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RESUMO

O estudo de estabilidade de medicamentos é um parâmetro imprescindível para avaliar o comportamento do produto em determinado espaço de 
tempo, frente a condições ambientais a que possa ser submetido, desde a fabricação até o término de validade. O estudo de estabilidade de 
acompanhamento é aquele realizado para verificar que o medicamento mantém suas características físicas, químicas, biológicas e microbiológicas 
de acordo com os dados obtidos nos estudos de estabilidade de longa duração, o qual é determinado o prazo de validade do medicamento. Os 
fitomedicamentos por apresentarem um conjunto de metabólitos secundários podem apresentar maiores possibilidades de degradações ou 
instabilidades. O objetivo deste trabalho foi realizar o estudo de estabilidade de acompanhamento de um fitomedicamento spray antimicrobiano 
e cicatrizante. Este fitomedicamento, fabricado por uma  indústria farmacêutica no Estado de Pernambuco, é  constituído pela associação de 
quatro extratos fluidos, sendo eles o Piptadenia colubrina (angico), o Schinus terebenthifolius (aroeira), Physalis angulata (balãozinho) e Cereus 
peruvianus (mandacaru). O estudo foi realizado em uma Câmara de Estabiliadade com frequência das análises de 0, 12, 24 meses para o período 
em estudo específico de acompanhamento, e para doseamento dos ativos foi utilizado um espectrofotômetro com metodologia previamente 
desenvolvida e validada. Foram avaliados os seguintes parâmetros: teor dos ativos, as características organolépticas (aspecto, odor, sabor e cor), 
físico-químicas (pH, densidade e volume médio) e microbiológicas (pesquisa de bactérias, fungos e leveduras) no produto fitoterápico durante o 
estudo de acompanhamento. As condições de armazenamento foi dentro do preconizado na embalagem à temperatura de 30°C+/-2°C. Os 
resultados obtidos de doseamento dos três principais grupos de metabólitos ativos (taninos, fitoesteróis e polissacarídeos) nas amostras 
analisadas, mostraram um decaimento não significativo do teor ao final dos 24 meses de 5,66%, 4,96% e 6,28% respectivamente, em 
comparações aos tempos iniciais. Assim, foi evidenciando que estavam dentro dos parâmetros especificados de redução de no máximo 10%.  Em 
relação as características organolépticas e físico-químicas, o aspecto se manteve pardo desde a fabricação, o volume médio apresentou-se 
equivalente ao esperado, sabor e odor permaneceu constante, o pH variou de 5,50 a 5,65 permanecendo ácido e dentro da especificidade, a 
densidade houve apenas uma variação de 0,002 durante os 24 meses, ainda assim, permanecendo dentro dos parâmetros descritos, 
demonstrando que não houve alteração da qualidade. E a avaliação microbiológica demonstrou que a carga de micro-organismos ara os produtos 
não estéreis estavam dentro do limite de carga microbiana aceitável. E que estavam ausentes os micro-organismos patógenos que podem 
provocar danos à saúde do consumidor. Portanto, verificou-se que no estudo de estabilidade de acompanhamento, o produto não houve desvio 
de qualidade, permanecendo estável dentro dos parâmetros estabelecidos.
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