
Como processar os frascos de vidro para garantir a segurança e eliminar o problema 

da delaminação e da ruptura com o processo de liofilização 

 

 

Antonio Estevez, director tecnico de Ompi Monterrey 
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Delaminação do vidro 

Frascos para liofilização 
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O que é o vidro? 

  
 

• O vidro é um material inorgânico, transparente ou translúcido, duro e 

quebradiço à temperatura ambiente, obtido por fusão de uma mistura de 

sílica com carbonatos de potássio ou sódio, e pequenas quantidades de 

outras bases, e que pode ser administrado a diferentes cores por adição de 

óxidos metálicos;   

• É usado para fazer recipientes, materiais de construção, lentes de óculos, 

recipientes para os diferentes tipos de embalagens farmacêuticas, entre 

outros. 
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Preferências farmacêuticas 

 

• O vidro foi e continua sendo o material preferido para embalagem primária 

farmacêutica. A razão principal é que, sendo um material inerte, impede que, 

por exemplo, gases ou outras substâncias voláteis passem através da parede 

de vidro, atingindo o medicamento. No entanto, existem diferentes tipos de 

vidro.  

 

• O vidro farmacêutico para embalagem primária deve cumprir inúmeras 

exigências definidas na regulamentação em vigor, farmacopeias ou normas 

internacionais. Nas farmacopeias, o vidro é classificado em tipos de I a III. O 

tipo I apresenta o mais alto nível de qualidade e embalagens feitas deste 

tipo como, por exemplo, seringas, ampolas e frascos de vidro. Os tipo II e III, 

geralmente, são usados para fins veterinários e cosméticos. 
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 Como se produz  e qual é a 

composição do vidro?  
 

 

Basicamente, o princípio da fabricação de vidro manteve-se inalterado desde a sua 

criação, pois as principais matérias-primas e temperaturas de fusão não foram 

modificadas. No entanto, as técnicas têm sido transformadas para conseguir um 

processo de produção mais acelerado, e os pesquisadores têm desenvolvido vários 

compostos para combiná-los com a matéria-prima e assim variar as propriedades físico-

químicas, de modo que seja possível ter uma ampla gama de vidros para aplicações 

diferentes. 

 

O vidro, que é feito em um reator de fusão, onde se aquece uma mistura que geralmente 

se consiste em areia de sílica (argila) e óxidos de metais em pó ou granulo seco. No 

processo de fusão se forma um líquido viscoso e a massa torna-se transparente e 

homogênea a temperaturas mais elevadas que 1000°C. Quando é retirado do reator, 

o vidro adquire uma rigidez que permite a sua formação e manipulação. Controlando a 

temperatura de esfriamento, evita-se a desvitrificação ou cristalização. 
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Processo Ompi 

Nosso objetivo é reduzir o risco 

empresarial do cliente, assegurando 

a estabilidade e a segurança da 

formulação farmacêutica em nossos 

frascos durante toda a vida útil e 

aumentar o rendimento da 

produção de nossos clientes durante 

suas fases operacionais. 
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Departamento 

Técnico 

Qualidade 

Laboratório 

Operações 

Para definir a melhor configuração do 

frasco em termos de parâmetros 

Para fornecer suporte e documentação 

regulamentar 

Para apoiar o cliente e as operações 

com testes e análises 

Para assegurar as condições corretas de 

fabricação 

Processo Ompi: projetado para a qualidade 
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SPAMI desenvolve 

todas as nossas linhas 

de conformação para 

podermos ter um 

controle total do 

processo 

Processamento do frasco 

São necessários 

tratamentos para 

aumentar a estabilidade 

da formulação em 

frascos durante a vida 

útil  

Estamos 

desenvolvendo novos 

sistemas para controlar 

a qualidade 

dimensional e 

cosmética 

Tratamentos 
Tecnologia 

interna 

100% 

Controles 

por câmera 
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Frasco | Passos tecnológicos e principais benefícios para os clientes 

CONTROLES 

COSMÉTICOS 

POR CÂMERA 

2. CONFORMAÇÃO 
DO VIDRO 

3. PÓS-CONFORMAÇÃO 

4. FORNO DE RECOZIMENTO 
DE TÚNEL 

1. CARREGADOR DE 
TUBOS DE VIDRO 

6. EMBALAGEM 
FINAL 

CONTROLES 

DIMENSIONALES 

POR CÂMERA 

CONTROLES 

DIMENSIONALES 

POR CÂMERA 

video 

Ompi_vials_public.mp4
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Fases de conformação 

Tubo de vidro 

(aquecimento) 
Conformação do 
gargalo/ombro 

Separação Conformaçã

o do fundo 

Frasco 
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Tolerâncias dimensionais rigorosas 

Tolerâncias dimensionais rigorosas equivale a elevada confiabilidade e 

segurança durante as fases críticas, como as operações de enchimento, 

tampagem e crimpagem. 

Para medicamentos liofilizados, é fundamental um formato muito preciso do 

fundo a fim de garantir o processo de liofilização. 

GARGALO OMBRO FUNDO 
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Como garantimos tolerâncias rigorosas? 

