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Contexto Regulatório Europa
As monografias da Farmacopeia Europeia dão respaldo
técnico e regulatório para as práticas adotadas pela
indústria europeia.
Passaremos por estes conceitos para entender estas
práticas!
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Contexto Regulatório na Europa
 Qualidade Matérias-Primas (Herbal Drugs, Herbal Preparations)

Determinados pela Ph.Eur.
(European Pharmacopoeia) ou pelas Farmacopeias Nacionais
 A Farmacopeia apresenta parâmetros de qualidade para a análise das
drogas vegetais e derivados em suas monografias e buscam definir
estes parâmetros com base no conhecimento científico mais recente.
 Assim o foco é o material de partida (droga vegetal) e não o produto
acabado, como uma forma de PREVENIR o uso de materiais de má
qualidade.
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Contexto Regulatório na Europa
 General monograph on Herbal Drugs

A droga vegetal obedece aos requisitos
para resíduos de pesticidas. Os
requisitos levam em conta a natureza da
planta e quando necessário, a preparação
na qual ela será usada, e
quando
disponível os dados completos do lote da
planta.
Ref. European Pharmacopeia- General Monographs- Herbal Drugs- Tests

07/09/2016

5

Contexto Regulatório na Europa
 General monograph on Extracts

Quando aplicável , como um entendimento do
resultado analítico da droga vegetal e o
conhecimento do processo de fabricação a análise
de pesticida (e...metais pesados, aflatoxinas,
qualidade microbiológica das amostras) no extrato
pode ser necessária.

Ref. European Pharmacopeia- General monograph Extracts- Tests
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Contexto Regulatório na Europa
Ou seja!!

A Indústria deve avaliar a necessidade da
investigação destes contaminantes no EXTRATO!
Se a droga vegetal atende aos requisitos de
qualidade da monografia farmacopeica, e se entende
que o processo não vai interferir, não há necessidade
de continuar a investigação, salvo exceções.
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Contexto Regulatório na Europa
 2.8.13 Pesticides Residues- Monograph
1) Resíduo de Pesticidas – Substâncias e Limites

A menos que indicado em monografia
específica, a droga vegetal deve seguir os
limites (mg/kg) estabelecidos na Tabela
2.8.13-1.
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A Ph Eur apresenta na
lista mais de 100
substâncias com 69
limites
estabelecidos
(limites para drogas
vegetais). Estas são
consideradas as
substâncias mais
frequentes.
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Contexto Regulatório na Europa
2) Para substâncias não listadas no item 2.8.13-1, existe o
Regulamento EC N°396/2005.

Assim, caso haja suspeita de outros pesticidas, existe esta
segunda fonte de busca.
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Contexto Regulatório na Europa
3)EC 396/2005 recomenda aplicar um limite de máximo
resíduo (MRL) de 0,01mg/kg. Este limite pode ser aplicado
quando o pesticida não é mencionado nem na lista da Ph.
Eur. (tabela 2.8.13.1) e nem na lista do EC 396/2005.
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Contexto Regulatório na Europa
4) Para substâncias não listadas na tabela 2.8.13-1 ou nos
textos do EU (European Union) e que ainda ultrapassam
o limite de 0,01 mg/kg... Há ainda a opção de usar a
seguinte fórmula para determinar o MRL para droga
vegetal ...
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Pesticide Residues 2.8.13 - Calculation

FAO = Food and Agriculturae Organization, Organização das Nações Unidas para Alimentação e a Agricultura.
WHO= World Health Organization, Organização Mundial da Saúde
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Pesticide Residues 2.8.13 – Calculation in Extracts
 Há orientação também em relação aos derivados vegetais (Herbal
drug preparations), assim os limites para pesticidas são calculados
usando a seguinte fórmula!!

Para Extratos com DER ( relação droga:extrato nativo) até 10:1

Onde MRL HD (maximum residue limit- herbal drug)= limite de resíduo de
pesticida máximo na droga vegetal dado na Tabela 2.8.13-1 ou nos
textos do EU ou calculado usando a formulação do slide anterior ( slide 12) .
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Pesticide Residues 2.8.13 – Calculation in Extracts
Para Extratos com DER (relação droga:extrato nativo) acima de
10:1

Onde:

• ADI (acceptable daily intake) = dose diária aceitável, conforme
publicado pelo FAO-WHO, em mg/kg de massa corpórea;
• M ( body mass) = Massa corpórea em quilogramas (60kg)
• MDD HP ( daily dose of the herbal drug preparation) = dose diária de
07/09/2016
extrato/derivado vegetal em kg.
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Pesticide Residues 2.8.13 – Calculation in Extracts
Exemplo prático
DEET: composto químico (N,N-dimetil-3-metilbenzamida) usado como
repelente de insetos, bem como na área de alimento.
-

