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RESUMO 

O relatório de estágio que se segue foi elaborado no âmbito da Unidade Curricular de 

Estágio de Integração à Vida Profissional, inserida no plano curricular do 4º ano, do Curso de 

Farmácia - 1º Ciclo, da Escola Superior de Saúde do Instituto Politécnico da Guarda (IPG). 

A primeira parte do estágio, correspondente ao Capítulo I, foi realizada no Centro de 

Potencial e Inovação de Recursos Naturais no IPG, tendo início a 5 de novembro de 2018 e 

terminado a 22 de fevereiro de 2019, com uma duração de 420 horas. Este estágio decorreu 

sob a supervisão do Professor André Araújo Pereira e orientação do professor Márcio 

Rodrigues. O estágio na área de investigação permite explorar uma área diferente daquilo que 

estava já habituada, tendo oportunidade desenvolver técnicas e ferramentas de investigação 

que ainda não tinha adquirido.  

A segunda parte, o Capítulo II, foi realizada no ramo da Indústria Farmacêutica, numa 

empresa localizada em Santiago de Besteiros, na Unidade de Controlo de Qualidade, no 

laboratório de Físico-Química, entre os dias 6 de março e 28 de junho de 2019, perfazendo 

um total de 420 horas. Este estágio teve a supervisão da Dra. Liliana Almeida e da Dra. 

Catarina Silva e orientação do professor Maximiano Ribeiro. Este estágio permite adquirir 

conhecimentos na área da indústria que é uma das áreas que um profissional de farmácia pode 

exercer. 
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CAPÍTULO I – DESENVOLVIMENTO DE FORMULAÇÕES COSMÉTICAS NO 

CPIRN-IPG 

INTRODUÇÃO 

Este estágio encontra-se enquadrado no projeto intitulado “Desenvolvimento de 

aplicações dermobiotecnológicas com base nos Recursos Naturais da Região das Beiras e 

Serra da estrela – DermoBio”, referência SAICT-POL/23925/2016, que alia a biotecnologia à 

cosmética, realizado entre o dia 5 de novembro de 2018 e 22 de fevereiro de 2019, no âmbito 

da unidade curricular “Estágio de Integração à Vida Profissional” do curso de Farmácia – 1º 

ciclo da Escola Superior de Saúdo do Instituto Politécnico da Guarda tendo decorrido no  

Centro de Potencial e Inovação de Recursos Naturais (CPIRN). 

O CPIRN é um laboratório de investigação no Instituto Politécnico da Guarda 

(IPGLabs), no qual estão a decorrer alguns projetos, em particular, recorrendo a produtos e 

recursos endógenos em parcerias com empresas da região, como o desenvolvimento de 

formulações (cremes e géis com água termal do Cró e óleos essenciais de plantas aromáticas) 

e também o desenvolvimento de biopelículas ligadas à indústria alimentar. Estes projetos 

contam com bolseiros de investigação de projetos de Investigação e Desenvolvimento 

Tecnológico e oferecem a possibilidade de estudantes serem também integrados.  

O presente relatório de estágio pretende descrever o trabalho de investigação 

desenvolvido, nomeadamente a preparação, otimização e caraterização de formulações, que 

estão inseridas no âmbito de umas das atividades do Projeto DermoBio. 
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1. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

No projeto DermoBio, pretende-se a valorização de compostos naturais e 

regionais. Os recursos utilizados para o desenvolvimento de novas formulações 

cosméticas são provenientes da Beira Interior, nomeadamente a água termal das Termas 

do Cró (Sabugal) e o óleo essencial (OE) Thymus mastichina da empresa Planalto 

Dourado (Freixedas - Pinhel). Assim neste projeto, decidiu-se utilizar a água termal do 

Cró e o OE T. mastichina, como ingredientes das formulações dermocosméticas e 

dermofarmacêuticas, tendo como finalidade por um lado a melhoria da hidratação 

cutânea e por outro lado a sua potencial ação biológica podendo por vir a ser utilizada 

em afeções fúngicas. 

1.1. USO DE ÁGUA TERMAL DO CRÓ 

As águas termais têm vindo a demonstrar diferentes efeitos sobre a pele, desde 

renovação celular, hidratação da pele, manutenção da função de barreira, efeitos 

queratolíticos, atividade antimicrobiana, capacidade antioxidante e atividade anti-

inflamatória, entre outros. A água termal do Cró é uma água mineral sufúrea rica em 

sílica, que lhe confere um papel importante no processo de cicatrização, e certos catiões 

com funções importantes para a pele nomeadamente K+, Na+ e Ca2+ (1).  

1.2. EMPRESA PLANALTO DOURADO 

A empresa Planalto Dourado têm atualmente cerca de 4 hectares cultivados de 

plantas aromáticas destinadas à produção de óleos essenciais, nomeadamente o T. 

mastichina desde 2007 tendo experiência acumulada no cultivo e transformação desta 

espécie. Esta empresa aposta numa forma de cultivo quase familiar e em modo 

biológico, facto que eleva qualidade do produto final (2). 

1.3. ÓLEO ESSENCIAL THYMUS MASTICHINA 

T. mastichina vulgarmente conhecido como "Bela-luz", "Sal-puro", "Tomilho-

alvadio-do-Algarve" e "Tomilho-vulgar" pertence à família Lamiaceae (3,4). É um 

arbusto semilenhoso que pode ser encontrado em florestas, terras que não são cultivadas 
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e rupestres na Península Ibérica. Esta planta aromática é conhecida por seu forte odor a 

eucalipto e apresenta propriedades analgésicas, antiespasmódicas, antibacterianas, 

antioxidantes e antifúngicas (5). Além destas atividades tem também sido associada às 

plantas do género Thymus a sua ação antissética, antitússica, expetorante e antiflatulente 

(6), entre outras. 

Diversos estudos científicos têm permitido comprovar diversas atividades do OE 

T. mastichina, principalmente as atividades antimicrobiana (7), antifúngica (8) e 

antioxidante (9), e ainda outras atividades tais como a atividade anticancerígena (5), 

inseticida, repelente (10), anti-Alzheimer (11) e anti-inflamatória (12). 

1.4. ESTABILIDADE DO PRODUTO COSMÉTICO 

Os estudos de estabilidade fornecem informações sobre como os cosméticos se 

comportam em determinadas condições a que possa estar sujeita a formulação desde o 

seu fabrico até ao término do seu prazo de validade. Para além das condições a que a 

formulação está sujeita, existem também constituintes, que podem afetar a estabilidade 

de um produto.  

Estes estudos são importantes por exemplo, para orientar o desenvolvimento da 

formulação e do material de acondicionamento adequado; para estimar o prazo de 

validade e fornecer informações auxiliar no controlo da estabilidade organolética, 

físico-química e microbiológica, gerando informações sobre a confiabilidade e 

segurança dos produtos (13). 

Os estudos de estabilidade podem ser realizados em condições aceleradas (3 ou 

6 meses de armazenamento) devendo ser realizados testes para avaliação das 

caraterísticas organoléticas e da estabilidade físico-química.  

Neste tipo de testes deve expor-se a formulação a condições extremas como:  

 Temperaturas baixas (4 ºC), que aceleram possíveis alterações físicas como 

turvação, precipitação ou cristalização. 
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 Temperaturas elevadas (40 ºC), que aceleram reações físico-químicas, 

ocasionando alterações na atividade dos componentes, viscosidade, aspeto, cor e 

odor da formulação. 

Os problemas gerados, em função de temperaturas elevadas, ou muito baixas, 

permitem obter conclusões, por exemplo, relativamente à alteração ou não da 

viscosidade, odor e cor, e assim prever a estabilidade do produto relativamente a estes 

parâmetros (13,14). Ainda assim, é importante que estas condições não sejam 

demasiado extremas, uma vez que podem provocar alterações que não venham a ocorrer 

em condições razoavelmente previsíveis (13). 

1.5. PARÂMETROS DE AVALIAÇÃO NO ESTUDO DE ESTABILIDADE 

1.5.1 Estabilidade organolética 

As características organoléticas são importantes no ponto de vista da aceitação 

do produto por parte do consumidor. Assim, deve avaliar-se, sempre que possível, o 

aspeto, a cor, o odor e a sensação ao tato. 

1.5.1.1. Aspeto 

Neste ponto avalia-se se ocorreram visivelmente modificações macroscópicas 

em relação às formulações realizadas em função do tempo de armazenamento (13).  

No caso de um creme para se conseguir uma avaliação favorável, este deve 

corresponder aos seguintes critérios: aspeto cremoso, homogéneo, opaco e branco (13). 

1.5.1.2. Cor 

Verifica-se se existem alterações visíveis de cor em relação ao tempo inicial. 

Assim o creme deve permanecer branco sem qualquer alteração ao longo do tempo em 

que estão a decorrer os testes. O creme deve ser classificado como conforme, caso não 

se verifiquem alterações.  
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1.5.1.3. Odor 

Neste ponto, para caracterizar o odor, compara-se o odor diretamente através do 

olfato (13). 

1.5.1.4. Sensação ao tato  

Nesta análise, avalia-se a nível sensorial (sensação do tato) se a formulação 

apresenta a mesma viscosidade, textura e facilidade de espalhamento na pele.  

 

1.5.2. Estabilidade físico-química  

Para determinar a estabilidade físico-química são utilizados alguns testes que 

permitem perceber a estabilidade da formulação a diferentes condições. Alguns desses 

parâmetros são os ciclos de congelação e descongelação, centrifugação, e parâmetros 

físicos-químicos. Estes testes são importantes para pesquisar alterações na formulação 

que nem sempre são percetíveis em condições normais (13).  

1.5.2.1. Ciclos de congelação e descongelação 

Nesta condição as formulações são armazenadas em temperaturas alternadas, em 

intervalos regulares de tempo. O número de ciclos descrito na literatura tem vindo a ser 

variável (13). Os ciclos mais frequentemente utilizados tem sido os ciclos de 24 horas a 

4 ºC, e 24 horas a 25 ºC, durante 5 ciclos. 

1.5.2.2. Centrifugação 

Neste teste, a força da gravidade faz com que as partículas da formulação se 

movam no interior. Isto é importante para antecipar possíveis instabilidades que se 

podem observar na forma de precipitação, separação de fases, formação de caking1, 

coalescência2, entre outras (13).  

                                                 

1 Caking é uma designação para sedimentação compacta. 

2 Formação de grânulos que alteram a homogeneidade da formulação. 
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1.5.3. Características físico-químicas 

1.5.3.1. pH 

As formulações cosméticas de aplicação cutânea são frequentemente formuladas 

com um pH ligeiramente acídico uma vez que a pele, em resultado de fatores endógenos 

encontra-se revestida por um manto acídico: o filme hidrolipídico. Assim, um pH entre 

4 - 4,5 favorece a integridade cutânea, evitando a instalação de organismos patogénicos 

que têm frequentemente preferência por meios mais alcalinos. O pH ligeiramente ácido 

poderá ainda contribuir para melhorar a estabilidade química e microbiológica do 

produto cosmético, assim como para aumentar a sua eficácia (15). 

A utilização repetida de produtos com pH muito afastado do pH do local de 

aplicação poderá implicar perturbação da integridade cutânea, o que nos conduz à 

importância da escolha de produtos adaptados à matriz de aplicação e à função 

pretendida (15).  

Dada a importância da medição do pH da formulação pode-se medir usando um 

elétrodo de pH, para verificar possíveis alterações ao longo do tempo e nas diversas 

condições testadas.  

 

1.5.3.2. Viscosidade 

 A viscosidade permite avaliar o grau de mobilidade molecular e a magnitude das 

forças atrativas em líquidos, sendo influenciada pela temperatura. Através da 

viscosidade consegue-se caracterizar reologicamente a formulação, o que ajuda a 

determinar se a formulação apresenta a consistência ou fluidez desejada/apropriada. Ao 

longo do tempo consegue-se ter valores facilmente comparáveis do comportamento da 

formulação (13). 

 



 

21 

 

1.5.3.3. Textura e espalhabilidade 

A textura é uma propriedade que corresponde às características físicas da 

preparação que são percecionadas pelo sentido do tato. Estas características relacionam-

se com a deformação provocada por uma força e que são medidas em termos de força, 

distância e tempo (16). Este teste permite que se faça a medição da firmeza, 

consistência, coesividade e índice de viscosidade. 

Por outro lado, o teste da espalhabilidade baseia-se na resistência ao movimento 

forçado e determina modificações na área de abrangência do produto, podendo facilitar 

ou dificultar a aplicação da formulação. Os resultados deste teste correspondem à 

relação entre a área de espalhamento com a força aplicada sobre o produto e o esforço 

limite, relação que corresponde ao fator de espalhabilidade (17). Neste teste podem ser 

obtidos resultados sobre a firmeza e work of shear. 

1.6. TESTES BIOMÉTRICOS CUTÂNEOS 

1.6.1. Multi Probe Adapter 

O Multi Probe Adapter (MPA®), em português adaptador multisondas, é um 

sistema de avaliação de eficácia de cosméticos, constituído por um dispositivo de base e 

pelas respetivas sondas. Este equipamento permite fazer uma ligação direta a um 

computador, pelo respetivo programa operativo, de forma a obter os valores das 

medições com as diferentes sondas diretamente no ecrã. Este equipamento possui 

diversas sondas, entre elas:  

• Corneometer® - permite a determinação do grau de hidratação da camada 

córnea;  

• Tewameter 300® - permite a determinação da perda transepidérmica de água. 

