	de	formas	farmacêuticas,	os	mais	frequentemente	utilizados	
são	 os	 métodos	 das	 cestas	 (1)	 e	 das	 pás	 (2),	 geralmente	 sendo	 o	
primeiro	empregado	para	cápsulas	e	o	segundo	para	comprimidos.	

Método das Cestas

Método das Pás

Figura 4 − Sistemas de agitação do meio de dissolução.

O	 equipamento,	 chamado	 dissolutor,	 é	 composto	 de	 um	 banho	 de	
aquecimento	que	mantém	a	temperatura	em	37°C,	no	interior	do	qual	
são	 dispostas	 cubas	 de	 vidro	 com	 fundo	 arredondado	 de	 1000	mL	
de	capacidade	(Figura	5).	Essas	cubas	contêm	o	meio	de	dissolução,	
com	 volume	 e	 composição	 variáveis	 dependendo	 do	 produto	 a	 ser	
testado,	 conforme	 descrito	 na	 monografia	 farmacopeica.	 O	 mais	
comum,	entretanto,	é	que	seja	empregado	um	volume	de	900	mL	de	
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água	destilada,	ácido	clorídrico	0,1	N	pH	1,2	ou	tampão	fosfato	pH	6,8,	
selecionados	 para	 produzir	 condições	 semelhantes	 às	 presentes	 no	
TGI.	O	equipamento	também	possui	um	sistema	de	agitação,	composto	
de	uma	haste	metálica	à	cuja	extremidade	está	conectada	à	cesta	ou	à	
pá,	podendo	ser	utilizada	velocidade	de	rotação	de	50,	75	ou	100	rpm.

Figura 5 − Cuba de dissolução com sistema de agitação de pá.

A	realização	do	teste	de	dissolução	envolve:	

•	 Exposição	das	unidades	testadas	da	forma	farmacêutica	ao	meio	
de	dissolução	mantido	sob	agitação	e	temperatura	constantes;

•	 Coleta	 de	 amostras	 em	 tempo	 preestabelecido,	 que	 pode	 ser	
realizada	manualmente	ou	por	meio	de	um	sistema	automatizado;

•	 Quantificação	 do	 percentual	 de	 fármaco	 dissolvido	 no	 meio,	
geralmente	por	espectrofotometria	de	absorção	no	ultravioleta;	e

•	 Comparação	do	resultado	obtido	com	o	critério	de	aceitação.	

Retomando	o	exemplo	da	monografia	de	comprimidos	de	cloridrato	
de	tiamina,	o	 limite	de	tolerância	 (Q)	é	de	não	menos	que	75%	da	
quantidade	 do	 fármaco,	 declarada	 na	 embalagem	 do	 produto,	
dissolvidos	em	45	minutos.	Caso	isso	não	ocorra,	respeitadas	todas	
as	 condições	 do	 teste,	 a	 biodisponibilidade	 do	 fármaco	 e,	 como	
consequência,	o	efeito	terapêutico	estarão	comprometidos.

Preste	 atenção,	 o	 risco	 de	 ineficácia	 terapêutica	 de	medicamentos	
causada	 por	 problemas	 de	 dissolução	 é	 especialmente	 crítico	 para	
fármacos	pertencentes	às	classes	II	e	IV	do	Sistema	de	Classificação	
Biofarmacêutica,	o	qual	categoriza	essas	substâncias	de	acordo	com	
as	suas	características	de	solubilidade	e	permeabilidade	gastrintestinal,	
conforme	apresentado	no	quadro	1.	No	quadro	2,	você	pode	consultar	
alguns	exemplos	de	fármacos	e	sua	classificação	biofarmacêutica.	
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classe solubilidade perMeabilidade

I Alta Alta 

II Baixa Alta 

III Alta Baixa 

IV Baixa Baixa 

Quadro 1 − Sistema de classificação biofarmacêutica de fármacos.

Fonte: Adaptado de Manadas, Pina e Veiga (2002).

fárMaco dose (Mg) classe biofarMacêutica

Diazepam 5 I

Cloridrato de doxiciclina 100 I

Pirazinamida 400 I

Carbamazepina 200 II

Nitrofurantoína 100 II

Dapsona 50 II

Aciclovir 200 III

Atenolol 50, 100 III

Cloranfenicol 250 III

Furosemida 40 IV

Ritonavir 100 IV

Saquinavir 200 IV

Quadro 2 − Classificação biofarmacêutica de alguns fármacos presentes na Relação Nacional de Medicamentos 

Essenciais (Rename) - 2010.

Fonte: Adaptado de Lindenberg, Kopp e Dressman (2004).

Acesse o link de uma notícia na qual é apresentado um caso recente 

de apreensão de medicamento por problemas na dissolução. Acesse e 

confira a reportagem feita pelo jornal “O Estado de S.Paulo”:

http://www.estadao.com.br/noticias/vidae,anvisa-proibe-venda-de-

medicamento-contra-cancer-de-mama,567093,0.htm

Link

No	 início	 deste	 conteúdo	 falamos	 que	 “é	 imprescindível	 que	 a	
qualidade	 dos	 medicamentos	 seja	 assegurada	 aos	 usuários	 por	
aqueles	que	os	fabricam,	distribuem	e	dispensam”.	
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Reflexão

A essa altura você deve estar se questionando: como posso assegurar a 

qualidade de um medicamento dispensado? 