As ferramentas de conformação são projetadas 

para reduzir tolerâncias e manter sua precisão 

durante longos ciclos de conformação.  

Os controles dimensionais por câmeras instaladas 

durante o processo de conformação e na linha 

pós-conformação garantem a fabricação correta 

dos recipientes. 

ESTABILIDADE 

DO PROCESSO 

MELHORAMENTO 

CONTÍNUO DA 

TECNOLOGIA 
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Manuseio suave: para preservar a resistência mecânica 

o Para evitar o contato entre vidros 

o Para evitar/minimizar o contato metal/vidro 

o Manuseio suave dos frascos 

Manuseio preciso 
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Frascos para liofilização 

 

Fabricação de recipientes | Processo de 

conformação de frascos 
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Delaminação do vidro:  
um desafio bem conhecido para a indústria farmacêutica 

• Conscientização de 

partículas de vidro em 

injetáveis 

• Recolhas de produto 

• Carta de aviso da FDA 

2010 

• Recomendação da 

FDA aos fabricantes de 

medicamentos 

 

2011 
• Aumento das recolhas 

de produto 

• Recomendações USP 

<1660> sobre os 

testes para prever a 

delaminação do vidro 

2012-2014 

•  Pesquisa, caracterização e 

reprodução do fenômeno 

2010 

•  Pesquisa de diferentes matérias-

primas e da sulfatagem 

•  Recomendações para prevenção 

da delaminação do vidro 

•  Definição de um protocolo 

completo de teste de delaminação 

 

2011 
•  Procedimento padronizado 

de avaliação dos riscos 

•  Avaliação térmica de nosso 

processo de conformação 

controlado 

 

2012-2016 

FDA 

OMPI &  

SG Lab 
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A primeira etapa é sempre a formação de uma camada 

alterada   

OH
- Quando os frascos são 

enchidos com a preparação 

líquida, essa camada está 

sujeita a uma forte 

reidratação e inchamento 

Delaminação 

Zona 
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Fatores que afetam a delaminação dos 

vidros farmacêuticos 
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Introdução à solução Ompi 

Processo melhorado em 

abordagem 6-Sigma 

Otimização do ciclo térmico 

com processo de conformação 

de baixo calor/energia 

Método de teste qualitativo 

Processo otimizado de fabricação dos 

frascos com um produto de qualidade 

superior do ponto de vista químico  

Frascos 

LDP 
(Baixa propensão 

para 

a delaminação) 
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Produção de recipientes de tubo de vidro 

bottom_forming_vials.mp4
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Resultados do processo melhorado e otimizado da Ompi para 

prevenir e minimizar o risco de delaminação 
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Solução Ompi: 

propensão 

reduzida para a 

delaminação 

 

Atenuação do 

risco de 

delaminação 

Maior 

segurança do 

paciente 

 

Maior 

estabilidade do 

medicamento 

durante o prazo 

de validade 
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Delaminação do vidro 

Fabricação de recipientes | Processo de 

conformação de frascos 
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Conceito geral de liofilização 

A liofilização, também conhecida como desidratação por congelação ou criodessecação, é 

um processo de desidratação usado normalmente para preservar um material perecível ou para 

tornar o material mais adequado para ser transportado. A liofilização consiste na congelação do 

material e na redução da pressão circundante para permitir que a água congelada no material 

efetue a sublimação do estado sólido diretamente para o estado gasoso. 

Cortesia da GEA Process Engineering Inc. 
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Conceito geral de liofilização 

Após as fases de liofilização, os recipientes são primeiro enchidos e pré-fechados e 

finalmente fechados e selados: 
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Características do frasco 

A troca térmica ocorre principalmente através do contato do 

fundo do frasco com a camada do liofilizador. 

 

Um fundo plano aumenta a eficiência do liofilizador: 

 

o necessidade de menos potência  

o poupança de energia 

o duração mais curta do ciclo 

  
 



41 

Tubular vs. Moldado 

Uma concavidade pequena ajuda a troca de temperatura graças ao espaço vazio 

reduzido da base. 

 

A uniformidade da espessura do vidro permite uma melhor distribuição do calor, 

melhorando a qualidade global do bolo final. 

Frasco tubular Frasco moldado 
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BLOW-BACK 

Glass vials: Blow-Back & Special Features 

► Blow Back ring is used 

where special or long 

stoppers are needed.  

 

 

► It helps the stability in 

the pre-stoppering 

phase and kept the 

stopper in position 

once inserted 

► OMPI can produce a whole range of rings 

starting from the standard Inner Lip to 

special Blow Back design for specific 

applications 

 

► This feature is available for all the collar 

design (standard collar, sealing bead, 

screw neck, etc. ….) 

SPECIAL INNER LIP INNER LIP 
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Glass vials: Blow-Back technology 
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Glass vials: Blow-Back 

EU BB 

US BB 

Most popular in Europe 

and US. Best sealing. 

Can fit any vial.  

Do not prevent pop-off 

Difficult to mold, not 

always efficient.  

Free moulds only in US.  



Agradeço a vossa atenção! 