1.6.1.1. Avaliação do grau de hidratação cutânea 

A medição do grau de hidratação cutânea é baseada na avaliação da 

capacitância, como um parâmetro importante na avaliação da hidratação do estrato 

córneo. Esta técnica é baseada numa unidade de controlo automática, que origina e 

transmite um campo eletromagnético que penetra na pele. A porção de energia do 
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campo eletromagnético que não é absorvida pela água dos tecidos, é refletida e é 

detetada pela mesma sonda que transmitiu o campo eletromagnético. Através da leitura, 

obtém-se o valor de constante dielétrica, que é proporcional à quantidade de água no 

tecido medido. A medição com uma sonda presente no MPA® designada Corneometer® 

permite obter resultados de hidratação a uma profundidade constante de 30 μm (18,19).  

1.6.1.2. Avaliação da perda transepidérmica da água  

A barreira da permeação de água na pele não é absoluta e o movimento normal 

de água do estrato córneo para a atmosfera é chamado de perda transepidérmica de 

água, que pode ser quantificada. 

O conteúdo de água e a proteção da função de barreira são fatores essenciais 

para a saúde e a manutenção da aparência da pele. Os fatores ambientais como tempo 

seco, exposição ao vento, temperaturas baixas e doenças de pele são condições 

diretamente associadas ao aparecimento da pele seca. A parte da pele mais afetada 

nesses casos é a camada mais externa da epiderme, o estrato córneo. Assim, uma perda 

transepidérmica de água reduzida (inferior a 15 g/hm2) é característica de uma pele 

intacta e saudável, enquanto se for elevada (superior a 25 g/hm2) indica que a função de 

barreira da pele é menos eficiente. 

A perda transepidérmica de água também é utilizada para a avaliação dos 

benefícios dos ingredientes ativos na função de barreira da pele e oferece a 

possibilidade de monitorizar in vivo o efeito de tratamentos tópicos, de forma não 

invasiva e objetiva (20,21). Portanto, esta medição é uma base para todas as pesquisas 

de formulações cosméticas e dermatológicas.   
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2. OBJETIVOS 

O objetivo principal deste estágio foi a realização e a otimização de uma 

formulação dermocosmética (creme), que contém na sua constituição água termal do 

Cró e OE T. mastichina [diretamente ou através nanopartículas (NPs)] de modo a que 

tenham potencial atividade antifúngica. Para se atingir este objetivo principal foi 

necessário alcançar os seguintes objetivos específicos: 

• Síntese e caracterização de NPs de quitosano contendo OE T. mastichina; 

• Otimização de diferentes formulações: creme base, creme com OE T. 

mastichina e creme com NPs contendo OE T. mastichina; 

• Caraterização das formulações através da avaliação das caraterísticas 

organoléticas e da medição do pH, viscosidade, textura e espalhabilidade; 

• Realização de estudos de estabilidade das formulações submetendo-as a 

diferentes condições, nomeadamente, testes de centrifugação (6 ciclos), 

ciclos de congelação e descongelação (5 ciclos), armazenamento a 4 ºC, à 

temperatura ambiente (25 ºC) e a 40 ºC/75% humidade relativa (HR) ao 

longo de três meses. 
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3. MATERIAIS E MÉTODOS 

3.1. REAGENTES E EQUIPAMENTOS 

Na tabela 1 são descritos os reagentes necessários para a preparação de NPs. 

Tabela 1 – Matérias-primas para a preparação de nanopartículas. 

Matérias-primas Origem Fornecedor / fabricante 

/ Modelo 

Lote 

Água termal Termas do Cró, 

Guarda 

Termas do Cró ------- 

Ácido acético França VWR 12H020503 

OE Thymus 

mastichina 

Freixedas, Guarda Planalto dourado TM0010718 

Polisorbato 80 Espanha Guinama 0072678 

Quitosano (Peso 

molecular: 100,000 – 

300,000) 

Bélgica Acrõs organics A0331508 

    

Tripolifosfato de 

sódio 

Bélgica Acrõs organics A0326415 
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Para a realização do creme e para a sua otimização foram necessárias diversas 

matérias-primas que se encontram na tabela 2.  

Tabela 2 – Matérias-primas para a preparação das formulações. 

Matérias-primas 

(NOME INCI) 

Função Origem Fornecedor / 

fabricante 

Lote 

Álcool cetílico (Cetyl 

alcohol) 

Agente 

emulsivo A/O 

Espanha Guinama 0071836 

Álcool estearílico 

(Stearyl alcohol) 

Agente 

emulsivo A/O 

Espanha Guinama 0072870 

Carbopol 940 

(Carbomer) 

Espessante Espanha Acofarma 171038-J-1 

Fenoxi-2-etanol Conservante Espanha Guinama 0067120 

Glicerina (Glycerin) Humectante Espanha Guinama 0071780 

Laurilsulfato Sódio 

(Sodium lauryl sulfate) 

Agente 

emulsivo 

O/A 

Espanha Acofarma 171556-P-1 

Miristato de isopropilo 

(Isopropyl myristate) 

Excipiente 

oleoso 

Espanha Acofarma 0074689 

Óleo de coco 

(Coconut oil) 

Excipiente 

oleoso 

Espanha Guinama 0071266 

Óleo de jojoba 

(Jojoba oil) 

Excipiente 

oleoso 

Espanha Guinama 0068383 

OE Thymus mastichina Ingrediente 

com ação 

antifúngica 

Planalto 

Dourado 

(Portugal) 

Planalto Dourado TM0010718 

Trietanolamina 

(2,2',2''-

nitrilotriethanol) 

Agente 

corretivo do 

pH 

Espanha Guinama 0072109 

Ureia 

(Urea) 

Hidratante Espanha Acofarma 161246-N-2 

Vaselina líquida (White 

mineral oil) 

Excipiente 

oleoso 

Espanha Acofarma 171285-P-1 
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De seguida, apresentam-se as principais caraterísticas dos equipamentos 

utilizados na preparação dos cremes, das NPs e também na sua caraterização (Tabela 3). 

Tabela 3 - Equipamentos utilizados ao longo das diversas atividades experimentais desenvolvidas. 

Equipamentos Marca Modelo Origem 

Adaptador 

multisonda (Multi 

Probe Adapter – 

MPA®) 

Courage-

Khazaka 

------- Alemanha 

Agitador Edmund 

Buhler GmbH 

Th15 ------- 

Agitador Nahita 

Magnetic 

Stirrer 

690-1 ------- 

Balança VWR LA214i Leuven 

Banho 

Termostatizado 

Labbox ------- Europa 

Câmara climática Binder VWR Alemanha 

Centrífuga VWR 1814 ------- 

Elétrodo de pH Mettler 

Toledo  

FiveEasyTM FE20 Suíça 

Sonicador Branson Sonifier SFX 150 Suíça 

Viscosímetro 

cone-prato 

Brookfield 

engineering 

laboratories, 

inc. 

DV3TRVCJ0 EUA 

Texturómetro Stable Micro 

System  

TA.XTPlus Reino Unido 

Vortex VELP 

Scientifica  

Zx4 Advanced IR Vortex 

Mixed 

Itália 

Zetasizer Malvern  Nano Series Nano-ZS ------- 

3.2. PREPARAÇÃO E CARATERIZAÇÃO DAS NANOPARTÍCULAS 

O método de preparação das NPs selecionado foi a gelificação ionotrópica. Este 

processo de formação de NPs pode dividir-se em 3 fases: preparação da solução de 

quitosano, preparação da solução de tripolifosfato de sódio (TPP) e preparação das NPs 

propriamente ditas. Este método consiste inicialmente na protonção do NH2 do 

quitosano em solução acídica e de seguida na interação do catião NH3
+ com o anião 

tripolifosfato de sódio através de uma interação iónica, de modo a formar partículas de 

microgel (22,23). Para o desenvolvimento das NPs houve a necessidade de efetuar 

diversos procedimentos que se apresentam seguidamente. 
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Preparar a solução de quitosano (1% m/v) 

1. Medir 49,5 mL de água destilada para um gobelé;  

2. Adicionar 500 µL de ácido acético à água destilada; 

3. Pesar 0,5 g de quitosano e adicionar à mistura anterior. 

Deixar a agitar durante a noite. Após dissolução, centrifugar a 4000 rpm (1792g) 

durante 30 min e filtrar com o kitasato e funil usando um filtro de nitrato de celulose de 

0,45 micrómetros. Retirar 20 mL do quitosano preparado e adicionar 0,23 mL de Tween 

80, colocar em banho-maria a 45 ºC durante 2 horas. 

 Preparar a solução de tripolifosfato de sódio (0,2% m/v) 

1. Pesar 0,2 g de tripolifosfato de sódio e adicionar água destilada num 

gobelé e transferir para um balão de 100ml; 

2. Retirar 5 mL da solução anterior e adicionar 5 ml de água, para que este 

fique diluído. 

Preparar as nanopartículas 

1. Retirar 5 mL de solução de quitosano e adicionar 25 µL de OE T. 

mastichina e colocar a agitar durante 40 min. 

Colocar o gobelé com a preparação da solução de quitosano (dentro de uma 

cápsula de porcelana com gelo para evitar que o óleo evapore) no sonicador em modo 

contínuo sendo a microssonda de 3 mm regulada a 40% da potência máxima do 

equipamento durante 40 min gotejando a solução de tripolifosfato de sódio. Após os 40 

min centrifuga-se 1 mL em cada eppendorf de 1,5 mL durante 10 min a 13000 rpm 

(14000 g). De seguida retira-se o sobrenadante para um tubo de falcon e ressuspende-se 

o pellet com água (para lavar as NPs) e depois coloca-se mais 40 min no sonicador. 

De seguida, as nanopartículas foram avaliadas nos parâmetros tamanho, PdI e 

potencial zeta através do Zetasizer, que está conectado a um computador que tem 

instalado o software Zetasizer, que regista os resultados obtidos durante a medição. Para 

realizar corretamente a medição é necessário escolher a célula apropriada para a amostra 

e o tipo de medição, e por isso para o tamanho e PdI foi utilizada a célula DTS0012 e 

para a medição do potencial zeta a célula DTS 1070. Após a preparação da amostra e 
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selecionar o tipo de célula é preciso aspirar 1000 µL de solução de nanopartículas não 

diluídas e dispensar para a célula de medição. Relativamente aos parâmetros de medição 

o material foi o quitosano, o meio dispersante a água, temperatura selecionada 25 ºC, 

300 segundos de tempo de equilíbrio, 10 segundos de duração e 5 medições. Na 

medição do tamanho e PdI selecionou-se 12 medições e 0 segundos de medições e na 

medição do potencial zeta 50 medições e 120 s de medições.  

3.3. PREPARAÇÃO DO CREME  

Foi realizado um creme base com duas fases, uma oleosa e outra aquosa com um 

total de 30 g que se observa na tabela 4. A partir deste creme base foram desenvolvidas 

mais duas formulações: uma com OE T. mastichina e outra com NPs com o OE 

incorporado, que se visualiza também na tabela 4. 
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Tabela 4 - Formulações realizadas: creme base, creme com óleo essencial (OE) T. mastichina e creme com 

nanopartículas (NPs) contendo OE T. mastichina. 

 

Para a realização das três formulações o procedimento base é semelhante. Em 

primeiro lugar, pesa-se num gobelé a água, a glicerina e o 2-fenoxietanol e coloca-se no 

agitador. Depois adiciona-se a ureia e o laurilsulfato de sódio e espera-se até total 

dissolução.  

Creme base para 30 g  Creme base com OE T. 

mastichina para 30 g 

 Creme base com 

nanopartículas de OE T. 

mastichina para 30 g 

Fase Aquosa 

Água termal do Cró– 21,24 g 

Glicerina – 3 g 

Laurilsulfato de sódio – 0,15 g  

Carbopol 940 – 0,09 g 

Ureia – 0,9 g 

2-fenoxietanol – 0,15 g 

Trietanolamina – I ou II gotas 

 Fase aquosa 

Água termal do Cró – 21,24 g 

Glicerina – 3 g 

Laurilsulfato de sódio – 0,15 g 

Carbopol 940 – 0,09 g 

Ureia – 0,9 g 

2-fenoxietanol – 0,15 g 

Trietanolamina – I ou II gotas 

 Fase aquosa 

Água termal do Cró – 12,24 g 

Glicerina – 3 g 

Laurilsulfato de sódio – 0,15 g 

Carbopol 940 – 0,09 g 

Ureia – 0,9 g 

2-fenoxietanol – 0,15 g 

Trietanolamina – I ou II gotas 

Fase oleosa 

Álcool cetílico – 0,63 g 

Álcool estearílico – 0,54 g 

Óleo de coco – 1,5 g 

Óleo de jojoba – 0,30 g 

Miristato isopropilo – 0,9 g 

Vaselina líquida – 0,6 g 

 Fase oleosa 

Álcool cetílico – 0,63 g 

Álcool estearílico – 0,54 g 

Óleo de coco – 1,5 g 

Óleo de jojoba – 0,3 g 

Miristato isopropilo – 0,9 g 

Vaselina líquida – 0,6 g 

OE T. mastichina – 300 µL 

 Fase oleosa 

Álcool cetílico – 0,63 g 

Álcool estearílico – 0,54 g 

Óleo de coco – 1,5 g 

Óleo de jojoba – 0,3 g 

Miristato isopropilo – 0,9 g 

Vaselina líquida – 0,6 g 

Suspensão de NPs – 9 g 
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Num almofariz tritura-se o carbopol e adiciona-se à fase aquosa e agita-se até 

obter uma solução homogénea, sendo a fase aquosa colocada num banho termostatizado 

a cerca de 60 ºC.  

