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Até que a vacina contra a Covid-19 esteja disponível, as regras e abordagens de 
higiene devem, entre outras coisas, ajudar a assegurar que o menor número pos-
sível de pessoas seja infectado. Além disso, é importante que o sistema imunoló-

gico do corpo também seja protegido por vacinas, como as atualmente disponíveis contra 
a gripe, durante a estação fria. A vacina contra a gripe, assim como as vacinas atualmen-
te em desenvolvimento para a proteção contra a Covid-19, são frequentemente colocadas 
nos chamados frascos de injeção ou frascos para injetáveis feitos de vidro de borossilica-
to tipo 1, também conhecidos como "vials" (frascos para injetáveis).

Como as vacinas podem ser armazenadas e administradas em segurança

Frascos e seringas para vacinas 

Prontos para a vacina 
contra o coronavírus

A Gerresheimer se prepara para o lança-
mento no mercado das vacinas contra o 
coronavírus. As primeiras entregas de 
frascos de injeção a fabricantes farma-
cêuticos, que no futuro encherão suas 
substâncias ativas neles, terão início nes-
te trimestre. As entregas serão aceleradas 
em 2021. A Gerresheimer pretende for-
necer mais de um terço da necessidade 
total prevista de 2-3 bilhões de frascos.

A Gerresheimer também produz seringas 
e dispositivos de administração de medi-
camentos que podem ser usados para 
administrar vacinas e outros medicamen-
tos.

No outono e no inverno, a temporada da 
gripe está no seu auge. E a cada ano a ques-
tão é se a onda de gripe voltará a atacar. 
Talvez a vacinação contra a gripe nunca tenha 
sido tão importante e útil como neste ano. 
Vacinas e medicamentos devem ser envasados 
e embalados para que possam ser adminis-
trados de forma segura e estéril. Isto é feito 
principalmente em frascos para injetáveis e 
seringas feitas de vidro, porque o vidro é par-
ticularmente de baixa reação e impermeável. 
Este material é, portanto, muito adequado 

para o armazenamento, que é um aspecto 
importante para as vacinas. A Gerresheimer 
é especializada no desenvolvimento e produ-
ção de frascos para injetáveis, se-
ringas, muitos outros materiais de 
embalagem primária e também 
sistemas de ad-
ministração e 
está bem po-
sicionada em 
todo o mun-
do. 
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Os frascos de injeção Gerresheimer, também 
conhecidos como frascos para injetáveis Gx®, 
são o padrão internacional para embalagem 
primária de medicamentos parenterais que 
também incluem vacinas. A grande demanda 
mundial de frascos para injetáveis é fabricada 
em locais do Grupo Gerresheimer na Europa, 
América e Ásia para os clientes da indústria 
farmacêutica, de acordo com altos padrões 
de qualidade. A Gerresheimer já recebeu mui-
tas encomendas de frascos para medicamen-
tos e vacinas contra a Covid-19. 

Frascos para injetáveis Pharma Plus
exceder o padrão

Os frascos de injeção Pharma Plus foram de-
senvolvidos para exceder os requisitos da 
indústria farmacêutica em dimensões críticas 
e qualidade cosmética. Os frascos são fabri-
cados com a mais recente tecnologia e veri-
ficados usando a tecnologia de processamen-
to de imagem durante a fabricação.

Frascos para injetáveis Gx® Elite 
Extremamente estáveis  e 

livres de defeitos cosméticos
Um frasco para injetáveis Gx® Elite é um re-
cipiente sem falhas (defeitos cosméticos abai-
xo de 100 mícrons) com duas a três vezes a 
força, uma alta capacidade de processo (Cpk) 
para características críticas e uma resistência 
à delaminação aprimorada. Gx® Elite é um 
desenvolvimento de produto que excede to-
dos os requisitos de mercado conhecidos para 
um frasco de injeção tipo 1. 

Frascos para injetáveis Gx® RTF
Esterilizados e prontos para 

o enchimento 
Os frascos de injeção Gx® RTF feitos de vidro 
de borossilicato tipo I são modelados de acor-
do com as diretivas cGMP, lavados em sala 
limpa, embalados em bandejas ou ninho e 
banheira e esterilizados. A Gerresheimer ofe-
rece suas próprias configurações de embala-
gem, mas também o conhecido formato de 
embalagem Ompi Ez-fill®. 