Não consta nas listas
Ph.Eur. ou na EC 396/2005
Não há ADI publicado pela
FAO-WHO

MRL = 0,01 mg/kg, conforme
orientação EC 396/2005

Caso hipotético: se houvesse ADI publicado pela FAO (Ex. = 0,75
mg/kg - dado de literatura), teria-se a opção de determinar o MRL pelas
fórmulas, então…
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Pesticide Residues 2.8.13 – Calculation in Extracts
Exemplo prático – DEET (se ADI = 0,75 mg/kg)
Passiflora

Ginkgo

EMA: 0,5-2g, 1-4 vezes/dia da droga vegetal ou
equivalente em extrato seco

EMA: 750 mg/dia da droga vegetal
(TU) ou 240 mg/dia do extrato seco

Extrato: DERNAT 5-7:1 – 8 g DV ≈ 1300 mg ESNat

Extrato: DERNAT 35-67:1

Para Droga Vegetal:
MRL=

0,75 . 60
0,008 . 100

= 56,25 mg/kg

MRL=

0,75 . 60
0,00075 . 100

= 600 mg/kg

Para Extrato:
MRL= 56,25 . 6 = 337,5 mg/kg

MRL=

Pelo ADI (não-oficial), DEET seria considerado de baixo risco
Caso necessário, aplica-se a orientação geral MRL = 0,01 mg/kg

0,75 . 60
0,00024 . 100

= 1875,0 mg/kg
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Contexto Regulatório na Europa
Assim de forma geral...
1. Primeira fonte de pesquisa - Tabela 2.8.13.1 Ph Eur.
2. Não consta na lista da Ph Eur, consulta a EC 396/ 2005.
3. Não consta nas opções anteriores? Aplica-se MRL de
0,01 mg/kg.
4. Ou ainda, há a opção da fórmula indicada no item 2.8.13
da monografia da Ph Eur.
07/09/2016
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Contexto Regulatório na Europa
 A Ph. Eur. cita a lista 2.8.13.1, porém sabe-se que existem cerca
de 1650 pesticidas (Pesticide Manual 2003)! Apenas Cerca de 400 a
600 analitos podem ser detectados em laboratórios (gap de mais de
1000 substâncias!). O CQ não consegue analisar todos os
pesticidas!*
 Monitorar todas estas substâncias é impossível, novas substâncias
são frequentemente lançadas no mercado com essa finalidade!

Logo, necessário estabelecer uma prática viável!

*REF. Heavy metals, mycotoxins ans pesticides in herbalm drugs and extracs / WS June.2015 – Dr Micahel Schwarz-Phytolab
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Prática - Indústria de Insumos
 Exemplo
Modelo de Trabalho aplicado para contaminantes no geral*
Fluxo de
Amostragem
(Impurezas
Não Usuais)
TRIAGEM

Classificação
de Risco
Análise Total
(Impurezas
Frequentes)

Ref. Finzelberg GmbH &Co. KG.
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Prática - Indústria de Insumos
 Foco no trabalho PREVENTIVO!
 Obtenção de MPs com Boas Práticas de Agricultura - A Ph. Eur.
permite (item 2.8.13) uma redução no escopo analítico da droga vegetal
quando esta é cultivada/ coletada de acordo com BPA, juntamente com
um histórico conhecido.
 O próprio processo extrativo geralmente, contribui para uma redução
das impurezas.
 O conhecimento da planta, do processo, suas origens , tipos de
pesticidas, resultados analíticos, todos este histórico ao longo de anos
mostra o potencial de risco e possibilitou a criação deste procedimento.
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Prática - Indústria de Insumos
 Droga Vegetal

 Procedimento que determina um escopo analítico (tipo de análise e
frequência de acordo com o número de recebimentos no ano).
 Antes daquele lote/planta entrar neste fluxo de amostragem ele
passa por uma triagem, avalia-se um conjunto de informações
(origem, possíveis contaminantes que são usados, se são
impurezas consideradas usuais/frequentes ou não, se são
impurezas consideradas de baixo risco ou não, etc).
07/09/2016
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Prática - Indústria de Insumos
 Droga Vegetal

Fluxo de
Amostragem
(Impurezas
Não Usuais)
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Prática - Indústria de Insumos
EXEMPLO
 Capsicum fructescens L. - frutos

Análise Total
(Impurezas
Frequentes)

-

Origem: África, Ásia
Exemplo de droga vegetal que não entra no fluxo de
amostragem, analisa tudo sempre!
- Risco maior em relação aos demais.