Para a fase oleosa pesam-se todas as matérias-primas numa cápsula de 

porcelana, e coloca-se em banho-maria até fundirem e atingir a mesma temperatura que 

a fase aquosa. A fase aquosa é adicionada pouco e pouco e com agitação à fase oleosa, 

continuando a agitar até arrefecimento completo e obtenção do creme com aspeto 

homogéneo (idêntico a um leite corporal devido à sua fluidez). No final, adiciona-se 1 

ou 2 gotas de trietilamina para acertar o pH da formulação. 

Na formulação contendo as NPs e na formulação contendo o óleo essencial T. 

mastichina, a suspensão de NPs/óleo essencial são adicionados aos poucos e com 

agitação quando a mistura das duas fases atinge a temperatura ambiente. 

3.4. TESTES DE ESTABILIDADE  

3.4.1. Teste de centrifugação  

Antes de realizar os restantes testes de estabilidade acelerada, realizou-se o teste 

de centrifugação. Centrifugou-se 10g de creme, de cada formulação (creme base, creme 

com OE T. mastichina e creme com NPs T. mastichina) a 3.000 rpm (1709 g) durante 

30 minutos, repetindo-se este ciclo 6 vezes. Nestes estudos foram avaliadas as 

caraterísticas organoléticas e eventuais alterações físicas. 

3.4.2. Ciclos de congelação e descongelação 

Foram colocadas as três formulações (creme base, creme com OE T. mastichina 

e creme com NPs T. mastichina) durante 24 h no frigorífico a 4 ºC e depois foram 

retiradas tendo permanecido durante outras 24 h à temperatura ambiente (25 ºC). No 

total, foram realizados 5 ciclos de congelação e descongelação. Nestes estudos foram 

avaliadas as caraterísticas organoléticas e realizados testes de pH e viscosidade. 
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3.4.3. Estudos de estabilidade acelerada 

Nestes estudos de estabilidade acelerada os cremes foram mantidos no 

frigorífico a 4 ºC, à temperatura ambiente (25 ºC) e numa câmara climática a 40 ºC/75% 

humidade relativa (HR) ao longo de três meses. Nestes estudos foram avaliadas 

inicialmente (T0), e após 1 mês (T1), dois meses (T2) e três meses (T3) as caraterísticas 

organoléticas bem como as medições de pH, viscosidade, textura e espalhabilidade.  

3.5. PARÂMETROS ORGANOLÉTICOS E FÍSICO-QUÍMICOS 

3.5.1. Caraterísticas organoléticas  

Para a avaliação das caraterísticas organoléticas das formulações foram 

analisados o aspeto, a cor e o odor.  

3.5.2. pH  

Para a determinação do pH, foi usado um medidor de pH digital tendo sido 

necessário proceder à sua calibração. Para este passo prévio à medição, são necessárias 

duas soluções de calibração, uma com pH 4 e outra com pH 7 sendo que deve ser lavado 

o elétrodo antes da imersão de cada solução. De seguida procede-se à imersão do 

elétrodo na formulação para obter o valor de pH medido, repetindo três vezes este 

procedimento para cada formulação (n = 3). 

3.5.3. Viscosidade  

Para a determinação da viscosidade das formulações foi utilizado o viscosímetro 

cone-prato Brookfield rheometer DV3T®, com o Spindle CPA-52Z. Para a medição da 

viscosidade foram utilizados 0,5 g de formulação e de seguida foram submetidas a 

velocidades de rotação do Spindle de 2,5-25 rpm. A temperatura foi mantida constante a 

30 ºC através de um banho de água, e todas as amostras foram equilibradas à 

temperatura ambiente antes da medição da viscosidade. As medições são repetidas cinco 

vezes para cada formulação (n = 5). 

Como o viscosímetro tem um computador acoplado, os resultados são 

transferidos diretamente para o computador. 
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3.5.4. Textura e espalhabilidade 

3.5.4.1. Firmeza e coesividade  

Para a análise da textura (firmeza e coesividade) é realizado um teste designado 

de “Back Extrusion Rig” para o qual se utiliza um texturómetro. No texturómetro é 

colocado uma sonda de vidro em forma de disco com 35 mm. É um teste de 

compressão, onde a carga máxima aplicada é de 5 kg.  

Para este teste foi utilizado 40g de formulação. A sonda deve estar 

sensivelmente a 15 mm de distância da formulação. De seguida a sonda mergulha na 

formulação, exercendo compressão na formulação. As medições são repetidas cinco 

vezes para cada formulação (n = 5). 

3.5.4.1. Espalhabilidade 

Na espalhabilidade é utilizado o teste de compressão “TCC Spreadability Rig” 

também através do texturómetro. Para este teste é necessário a utilização de uma carga 

de 5 kg para calibrar o equipamento. É adicionado uma sonda cónica “macho” que irá 

penetrar na formulação inserida no cone “fêmea”. A distância utilizada é de 15 mm e a 

carga de compressão e tensão são de 30 kg e de 5 kg, respetivamente. As medições são 

repetidas três vezes para cada formulação (n = 3). 

 

3.6. TESTES BIOMÉTRICOS CUTÂNEOS 

3.6.1. Condições do teste Multi-Probe Adaptor®  

Os testes biométricos realizados foram a determinação da hidratação e da perda 

transepidérmica de água. Foi realizado em três voluntários, com idades compreendidas 

entre os 21 e 25 anos.  

Para este teste desenharam-se três círculos no antebraço de cada voluntário, no 

qual se aplicou as diferentes formulações. Num círculo aplicou-se creme base, no outro 

creme com OE T. mastichina e no último círculo, creme com NPs de OE T. mastichina.  
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Após isso realizaram-se os testes biométricos, nomeadamente a avaliação da 

hidratação cutânea [em unidades arbitrárias (UA)] e a perda transepidérmica de água 

(em g/hm2). As medições foram realizadas imediatamente após a aplicação dos cremes, 

sendo esse o T0, após 30 minutos (T30) e passados 60 minutos (T60).  

Em nenhum dos momentos foram retirados os cremes dos antebraços, nem 

reforçadas as aplicações.  
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

4.1. CARATERIZAÇÃO DAS NANOPARTÍCULAS 

Na tabela 5 são apresentados os valores obtidos nas medições das NPs.  

Tabela 5 - Tamanho, índice de polidispersividade (PdI) e potencial zeta das nanopartículas contendo óleo 

essencial T. mastichina. Os valores apresentados representam a média e o desvio padrão (n = 3). 

Tamanho (nm) PdI (UA) Potencial Zeta (mV) 

301,6 ± 3,232 0,266 ±0,003 15,2 ± 0,100 

324,5 ± 3,431 0,293 ± 0,005 22,2 ± 0,902 

391,1 ± 15,42 0,381 ± 0,014 22,2 ± 0,681 

 

As NPs de quitosano apresentaram um tamanho na ordem dos 300-400 nm pelo 

que se encontram dentro do intervalo aceitável para se considerar que são NPs (10 – 

1000 nm).  

O PdI é o índice de polidespersividade, que nos indica se a formulação de NPs 

está ou não homogénea. Quanto menor o valor de PdI mais dispersas estão as NPs. No 

caso das NPs obtidas obtiveram valores de PdI inferiores a 0,4 UA, o que significa que 

estão as NPs estão com um tamanho similar entre si e estão homogeneamente dispersas.  

Por último, a medição do potencial zeta é importante uma vez que é um 

indicador da carga elétrica e pode ser usado para controlar a estabilidade da formulação. 

Podemos observar que as NPs obtidas apresentam, como esperado, carga positiva 

devido aos grupos amina do quitosano.  
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4.2. CARATERIZAÇÃO DAS FORMULAÇÕES E TESTES DE ESTABILIDADE  

4.2.1. Teste de centrifugação  

Comparando com o tempo inicia os cremes mantiveram o aspeto homogéneo, 

cor branca e odor característico a cada formulação após os 6 ciclos de centrifugação de 

30 minutos: o creme base apresentava odor característico ao conservante (2-

fenoxietanol) e os cremes com OE apresentavam um odor a eucalipto caraterístico do 

OE (Figura 1). Além disso, não relevaram qualquer tipo de alteração física, 

comprovando-se que não houve separação de fases nem alteração do aspeto. Deste 

modo, pode-se considerar que as formulações permaneceram estáveis. 

 

Creme base 
Creme com OE T. 

mastichina 

Creme com NPs de OE 

T. mastichina 

 
 

 

Após os 6 ciclos de centrifugação apresentaram alguma espuma no 

sobrenadante, que se justifica pela presença de laurilsulfato de sódio.  

Figura 1 - Aspeto do creme base, creme com óleo essencial (OE) T. mastichina e creme com nanopartículas 

(NPs) contendo OE T. mastichina após os ciclos de centrifugação. 
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4.2.2. Ciclos de congelação e descongelação 

As formulações não apresentaram alterações organoléticas no final dos 5 ciclos 

de congelação e descongelação. No final do estudo, mantinham o aspeto homogéneo, 

cor branca e odor característico a cada formulação. O creme base apresentava odor 

característico ao conservante (2-fenoxietanol) e os cremes com OE apresentavam um 

odor a eucalipto caraterístico do OE. Quanto ao pH das formulações, verificou-se um 

ligeiro abaixamento dos valores de pH após os 5 ciclos de congelação e descongelação, 

tendo-se verificado que a diferença foi mais acentuada no caso do creme com OE T. 

mastichina, como se pode observar pelos valores de pH descritos na Tabela 6. 

Tabela 6 - pH do creme base, creme com óleo essencial (OE) T. mastichina e creme com nanopartículas (NPs) 

contendo OE T. mastichina submetidos aos ciclos de congelação e descongelação. Os valores apresentados 

representam a média e o desvio padrão (n = 3). 

pH Creme base Creme com OE T. mastichina Creme com NPs OE T. mastichina 

Inicial 5,04 ± 0,01 5,05 ± 0,02 5,44 ± 0,15 

Após 5 ciclos 4,87 ± 0,03 4,76 ± 0,03 5,24 ± 0,10 

 

Relativamente à viscosidade dos cremes, comparando os valores no início e no 

final dos 5 ciclos de congelação e descongelação, verificou-se que houve ligeiras 

tendência para alterações (Figura 2). Mais uma vez, foi no creme contendo OE T. 

mastichina que se verificaram mais oscilações.  
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Figura 2 - Viscosidade do creme base, creme com óleo essencial (OE) T. mastichina e creme com 

nanopartículas (NPs) contendo OE T. mastichina sujeitos aos ciclos de congelação e descongelação. Os valores 

apresentados representam a média e o desvio padrão (n = 5). 

Deste modo, considerando os valores do pH e da viscosidade, pode-se afirmar 

que a formulação com OE T. mastichina, parece ser menos estável em comparação com 

as outras duas formulações. 
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4.2.3. Testes de estabilidade acelerada 

A avaliação das características organoléticas das formulações foi realizada após 

a preparação das formulações e após cada mês nas diferentes condições. O aspeto das 

formulações manteve-se similar ao aspeto inicial. A nível do odor, no creme base 

manteve-se característico ao conservante e no creme contendo OE diretamente e com 

NPs, e característicos ao odor do OE T. mastichina nas restantes formulações. A cor das 

formulações ao longo dos três meses de testes não sofreu qualquer tipo de alteração, 

permanecendo branca. Os valores de pH das formulações foram medidos mensalmente 

durante o período de armazenamento até aos 3 meses (tabela 7). 

Tabela 7 - pH do creme base, creme com óleo essencial (OE) T. mastichina e creme com nanopartículas (NPs) 

contendo OE T. mastichina armazenadas no frigorífico (4 ºC), à temperatura ambiente (25 ºC) e na câmara 

climática [40 ºC/75% humidade relativa (HR)]. Os valores apresentados representam a média e o desvio 

padrão (n = 3). 