Inicialmente,	 você	 tem	 que	 se	 preocupar	 com	 a	 aquisição	 dos	
medicamentos,	que	é	uma	etapa	relevante	dentro	desse	processo.	

As	 compras	 de	 medicamentos	 podem	 ser	 feitas	 por	 meio	 de	
licitação,	dispensa de	 licitação	 ou	 inexigibilidade de licitação,	
cada	processo	com	suas	características	próprias.	As	diversas	formas	
de	aquisição	de	medicamentos	serão	detalhadas	na	Unidade	3	do	
Módulo	4	-	Programação,	aquisição,	armazenamento	e	distribuição	
de	 medicamentos.	 Sempre	 que	 possível,	 as	 compras	 devem	 ser	
processadas	com	os	laboratórios	oficiais	ou	por	meio	do	sistema	de	
registro	de	preços.	

Seja qual for a escolha, os critérios técnicos e legais devem ser sempre 

obedecidos.

A	vinculação	ao	edital	é	princípio	básico	de	toda	licitação.	Nenhuma	
exigência	pode	ser	solicitada	ao	fornecedor	que	não	conste	no	edital.	
Para	tanto,	deve	ser	bem	elaborado	e	constar	de	requisitos	técnicos	
e	administrativos,	como	forma	de	assegurar	a	qualidade	do	processo	
de	 aquisição	 e	 dos	 medicamentos	 que	 estão	 sendo	 adquiridos.	
Padrões	 de	 qualidade	 e	 desempenho	 devem	 estar	 claramente	
definidos	e	de	forma	objetiva	no	edital.

Os	 requisitos	 técnicos	que	devem	ser	 exigidos	 estão	 relacionados	
aos	 aspectos	qualitativos	do	produto	 e	 à	 verificação	da	 legislação	
sanitária.	Dentre	esses	requisitos	é	importante	solicitar	que,	no	ato	de	
entrega	do	produto,	sejam	apresentados:

•	 Registro	sanitário	do	produto	ou	comprovação	de	isenção	junto	
ao	Ministério	da	Saúde;

•	 Laudo	de	controle	de	qualidade;	e

•	 Certificado	de	cumprimento	das	Boas		Práticas	de	Fabricação	e/
ou	cópia	da	publicação	no	Diário	Oficial	da	União.
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Reflexão

Mas você ainda pode estar se questionando: o que faço com as 

informações recebidas? 

É	 importante	 que	 você	 confirme	 se	 as	 informações	 recebidas	 são	
verdadeiras,	principalmente	se	é	a	primeira	vez	que	você	adquire	um	
produto	de	determinado	fornecedor,	consultando,	por	exemplo,	se	o	
laboratório	produtor	e	o	produto	são	registrados	na	Anvisa.

Faça,	também,	uma	análise	crítica	do	laudo	de	controle	de	qualidade	
do	produto,	que	deve	pertencer	ao	produto	e	ao	lote	recebido.	Os	
questionamentos	a	seguir	podem	ser	úteis	nesta	etapa.	

a) O	laudo	foi	emitido	pelo	próprio	fabricante	ou	por	um	laboratório	
terceirizado?	Nesse	último	caso,	o	laboratório	pertence	à	Reblas?

b) Que	 testes	 foram	realizados	para	o	produto?	Esses	 testes	são	
adequados	à	forma	farmacêutica	recebida?	

Por exemplo, para comprimidos devem estar contemplados testes de 

resistência mecânica (dureza e friabilidade) e dissolução; para soluções 

de uso oral devem estar contemplados testes microbiológicos (contagem 

de micro-organismos viáveis totais e pesquisa de patógenos); para 

soluções de uso parenteral devem estar contemplados testes de 

esterilidade e endotoxinas.

c) As	especificações	estão	baseadas	em	farmacopeias	oficialmente	
reconhecidas?	Qual	farmacopeia	foi	utilizada?	O	produto	cumpre	
com	as	especificações?	

Mesmo	 que	 você	 considere	 que	 o	 produto	 atendeu	 aos	 critérios	
de	qualidade	indicados,	mantenha	o	 laudo	arquivado	em	seu	setor	
enquanto	você	 tiver	o	produto	em	estoque.	Ele	poderá	ser	útil	em	
outro	 momento,	 como,	 por	 exemplo,	 se	 algum	 usuário	 observar	
desvios	de	qualidade.

E	verifique	se	o	produto	recebido	possui	alguma	alteração	perceptível	
em	relação	aos	aspectos	físicos,	como	cor	e	odor,	ou	se	apresenta	
vazamento,	quebra,	precipitação	etc.	
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Ok, sabemos que essas são responsabilidades do farmacêutico. Mas só 

você tem contato com os medicamentos recebidos ou distribuídos? Os 

outros profissionais envolvidos nesse processo, onde você trabalha, se 

preocupam com os cuidados que esse insumo exige? 

Vamos refletir um pouco sobre isso usando o exemplo das vacinas nos 

serviços de saúde. Em geral, os trabalhadores da saúde se envolvem 

com os cuidados com as vacinas, com seu armazenamento, transporte e 

uso correto. Médicos, enfermeiros, técnicos de enfermagem, as pessoas 

se sentem incluídas no processo de cuidado: do produto ao uso. 