Três concretizações mun-
diais salvaram a maioria 
das vidas no período pós-
-guerra: antibióticos, cam-
panhas antitabagismo e 
vacinas. As vacinas moder-
nas são seguras e bem 

toleradas. Elas protegem a pessoa vacinada, 
bem como todos os seres humanos contra 
muitas doenças infecciosas através da imuni-

Os especialistas da Gerresheimer falam sobre suas embalagens primárias 
para vacinas e medicamentos:

Frascos para injetáveis Gx® – prontos para encher, 
seguros e rapidamente disponíveis

A Gerresheimer produz os frascos para 
todos os tamanhos, de acordo com os 
padrões internacionais e os requisitos das 
farmacopeias. Todos os frascos para inje-
táveis Gerresheimer (Standard, Pharma-
-Plus, Gx® Elite e Gx® RTF) são fabricados 
e inspecionados utilizando tecnologia de 
última geração e tecnologia de processa-
mento de imagem. O fator decisivo é o 
nível de qualidade da especificação acor-
dada. A Gerresheimer pode usar seus 
sistemas de câmera para uma ampla va-
riedade de parâmetros com ou sem tole-
râncias restritas e para níveis de qualida-
de diferentes, também conhecidos como 
AQLs (níveis aceitáveis de qualidade). 

dade de grupo alcançada com as vacinações 
em massa. Além dos frascos para injetáveis, 
a partir dos quais uma substância ativa deve 
primeiro ser retirada para uma seringa plás-
tica descartável antes da injeção, as seringas 
fáceis de usar e prontas para uso têm sido 
usadas há muitos anos para vacinação. Aqui, 
médicos e enfermeiros têm consideravelmen-
te menos trabalho a fazer na preparação da 
injeção do que com os frascos para injetáveis. 
A dose já está preparada para injeção na se-
ringa. 

Seringas de vidro de 1 ml são frequentemen-
te utilizadas para vacinação contra a gripe. O 
formato padrão de 1 ml é uma seringa bas-
tante curta com um corpo relativamente vo-
lumoso. Na maioria dos casos, as seringas são 
equipadas de fábrica com uma ampliação de 
plástico grampeado no apoio do dedo para 
melhor manuseio, o que também evita que a 
haste do punção seja puxada acidentalmente 
para fora ("backstop"). As vacinas são geral-
mente injetadas intramuscularmente, uma 
agulha correspondente ("25G, 5/8 polega-
das") muitas vezes já está integrada, de modo 
que não é necessário um passo adicional na 
preparação para a injeção. Se as agulhas fo-

"Para a imunização básica 
das crianças, as vacinas são 
usadas para proteger con-
tra difteria, tétano, tosse 
convulsa, poliomielite, Ha-
emophilus influenzae b 
(Hib) e hepatite B. Essas 

vacinas são frequentemente preenchidas em 
seringas prontas para uso. Pneumovax 23 é 
uma vacina pneumocócica. As doses indivi-
duais também são preenchidas aqui, por 
exemplo, em frascos para injetáveis. Como 
regra geral, quando são necessários frascos, 
são usados os frascos para injetáveis padrão 
ou Pharma Plus. Dependendo das exigências 
de qualidade e das instalações de enchimen-
to do cliente, a Gerresheimer também pode 
oferecer frascos para injetáveis de vidro Gx® 
Elite ou Gx® RTF."

Bernd Zeiss
Head of Global Technical Support  
Gx Solutions & Syringe Systems

rem escolhidas livremente, estão disponíveis 
seringas Luerlock onde, dependendo do pa-
ciente e da região do corpo, podem ser fixa-
das cânulas descartáveis adequadas para a 
injeção. 