 Creme base 
Creme com OE T. 

mastichina 

Creme com NPs OE T. 

mastichina 

 T0 T1 T2 T3 T0 T1 T2 T3 T0 T1 T2 T3 

4 ºC 

5,04 

± 

0,01 

4,80 

± 

0,01 

5,04 

± 

0,01 

5,42 

± 

0,02 

5,05 

± 

0,02 

4,76 

± 

0,04 

5,42 

± 

0,01 

5,40 

± 

0,02 

5,23 

± 

0,06 

4,81 

± 

0,07 

5,31 

± 

0,03 

5,19 

± 

0,02 

TA 

5,04 

± 

0,01 

4,91 

± 

0,02 

5,04 

± 

0,03 

5,73 

± 

0,01 

5,05 

± 

0,02 

4,84 

± 

0,03 

5,05 

± 

0,01 

5,65 

± 

0,03 

5,48 

± 

0,03 

5,12 

± 

0,03 

5,70 

± 

0,03 

5,67 

± 

0,02 

40 ºC / 

75% 

HR 

5,04 

± 

0,01 

6,64 

± 

0,04 

7,43 

± 

0,04 

8,00 

± 

0,03 

5,05 

± 

0,02 

6,65 

± 

0,03 

7,41 

± 

0,04 

8,03 

± 

0,01 

5,61 

± 

0,03 

6,74 

± 

0,01 

7,45 

± 

0,05 

8,04 

± 

0,01 

 

Após análise dos valores de pH, podemos verificar que as formulações mantidas 

a 4 ºC foram aquelas que apresentaram menores oscilações de pH durante o período de 

armazenamento. Considerando as formulações armazenados à temperatura ambiente (25 

ºC), podemos verificar que houve um ligeiro aumento de pH após os 3 meses de 

armazenamento, ainda assim não se pode considerar que seja muito significativo porque 

os valores se mantêm próximos dos valores de pH considerados normais da pele (4,5-

5,5). Contudo, considerando as formulações armazenadas a 40 ºC/75% HR, observou-se 
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um aumento considerável do valor de pH, sendo que essa alteração foi sendo gradual ao 

longo do tempo de armazenamento. No início dos estudos as formulações começaram 

com valor cerca de 5, mas o pH foi aumentando tendo atingido um pH que ronda os 8 

ao fim do período de 3 meses, o que poderá traduzir-se numa alteração do pH 

fisiológico da pele. Este aumento nos valores de pH, relacionado com a temperatura, 

permite concluir que devem ser tidos em conta cuidados adicionais durante o 

armazenamento destas formulações, ou seja, sugerindo-se que estes cremes na sua 

utilização futura não sejam armazenados a temperaturas superiores a 25ºC. Este 

aumento nos valores de pH quando os cremes foram mantidos a 40 ºC/75% HR, 

possivelmente, será consequência de um processo de degradação hidrolítica dos 

compostos da fase oleosa, em consequência das condições de aquecimento em função 

do tempo de exposição. Assim, talvez a utilização de um tampão possa ser útil para 

tentar evitar o processo de degradação (24).  

Na Figura 3, podemos observar os valores da viscosidade dos cremes mantidos à 

temperatura de 4 ºC. Os cremes mantidos à temperatura de 4 ºC, tanto no T0, T1, T2 e 

T3, apresentam perfis reológicos idênticos. Na maioria dos casos os perfis são bastante 

sobreponíveis, sendo de realçar que apenas no creme com NPs OE T. mastichina se 

verifica uma ligeira tendência de aumento da viscosidade ao fim dos 3 meses de 

armazenamento. Além disso, deve-se realçar que em todos os cremes se verificou uma 

diminuição da viscosidade com o aumento da velocidade de rotação do spindle.  
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Figura 3 - Viscosidade do creme base, creme com óleo essencial (OE) T. mastichina e creme com 

nanopartículas (NPs) contendo OE T. mastichina armazenados a uma temperatura de 4 ºC. Os valores 

apresentados representam a média e o desvio padrão (n = 5). 

Na Figura 4, podemos observar os valores da viscosidade das formulações 

mantidas à temperatura ambiente (25 ºC). De forma idêntica às formulações mantidas a 

4 ºC, as formulações mantidas à temperatura ambiente (25 ºC), tanto ao T0, T1, T2 e 

T3, apresentam perfis reológicos idênticos e o mesmo comportamento do ponto de vista 
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reológico. De realçar que parece notar-se uma tendência de ligeiro aumento dos valores 

viscosidade considerando a comparação entre o T0 e T3. 
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Figura 4 - Viscosidade do creme base, creme com óleo essencial (OE) T. mastichina e creme com 

nanopartículas (NPs) contendo OE T. mastichina armazenados à temperatura ambiente (25 ºC). Os valores 

apresentados representam a média e o desvio padrão (n = 5). 
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Na Figura 5, podemos observar os valores da viscosidade das formulações 

mantidas a 40 ºC/75% HR. As formulações mantidas a estas condições, tanto ao T0, T1, 

T2 e T3, apresentam perfis reológicos idênticos e o mesmo comportamento do ponto de 

vista reológico. De realçar que parece notar-se uma tendência de ligeiro aumento dos 

valores viscosidade considerando a comparação entre o T0 e T3. 
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Figura 5 - Viscosidade do creme base (A), creme com óleo essencial (OE) de T. mastichina (B) e creme com 

nanopartículas (NPs) contendo OE T. mastichina (C) armazenados na câmara climática (40 ºC/75% humidade 

relativa). Os valores apresentados representam a média e o desvio padrão (n = 5). 
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Relativamente à avaliação da textura, na Figura 6 apresentam-se os resultados da 

firmeza e coesividade das formulações (creme base, creme com OE T. mastichina e 

creme com NPs contendo OE T. mastichina). A firmeza e coesividade das formulações 

de creme base, de creme com o OE T. mastichina e de creme com NPs foi aumentando 

ao longo do período de armazenamento. 
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Figura 6 - Valores da firmeza e da coesividade do creme base, do creme com óleo essencial (OE) T. mastichina 

e do creme com nanopartículas com nanopartículas (NPs) contendo OE T. mastichina). Os valores 

apresentados representam a média e o desvio padrão (n = 5). 
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Podemos observar na Figura 7 que os resultados da espalhabilidade, 

demonstrados através da firmeza, mostram alguma tendência de abaixamento entre o T0 

e T3, em particular nas formulações com OE diretamente e NPs contendo T. mastichina.  
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Figura 7 - Espalhabilidade das três formulações: creme base, creme com óleo essencial (OE) T. mastichina e 

creme com nanopartículas (NPs) contendo OE T. mastichina. Os valores apresentados representam a média e o 

desvio padrão (n = 3). 

4.3. TESTE DE MULTI PROBE ADAPTER® 

4.3.1. Avaliação do grau de hidratação  

Com base nos resultados obtidos pela medição da hidratação cutânea de três 

voluntários diferentes, de forma geral, podemos afirmar que decorridos 60 min da 

aplicação das diferentes formulações, observa-se um aumento da hidratação como se 

pode ver na Figura 8.  
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Hidratação Cutânea
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Figura 8 - Hidratação cutânea média (em unidades arbitrárias – UA) de três voluntários decorridos 30 min 

(T30) e 60 min (T60) após aplicação das três formulações: creme base, creme com óleo essencial (OE) T. 

mastichina e creme com nanopartículas (NPs) contendo OE T. mastichina. Os valores apresentados 

representam a média e o desvio padrão (n = 3). 

De uma forma global, as formulações melhoraram a hidratação cutânea dos três 

voluntários considerando o T0 e T60.  

4.3.2. Avaliação da perda transepidérmica de água 

Na Figura 9 apresentam-se os resultados obtidos para a avaliação da perda 

transepidérmica de água. Verificou-se uma diminuição de perda transepidérmica de 

água para a maioria das formulações considerando o T0 e T60, sendo que nalguns casos 

ainda se verificou um aumento em particular ao tempo intermédio (T30). 
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Figura 9 - Perda transepidérmica de água média de três voluntários decorridos 30 min (T30) e 60 min (T60) 

após aplicação das três formulações: creme base, creme com óleo essencial (OE) T. mastichina e creme com 

nanopartículas (NPs) contendo OE T. mastichina. Os valores apresentados representam a média e o desvio 

padrão (n = 3). 

4.4. OUTRAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

Ao longo deste estágio para além de todo o projeto de investigação, que gostei 

imenso de fazer, tive a oportunidade de participar no congresso das Jornadas de 

Educação e Investigação em Saúde da Escola Superior de Saúde da Guarda do Instituto 

Politécnico da Guarda, com um poster intitulado de: “Desenvolvimento e caraterização 

de formulações tópicas contendo nanopartículas dos óleos essenciais de Helichrysum 

italicum e de Thymus mastichina” apresentado no ANEXO 1. Também foram 

apresentados dois pósteres no congresso nacional XIV ANNUAL CICS-UBI 

SYMPOSIUM 2019 intitulados: “Evaluation and stability studies of topical gel 

formulations with Helichrysum italicum essential oil-loaded nanoparticles” e “Topical 

cream formulation with Thymus mastichina nanoparticles: development, 

characterization and stability evaluation” (ANEXO 2 e 3). Para além disso, foi também 

apresentado num congresso internacional “III Simposio Internacional de Termalismo y 

Calidad de Vida (SCTV-2019) / III International Symposium on Thermalism and 

Quality of Life. Campus da Auga, Ourense, Spain, 2019” em Ourense para uma 

comunicação oral intitulada: “Topical cream formulation with Helichrysum italicum and 
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Thymus mastichina based on Cró thermal water: development, characterization and 

stability evaluation” (ANEXO 4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

48 

 

CONCLUSÃO 

Uma vez que os produtos cosméticos à base de componentes naturais são cada 

vez mais solicitados pelo público, torna-se bastante importante a aposta deste projeto 

com produtos da região, nomeadamente a água termal, das termas do Cró (Sabugal) e o 

OE T. mastichina da empresa Planalto Dourado (Freixedas, Pinhel).  

Desta forma, foram realizados ensaios para desenvolvimento de uma formulação 

contendo estes dois recursos naturais e de seguida avaliada a sua estabilidade sujeitando 

as formulações a ciclos de centrifugação, os ciclos de congelação e descongelação, e 

estudos de estabilidade acelerada. Relativamente às caraterísticas organoléticas, os 

resultados foram bastante positivos uma vez que não se verificaram alterações ao longo 

dos testes. Quanto à determinação das caraterísticas físico-químicas das formulações, 

nas quais se inclui a determinação de pH, viscosidade, textura e espalhabilidade, os 

resultados demonstraram que os valores se foram mantendo ao longo dos diversos 

estudos e condições de estabilidade exceto o pH nas formulações que foram 

armazenadas na câmara climática a 40 ºC/75% HR. Para este parâmetro, os valores 

obtidos foram bastante elevados (na ordem dos 8) decorridos os três meses de 

armazenamento, que será talvez consequência de um processo de degradação hidrolítica 

dos compostos da fase oleosa, agravados pela trietanolamina, em consequência das 

condições de aquecimento em função do tempo de exposição. 

Os testes biométricos também permitiram obter uma perceção relativamente ao 

potencial hidratante e de preservação da função de barreira da pele (através da 

diminuição da perda transepidérmica de água) das formulações desenvolvidas. Porém 

ainda devem ser alargados a um maior número de voluntários de forma a tentar 

consolidar a tendência dos resultados obtidos.  

Com este estágio desenvolvi competências técnico-científicas e obtive 

ferramentas muito importantes e úteis para a minha vida futura. Foi um estágio 

gratificante e enriquecedor que me será sempre útil no que será a minha futura carreira 

profissional.  
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CAPÍTULO II – INDÚSTRIA FARMACÊUTICA 

1. INTRODUÇÃO 

“O crescimento da Indústria Farmacêutica potenciou a descoberta de novos 

medicamentos, para doenças até então incuráveis. Novos fármacos trouxeram maior 

esperança média de vida, melhor qualidade de vida e enormes ganhos em saúde para a 

humanidade nas últimas décadas. O desenvolvimento destas tecnologias envolve várias 

fases, que vão desde a pesquisa microscópica à produção em massa. Em todo este 

processo, a supervisão farmacêutica assegura o conhecimento técnico-científico e o 

respeito pelas boas práticas de fabrico”. (24)  

Entre todos os medicamentos desenvolvidos pela Indústria Farmacêutica os 

antibióticos têm nos últimos anos ganho enorme interesse devido ao consumo 

inapropriado de antibióticos que é um dos responsáveis pelo aparecimento das bactérias 

resistentes. Os antibióticos surgiram no século passado, sendo que, o primeiro – a 

penicilina – foi descoberto por Alexander Fleming, em 1928. Estes revolucionaram a 

forma de tratar as infeções bacterianas, a principal causa de morte dessa época e 

também a própria medicina, pois assim passou a estar mais focada em tratar a causa da 

doença e não apenas os sintomas. Tratam-se de substâncias químicas, naturais 

(produzidas por fungos ou bactérias) ou sintéticas que têm a capacidade de impedir a 

multiplicação das bactérias ou de as eliminar, permitindo assim tratar infeções 

bacterianas. (25) 

Pertencentes ao grande grupo dos beta-lactâmicos, as penicilinas são 

antibióticos bactericidas que atuam por inibição da síntese da parede bacteriana e 

ativação do seu sistema autolítico endógeno. Apresentam uma boa difusão em todos os 

tecidos do organismo com exceção da próstata, olho e sistema nervoso central. São 

excretadas por via renal sendo recomendada uma redução da sua posologia em doentes 

com insuficiência renal moderada a grave. Habitualmente as penicilinas são divididas 

em 5 grandes grupos de acordo com o seu espectro de atividade: (26) 

1. Penicilinas naturais:  

a. Benzilpenicilinas ou penicilina G - Benzilpenicilina benzatínica, 

benzilpenicilina procaínica, benzilpenicilina potássica;  
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b. Fenoximetilpenicilina ou penicilina V; 