Por que isso ocorre com a vacina e não com os medicamentos? Em 

algumas situações, presenciamos uma mesma equipe técnica que 

despende todo o cuidado com a vacina não ter qualquer preocupação 

com o controle da temperatura da geladeira de insulina, por exemplo.

Por que isso ocorre? A valoração social dos medicamentos como simples 

mercadorias pode ser uma motivação para isso. Os medicamentos têm 

sido banalizados pela forma como se apresentam para a sociedade: 

venda livre, sem controle, muitas vezes no comércio informal e até pouco 

tempo expostos em farmácias que pareciam lojas de conveniências. 

Isso pode gerar certo descaso com esses produtos. 

Mas há também a falta de informação, capacitação e sensibilização sobre 

os usos e os cuidados com os medicamentos entre os profissionais. 

No caso das vacinas, a necessidade de cuidados está muito bem 

estabelecida e há grande sensibilização para o tema.

Será que é possível utilizar esse exemplo para mudar o cenário dos 

cuidados com os medicamentos nas unidades de saúde? 

Os aspectos técnicos sobre os cuidados com os medicamentos -  desde 

a aquisição até o seu uso - devem sustentar os argumentos para a 

estruturação física das unidades de armazenamento, distribuição e 

dispensação de medicamentos: como devem ser as edificações, quais 

equipamentos são necessários, em quais quantidades. Em 2009, o 

Ministério da Saúde publicou as Diretrizes para Estruturação de Farmácias 

no Âmbito do Sistema Único de Saúde, que propõem a estruturação para 

unidades de saúde, sendo um documento importante para esse objetivo.

Acesse o AVEA e confira as Diretrizes para Estruturação de Farmácias no 

Âmbito do Sistema Único de Saúde.

Ambiente Virtual



Cardoso e Pezzini  Medicamento como insumo para a saúde26

Mas os aspectos técnicos também devem ser a base para a capacitação 

e a sensibilização da equipe aos cuidados com os medicamentos. 

Todos precisam, antes de mais nada, conhecer os cuidados que os 

medicamentos exigem, seus padrões de qualidade e como cada um 

pode reconhecê-los. A partir de então, é possível buscar a sensibilização 

para que todos tenham motivação para participar dos cuidados com 

esse importante, sensível e caro insumo de saúde, indispensável para a 

resolubilidade das ações de saúde. Os cuidados com os medicamentos 

devem ser compartilhados com as equipes de saúde, tornando esse 

um processo de trabalho colaborativo. Mobilizar recursos humanos 

e materiais é um importante requisito para a gerência/gestão, no 

vértice da Capacidade de governo, de Carlos Matus. Essa precisa 

ser uma ação proativa: cabe ao farmacêutico, que detém, a priori, 
o conhecimento dos cuidados necessários e dos riscos a que os 

medicamentos estão sendo expostos, buscar o envolvimento de outros 

setores no processo de gerenciamento da assistência farmacêutica 

(como o de transporte de materiais, o de limpeza, o de manutenção, o 

de obras), tendo como base os argumentos técnicos e a sensibilização. 

De outro lado, o farmacêutico, identificando os fatores que influenciam 

na qualidade dos medicamentos no seu serviço, deve buscar intervir, 

participando da gestão desses setores que tipicamente não são próprios 

da assistência farmacêutica. 

Buscar estabelecer os fluxos de trabalho (normas) na equipe, incluindo 

os cuidados com os medicamentos e, ainda, estabelecer as alianças 

com esses profissionais, com a finalidade de melhorar a qualidade dos 

medicamentos dispensados, é também ação de gestão, do vértice da 

Governabilidade do sistema. 

Assista ao vídeo “Tarjas e receitas”, produzido pela Anvisa na Campanha 

“a informação é o melhor remédio”, disponível no Material Complementar 

desta unidade. Este vídeo apresenta os cuidados gerais que devemos ter 

quando compramos medicamentos, com destaque para o que deve ser 

verificado na embalagem dos produtos.

Ambiente Virtual
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Como	 profissional	 da	 saúde,	 você	 deve	 estar	 atento	 a	 qualquer	
desvio	de	qualidade	dos	medicamentos	adquiridos	ou	dispensados,	
devendo	notificá-lo.	

A	Anvisa	possui	o	Sistema	Nacional	de	Notificações	para	a	Vigilância	
Sanitária	(Notivisa),	em	que	os	profissionais	de	saúde	liberais	ou	que	
trabalhem	em	alguma	 instituição	podem	se	cadastrar	para	notificar	
tanto	os	eventos adversos (EA)	como	as	queixas técnicas3 (QT)	
relacionados	com	os	produtos	sob	vigilância	sanitária.	

Para aprofundar seu conhecimento e verificar mais informações sobre o 

Sistema Nacional de Notificações para a Vigilância Sanitária (Notivisa), 

acesse a página: 

http://www.anvisa.gov.br/hotsite/notivisa/apresenta.htm 

Link

Adotando	 os	 procedimentos	 indicados	 neste	 conteúdo,	 você	
contribuirá	com	as	ações	de	vigilância	sanitária	e	com	a	dispensação	
de	produtos	com	qualidade	adequada.