Lothar Haaf
Director Product Management 

Vials & Ampoules Europe 
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Novo: Seringas Gx RTF®  
agora também disponíveis  
com tampa de fechamento  

twist-off Gx TWILC®

A tampa de fechamento integrada consiste 
em dois componentes: um componente de 
elastômero, disponível em várias formulações, 
e uma tampa rígida de plástico translúcido. 
O componente de elastômero é inserido na 
tampa plástica e enroscado com um adapta-
dor Luer-Lock. A tampa completa é então 
pré-montada sobre a seringa. Em comparação 
com os sistemas tradicionais de fechamento 
Luer Cone, esta solução oferece um fecha-
mento com maior estabilidade e, como tal, 
uma proteção adicional para o conteúdo. O 
sistema de fechamento Twist-Off é adequado 
para uma ampla gama de substâncias ativas: 
vacinas, ácido hialurônico, bem como subs-
tâncias ativas biotecnológicas e viscosas. Está 
em conformidade com a norma ISO 1140-7 
e se adapta perfeitamente às seringas Gx 
RTF®. Em uma primeira fase, a Gerresheimer 
irá oferecer as seringas Luer Lock de 1,0 ml 
long e 1,0 ml short com a tampa de rosca 
integrada. Outros formatos se seguirão. 

A tampa de fechamento é firmemente enros-
cada na seringa Gerresheimer Luer Lock para 
evitar uma remoção acidental da tampa. A 
conhecida função Twist-Off oferece ao pes-
soal médico uma maior facilidade de uso sem 
comprometer a integridade da própria serin-
ga. A superfície texturizada facilita a remoção 
da tampa. "Combinamos nossas seringas com 
componentes de sistema cujos principais ob-
jetivos são a facilidade de uso e segurança", 
explica Manfred Baumann, Global Executive 
Vice President Sales & Marketing, Adminis-
tration & TCC, Member of the Management 
Board, Gerresheimer Regensburg GmbH. "A 

nova tampa de fechamento SG ITC se adap-
ta perfeitamente a isto". Sob o nome Gx® 
TWILC (Twistable Integrated Luer lock closu-
re) a Gerresheimer fornece seringas já equi-
padas com a tampa de fechamento que pode 
ser processada nas linhas de enchimento 
existentes. As bandejas de 100 orifícios (ni-
nhos) são embaladas em um tanque e este-
rilizadas com gás de óxido de etileno (EtO). 

As seringas Gerresheimer Gx RTF® Luerlock  

com a nova tampa de fechamento twist-off  

Gx® TWILC (Twistable Integrated Luer Lock Clo-

sure) nos tamanhos 1,0 ml long e 1,0 ml short

A tampa de fechamento integrada consiste  

em dois componentes: um componente de  

elastômero, disponível em várias formulações,  

e uma tampa rígida de plástico translúcido.

No futuro, a Gerresheimer também oferecerá as seringas  

Gx RTF® da empresa com a tampa de fechamento twist-off  

SG ITC (Integrated Tip Cap) do Stevanato Group. 

Com esta tecnologia que é frequentemente procurada no mercado, 

a Gerresheimer está acrescentando à sua linha uma solução  

de sistema particularmente fácil de usar para seringas Luer Lock. 

"Combinamos nossas 

seringas com componentes 

de sistema cujos,  

principais objetivos são  

a facilidade 

de uso e segurança."

Maior segurança e facilidade de uso 
para o pessoal médico 
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Novos serviços de laboratório e regulatórios 
para clientes do setor biotecnológico

A Gx® Biological Solutions oferece serviços melhorados 
para embalagens primárias farmacêuticas nos EUA e na Europa

A Gerresheimer expande seu amplo portfólio 
de produtos, soluções e serviços para empre-
sas de biotecnologia para incluir serviços es-
senciais de laboratório e de aprovação. Téc-
nicos especializados em laboratório e uma 
equipe experiente de outros especialistas 
oferecem estes serviços nos dois centros de 
inovação e tecnologia em Bünde (Alemanha) 
e Vineland (Nova Jersey, EUA). 

A Gx® Biological Solutions oferece um serviço 
abrangente para empresas de biotecnologia 
nas áreas de desenvolvimento de produtos 
de embalagens primárias e soluções de ad-
ministração de medicamentos, testes materiais 
e funcionais e suporte regulatório abrangen-
te. A parceria com a Gerresheimer encurta o 
tempo de colocação no mercado das empre-
sas farmacêuticas, minimiza os riscos e eco-
nomiza recursos. 

"Com seu novo laboratório e serviços de apro-
vação, nossos centros de inovação e tecno-
logia para vidro aliviam nossos clientes de um 
grande trabalho no longo caminho para a 
aprovação", afirma Stefan Verheyden, Global 
Vice President da equipe Gx® Biological So-
lutions.