2. Aminopenicilinas - amoxicilina, ampicilina;  

3. Isoxazolilpenicilinas – flucloxaclina;  

4. Penicilinas anti-pseudomonas ou de largo espectro – piperacilina; 

5. Amidinopenicilinas - pivmecilinam.  

As cefalosporinas são também antibióticos beta lactâmicos, estrutural e 

farmacologicamente relacionados com as penicilinas. Atuam inibindo a síntese da 

parede bacteriana. Apresentam uma boa difusão nos diferentes tecidos do organismo e, 

na sua maioria, são eliminadas por via renal, sendo recomendados ajustamentos 

posológicos em doentes com IR moderada a grave. (26) 

As cefalosporinas estão atualmente disponíveis em 4 classes de acordo com o 

seu espectro de atividade - 1ª, 2ª, 3ª e 4ª gerações. As cefalosporinas de 1ª geração são 

ativas essencialmente sobre bactérias gram +, sendo limitada a sua atividade sobre 

algumas gram -. À medida que se avança nas diferentes gerações, o espectro para gram - 

amplia-se (as cefalosporinas de 4ª geração são as mais ativas) mas perde-se alguma 

atividade para os gram +. (26) 

Exemplos de antibióticos em cada geração: 

1. Cefalosporinas de 1ª geração - cefadroxil, cefatrizina e cefradina; 

2. Cefalosporinas de 2ª geração - cefaclor, cefeprozil, cefonicida,, 

cefoxitina, cefuroxima; 

3. Cefalosporinas de 3ª geração - cefditoreno, cefetamet, cefixima, 

cefodizima sódica, cefotaxima, ceftazidima, ceftriaxona; 

4. Cefalosporinas de 4ª geração - cefepime. (26) 

2. APRESENTAÇÃO DA INDÚSTRIA FARMACÊUTICA 

A indústria farmacêutica na qual realizei o meu segundo estágio localiza-se na 

Zona Industrial de Lagedo, em Santiago de Besteiros, concelho de Tondela, distrito de 

Viseu.  
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Esta empresa teve origem em Campo de Besteiros, no laboratório de uma 

farmácia no início da década de 50, pelo farmacêutico João Almiro.  

A partir do final da década de 70, a organização sofreu um decisivo impulso do 

desenvolvimento da sua atividade industrial e comercial através de uma nova dinâmica 

empresarial desenvolvendo competências e potencialidades endógenas e explorando 

novas vias e oportunidades de crescimento.  

Durante a década de 80, a empresa orientou-se para o mercado externo, vindo a 

conquistar importantes posições em vários países e a ocupar um lugar destacado no 

panorama das exportações portuguesas de produtos farmacêuticos.  

Na década de 90, deu início a projetos de investimento em Portugal e no 

estrangeiro, visando a inovação e a modernização tecnológica, a introdução de novos 

produtos, bem como a criação e aquisição de participações sociais em novas empresas 

no estrangeiro.  

A unidade 1 (U1) inicia a atividade de produção penicilinas no início de 2000. 

Em 2002 a empresa inaugura a unidade 2 (U2) dedicada à produção de soluções 

injetáveis. No ano seguinte tornou-se o primeiro laboratório português a comercializar 

medicamentos genéricos integralmente produzidos em Portugal.  

Em 2004 inaugura-se a unidade 3 (U3) destinada à produção de sólidos, semi-

sólidos e colírios. No ano seguinte a empresa foi adquirida por uma multinacional 

alemã.  

Em 2007 entrou em funcionamento a unidade 4 (U4) dedicada a cefalosporinas 

injetáveis. 

Em 2016 teve início a construção da unidade 5 (U5), a nova unidade de 

produção de penicilinas, cuja inauguração aconteceu em 2017 e foi desativada a U1.  



 

52 

 

Atualmente a empresa é certificada pela TUV SUD3 para a ISO 13485:2012 e 

ISO 9001:2015 e pela TUV Rheinland para a ISO 14001:2015 e OHSAS 18001:2017. 

Os principais mercados desta empresa são três: mercado nacional principalmente 

a área hospitalar, mercado internacional e produção para outras indústrias 

farmacêuticas. O mercado hospitalar é o seu mercado natural para o qual desenvolveu 

competências tecnológicas específicas. É o maior fornecedor de medicamentos para os 

hospitais nacionais. No mercado internacional, a Europa é o seu principal mercado. Para 

além disto, esta empresa produz atualmente para várias companhias nacionais e 

internacionais. (27) 

2.1 MISSÃO, VALORES E VISÃO 

Esta indústria traduz a sua missão com: “os nossos produtos, os nossos serviços, 

tal como o empenho e dedicação dos nossos colaboradores, são focalizados nos doentes 

críticos e crónicos, hospitalares e ambulatórios”. (27) 

Os seus valores são traduzidos por colocarem os seus clientes em primeiro lugar, 

onde a satisfação dos clientes é a prioridade. Exigem a qualidade e excelência dos seus 

produtos e trabalho com paixão e profissionalismo. (27) 

A empresa visa até 2020 ter construído uma empresa avaliada em 10 mil 

milhões de euros, reconhecida pela sua verdadeira dedicação às pessoas que cuida de 

doentes crónicos e críticos, uma resultante da experiência e compromisso na área dos 

medicamentos e tecnologias essenciais à vida. (27) 

2.2 UNIDADES DE PRODUÇÃO E INSTALAÇÕES 

Todas as etapas de fabrico devem ser realizadas em instalações adequadas, cujo 

desenho e organização diminua a probabilidade de ocorrência de erros e que permita a 

realização de operações de limpeza e manutenção que evitem contaminações cruzadas e 

não afetem negativamente a qualidade do produto.  

                                                 

3 Empresa de origem alemã especializada em certificação, auditorias e formação. 
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As condições de iluminação, humidade, pressão, temperatura e ventilação são 

devidamente controladas; o controlo de pragas é estudado de forma a reduzir a 

possibilidade de entrada das mesmas. (28) 

Nas zonas de armazém, também existe controlo das condições anteriormente 

descritas. Os diversos materiais são armazenados consoante as suas condições 

específicas. O sistema informático indica qual o estado dos materiais, isto é, se estão 

aprovados, em quarentena ou rejeitados. Os armazéns possuem uma zona de receção, 

outra de expedição (envio para o cliente) e zona de acesso restrito para armazenamento 

de materiais impressos, como cartonagens. (28) 

Nos laboratórios de controlo de qualidade são executados os ensaios aplicáveis 

a cada produto. Existem pequenos laboratórios de controlo em processo localizados nas 

zonas de produção. Os outros estão localizados fora da produção e reúnem as condições 

e equipamento adequados ao tipo de trabalho neles executado, estando localizados nas 

U2 e U3 e na U4. 

Na U2 são produzidas soluções estéreis (soluções injetáveis de grande volume 

em plástico, soluções injetáveis de pequeno volume em plástico, soluções injetáveis de 

pequeno volume em vidro, soluções estéreis não injetáveis e dispositivos médicos). Na 

U3 são produzidas formas farmacêuticas sólidos e semi-sólidos (sólidos- comprimidos e 

cápsulas: semi-sólidos – pomadas e cremes). Estas Unidades possuem laboratórios de 

controlo de qualidade (LCQ) físico-químico. 

A U4 é a unidade de produção de cefalosporinas (pós estéreis para soluções 

injetáveis) e complexo logístico. Na U4 encontram-se dois laboratórios, sendo que um 

deles se destina ao controlo de qualidade físico-químico e o outro ao controlo de 

qualidade microbiológico (Laboratório de Microbiologia). No LCQ físico-químico, 

existem três sectores distintos, nomeadamente, ensaios de estabilidade, análise de 

antibióticos e validação de métodos analíticos 

De referir que o sector dos ensaios de estabilidade do LCQ físico-químico e o 

laboratório de microbiologia analisam os produtos referentes a todas as unidades, e o 

sector de Análise de Antibióticos analisa os antimicrobianos produzidos na U4.  
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Na U5 encontra-se a unidade de produção de penicilinas (pós estéreis para 

soluções injetáveis), esta unidade não possui LCQ nem microbiológico, assim, as 

penicilinas são enviadas para a U4 para serem analisadas. 

Existem duas farmacotecas, uma na U4 e outra no complexo logístico que se 

destinam a guardar formulações de todos os materiais e produtos após serem analisados. 

Onde se incluem os materiais de embalagem, matérias-primas e produtos acabados. As 

formulações devem ser armazenadas de modo a preencher dois requisitos: fornecer 

formulações para análise e fornecer um exemplar do produto acabado representativo do 

produto que se encontra no mercado. Assim, as amostras podem ser ade referência ou 

amostras de retenção. As amostras de referência são amostras de um lote de material de 

embalagem, matéria-prima ou produto acabado, armazenadas com o propósito de ser 

necessária a sua análise durante o prazo de validade do lote em questão. As amostras de 

retenção são amostra de uma embalagem completa de um lote de produto acabado 

armazenada para testes de identificação. Questões acerca da apresentação, embalagem, 

rotulagem, folheto informativo, número de lote, data de validade, entre outras, poderão 

surgir durante o prazo de validade do lote em questão. (29) 

2.3. REGRAS GERAIS DE SEGURANÇA E DE FUNCIONAMENTO 

O acesso aos laboratórios é restrito uma vez que a entrada está reservada aos 

colaboradores que neles trabalham e, por vezes, a visitas esporádicas, quando se trata de 

auditorias, visitas ou manutenção/qualificação de equipamentos. (28,30) 

Os analistas possuem fatos-macaco individuais de uso obrigatório, bem como 

calçado apropriados. O uso de toucas descartáveis também é obrigatório, assim como 

tapar a barba (caso o homem tenha barba grande) também é obrigatório. (28,30) 

Quanto às visitas, quando se deslocam aos laboratórios são obrigadas a colocar 

um fato-macaco, touca e protetores de calçado descartáveis. (28,30) 

A nível de trabalho dentro do laboratório é obrigatório registar todos os 

procedimentos efetuados pelos analistas nos laboratórios e nas áreas de produção. 

Dependendo do tipo de equipamento usado, a sua utilização tem de ser registada nos 

respetivos logbooks. Os cálculos efetuados para a preparação de reagentes/soluções são 
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registados em cadernos laboratoriais próprios. Os resultados obtidos pelos analistas 

aquando da realização dos ensaios são registados em impressos próprios, nos quais deve 

ser descrito todo o processo efetuado pelo analista para a realização do mesmo. Todos 

os registos efetuados têm ainda de ser assinados e datados, assim como qualquer erro. 

3. LABORATÓRIO DE CONTROLO DE QUALIDADE DA UNIDADE 

4 

O meu estágio foi realizado na U4 no LCQ físico-químico.  

A U4 é composta por dois LCQ, sendo um deles o de Microbiologia e o outro 

Físico-químico (dividido em três zonas, antibióticos, estabilidades e validações de 

métodos analíticos). O acesso a estes laboratórios é realizado através do vestiário. Este 

encontra-se dividido em zona suja e zona limpa. Na zona suja existem cacifos 

individuais para guardar os pertences de cada analista e a roupa de exterior. Na zona 

limpa existem outros cacifos onde se guarda o fardamento. Antes de aceder ao 

laboratório é necessário desinfetar as mãos. 

Neste laboratório encontramos vários gabinetes/escritórios, estufas, sala de 

lavagem e salas para a realização dos ensaios. Através do LCQ Físico-químico 

conseguimos ter acesso ao LCQ de microbiologia. 
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3.1 LABORATÓRIO DE CONTROLO DE QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICO 

3.1.1. Recursos humanos e horários de funcionamento 

O LCQ Físico-Químico da U4 possui um diretor de Controlo de Qualidade, 

sendo que cada setor possui ainda um gestor. Os seus postos de trabalho são em 

gabinetes próprios contíguos ao laboratório. Dentro do próprio laboratório existem 

diversos analistas. 

O laboratório encontra-se dividido em três setores. O setor de análise de 

antibióticos funciona entre as 6h e as 23h, em dois turnos rotativos, sendo o primeiro 

entre as 6h e as 14h30h, e o segundo entre as 14h30h e as 23h. Os restantes sectores, 

controlo microbiológico e de estabilidades, incluindo os gabinetes dos gestores, 

funcionam em horário normal, compreendido entre as 8h30 e as 17h45. (27) 

3.1.2. Instalações e Equipamentos 

Após passagem pelo vestiário, tem-se acesso aos gabinetes/escritórios, sala de 

reuniões, sala de lavagem, estufas (câmaras climáticas de 30 °C / 65% humidade 

relativa (HR), 40 °C / 75% HR e 30 °C / 75% HR), LCQ físico-químico e de 

microbiologia. 

O LCQ físico-químico encontra-se equipado com diversos equipamentos, 

podendo referir-se alguns deles: espectrofotómetro de fluorescência, espectrofotómetro 

de infravermelhos, osmómetro, centrífuga, polarímetro, turbidímetro, contador de 

partículas, espectrofotómetro ultravioleta, equipamentos de cromatografia líquida de 

alta pressão, agitadores magnéticos, balanças analíticas, frigoríficos e congelador, 

cromatógrafo gasoso, potenciómetro, equipamento milli-Q, hottes, equipamento de 

Karl-Fischer, posto de inspeção manual de partículas visíveis, estufa de secagem de 

material de vidro, máquina de lavar material, ultra-sons, banho-termostatizado, bomba 

de vácuo, estufa de vácuo, aparelho de dissolução, lâmpada ultravioleta, entre outros. 