Lição 3 − Aspectos de estabilidade relacionados aos medicamentos

Sobre	os	cuidados	gerais	com	os	medicamentos,	o	vídeo	“Tarjas	e	
receitas”,	da	Anvisa,	 indicado	na	lição	2,	destaca	outro	aspecto	de	
grande	relevância,	armazenamento	adequado,	que	está	diretamente	
relacionado	 com	 a	 estabilidade	 dos	 produtos.	 E	 é	 este	 critério	 de	
qualidade,	a	estabilidade,	que	vamos	abordar	nesta	lição.	Confira!

A	 avaliação	 da	 estabilidade	 constitui-se	 em	 uma	 das	 etapas	mais	
importantes	 de	 desenvolvimento	 dos	medicamentos.	 Os	 objetivos	
desses	estudos	são	garantir	a	qualidade,	a	segurança	e	a	eficácia	
dos	produtos.	

Para	 atingir	 tais	 objetivos,	 os	 pesquisadores	 responsáveis	 pelo	
desenvolvimento	da	formulação	devem	realizar	diversos	e	extensivos	
estudos	para	compreender	o	mecanismo	e	a	velocidade	da	degradação	
dos	 fármacos.	 Através	 dos	 estudos	 de	 estabilidade	 são	 definidos,	
também,	o	prazo	de	validade,	o	material	de	embalagem	e	as	condições	
de	armazenamento	e	transporte	dos	fármacos	e	medicamentos.

Referem-se a qualquer 
notificação de suspeita de 
alteração/irregularidade 
de um produto/empresa 
relacionada a aspectos 
técnicos ou legais. 

3



Cardoso e Pezzini  Medicamento como insumo para a saúde28

A	preocupação	com	a	estabilidade	dos	medicamentos	tem	uma	relação	
direta	 com	 a	 saúde	 pública,	 uma	 vez	 que	 a	 perda	 da	 estabilidade	
pode	 comprometer	 o	 efeito	 terapêutico	 ou	 levar	 à	 formação	 de	
produtos	de	degradação	tóxicos,	que	são	situações	bastante	críticas.	
Em	 condições	 ácidas,	 por	 exemplo,	 a	 tetraciclina	 pode	 formar	 a	
4-epianidrotetraciclina,	que	é	um	produto	tóxico	aos	rins.	

Que fatores podem afetar a estabilidade do medicamento?

Para	 responder	 a	 essa	 pergunta,	 precisamos	 definir	 o	 que	 é	
estabilidade	de	um	produto	farmacêutico.

A estabilidade de um produto farmacêutico é determinada pelo tempo 

durante o qual a especialidade farmacêutica mantém, dentro dos 

limites especificados e durante todo o período de estocagem e uso, as 

mesmas condições e propriedades físicas, químicas, microbiológicas, 

terapêuticas e toxicológicas que possuía na sua fabricação, desde que 

adequadamente estocada.

Nesse	 sentido,	 que	 fatores	 podem	 afetar	 a	 estabilidade	 do	
medicamento?

A	estabilidade	de	um	fármaco	e	da	forma	farmacêutica	a	que	esse	fármaco	
está	vinculado	pode	ser	afetada	por	fatores	extrínsecos	e	intrínsecos.

Os	 fatores extrínsecos	são	aqueles	externos	à	 formulação,	como	
tempo,	temperatura,	umidade,	luz,	oxigênio	e	vibração.	No	quadro	a	
seguir	você	encontra	um	resumo	desses	fatores.
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fa
to

re
s 

ex
tr

ín
se

co
s

Tempo

O tempo pode ocasionar reações de decomposição ou 
envelhecimento na formulação, causando alterações 
das características físicas, químicas e microbiológicas. 
O prazo de validade indica o tempo máximo em que um 

produto pode ser utilizado.

Temperatura
Muitas reações de decomposição química (como 
a hidrólise) são aceleradas em temperaturas mais 
elevadas, assim como algumas alterações físicas (como 
a precipitação) podem ocorrer em baixas temperaturas. 
A condição de estocagem (temperatura ambiente, sob 
refrigeração etc) para cada produto deve ser claramente 

indicada no rótulo dos produtos.

Umidade
Pode ocasionar alterações físicas (alteração de cor), 
químicas (hidrólise) e microbiológicas (principalmente 
em produtos como géis, emulsões, suspensões). O 
uso de conservantes na formulação, embalagens 
impermeáveis ou dessecantes no recipiente de 
acondicionamento pode minimizar a influência da 

umidade sobre a estabilidade do produto.

Luz

Pode ocasionar reações físicas (alterações de cor) e 
químicas (isomerização, redução, oxidação, dimerização, 
rearranjo, racemização, polimerização). O uso de 

embalagens âmbar pode minimizar o efeito da luz.

Oxigênio Origina reações de oxirredução com a formação de 
radicais livres, as quais podem ser aceleradas pela 
luz, pelo calor e por metais pesados. A remoção de ar 
no recipiente de acondicionamento, a substituição do 
oxigênio por nitrogênio ou o uso de antioxidantes podem 

minimizar os efeitos da oxidação.
Vibração

A vibração durante o transporte pode ocasionar 
separação de fases de emulsões, diminuição da 

viscosidade de géis e compactação de suspensões.

Quadro 3 − Fatores extrínsecos que afetam a estabilidade dos medicamentos.

