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1. Obje�vo ou propósito
             1. Definir o procedimento para manipulação de gel filmógeno base

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. Procedimento operacional padrão para moldagem de filmes orodispersíveis.

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 exci-
pientes. (1)

6. Equipamentos necessários
             1. Balança eletrônica de precisão.
             2. Banho maria 
             3. Agitador mecânico (opcional)
             4. Banho de ultrassom (opcional)
             5. Estufa de secagem
             6. Molde para filmes orodispersíveis
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7. Materiais necessários
             1. Papéis ou recipientes para pesagem
             2. Cálice graduado calibrado e verificado
             3. Béqueres
             4. Espátulas de pesagem e de procedimento
             5. Bastões de vidro
             6. Seringas de 1 ou 3 mL (sem agulhas)

8. Componentes da formulação (todos em grau farmacêu�co ou melhor)
             • Polifil ®
             • Glicerina
             • Propilenoglicol
             • Etanol absoluto
             • Adoçante (Steoma�n ®, Sucralose, Sacarina, Ciclamato ou outros)
             • Mentol ou óleo essencial de menta
             • Manitol: 2% (opcional)
             • Aroma�zante (opcional)
             • Corante (opcional)
             • Conservante (Me�lparabeno ou benzoato de sódio) 
             • Água purificada

9. Formulação (todas as porcentagens expressas em p/v)
             • Polifil: 12 a 16% (�picamente 14%)
             • Glicerina: 1 a 2% (�picamente 1%)
             • Propilenoglicol :0,5 a 1% (�picamente 0,5%)
             • Etanol absoluto: 20 a 40%: (�picamente 20%)
             • Adoçante (Steoma�n ®, Sucralose, Sacarina, Ciclamato ou outros): 0,05%
             • Mentol ou óleo essencial de menta: 0,05%
             • Manitol: 2% (opcional)
             • Aroma�zante em pó (opcional): 0,1%
             • Corante (opcional): 2 gotas
             • Conservante (Me�lparabeno ou benzoato de sódio): 0,05%
             • Água purificada: qsp 100 mL
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10. Técnica de Preparação do gel filmógeno contendo o fármaco (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 um cálice, dissolva o mentol (ou óleo essencial de menta) e o conservante 
previamente pesados no etanol. 
             D. Adicione então a glicerina e o propilenoglicol ao cálice da etapa C, tomando o 
cuidado de transferir ambos quan�ta�vamente para o cálice da etapa C (se necessário, use 
o conteúdo do cálice da etapa C para lavar os recipientes que con�nham a glicerina e o 
propilenoglicol. 
             E. Adicionar cerca de 50 mL de água previamente aquecida entre 60 e 80 °C a um 
cálice calibrado. Opcionalmente, pode-se realizar o preparo com água não aquecida 
(20-25ºC).
             F. Aspergir o Polifil ao cálice da etapa E, misturando bem com agitação suave. 
             G. Muito lentamente, adicionar o conteúdo da etapa D na etapa F, misturando suave-
mente com auxílio de uma espátula.
             H. Adicionar o corante, o adoçante e outros adjuvantes ao cálice da etapa G, mistu-
rando bem entre cada adição. 
             I. Completar o volume do cálice da etapa H com água purificada e misturar suave-
mente até completa homogeneização.
             J. Cobrir o 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. 
             K. Acondicionar em frascos de vidro âmbar hermé�cos, sob refrigeração, por até 14 
dias. Antes de u�lizar, re�rar da refrigeração. 
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11. Acondicionamento: Em frascos de vidro âmbar, herme�camente fechados

12. Rotulagem: Gel Filmógeno Base. Valido até… (rotular também com outras informa-
ções conforme procedimento de rotulagem de bases preparadas na farmácia ou equivalen-
te). Sugere-se um prazo de validade de 14 dias sob refrigeração.

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