Este laboratório possui diversos armários de armazenamento, nomeadamente 

para material de laboratório, dossiers e pastas, amostras, entre outros. Possui ainda 

armários especiais, para armazenamento de líquidos inflamáveis, tóxicos, ácidos, bases 
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e sólidos corrosivos. As bancadas disponíveis destinam-se a ser o local onde se 

encontram os equipamentos, e são espaço de trabalho e de registos nos cadernos de 

laboratório, servindo de apoio às atividades realizadas. É importante referir que o 

laboratório está equipado com um chuveiro e lava olhos, um kit de derrames, extintor e 

material de primeiros socorros.  

Além disso, alguns dos analistas têm formação específica de socorrismo e estão 

preparados para atuar em caso de acidente. 

3.1.3. Setor das estabilidades 

Neste sector fazem-se estudos de estabilidade que consiste em obter 

informação acerca da estabilidade de produtos farmacêuticos de modo a aferir 

parâmetros como temperatura e humidade em certas condições de armazenamento. Os 

testes, especificações e métodos de análise dos ensaios de estabilidade são descritos no 

dossier da Autorização de Introdução no Mercado (AIM). Aqui fazem-se ensaios em 

standard solutions (soluções de grande e pequeno volume), medicamentos intravenosos 

(Beta-lactâmicos e soluções injetáveis de pequenos volumes), formas orais e pomadas. 

(31) 

Existem estudos on-going e estudos completos. Os estudos on-going são 

estudos para monitorizar o produto ao longo do prazo de validade e concluir se o 

produto continua dentro das especificações, em certas condições de armazenamento. Os 

estudos completos são ensaios destinados a obter informações acerca da estabilidade de 

produtos farmacêuticos de modo a aferir a validade, em certas condições de 

armazenamento. Existem ainda estudos a longo termo (estudos de estabilidade sob 

condições de armazenamento recomendado durante o período shelf-life4 proposto, estes 

estudos têm frequência de 3 em 3 meses no 1º ano, de 6 em 6 meses no 2º ano e a partir 

daí anualmente até ao final da validade), estudos intermédios (estudos com intuito de 

aumentar moderadamente a taxa de degradação química ou alterações físicas, cujo 

condições a longo termo é 25ºC, estes testes têm a mesma frequência apenas terminam 

                                                 

4 Período de tempo durante o qual é esperado que um produto se mantenha dentro das 

especificações quando armazenado nas condições indicadas na rotulagem. 
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aos 12 meses) e estudos acelerados (aumentar as taxas de degradação química ou física 

de um principio ativo (PA) ou produto acabado através das condições extremas de 

armazenamento, estes testes têm duração de 6 meses, assim são testados ao terceiro mês 

e no sexto mês). (31) 

Os estudos e as condições de armazenamento variam consoantes as zonas 

climáticas nas quais o produto vai ser comercializado. Se um produto vai ser 

comercializado em várias zonas climáticas, o estudo deverá decorrer de forma a que a 

condição de longo tempo mais exigente seja assegurada, nas tabelas seguintes pode-se 

observar as condições das zonas climáticas e os estudos realizados. (31) 

Tabela 8 - Apresentação das zonas climáticas e suas condições de armazenamento   

Zonas Climáticas Condições de armazenamento 

Zona I 21ºC/ 45% HR 

Zona II Temperatura subtropical/mediterrânea 25ºC/60% HR 

Zona III Temperatura quente e seca 30ºC/35% HR 

Zona IV A Temperatura quente e húmida 30ºC/65% HR 

Zona IV B Temperatura quente e muito húmida 40ºC/ 75% HR 

 

Tabela 9 - Apresentação dos estudos e das suas condições específicas para cada zona climática 

Estudo Condições Zonas climáticas 

Longo termo 

25ºC ± 2ºC / 60% HR ± 

5ºC HR 
Zona II 

30ºC ± 2ºC / 65% HR ± 

5ºC HR 
Zona IV A 

30ºC ± 2ºC / 75% HR ± 

5ºC HR 
Zona III e IV B 
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Intermédio 

30ºC ± 2ºC / 65% HR ± 

5ºC HR Zona II, uma vez que as 

zonas III e IV já são 

condições a longo termo 30ºC ± 2ºC / 75% HR ± 

5ºC HR 

Acelerado 
40ºC ± 2ºC / 75% HR ± 

5ºC HR 
Todas 

 

3.1.4. Setor dos antibióticos - circuito e manuseamento de amostras de 

antibióticos 

Para se verificar que todos os lotes de antibióticos produzidos se encontram 

conforme as especificações, e prontos para que sejam introduzidos no mercado, é 

necessário efetuar o seu controlo de qualidade em laboratório. 

Para tal, começa-se por recolher amostras, representativas, de cada lote, na 

respetiva produção. As amostras são recolhidas diretamente pelo responsável por este 

procedimento, quer seja um operador da produção, quer seja um analista do LCQ. As 

amostras recolhidas, fazem-se acompanhar por alguns documentos de recolha e de 

receção, os quais têm de ser rubricados pelo analista que os recebeu, para que seja 

efetuada a confirmação da sua receção. (32) 

Posteriormente, as amostras são armazenadas no LCQ, nos espaços destinados a 

este fim. As amostras termolábeis, como impurezas utilizadas nas análises de 

cromatografia líquida de elevada pressão (HPLC), que necessitam de ser conservadas no 

frio, são armazenadas nos frigoríficos de apoio, que se encontram a uma temperatura 

entre os 2 e os 8 °C. (32) 

Cada lote de produto terá associado uma instrução de inspeção. Esta tem como 

objetivo servir de guia de trabalho aos analistas, para a realização das análises. Inclui 

todos os ensaios a realizar, as especificações a considerar e todos os dados que 

identificam a análise e o produto. Terminada a análise, neste documento serão 

registados os resultados obtidos. (32) 
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Os métodos de análise são elaborados de acordo com a documentação de AIM 

para cada plano de inspeção, e descrevem o procedimento técnico a efetuar para a 

realização de um conjunto de ensaios.  

Para facilitar a gestão de ensaios efetuados e a efetuar, na análise de campanhas 

(conjunto de lotes de um produto), é construída uma folha de ensaios de campanha, na 

qual constam todos os ensaios não cromatográficos a realizar para cada produto. Antes 

de se iniciar a análise, o analista responsável pela campanha preenche este documento, 

tendo como base as instruções de inspeção de cada lote, inserindo os seguintes dados: 

semana na qual se prevê a realização dos ensaios, campanha (produto), código, lote, 

código do método de análise a usar para cada lote e nome dos ensaios não 

cromatográficos a realizar. No final, deve colocar a data e assinar. A partir deste 

momento, a folha de ensaios da campanha pode ser usada pelos restantes analistas, para 

se proceder à realização dos ensaios nela inscritos. (32) 

Após esta folha estar preparada o analista responsável pela análise de cada 

ensaio pode realizá-la , enquanto isso tem que preencher o resultado dos ensaios e todos 

os códigos dos equipamentos que foram necessários para a realização dos ensaios num 

anexo que faz parte da documentação interna desta industria. Para cada lote existe um 

anexo diferente.  

Sempre que um analista utiliza um equipamento/aparelho, deve registar no 

respetivo livro de registo (logbook) a data, hora de início e de fim do ensaio, produto 

analisado, observações (caso se aplique) e rubricar. 

Todas as análises são executadas de acordo com o método de análise aplicável e 

todos os cálculos e registos associados à análise são registados no sistema informático 

Laboratory Information Management System (LIMS).  

Os técnicos responsáveis pelo setor verificam os resultados como sendo 

conforme ou não conforme, de acordo com valores e intervalos especificados. Depois 

desta avaliação a instrução de inspeção, com o respetivo anexo, é entregue ao diretor do 

LCQ para decisão da qualidade. 

Enquanto as análises estão a ser realizadas, e ainda não existem resultados dos 

ensaios, as amostras têm de ser conservadas. Após o término da análise, as amostras de 
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produtos semiacabados são eliminadas e as amostras de matérias-primas e produtos 

acabados são armazenadas em farmacoteca. Importante será observar que, relativamente 

aos vários materiais utlizados, que são eliminados, é efetuada a sua correta separação 

(vidro contaminado, metal, plástico, resíduos contaminados, entre outros) e posterior 

reciclagem ou incineração. 

4. ATIVIDADES REALIZADAS NO LABORATÓRIO DE CONTROLO 

DE QUALIDADE FISICO-QUIMICO DA UNIDADE 4 

Durante o estágio realizei diversos ensaios de controlo de qualidade em 

antibióticos beta lactâmicos (cefalosporinas e penicilinas) de acordo com o método de 

análise em vigor para cada um deles. De notar que foram analisadas matéria-prima5, 

produto semi-acabado6 e produto acabado7. 

Para além dos ensaios que realizei, preparei reagentes secundários necessários 

a alguns ensaios, e fases móveis destinadas a ensaios de HPLC. Após a sua preparação, 

registei a mesma no caderno de reagentes (caderno no qual são registados todos os 

reagentes e fases móveis preparados no laboratório). 

Por outro lado, não realizei ao longo do estágio ensaios de rotação ótica, 

contagem de partículas visíveis, determinação de água por Karl Fisher e identificação de 

metais pesados. 

                                                 

5 Qualquer substância, ativa ou não, e qualquer que seja a sua origem, empregue na produção 

de um medicamento, quer permaneça inalterável quer se modifique ou desapareça no decurso do 

processo. As matérias-primas, incluem, assim, os excipientes e as substâncias ativas.(45) 

6 Produto obtido após as diferentes etapas de preparação da forma farmacêutica, que precedem 

o acondicionamento no material de embalagem primário, bem como a sua rotulagem.(46)  

7 Medicamento que passou por todas as fases de preparação, incluindo o seu acondicionamento 

na embalagem final.(46) 
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4.1-  PESAGEM 

Esta operação é das mais comuns e principais no laboratório porque na maioria 

das vezes serve de base para os restantes ensaios para a determinação de diversos 

parâmetros.  

Para a pesagem, neste laboratório, são utilizadas balanças analíticas. O peso 

pode ser definido como a força de atração devido à gravidade exercida sobre o próprio 

objeto. Uma vez que a atração devida à gravidade varia consoante a altitude e a latitude, 

o peso de um objeto é variável, enquanto que a sua massa é constante. No entanto, 

vulgarmente se usa o termo “peso” como sinónimo de massa e é neste sentido que é 

utilizado no laboratório em análises quantitativas. (33)  

As balanças presentes no LCQ da U4 são eletrónicas e encontram-se ligadas a 

impressoras para que possam ficar registados e impressos os pesos obtidos durante os 

diversos ensaios. Estas balanças possuem a função de “tarar”, ou seja, é possível ignorar 

o peso de determinado recipiente, tarando-o, obtendo apenas o peso do material 

posteriormente adicionado ao mesmo. Outra função importante destas balanças, é a 

função de peso médio, isto permite-nos pesar um comprimido de cada vez, acumulando 

o peso, e no final a balança faz o peso médio do total de comprimidos. Estas balanças 

têm mais funções, porém não as utilizei.  

4.2-  TURBIDIMETRIA –  LIMPIDEZ E GRAU DE OPALESCENCIA 

A propriedade ótica expressa como turbidez é a interação entre a luz e as 

partículas suspensas num líquido. Esta é uma expressão da propriedade ótica que faz 

com que a luz seja difundida ou absorvida em vez de ser transmitida em linha reta 

através da amostra. É obtida uma relação linear entre a turbidez e a concentração 

quando as dimensões das partículas são uniformes e homogéneas na suspensão. Assim, 

a turbidimetria é um método quantitativo que permite avaliar a limpidez e o grau de 

opalescência dos líquidos. (34) São utilizados equipamentos devidamente calibrados, 

nomeadamente o turbidímetro. Os resultados são expressos em Unidades 

Nefelométricas de turbidez (NTU’s) e são obtidos diretamente no turbidímetro e 

comparados com as especificações nos métodos de análise individuais. (34) 
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É preparada a amostra como descrito em cada técnica individual. Pesa-se o 

soluto e dissolve-se no solvente. É colocada a amostra num tubo de vidro neutro, 

incolor e transparente, com diâmetro interno de 15 a 25 mm e de fundo plano, e 

introduzido no equipamento. Após algum tempo de leitura o valor estabiliza e pode-se 

imprimir o resultado. A avaliação dos resultados obtidos é efetuada pelo equipamento, e 

comparada com as especificações descritas no método de análise. Quanto mais turva se 

encontrar a amostra, mais concentrada esta é e mais elevado será o seu valor. Há que ter 

em conta que, para cada substância analisada, o modo de proceder depende do método 

analítico em vigor, devendo este ensaio e a preparação da amostra ser realizados de 

acordo com o mesmo. (34) 

Um líquido é considerado como límpido quando a sua limpidez corresponde à da 

água R ou à do solvente utilizado. (35) 

Para cada produto existem valores limite, e os resultados devem-se manter 

dentro desses limites. 