Os	fatores intrínsecos	são	aqueles	referentes	ao	fármaco	ou	à	formulação	
que	podem	gerar,	principalmente,	alterações	químicas	ou	físicas.	
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Fatores referentes ao fármaco

Sobre	os	fatores	referentes	ao	fármaco,	a	presença	de	alguns	grupos	
funcionais	na	estrutura	de	um	fármaco	pode	torná-lo	mais	suscetível	
a	algumas	reações	de	degradação.	As	principais	reações	são	a:

•	 hidrólise;	

•	 oxidação;	e	

•	 fotólise.	

No	 quadro	 a	 seguir,	 você	 pode	 ver	 exemplos	 de	 fármacos	 que	
contêm	grupos	 funcionais	que	os	 tornam	suscetíveis	a	 reações	de	
degradação.

reação exeMplos de grupos funcionais e produtos forMados exeMplos de fárMacos

Hidrólise 

Éster

O

+ H20

OH

+

CH3

O

O

OH

COOH COOH

Ácido acetilsalicílico

Atropina, ácido 
acetilsalicílico, 

cloranfenicol, paracetamol, 
ampicilina.Amidas

Cloranfenicol

O2N OH

H
N

O

Cl

Cl

OH

+ H2O O2N OH

NH2

OH

+

O

Cl

Cl
HO

Oxidação

Álcool, fenol, ligações duplas e triplas conjugadas

Epinefrina

N

HO

HO

OH

H CH3
N

O

O

OH

H CH3

O2

N+

O

-O

OH

H CH3

N
H+

O

O CH3

Epinefrina, morfina, 
prednisolona, ácido 

ascórbico, riboflavina, 
metildopa, captopril, 
ranitidina, dipirona.

continua...
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reação exeMplos de grupos funcionais e produtos forMados exeMplos de fárMacos

Fotólise: 
pode causar 

isomerização, 
redução/
oxidação, 

dimerização, 
racemização

Grupos cromóforos (nitro, nitroso, cetonas, sulfonas, ligações duplas e triplas conjugadas)

Tamoxifeno

hv

O N(CH3)2
H3C H3C

O
N(CH3)2

isômero do tamoxifeno

Tamoxifeno, furosemida, 
nifedipino, ciprofloxacino.

Quadro 4 − Principais reações de degradação de fármacos.

Fatores referentes à formulação 

Quanto	aos	fatores	referentes	à	formulação,	os	principais	são:

1) Interações entre fármaco e excipientes; fármaco e 
embalagem; fármaco e fármaco:	essas	interações	podem	gerar	
incompatibilidades	de	natureza	física,	que	podem	ser	perceptíveis,	
ou	 de	 natureza	 química,	 que	 podem	 ocasionar	 alteração	 na	
estrutura	 química	 do	 princípio	 ativo	 e	 efeitos	 tóxicos,	 somente	
detectáveis	em	estudos	laboratoriais;	

2) pH:	é	capaz	de	acelerar	ou	diminuir	uma	reação	de	decomposição,	
principalmente	em	fármacos	sensíveis	à	hidrólise.	Assim,	deve-se	
considerar	 o	pH	de	maior	 estabilidade	para	o	 fármaco,	 o	qual	
deve	ser	compatível	com	o	local	de	absorção;	e

3) Forma farmacêutica e processo de produção:	de	modo	geral,	
as	 formas	 farmacêuticas	 sólidas	 propiciam	 maior	 estabilidade	
que	as	líquidas	e	semissólidas.	E	não	podemos	nos	esquecer	de	
que	as	diversas	etapas	 	envolvidas	na	produção	podem	afetar	
diretamente	a	estabilidade	do	fármaco.

Reflexão

Então, como os laboratórios produtores conduzem os estudos de 

estabilidade? 

continuação...
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As	 empresas	 devem	 seguir	 diretrizes	 estabelecidas	 em	 guias	 e	
normas	específicas.	

Os	principais	 tipos	de	estudo	e	objetivos	 indicados	nesses	guias	e	
normas	estão	apresentados	no	quadro	a	seguir.

tipo de estudo objetivos

Estresse

Visam determinar a estabilidade intrínseca da substância, identificar 
produto(s) de degradação, estabelecer a rota de degradação e desenvolver e 

validar o método indicativo da estabilidade. 

São utilizadas condições de degradação forçada, submetendo o fármaco a 
condições de hidrólise (ácida, básica ou neutra), luz, oxidação e temperatura. 
Em geral, são realizados apenas com a matéria-prima e são úteis na fase de 

desenvolvimento do produto.

Acelerado

Permitem determinar, em um período reduzido (6 meses), o  prazo de 
estabilidade provisório e as condições de armazenamento, utilizando 
condições de temperatura e umidade relativa predeterminadas, em um 
período de 6 meses. São importantes tanto na fase de desenvolvimento 

quanto na fase de registro do produto.

Longa duração

São úteis para comprovar o prazo de validade e as condições de 
armazenamento estabelecidas no estudo acelerado. Devem prever todo o 
período de estoque, transporte e subsequente uso. Também são utilizadas 
condições de temperatura e umidade relativa predeterminadas, e o período 

de avaliação é de 12 meses. 