Conclusão: Droga classificada como crítica,
assim o escopo de análises é o normal.
07/09/2016
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Prática - Indústria de Insumos
EXEMPLO

Fluxo de
Amostragem
(Impurezas
Não Usuais)

 Devil’s Claw (Harpagophytum procumbens/ H. zeyeri) - raiz
Origem: África (deserto)
75 lotes analisados (droga vegetal) em pesticidas

Resultados: todos satisfatórios.

Conclusão: Droga classificada como não-crítica, assim o escopo
de análises foi reduzido.
07/09/2016
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Prática - Indústria de Insumos

Assim, definindo o que é
crítico e não crítico,
foca-se no que tem
potencial de risco!
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Prática - Indústria de Insumos
 Derivado Vegetal

A investigação no derivado se faz necessária caso:
 A droga vegetal apresente-se acima dos limites.
 Exista o risco de enriquecimento destes contaminantes
no processo produtivo:
 DER ( relação droga: extrato nativo) alto;
 Solventes que favorecem a solubilização
destes
compostos
(ex.
solventes
lipofílicos - maior parte dos pesticidas são
lipofílicos)
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Prática - Indústria de Insumos
EXEMPLO
 Extrato Seco Kava Kava
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Prática - Indústria de Insumos
Desta forma se estabelece quais são os
derivados/extratos que se entende que
pode haver risco e nestes casos a
investigação é realizada.
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Cuidados importantes na análise de pesticidas!
 Laboratórios que analisam pesticidas precisam
especializados em produtos de origem vegetal;

ser

MATRIZ COMPLEXA
 Além da situação de
concentração
de
substâncias no caso do
derivado....

 Tem substâncias genuínas
que ocorrem naturalmente e
que podem em alguns casos
promover um “falso positivo”!

Logo, saber interpretar os resultados é muito importante!
*REF. Heavy metals, mycotoxins ans pesticides in herbalm drugs and extracs / WS June.2015 – Dr Micahel Schwarz-Phytolab
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Cuidados importantes na análise de pesticidas!

Além disso....
 Métodos complexos (vários tipos de substâncias que
exigem
multi-métodos); demandam tempo para
treinamento, especialização, equipe dedicada, prática!

*REF. Heavy metals, mycotoxins ans pesticides in herbalm drugs and extracs / WS June.2015 – Dr Micahel Schwarz-Phytolab
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Cuidados importantes - pesticidas!
 Área de conhecimento que
requer
laboratórios
qualificados
e
especializados em plantas e
seus derivados.

 Análise
em
Alimentos
e
Medicamentos/
Produtos
de
Origem Natural são diferentes e
exigem
especialidades
diferentes também!

Norma Brasileira: ISO/IEC 17025/2005
 Especifica requisitos gerais para a competência de laboratórios
de ensaio e calibração.
 O grande objetivo da norma é assegurar a emissão de
resultados confiáveis.
07/09/2016
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Conclusão!
 Os textos farmacopeicos mencionados (Ph. Eur.) dão suporte para
os procedimentos criados pelo modelo apresentado (prática
industrial).
 O conhecimento da planta, sua origem, pesticidas usados em cada
planta, processo, histórico criam uma base de dados pela indústria
de insumos que justifica a análise da droga conforme um plano de
redução no escopo de testes e ao mesmo tempo a continuação ou
não da investigação no derivado da droga.
 Com isso, cria-se uma rotina/procedimento com foco no potencial de
risco.
 A complexidade da matriz vegetal e das análises de pesticidas
exigem laboratórios qualificados e especializados para a avaliação
07/09/2016
destes compostos.
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Obrigada!
Eliana Martino Bufaino
Farmacêutica Industrial
Grupo Martin Bauer- Finzelberg

Telefone: (11) 4198 7545
E-mail: eliana.bufaino@martin-bauer-group.com.br

07/09/2016

35

Copyright and liability
We emphasise that the contents of this presentation constitute works subject to protection under the laws of copyright. Any reproduction,
dissemination, further processing or other use of the presentation, of the information and contents thereof, or of corresponding excerpts
thereof, shall be subject to our express consent.

The presentation was drawn up to the best of its authors’ knowledge and belief and is offered for information purposes. Absent further
agreement, any information or contents found therein shall serve as non-binding indications only and shall represent no promise or
pledge. The authors of the presentation cannot accept liability for damage that may arise as
a result of utilisation of the information and contents of which the presentation consists, unless information and contents

of which the presentation consists have been made part of a concrete agreement as between our customer and us.
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