4.3.  DETERMINAÇÃO POTÊNCIOMÉTRICA DO PH 

 O pH de uma solução aquosa é definido como o logaritmo negativo da atividade 

dos seus iões hidrogénio expresso convencionalmente como a concentração de iões de 

hidrogénio numa solução aquosa. Na prática, o pH da uma solução a ser analisado é 

expresso em relação ao pH de uma solução de referência. (36) 

 A determinação potenciométrica do pH é efetuada medindo a diferença de 

potencial entre dois elétrodos imersos na solução a ser analisada. Um elétrodo é seletivo 

aos iões de hidrogénio e o outro funciona como elétrodo de referência. (35) 

O equipamento é calibrado todos os dias, no início de cada dia, pelo primeiro 

analista que for utilizar o equipamento. Deve ser calibrado com os valores de pH 4 e 7 e 

se for analisar uma solução fora desta gama de valores, deve-se fazer uma calibração 

extra. Isto é, se pretendemos medir um pH 3, então vamos fazer uma calibração com um 

buffer de 2, por exemplo. Este equipamento também tem incorporado um termómetro, 

uma vez que as medições devem ser efetuadas com a temperatura entre os 20ºC e os 

25ºC. (36) 
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É importante obter resultados coerentes e dentro das gamas esperadas uma vez 

que caso não seja bem efetuado ou não esteja dentro da gama esperada, haverá com toda 

a certeza uma queda na qualidade do produto final e podendo interferir com outros 

ensaios. 

4.4.  IDENTIFICAÇÃO DOS IÕES E DOS GRUPOS FUNCIONAIS 

Os ensaios de identificação são ensaios qualitativos que confirmam a presença 

de determinado ião ou grupo funcional. Antes de usar qualquer ácido ou base para 

modificar o pH da solução amostra, deve-se verificar que a substância adicionada não 

interfere com o resultado do teste. 

Estes ensaios sevem para comprovar a presença de certos iões que compõem os 

medicamentos (35). É importante que todos estes ensaios tenham resultados positivos, 

caso contrário alguma coisa pode estar errada ou pode existir algum problema com o 

produto. 

Apenas realizei estes ensaios para antibióticos.  

4.4.1. Identificação da presença de sódio 

Para este ensaio pesa-se 100 mg da amostra para um tubo de vidro, acrescenta-

se 2 mL de água milli Q e mais 2 mL de Carbonato de potássio. Coloca-se a aquecer até 

ebulição, e adiciona-se 4 mL de solução de piroantimoniato de potássio e deixa-se 

novamente até ebulição. Após isso coloca-se em água com gelo. Após algum tempo 

começa a aparecer um precipitado. A formação desse precipitado é um sinal positivo 

para este ensaio. (37) 

4.4.2. Identificação da presença de carbonatos 

Para este ensaio também se pesa 100 mg de amostra, como no ensaio anterior, 

e adiciona-se 2 mL de água milli Q. após isso adiciona-se mais 3 mL de ácido acético. 

Tapa-se o tubo imediatamente utilizando uma rolha equipada com um tubo de vidro 

curvado em dois ângulos retos. Noutro tubo coloca-se 5ml de solução de hidróxido de 

bário. Coloca-se o tubo com a amostra em água quente que vai originar uma 
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efervescência no tubo oposto. Forma-se um precipitado branco que se dissolve por 

adição de um excesso de ácido clorídrico, formando uma solução límpida. Podemos ver 

o processo na figura que se segue (Figura 10). (37) 

 

 

 

4.5.  DISSOLUÇÃO DE COMPRIMIDOS 

O teste de dissolução avalia a capacidade do comprimido em libertar ou não o 

princípio ativo, na quantidade e tempo necessários. Desta forma, constitui um dos 

ensaios mais importantes, para saber se uma preparação sólida tem ou não eficácia 

terapêutica. O teste de dissolução geralmente é feito utilizando 6 amostras do produto 

simultaneamente, em vasos diferentes. (37) 

O ensaio de dissolução pretende determinar a conformidade com os requisitos de 

dissolução para formas farmacêuticas sólidas de administração oral. O objectivo deste 

ensaio é verificar se as formas farmacêuticas sólidas orais satisfazem as exigências de 

dissolução e determinar a velocidade de dissolução destas formas farmacêuticas(35). O 

equipamento e os materiais utilizados no equipamento não devem interferir com a forma 

farmacêutica nem com o meio de dissolução. (37) 

O equipamento de dissolução (Figura 11) é constituído por um recipiente de 

vidro contendo vasos de vidro transparente que são colocados em água quente 

(normalmente 37ºC ± 0,5ºC), motor, agitador com hastes (onde se podem encaixar as 

pás ou os cestos), e um termómetro. (37) 

Figura 10 - Representação do processo da identificação dos carbonatos 
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O meio de dissolução 

colocado dentro dos vasos varía com 

o método do produto que vais ser 

analisado. É introduzido um 

comprimido ou cápsula dentro dos 

vasos e é deixado durante o tempo 

estipulado no método. O movimento 

contínuo e constante das pás também 

é estipulado pelo método. Após o 

tempo de dissolução é retirada uma 

quantidade de amostra e filtrada uma 

amostra de cada um dos vasos de 

dissolução, para depois ler a absorvância. Existem métodos que dizem que essa amostra 

deve ser diluída, e outros não. (37) 

Podemos determinar a quantidade de PA, expressa em percentagem, que se 

dissolve num intervalo de tempo prescrito, normalmente através da leitura das amostras 

no espectrofotómetro ou HPLC comparando geralmente os valores relativamente a um 

padrão previamente preparado, através da seguinte de fórmula: 

 

Este ensaio torna-se importante na medida em que conseguimos perceber a 

quantidade de fármaco que passa para o meio de dissolução, num tempo e temperatura 

determinado e num determinado meio de dissolução. Em estabilidade este ensaio serve 

para comprovar e comparar a quantidade de fármaco liberto no tempo atual com os 

tempos anteriores. 

4.6.  CONTAMINAÇÃO POR PARTÍCULAS: PARTÍCULAS SUB-

VISÍVEIS 

A contaminação de injetáveis por partículas sub-visíveis consiste na presença de 

materiais insolúveis, estranhos e móveis que não sejam bolhas de ar. 

Figura 11 - Aparelho de dissolução 

Obtido a 28/07/2019  
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Para a contagem das partículas sub-visíveis é usado um equipamento próprio 

chamado contador de partículas sub-visíveis. Mede partículas de pequeno e grande 

volume e está acoplado a um computador, e dispõe também de um touch screen que 

permite aceder a todas as suas funcionalidades. Este equipamento necessita de ser 

verificado diariamente, através da leitura de água purificada (milliQ) colhida 

imediatamente antes da leitura de forma a evitar a sua contaminação por partículas. 

Durante a verificação, o valor de partículas sub-visíveis deve ser aproximado de zero. 

(38) 

Existem dois tipos de métodos de contagem de partículas sub-visíveis. O método 

de interseção de luz que se baseia no princípio do bloqueio de luz que permite a 

contagem automática de partículas e a determinação do seu tamanho. O outro método é 

designado de microscopia ótica que é usado em soluções pouco límpidas ou muito 

viscosas como emulsões, coloides e preparações de lipossomas. O método mais 

utilizado é o método de interseção de luz. (38)   

As amostras usadas para este ensaio, são amostras dos três pontos de colheita 

(início, meio e fim da produção) e são reconstituídas com o volume do frasco em que 

veem e segundo o método de análise do produto.  

Após a preparação das amostras, levamos as amostras ao equipamento. Antes da 

sua utilização realiza-se a purga do equipamento com uma mistura de 95% água milliQ 

com 5% de isopropanol. Após isso faz-se outra purga apenas com água milliQ. Estas 

purgas servem para limpar o equipamento e garantir que as amostras que serão 

analisadas não serão contaminadas com amostras anteriormente analisadas. As amostras 

a analisar devem estar entre 5 a 40ºC.  

As amostras reconstituídas com água milli Q são colocadas no equipamento que 

vai extrair a amostra e fazê-la passar pela agulha e pelos tubos que a levam ao sensor. 

Os resultados são transferidos para o computador associado e mostrados no touch 

screen. 

Consoante o volume que estamos a avaliar podemos deparar-nos com 3 

situações diferentes que teremos de ter em conta aquando da introdução dos dados no 
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equipamento. As soluções para injetáveis podem estar contidas em recipientes com um 

volume ≤ 100 ml, > 100 ml ou < 25 ml. (33) 

Durante a realização do ensaio, são efetuadas quatro medições, de volume igual 

a 5 ml. O equipamento indica o número de partículas de tamanho de 10 μm e 25 μm em 

cada uma dessas medições. Posteriormente é calculado o número médio de partículas da 

amostra durante 3 das medições, sendo a primeira desconsiderada automaticamente pelo 

próprio software. 

Aquando da leitura de uma amostra, os resultados revelam algum tipo de 

contaminação, são realizados 10 ensaios com 70% de água milli Q e 30% de 

isopropanol, seguidos de 5 ciclos de apenas com água milli Q. Após isso realiza-se um 

“branco” e se cumprir com os critérios de aceitação da verificação diária, realiza-se 

nova leitura da amostra.  

Todos os ensaios e a limpeza são registados no loogbook, registados no LIMS se 

forem geridos pelo LIMS e são anexados os resultados à restante documentação do lote. 

Para cada PA ou mistura de PA existem valores estipulados, e os resultados 

devem estar dentro desses valores, isto significa que, em qualquer PA ou mistura 

existem partículas, porém os valores limites indicam até que valor não existe risco para 

o ser humano. 

4.7.  ESPECTROFOTOMETRIA DE ABSORÇÃO NO ULTRA VIOLETA 

E NO VISÍVEL 

Os espectrofotómetros adequados para efetuar medições na gama de ultravioleta 

e visível consistem num sistema ótico capaz de produzir radiação monocromática na 

gama de 200-800 nm e num sistema de determinação da absorvância. (39) 

Esta é uma técnica analítica que utiliza a luz gama para determinar a 

concentração de um composto em solução. Consiste na determinação da absorvância, 

permitindo a lei de Beer-Lambert determinar quantitativamente a concentração de um 

composto em solução que absorve radiação. Na ausência de outros fatores físico-

químicos, a absorvância é proporcional ao comprimento da célula através da qual a 
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radiação passa e à concentração da substância em solução. (39) Na técnica de cada PA 

está estipulado o intervalo da gama que se deve obter para ter um resultado positivo.  

Na prática, pesamos a amostra e diluímos conforme descrito na técnica em 

vigor. Colocamos alguns mL da solução na célula correspondente ao equipamento e 

colocamos o espectrofotómetro a fazer a leitura. No visor do equipamento obtemos o 

resultado que podemos imprimir para uma impressora associada. Este equipamento 

também tem um Logbook onde se regista o início e o fim da análise e que amostra se 

analisou.  

4.8.  ESPECTROFOTOMETRIA DE INFRAVERMELHOS 

A absorção espectrofotométrica mede a interação entre a radiação 

eletromagnética e as moléculas das substâncias em análise. Os espectrofotómetros de 

infravermelhos são utilizados no registo de espectros numa região de comprimento de 

onda entre os 4000cm-1 e os 650 cm-1 (2.5 a 15.4µm) ou, em alguns casos, até aos 200 

cm-1 (50µm). (40) 

O espectrofotómetro de Infra Vermelhos (IV) é único para uma determinada 

substância, daí a sua importância para identificar substâncias, com exceção dos 

isómeros óticos que podem ter espectros idênticos. Pequenas diferenças nas estruturas 

das moléculas originam habitualmente grandes diferenças espectrais. Por isso este 

método é utilizado na identificação de substâncias. A identificação faz-se por 

comparação entre os espectros da amostra e o padrão traçados nas mesmas condições. 

(40) 

O Fourier-transform infrared spectroscopy (FTIR) utiliza radiação 

policromática e calcula o espectro no domínio da frequência dos dados originais através 

de uma fonte de luz transformada do FTIR. O objetivo é medir quão bem uma amostra 

consegue absorver radiação a um determinado comprimento de onda para determinar 

qual o princípio ativo, assim quanto maior a percentagem correspondente ao resultado 

(que deve se entre 95% e 105%), maior a absorção de radiação.   
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O equipamento é o Alpha-P da 

Brucker representado na figura 12. (40) 

Acoplado ao equipamento, está um 

computador com o programa informático 

OPUS, onde mostra o espectro das amostras 

colocados no espectrofotómetro. Assim 

neste equipamento é colocada uma pequena 

porção de amostra no espectro e depois 

passado algum tempo conseguimos obter 

um espectro e a respetiva percentagem de 

similaridade em relação a um padrão. As 

amostras devem ter percentagem entre 95 a 105%. (40) 

O início e o fim da análise de cada PA ou mistura de PA são registados no 

logbook.   

