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1. Obje�vo ou propósito
             1. Definir o procedimento para manipulação de filmes orodispersíveis.

2. Responsabilidade 
             1. Farmacêu�co.
             2. Técnicos do laboratório de semissólidos.

3. Abrangência e cópias
             1. Laboratório de semissólidos (ou laboratório de sólidos conforme o caso)
             2. O original deverá ser man�do no setor de documentação e a cópia devera ser 
man�da no laboratório de semissólidos em arquivo ou pasta apropriados.

4. Procedimentos Operacionais Padrão diretamente relacionados
             1. POP ODF-001, POP ODF-003

5. Definição
             1. Filme Orodispersível: Forma farmacêu�ca sólida que consiste em uma película fina 
e alongada, contendo uma dose única de um ou mais princípios a�vos, com ou sem 
excipientes. (1)

6. Equipamentos necessários
             1. Balança eletrônica de precisão.
             2. Banho maria
             3. Agitador mecânico (opcional)
             4. Banho de ultrassom (opcional) 
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7. Materiais necessários
             1. Papéis ou recipientes para pesagem
             2. Cálice graduado calibrado e verificado
             3. Béqueres
             4. Almofariz e pis�lo
             5. Espátulas de pesagem e de procedimento
             6. Bastões de vidro

8. Componentes da formulação (todos em grau farmacêu�co ou melhor)
             • Substância farmacêu�ca a�va
             • Gel Filmógeno Base, em temperatura ambiente, devidamente homogeneizado.
                 i. Caso o gel se apresente viscoso demais em temperatura ambiente, aquecer até 
40 ºC em banho maria.
             • Aroma�zante (opcional)
             • Adoçante (opcional)
             • Corante (opcional)

9. Formulação (todas as porcentagens expressas em p/v)
             • Substância farmacêu�ca a�va: conforme prescrição
             • Adoçante (Steoma�n ®, Sucralose, Sacarina, Ciclamato ou outros): 0,05%
             • Etanol absoluto (opcional): qs
             • Mentol ou óleo essencial de menta: 0,05%
             • Aroma�zante em pó (opcional): 0,1%
             • Corante (opcional): 2 gotas
             • Gel Filmógeno Base: qsp 100 mL
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10. Técnica Incorporação do Fármaco no Gel Filmógeno (para obter 100 mL).
             A. Calcular as quan�dades de todos os componentes de acordo com a quan�dade 
total a ser preparada.
             B. Pesar ou medir todos os componentes.
             C. Em almofariz de vidro, triturar o a�vo até que passe por um tamis 60 (esta etapa 
pode ser omi�da caso a substância a�va já esteja com granulometria mais fina ou microni-
zada).
             D. Adicionar ao almofariz o corante, aroma�zante e adoçante (opcionais).
             E. Levigar o conteúdo do almofariz suavemente com q.s. do gel filmógeno base. Ao 
levigar evite a incorporação de ar, movimentando o pis�lo suavemente. 
                  I. Não levigar com propilenoglicol, glicerina, DMSO, PEG 400 ou óleo mineral. Caso 
estas substâncias sejam usadas para levigar haverá desestabilização do filme. 
                  II. Caso haja necessidade de levigação com algum solvente, u�lize etanol absoluto, 
ou água purificada ou uma mistura de ambos. Não ultrapasse 5 mL de levigante. 
             F. Após levigar, adicione cerca de 20 mL de gel filmógeno base ao almofariz e misture 
bem. 
             G. Transferir quan�ta�vamente o conteúdo do almofariz para um cálice graduado de 
100 mL ou um béquer previamente calibrado, lavando o almofariz com pequenas porções 
de gel filmógeno base se necessário. Misturar bem entre cada adição, evitando a incorpora-
ção de ar. 
             H. Adicionar aos poucos o gel filmógeno ao cálice ou béquer graduado até completar 
o volume, misturando bem entre cada adição e evitando a incorporação de ar.
             I. Uma vez completado o volume, cálice com filme de PVC e levar ao banho maria 
por cerca de 15 a 20 minutos, a fim de que se eliminem as bolhas de ar. Opcionalmente, 
este procedimento pode ser executado em banho ultrassônico por 5 a 10 minutos. 
             J. Moldar os filmes conforme procedimento específico. 
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11. Acondicionamento: N/A

12. Rotulagem: N/A

13. Referências
             1. ANVISA. Vocabulário Controlado de Formas Farmacêu�cas
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