Acompanhamento
Realizados para verificar se o produto mantém suas características físicas, 
químicas, biológicas e microbiológicas conforme os resultados obtidos nos 

estudos de estabilidade de longa duração.

Quadro 5 − Tipos de estudos de estabilidade.

Fonte: ICH (2003); RE n. 1, de 29 de julho de 2005 (Anvisa).

No Brasil, as indústrias farmacêuticas devem seguir o Guia para 

Realização de Estudos de Estabilidade, descrito em resolução da 

específica da Anvisa. Acesse o AVEA e confira este documento na 

Biblioteca da unidade. Esta é uma leitura obrigatória.

Ambiente Virtual

O	tipo	de	forma	farmacêutica	que	deve	ser	utilizado	no	estudo	leva	
em	conta	a	forma	farmacêutica	e	o	tipo	de	embalagem	primária,	a	
condição	 planejada	 para	 armazenamento	 e	 a	 embalagem,	 como	
podemos	ver	no	quadro	6.	Você	também	pode	verificar	quais	são	as	
condições	de	armazenamento	previstas	para	os	estudos	acelerados	
e	de	longa	duração.
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forMa  
farMacêutica

condição de 
arMazenaMento

eMbalageM acelerado longa duração

Sólido 15°C - 30°C Semipermeável 40°C ± 2°C / 75% UR ± 5% UR* 30°C ± 2°C / 75% UR ± 5% UR
Sólido 15°C - 30°C Impermeável 40°C ± 2°C 30°C ± 2°C

Semissólido 15°C - 30°C Semipermeável 40°C ± 2°C / 75% UR ± 5% UR 30°C ± 2°C / 75% UR ± 5% UR
Semissólido 15°C - 30°C Impermeável 40°C ± 2°C 30°C ± 2°C

Líquidos 15°C - 30°C Semipermeável 40°C ± 2°C / 75% UR ± 5% UR 30°C ± 2°C / 75% UR ± 5% UR
Líquidos 15°C - 30°C Impermeável 40°C ± 2°C 30°C ± 2°C
Gases 2°C - 8°C Impermeável 40°C ± 2°C 30°C ± 2°C

Todas as formas 
farmacêuticas

2°C - 8°C Impermeável 25°C ± 2°C 5°C ± 3°C

Todas as formas 
farmacêuticas

2°C - 8°C Semipermeável 25°C ± 2°C / 60% UR ± 5% UR 5°C ± 3°C

Todas as formas 
farmacêuticas

-20°C Impermeável 25°C ± 5°C 20°C ± 5°C

*UR: Umidade relativa

Quadro 6 − Parâmetros para definição do prazo de validade de produto a ser comercializado no Brasil.

Fonte: RE n. 1, de 29 de julho de 2005 (Anvisa).

As	condições	de	armazenamento	utilizadas	na	condução	dos	estudos	de	
estabilidade	estão	baseadas	nas	condições	climáticas	das	regiões	onde	
o	produto	será	comercializado.	Para	subsidiar	a	condução	dos	estudos	
de	estabilidade,	um	comitê	de	especialistas	da	Organização	Mundial	de	
Saúde	 (OMS)	 dividiu	 o	mundo	 em	quatro	 zonas	 climáticas,	 conforme	
apresentado	no	quadro	7.	

zona cliMática definição condições de arMazenaMento

I (ex.: norte da Europa, Canadá) Temperada 21°C ± 45% UR*
II (ex.: sul da Europa, Japão, EUA, Argentina) Mediterrânea 25°C ± 60% UR

III (ex.: Iraque, Jordânia) Quente e seca 30°C ± 35% UR
IV (ex.: África Central, Brasil, Haiti, Equador) Quente e úmida 30°C ± 70% UR

*UR: Umidade relativa

Quadro 7 − Definição das zonas climáticas e das condições de armazenamento.

Para	 definir	 as	 condições	 estabelecidas	 no	 quadro	 apresentado,	
os	valores	médios	de	 temperatura	e	de	umidade	 relativa	de	várias	
cidades	de	diversos	países	 foram	avaliados	durante	anos.	O	Brasil	
se	encontra	na	Zona	IV,	embora,	pela	sua	extensão	territorial,	possua	
uma	grande	diversidade	climática,	podendo	se	enquadrar,	também,	
na	Zona	II.	No	quadro	8	podemos	ver	que	89%	das	capitais	brasileiras	
apresentaram	umidade	relativa	(UR)	média	acima	de	70%	no	período	
de	1999	a	2004.
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Porto Alegre

Florianópolis

Curitiba

São Paulo

Campo Grande

Cuiabá

PalmasPorto VelhoRio Branco

Manaus

Belém
São Luiz

Terezina

Fortaleza

Boa Vista

Goiânia

Brasília

Belo Horizonte

Rio de Janeiro

Vitória

Macapá

Natal

João Pessoa

Recife

Maceió
Aracajú

Salvador

Dados fornecidos em porcentagem:

UR < 70% (11%)
UR ≥ 70% (89%)
UR ≥ 80% (30%)

Quadro 8 − Média anual da umidade relativa das capitais brasileiras.

Fonte: Bott e Oliveira (2007); Carvalho et al. (2005).

Lembre-se	de	que	apresentamos	uma	média.	Existem	 importantes	
variações	 de	 umidade	 relacionadas	 à	 época	 do	 ano.	 Fique	 atento	
às	 condições	 em	 sua	 região	 e	 também	 de	 onde	 procedem	 os	
medicamentos	que	você	compra.