Centro de Inovação  
e Tecnologia de Vidro,  

Bünde (Alemanha)

O novo centro está localizado no local de 
produção de seringas de vidro, frascos de 
injeção e carpules em Bünde. A gama de ser-
viços oferecidos inclui serviços de laboratório 
e serviços regulatórios de especialistas em 
aprovação para DMF III (Drug Master File) e 
a nova MDR (Medical Device Regulation). O 
aconselhamento sobre produtos é fornecido 
pelos especialistas em produtos e materiais 

relevantes. Eles se dedicam à especificação 
correta e fornecem assistência com questões 
de preenchimento e acabamento. As análises 
químicas ajudam a identificar o melhor ma-
terial de embalagem primária, com ênfase 
especial no vidro, tungstênio, adesivos, óleo 
de silicone e polímeros. Se necessário, também 
são desenvolvidos e adaptados desenvolvi-
mentos e propostas de projetos específicos 
do cliente para criar soluções inteligentes. 
Testes e análises subsequentes podem ser 
realizados ao longo de toda a cadeia de valor 
do desenvolvimento de medicamentos. Aná-
lises de materiais e partículas, testes de ex-
tratáveis e lixiviáveis, testes de vazamento, 
testes de interação de medicamentos e reci-
pientes, testes de envelhecimento, volume 
residual e conselhos específicos de preenchi-
mento e acabamento e testes de estabilidade 
orientadores são apenas alguns exemplos dos 
serviços de última geração que a Gerresheimer 
oferecerá. 



NOVEMBRO DE 2020 5 

UPDATE.32

BIOLOGICAL SOLUTIONS

Ao mesmo tempo, a Gerresheimer ampliou 
o alcance do centro de inovação e tecnologia 
existente para vidro em Vineland (NJ, EUA) 
através de uma oferta de serviços estendida 
similar àquela planejada para a unidade de 
Bünde. Além das capacidades existentes da 
ciência dos materiais, será acrescentada uma 
gama abrangente de testes funcionais. O 

agrupamento das capacidades de desenvol-
vimento com laboratório dedicado e serviços 
regulamentares para embalagens primárias 
como frascos de injeção e carpules feitos de 
vidro tem vantagens claras quando se trata 
de reduzir significativamente o tempo de co-
locação no mercado. Na Vineland, especia-
listas e engenheiros especializados em tecno-

logia do vidro trabalham em um ambiente que 
incentiva a colaboração através de escritórios 
abertos, salas de projeto, laboratório e reu-
niões. Este ambiente também permite a co-
laboração interativa com os clientes no local. 
O Centro de Inovação foi o primeiro deste 
tipo para o negócio de embalagens primárias 
de vidro da Gerresheimer e foi construído ao 
lado da fábrica da Vineland em 2019. Desta 
forma, o Centro de Inovação desenvolve e 
testa novos produtos e processos nas imedia-
ções de uma instalação de produção e pode 
incorporar o know-how operacional dos en-
genheiros desta fábrica. Além disso, as outras 
unidades de produção americanas da Ger-
resheimer também podem utilizar o serviço. 
Ele compreende uma análise detalhada do 
material de embalagem primária; por exemplo, 
o material, superfícies e funções dos frascos 
de injeção são testados e análises químicas 
são realizadas. Além disso, a Gerresheimer 
apoia e auxilia seus clientes com regulamen-
tação, documentação oficial e registro.

Centro de Inovação e Tecnologia de Vidro, 
Vineland (NJ, EUA) 

Além disso, é mantido em reserva um serviço 
de amostras com os formatos de recipientes 
mais frequentemente utilizados para o de-
senvolvimento biofarmacêutico, para que os 
clientes possam responder rapidamente às 
exigências urgentes do mercado. O portfólio 
inovador da Gerresheimer também inclui fras-
cos de vidro reforçado (tanto em formatos 
não estéreis como prontos para o enchimen-
to), seringas sem silicone, dispositivos de 
segurança, também em formatos pré-mon-
tados, esterilizados e aninhados (Gx® RTF), e 
outros materiais inteligentes de embalagem 
primária.

A ampla gama  

de serviços oferecidos pelos  

centros de inovação e  

tecnologia encurta o tempo  

necessário para o lançamento 

no mercado de produtos  

biofarmacêuticos.