4.9.  TITULAÇÃO 

A titulação é uma técnica volumétrica utilizada para determinar a concentração 

desconhecida de um determinado composto, em que através da medição rigorosa de 

volumes é possível determinar a concentração de uma solução, utilizando uma solução 

padrão cuja concentração é conhecida. (41) 

A titulação ácido-base é um processo onde se faz reagir um ácido com uma 

base até atingir um ponto de viragem/equivalência.(35)  

Neste processo adiciona-se o titulante/reagente (colocado numa bureta) 

necessário e suficiente para efetuar determinada reação através da presença de outro 

reagente, denominado indicador, ao titulado que se encontra no balão de Erlenmeyer. 

(41) À medida que é adicionado o titulante ao titulado, o pH da solução vai variar. O 

ponto de equivalência pode variar dependendo da concentração inicial do titulante e do 

titulado. 

O doseamento tem grande importância nas análises para qualidade de 

medicamentos uma vez que se obtém o teor de princípio ativo. 

Figura 12 - Espectrofotómetro de infravermelhos 

Obtido a 02/07/2019  
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O procedimento é o seguinte (pode-se entender melhor com a figura 13):  

1. Transfere-se o volume da solução que se 

pretende determinar a concentração 

(titulado) para um erlenmeyer no qual 

vai ser adicionada uma determinada 

quantidade de indicador; 

2. Coloca-se a solução de concentração 

conhecida (titulante) que deve reagir 

com a solução problema numa bureta 

que é fixada num suporte; 

3. A boca do erlenmeyer é colocada na parte 

de baixo da bureta e após abertura da 

torneira da bureta deixa-se cair gota a gota do titulante para o titulado; 

4. Assim que se atinge o ponto de viragem (por mudança de cor, por exemplo), fecha-

se a torneira da bureta e regista-se o valor do volume do titulante gasto.  

4.10.  SOLUBILIDADE 

A solubilidade expressa-se pelo volume do solvente, em mL, necessário para 

dissolver 1g de soluto, a uma temperatura situada entre 15ºC e 25ºC. (42) 

Tabela 10 - Classificação do soluto para o volume do solvente necessário 

Classificação 
Volume aproximado de solvente (mL) por g 

de soluto 

Muito solúvel <1 

Facilmente solúvel 1-10 

Solúvel 10-30 

Ligeiramente solúvel 30-100 

Pouco solúvel 100-1.000 

Figura 13 - Representação de uma titulação 

Obtido a 02/07/2019  
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Muito pouco solúvel 1.000-10.000 

Praticamente insolúvel >10.000 

 

Na prática, pesa-se 1g do soluto pretendido para um balão adequado à 

quantidade de solvente. As quantidades e o solvente são descritos no método de análise 

de cada PA ou mistura dos PA. 

Este ensaio realiza-se para comprovar o tipo de solubilidade da amostra com 

diferentes solventes. Os resultados têm de ser conforme descritos para cada PA ou 

mistura de PA.   

Os ensaios de solubilidade são extremamente úteis para se verificar a polaridade 

relativa de substâncias orgânicas, identificar a classe funcional e, também, para 

determinar os solventes. (43) 

4.11.  CROMATOGRAFIA 

A cromatografia é um processo físico-químico de separação de misturas, mais 

especificamente, de sólidos numa solução (mistura homogénea de duas ou mais 

substâncias). Esse processo fundamenta-se no fato das substâncias presentes na mistura 

terem diferentes propriedades e composições, assim, a interação delas com as duas fases 

imiscíveis (fase estacionária e fase móvel) será diferente. Ou seja, a velocidade com que 

uma migra será maior que a outra. 

A fase estacionária é a fase fixa onde a substância que está para ser separada ou 

identificada se fixa na superfície de outro material.  

A fase móvel serve para “arrastar” as substâncias que queremos isolar, através 

de um solvente fluido, que pode ser líquido ou gasoso. 

A cromatografia em camada fina e a cromatografia líquida de alta pressão, 

foram os dois métodos que observei ao longo do estágio. 
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4.11.1. Cromatografia Líquida de Alta Pressão (HPLC) 

É uma técnica de separação baseada na diferença de distribuição das 

substâncias entre duas fases não miscíveis, sendo a fase móvel líquida que passa através 

da fase estacionária contida numa coluna. (44) 

O equipamento de HPLC é constituído por uma bomba, um sistema de injeção, 

uma coluna cromatográfica, um forno, um sistema de deteção e um sistema de aquisição 

de dados. A fase móvel, libertada a partir de um ou vários reservatórios, circula através 

da coluna geralmente com débito constante passando, em seguida, através do detetor. 

(44) 

As bombas de HPLC fornecem a fase móvel com um débito constante. Os 

tubos e as ligações conseguem resistir às pressões desenvolvidas pela bomba. As 

bombas devem possuir um sistema de eliminação de bolhas de ar. Os sistemas 

comandados por microprocessadores têm a capacidade de libertar com precisão uma 

fase móvel de composição constante ou variável, segundo um programa definido. Para 

esta última, existem bombas que libertam os solventes a partir de vários reservatórios, 

podendo a mistura ser efetuada a baixa ou a alta pressão. (35) 

A solução em análise é introduzida na fase móvel à entrada da coluna ou na 

proximidade desta com o auxílio de um sistema de injeção concebido para funcionar a 

pressão elevada. (35) 

São utilizados vários tipos de fases estacionárias, nomeadamente, de sílica, 

alumina, grafite porosa, resinas, polímeros com grupos ácidos ou básicos. A maior parte 

das separações assenta em mecanismos de partilha que utilizam sílica quimicamente 

modificada como fase estacionária e solventes polares como fase móvel. (35) 

A temperatura da fase móvel deve ser constante ao longo do ensaio. A maioria 

das separações são realizadas à temperatura ambiente. Existem ainda colunas aquecidas 

que não deverão ultrapassar uma temperatura superior a 60 °C, pois poderá degradar a 

fase estacionária e provocar alterações na composição da fase móvel. A coluna a utilizar 

depende do composto em análise. (35) 
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O ajustamento do pH, se necessário, é exclusivamente efetuado no componente 

aquoso da fase móvel e não na mistura. Quando se utilizam soluções tampão, convém 

lavar cuidadosamente o sistema com uma mistura de água e solvente orgânico da fase 

móvel, aquando do término da cromatografia, para evitar a cristalização dos sais. (35) 

O sistema de aquisição de dados permite a aquisição e tratamento dos dados 

obtidos, através de um sistema/programa informático. Para realizar o ensaio, deve 

equilibrar-se a coluna com a fase móvel e o débito indicados, à temperatura ambiente ou 

à temperatura especificada no método de análise, procedendo de seguida à preparação 

das soluções a analisar e das soluções padrão prescritas. As soluções têm de estar 

isentas de partículas sólidas. (35) 

Este ensaio é importante para quantificar e separar compostos, por exemplo 

impurezas, em soluções líquidas.  

Uma vez que este equipamento é bastante complexo e não tinha experiência, 

não pude realizar ensaios diretamente no equipamento, porém pude proceder à 

preparação de amostras e à preparação de fases móveis.  
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APRECIAÇÃO CRÍTICA E CONCLUSÃO 

No decorrer do estágio, executei algumas atividades de forma independente, 

sendo que as técnicas desenvolvidas foram explicadas inicialmente, e depois eu 

continuava a sua execução, sob supervisão dos analistas do sector. Em caso de qualquer 

dúvida, podia contar com o auxílio dos restantes analistas, que estiveram sempre 

disponíveis para qualquer ajuda e apoio. 

Sempre tive consciência da responsabilidade inerente à realização dos ensaios. 

Reconhecendo assim que o controlo de qualidade na indústria farmacêutica reveste-se 

de uma enorme importância, uma vez que permite assegurar todas as características dos 

medicamentos, garantindo a sua qualidade, eficácia e segurança.  

Todas as etapas da análise dos vários medicamentos são indispensáveis uma 

vez que garantem que o medicamento vai para o mercado nas suas melhores condições e 

de acordo com as especificações aprovadas.  

Ao longo do estágio, foi percetível que os ensaios de estabilidade permitem 

avaliar o comportamento de um medicamento ao longo do tempo, quando sujeito a 

determinadas condições de temperatura e humidade.  

Foi possível perceber que a determinação de pH, a pesagem e a análise com o 

espectrofotómetro de infravermelhos são os métodos mais frequentemente utilizados em 

laboratório. 
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ANEXO A –  ABSTRACT: DESENVOLVIMENTO E CARATERIZAÇÃO 

DE FORMULAÇÕES TÓPICAS CONTENDO NANOPARTICULAS DOS 

ÓLEOS ESSENCIAIS HELICHRYSUN ITALICUM  E DE THYMUS 

MASTICHINA 

Título: Desenvolvimento e caraterização de formulações tópicas contendo nanopartículas dos 

óleos essenciais de Helichrysum italicum e de Thymus mastichina 

Nome dos autores: Ana Crespo a, Melanie Filipe a, Filipa Vaz a, Márcio Rodrigues a,b, 

Maximiano Ribeiro a,b, Paula Coutinho a,b, André RTS Araujo a,c 

a CPIRN-UDI/IPG, Centro de Potencial e Inovação em Recursos Naturais, Unidade de 

Investigação para o Desenvolvimento do Interior, Instituto Politécnico da Guarda, Av. Dr. 

Francisco de Sá Carneiro, Nº 50, 6300-559 Guarda, Portugal 

b CICS-UBI, Centro de Investigação em Ciências da Saúde, Universidade da Beira Interior, Av. 

Infante D. Henrique, 6200-506 Covilhã, Portugal  

c LAQV/REQUIMTE, Departamento de Ciências Químicas, Faculdade de Farmácia, 

Universidade do Porto, Rua Jorge Viterbo Ferreira, 228, 4050-313 Porto, Portugal  

Introdução: Os óleos essenciais para o tratamento de doenças cutâneas tem sido uma prática 

usual dado que os compostos aromáticos podem ter várias finalidades terapêuticas. Em 

particular, o óleo essencial de Thymus mastichina apresenta propriedades antibacterianas e 

antifúngicas e no óleo essencial de Helichrysum italicum destacam-se as suas propriedades 

anti-inflamatórias. Desta forma, o desenvolvimento de novas abordagens biotecnológicas 

encapsulando os óleos essenciais em nanopartículas de modo a preservar a sua integridade e 

promover a sua libertação de forma controlada e a sua posterior incorporação em formulações 

dermocosméticas apresentam especial relevância na área da dermofarmácia.  

Objetivos: Desenvolver e caraterizar um gel com nanopartículas contendo óleo essencial de 

Helichrysum italicum e um creme com nanopartículas contendo óleo essencial de Thymus 

mastichina. 

Métodos: Os ensaios de caraterização realizados para as duas formulações incluíram a 

avaliação das características organoléticas, a determinação do pH, a análise reológica e da 

textura. Foram realizados testes de centrifugação (6 ciclos de 30 minutos a 3000 rpm) para 

avaliar preliminarmente a estabilidade das formulações. 

Resultados: Em relação às características organoléticas o gel apresenta um aspeto 

homogéneo, esbranquiçado e um odor a mentol, enquanto o creme apresenta um aspeto 

homogéneo, branco e um odor do conservante usado. O gel apresenta valores de viscosidade 

mais elevados que o creme. Em relação ao pH, firmeza, consistência, coesividade e 

espalhabilidade, o creme apresenta valores mais elevados do que o gel. Os ensaios de 
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centrifugação do gel e do creme permitem comprovar que não existe separação de fases após 

seis ciclos de centrifugação.  

Conclusão: O creme e o gel desenvolvidos mostraram apresentar caraterísticas favoráveis à 

sua potencial utilização com finalidades dermatológicas e cosméticas. 

Agradecimentos: Os autores agradecem o apoio financeiro da Fundação para a Ciência e 

Tecnologia/ Ministério da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior através de fundos nacionais e 

co-financiado pelo Fundo Europeu de Desenvolvimento Regional (FEDER) e pelo COMPETE 

2020, no âmbito do projeto “Desenvolvimento de aplicações dermobiotecnológicas com base 

nos Recursos Naturais da Região das Beiras e Serra da Estrela – Dermobio” com o nº 023925, 

apresentado no Aviso para Apresentação de Candidaturas n.º 02/SAICT/2016 – Projetos de 

Investigação Científica e Desenvolvimento Tecnológico (IC&DT) em Co-Promoção. 
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ANEXO B –  ABSTRACT: “EVALUATION AND STABILITY STUDIES 

OF TOPICAL GEL FORMULATIONS WITH HELICHRYSUM ITALICUM 

ESSENTIAL OIL-LOADED NANOPARTICLES” DO X IV ANNUAL 

CICS-UBI SYMPOSIUM 2019 
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ANEXO C –  ABSTACT “TOPICAL CREAM FORMULATION W ITH 

THYMUS MASTICHINA NANOPARTICLES: DEVELOPMENT, 

CHARACTERIZATION AND STABILITY EVALUATION” DO XIV 

ANNUAL CICS-UBI SYMPOSIUM 2019 
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ANEXO D - ABSTRACT “TOPICAL CREAM FORMULATION WITH 

HELICHRYSUM ITALICUM  AND THYMUS MASTICHINA  BASED ON 

CRÓ THERMAL WATER: DEVELOPMENT, CHARACTERIZATION 

AND STABILITY EVALUATION” DO III SIMPOSIO INTERNACIONAL 

DE TERMALISMO Y CALIDAD DE VIDA 

 