É	 importante	 ressaltar	 que	 alguns	 produtos	 somente	 são	 estáveis	
quando	 armazenados	 sob	 condições	 especiais	 de	 temperatura,	
umidade	 e	 luz.	 Essas	 necessidades	 especiais	 (“proteger	 da	 luz”,	
“proteger	da	umidade”,	“manter	sob	refrigeração”	etc)	devem	constar	
na	embalagem,	no	rótulo	e	nas	bulas	dos	medicamentos.	O	prazo	de	
validade	de	um	medicamento	é	verdadeiro	apenas	se	forem	respeitadas	
suas	indicações	de	conservação.	E	somente	nessas	condições	se	pode	
garantir	que	ele	manterá	as	características	de	qualidade	desejáveis.	

capitais/anos 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Média

Porto Alegre 74 74 77 78 76 77 76
Florianópolis 79 80 82 80 77 80 80

Curitiba 86 83 82 81 79 85 83
São Paulo 71 71 70 70 73 79 72

Rio de Janeiro 78 77 78 76 77 80 78
Belo Horizonte 63 64 61 65 62 80 66

Vitória 74 74 72 76 75 79 75
Campo Grande 63 69 68 64 70 82 68

Goiânia 59 63 61 59 61 71 62
Brasília 61 63 62 61 64 76 65
Palmas 71 66 67 65 68 74 69
Cuiabá 78 77 72 72 75 81 76

Porto Velho 81 81 81 82 81 84 82
Rio Branco 87 88 87 85 86 89 87

Manaus 85 84 80 80 83 88 83
Macapá 81 82 79 82 80 86 82
Boa Vista 78 77 72 70 72 73 74

Belém 85 86 82 83 83 86 84
Salvador 80 81 79 79 79 82 80
Aracaju 78 78 77 76 76 77 77
Maceió 74 78 79 80 78 81 78
Refice 73 78 78 79 78 81 78

João Pessoa 75 80 78 79 78 81 79
Natal 81 90 81 82 81 83 83

Fortaleza 74 78 78 78 79 83 78
Teresina 72 75 74 68 74 88 75
São Luís 80 82 83 83 84 87 83
Média 76 77 76 75 76 81 77
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Os fatores ambientais são, assim, os fatores sobre os quais temos 

algum controle e devem ser considerados na gestão de medicamentos, 

principalmente quando você for armazená-los ou transportá-los.  

Como	vimos	na	definição	de	estabilidade,	o	produto	deve	manter,	
durante	seu	período	de	estoque,	as	mesmas	propriedades	que	possuía	
na	sua	fabricação.	Essas	propriedades	envolvem	características:

•	 físicas	(alteração	de	sabor	e	cor,	precipitação,	etc);	

•	 químicas	(manutenção	do	teor	dentro	dos	limites);	

•	 microbiológicas	 (esterilidade	 ou	 crescimento	 microbianos	 de	
acordo	com	as	especificações);	

•	 terapêuticas	(manutenção	da	atividade	farmacológica);	e

•	 toxicológicas	(formação	de	produtos	de	degradação	dentro	dos	
limites	ou	ausentes).	

E	 como	 você	 pode	 garantir	 que	 essas	 características	 estejam	 de	
acordo,	 se	 algumas	 delas	 somente	 são	 possíveis	 de	 avaliar	 com	
estudos	laboratoriais?	

Primeiro,	 como	 já	 vimos	 no	 decorrer	 deste	 conteúdo,	 você	 deve	
avaliar	 cuidadosamente	 o	 produto	 quando	 do	 recebimento,	
verificando	o	prazo	de	validade	e	as	condições	de	armazenamento	
recomendadas	na	embalagem	e	 fazendo	uma	cuidadosa	 inspeção	
visual.	Essa	inspeção	visual	pode	permitir	a	detecção	de	alguns	sinais	
físicos	que	podem	estar	associados	à	perda	da	estabilidade	química	
e	microbiológica,	que,	por	consequência,	podem	acarretar	prejuízos	
terapêuticos	importantes.	

No	quadro	a	seguir	estão	apresentados	alguns	sinais	indicativos	de	
alterações	da	estabilidade	dos	medicamentos	que	podem	auxiliá-lo.
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forMas farMacêuticas alterações visíveis

Comprimidos

Quantidade excessiva de pó

Quebras, lascas, rachaduras na superfície

Manchas, descoloração, aderênca entre os comprimidos ou 
formação de depósito de cristais sobre o produto

Drágeas Fissuras, rachaduras, manchas na superfície

Cápsulas
Mudança na consistência ou aparência (amolecimento ou 
endurecimento)

Pós e grânulos
Presença de aglomerados

Mudança na cor ou endurecimento
Pós efervescentes Crescimento de massa e pressão gasosa

Cremes e pomadas

Diminuição do volume por perda de água

Mudança na consistência

Presença de líquido ao apertar a bisnaga

Formação de grânulos, grumos e textura arenosa

Separação de fases
Supositórios Amolecimento, enrugamento ou manchas de óleo

Soluções / xaropes / elixires
Precipitação

Formação de gases

Soluções injetáveis
Turbidez, presença de partículas, vazamento, formação de cristais 
e mudanças na coloração

Emulsões Quebra da emulsão, mudança na coloração e no odor

Suspensões
Precipitação, presença de partículas, grumos, cheiro forte, 
mudança na coloração, intumescimento e liberação de gases

Tinturas / extratos Mudança de coloração, turbidez e formação de gases

Quadro 9 – Sinais indicativos de possíveis alterações na estabilidade de medicamentos.