8.
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"Processos e tecnologias globalmente padro-
nizados nos permitem produzir de forma 
flexível, local e sustentável. Isto também inclui 
a otimização das rotas de aquisição e trans-
porte para nossos clientes", diz Jens Friis, Vice 
President Europe & Latin America na Primary 
Plastic Packaging, responsável pelas vendas. 
"Para a embalagem de dexametasona, for-
necemos recipientes de 100 ml de dexame-
tasona com tampas". Ele explica que já em 
dezembro de 2019 a primeira ferramenta foi 
transferida com sucesso para a Dinamarca 
para a unidade de produção em Vaerloese, a 
fim de poder abastecer os mercados europeus 
locais de forma otimizada.

Dexametasona contra a Covid-19 
em caixas de comprimidos  

embaladas pela Gerresheimer

PRIMARY PACKAGING PLASTICS

A Gerresheimer está bem posicionada como 
especialista em embalagens primárias farma-
cêuticas para o acondicionamento da subs-
tância ativa. Mesmo no início da pandemia 
do coronavírus, a empresa respondeu com 
flexibilidade aos pedidos de seus clientes de 
recipientes para enchimento de gel desinfe-
tante para as mãos. Os fatores de segurança 
de aquisição, gerenciamento da cadeia de 
fornecimento e tempos de produção clara-
mente definidos são fatores decisivos para 
que a Gerresheimer alcance uma alta satisfa-
ção do cliente no serviço de saúde das pes-
soas.

Esta é o recipiente plástico DB39  

da Gerresheimer na qual são colocados os  

comprimidos de dexametasona para o  

tratamento de 19 doentes com Covid em  

estado grave.

A Gerresheimer foi encomendada por um cliente bem conhecido  

para produzir recipientes plásticos nos quais a substância  

ativa dexametasona deve ser envasada. Segundo um estudo,  

o ingrediente ativo pode reduzir a mortalidade de pessoas que  

estão gravemente doentes com Covid 19. Somente recentemente,  

a revista médica e outros meios de comunicação relataram  

que a Organização Mundial da Saúde (OMS) havia solicitado um  

aumento na produção da substância ativa dexametasona. 

A dexametasona é uma substância ativa 
do grupo dos corticosteroides. Os corti-
costeroides influenciam o metabolismo, 
o equilíbrio hídrico e eletrolítico, os siste-
mas cardiovascular e nervoso, entre outras 
coisas. Eles são bem conhecidos na prá-
tica médica e são utilizados, por exemplo, 
em distúrbios imunológicos.

De acordo com as recomendações da Or-
ganização Mundial da Saúde (OMS), do-
entes com Covid-19 em estado crítico 
devem ser tratados sistematicamente com 

Dexametasona 

certos corticosteroides. As análises mos-
traram que a dexametasona pode reduzir 
a taxa de mortalidade em doentes com 
Covid-19 em estado grave. Ela não com-
bate o vírus em si, mas trava a reação 
muitas vezes excessiva do sistema imuno-
lógico.

Um exemplo proeminente é o presidente 
americano Donald Trump, que foi tratado 
com dexametasona enquanto esteve in-
fetado com a Covid-19. 
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Na Gerresheimer há atualmente uma crescen-
te demanda por recipientes plásticos no for-
mato americano para o mercado europeu. A 
fim de poder abastecer o mercado europeu 
de uma maneira que economize tempo e 
energia no futuro, a Gerresheimer transferirá 
a produção dos recipientes para a Europa para 
a fábrica de Haarby, na Dinamarca.

"A sustentabilidade tem muitas facetas para 
nós e para nossos clientes. Não se trata ape-
nas do que produzimos, mas também de como 

Com o DropControl, a Gerresheimer desen-
volveu um novo tipo de conta-gotas oftálmi-
cas para medicamentos modernos de baixa 
viscosidade, que impede o fluxo descontro-
lado do medicamento durante a aplicação. 

"Muitas pessoas precisam de gotas oftálmicas 
regularmente. Como tal, é importante que 
estes frascos funcionem de forma confiável 
e fácil até a última gota. Com o DropControl, 
agora é ainda mais fácil do que antes", diz 
Niels Düring, Global Executive Vice President 
na Primary Packaging Plastics.

