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RESUMO
O estudo da estabilidade acelerada tem como finalidade garantir a qualidade do medicamento,
pois irá avaliar quais mudanças podem ocorrer nos ativos com o decorrer do tempo, quando
os mesmos são expostos a condições forçadas de armazenamento. Esta pesquisa teve como
objetivo estudar a estabilidade acelerada de duas formulações magistrais e uma industrial de
cetoconazol xampu e determinar suas condições de armazenamento e acondicionamento.
Trata-se de um estudo descritivo-experimental de abordagem quali-quantitativa. As amostras
foram obtidas em farmácias magistrais e farmácia comercial, todas identificadas,
respectivamente, como M1, M2 e R1 e subdividas cada qual, em A, B, C, as mesmas foram
mantidas em suas embalagens originais e armazenadas em diferentes condições de
temperatura. As amostras A foram mantidas em temperatura ambiente a 25°C, as amostras B
em estufa, a 40°C e a C na Janela, sob a luz solar, por 90 dias. Para a caracterização da
estabilidade, foram avaliados os aspectos organolépticos, pH e densidade. De acordo com os
resultados obtidos, verificou-se que apenas as amostras A, armazenadas em temperatura
ambiente, mantiveram-se dentro dos padrões permitidos pela Farmacopeia Brasileira V, todas
as demais, sofreram alterações quanto ao seu pH, cor, odor e aspecto, sendo as amostras B,
tanto as magistrais quanto a industrial, as que sofreram maiores alterações, em todas as
análises realizadas. Concluindo assim que o cetoconazol é um fármaco muito instável a altas
temperaturas e radiação solar, sendo necessário mantê-lo em sua embalagem original e
acondiciona-lo em temperatura ambiente e longe da luz para que o mesmo não venha sofrer
alterações quanto à sua formulação e eficácia.
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