Fonte: Defelipe (1985).

Não	se	esqueça,	também,	de	orientar	os	usuários	dos	medicamentos	
quanto	às	condições	de	armazenamento.

Chegamos	ao	final	desta	unidade,	que	abordou	aspectos	 técnicos	
relacionados	 aos	 medicamentos	 e	 seus	 impactos	 na	 assistência	
farmacêutica.	 Vimos	 que	 os	medicamentos	 devem	 ser	 encarados	
como	 produtos	 especiais,	 que	 geram	 benefícios	 às	 pessoas	 ao	
prevenir,	curar,	aliviar	sintomas	ou	auxiliar	no	diagnóstico	de	doenças.	
No	entanto,	eles	podem	causar	graves	prejuízos	à	saúde	se	produzidos,	
transportados,	 armazenados	 ou	 utilizados	 inadequadamente,	 por	
isso,	atente	para	os	fatores	vistos	no	decorrer	deste	conteúdo	para	
promover	a	qualidade	dos	produtos	farmacêuticos.	E	busque	sempre	
se	manter	informado	quanto	às	novidades	dessa	área!	
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Abordar todos os aspectos relacionados à estabilidade é bastante 

complexo, por isso é importante que você leia alguns materiais 

adicionais que separamos para você, como:

•	 um artigo sobre estabilidade e farmacovigilância, na Revista 
Fármacos e Medicamentos, intitulado “Estabilidade de 
Medicamentos no Âmbito da Farmacovigilância”;

•	 um artigo sobre modelos de avaliação da qualidade para a indústria 
farmacêutica, publicado na Revista de Ciências Farmacêuticas 
Básica e Aplicada, intitulado “Modelos de Avaliação da Estabilidade 
de Fármacos e Medicamentos para a Indústria Farmacêutica”;

•	 um artigo sobre embalagem, publicado na revista Analytica, 
intitulado “Embalagem farmacêutica tipo blister: escolha de um 
filme adequado para fármacos sensíveis à umidade”;

•	 um artigo sobre a avaliação da qualidade de dipirona encontrada 
em residências, publicado na Brazilian Journal of Pharmaceutical 
Sciences, intitulado “Qualidade dos medicamentos contendo 
dipirona encontrados nas residências de Araraquara e sua relação 
com a atenção farmacêutica”; e 

•	 uma dissertação da UFRGS que traz uma ampla revisão sobre 
aspectos da estabilidade, cujo título é “Estabilidade: importante 
parâmetro para avaliar a qualidade, segurança e eficácia de 
fármacos e medicamentos”.

Todos esses materiais estão disponíveis na Biblioteca da unidade, no AVEA.

Ambiente Virtual

E, então, colega, a formação de farmacêutico é importante para 

desempenhar a função de gestor da assistência farmacêutica?

Podemos perceber que sim. É, de fato, importante! Esperamos que esta 

unidade tenha contribuído para você refletir sobre essa questão!
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Concluímos os estudos desta unidade. Acesse o AVEA e confira as 

atividades propostas.

Ambiente Virtual

Análise crítica

O	 farmacêutico	 tem	 um	 papel	 fundamental	 na	 estruturação	 dos	
serviços	 de	 assistência	 farmacêutica,	 pois	 é,	 por	 formação,	 o	
profissional	 do	 medicamento,	 sendo,	 também,	 um	 profissional	
de	 saúde	estratégico.	Contribui	 com	a	 seleção,	 a	programação,	 a	
aquisição,	o	armazenamento	e	o	controle	de	estoque,	a	distribuição	
de	medicamentos,	a	análise	da	prescrição,	a	dispensação	e	o	uso	
racional	de	medicamentos.	É	importante	que	essas	ações	não	estejam	
voltadas	apenas	ao	abastecimento,	mas	que	promovam	o	acesso	
da	 população	 a	 medicamentos	 que	 possuam	 eficácia,	 segurança	
e	qualidade	comprovadas.	Para	o	adequado	desempenho	de	suas	
funções,	 o	 farmacêutico	 deve	 dispor	 de	 informações	 atualizadas.	
Na	 gestão	 da	 assistência	 farmacêutica,	 os	 aspectos	 técnicos	
relacionados	à	qualidade	de	medicamentos	são	de	grande	relevância.	
A	abordagem	sobre	a	qualidade	de	medicamentos	é	bastante	ampla,	
e	procuramos	destacar,	 nesta	unidade,	 aqueles	aspectos	 técnicos	
que	 podem	 ter	 um	maior	 impacto	 em	 algumas	 das	 etapas	 desse	
processo	de	gestão,	tais	como	boas	práticas	de	fabricação,	aspectos	
de	controle	de	qualidade	e	de	estabilidade	e	aspectos	de	vigilância	
sanitária.	Assim,	é	importante	que	você	complemente	as	informações	
lendo	os	materiais	indicados.
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