O DropControl permite evitar o gotejamento 
descontrolado do recipiente durante a dosa-
gem. A parte externa da pipeta foi apenas 
ligeiramente modificada para este fim, en-
quanto a parte interna recebeu uma peça de 
inserção que é conectado à parte externa. 

Frascos conta-gotas para 
todos os volumes convencionais

O DropControl é produzido para os diversos 
frascos conta-gotas tipos A, C, E e F pela 
Gerresheimer sob condições de sala limpa nos 
tamanhos de 5, 10, 15 e 30 ml. O frasco e o 
conta-gotas são feitos de LDPE, a tampa em 
HDPE.

Devido ao aumento da demanda, os recipientes Triveni são produzidos no padrão americano 

com vedação por indução para uso no mercado europeu diretamente na Dinamarca. 

A produção de recipientes  

plásticos americanos também  

começou na Europa

Distribuição de  
gotas oftálmicas ainda 

mais precisa  
com o DropControl 

PRIMARY PACKAGING PLASTICS

Como especialista para a indústria farma-
cêutica, a Gerresheimer oferece uma am-
pla gama de soluções em embalagens 
para produtos sólidos, líquidos e oftálmi-
cos. Nossas marcas líderes, Duma®, Dudek 
™ e Triveni, para formas farmacêuticas 
sólidas, nossas garrafas PET da marca edp 
para líquidos e nossas aplicações oftálmi-
cas são todas parte de nossa abrangente 
e inovadora linha de produtos. Nossa 
ampla gama de produtos padrão inclui 
uma ampla gama de recipientes e tampas, 
garrafas PET, colírios, sprays nasais, ato-
mizadores e inúmeros desenvolvimentos 
personalizados.

O DropControl evita o gotejamento  

descontrolado do recipiente durante a  

aplicação. Para este fim, a parte  

interna recebeu uma peça de inserção que  

está conectada à parte externa. 

e onde. Criar melhores oportunidades para 
rotas de abastecimento mais curtas é um 
ponto importante porque economiza tempo, 
dinheiro e energia. Por esta razão, produzimos 
nosso tipo de recipientes americanos, que até 
agora produzimos na Índia para todo o mer-
cado mundial, com efeito imediato também 
para os requisitos europeus na Europa", diz 
Niels Düring, Global Executive Vice President 
na Gerresheimer Primary Plastic Packaging.

A Gerresheimer 

assume a responsabilidade  

pela radiação gama

Como um serviço prolongado, a Ger-
resheimer também oferece radiação gama 
por empresas parceiras selecionadas e 
especializadas após a produção de reci-
pientes, mediante solicitação.

Área farmacêutica
Embalagens primárias

em plástico

O especialista em embalagens  
primárias em plástico

https://www.gerresheimer.com/en/products/pharmaceutical-primary-packaging/bottles-containers-made-of-plastic.html
https://www.gerresheimer.com/en/products/pharmaceutical-primary-packaging/bottles-containers-made-of-plastic.html
https://www.gerresheimer.com/en/products/pharmaceutical-primary-packaging/bottles-containers-made-of-plastic.html
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O modelo sucessor ecológico do inalador 
Respimat® comprovado pode ser equipado 
com até seis cartuchos de substâncias ativas 
em sucessão, garantindo assim menos des-
perdício e uma pegada de CO2 substancial-
mente reduzida ao longo do ciclo de vida do 
produto. A Gerresheimer desenvolveu o mó-
dulo da carcaça para o novo inalador e cons-
truiu as ferramentas pré-série e em série, bem 
como os dispositivos automáticos pré-série e 
em série. A produção em grandes séries tam-
bém é realizada pela Gerresheimer. 

A Gerresheimer desenvolveu e 

produz o módulo da carcaça do

Respimat® reutilizável

A Gerresheimer foi comissionada pela Boehringer Ingelheim  

com o desenvolvimento e produção em larga escala do módulo da 

carcaça para a nova geração de inaladores Respimat®.

O Respimat® é um inalador solidamente com-
provado para o tratamento de doenças res-
piratórias. Os pacientes com doenças pulmo-
nares crônicas, tais como DPOC, usam 
diariamente drogas broncodilatadoras para 
aliviar sua condição. O consumo de inalado-
res é correspondentemente alto, e eles geral-
mente têm que ser substituídos depois que a 
substância ativa tiver sido usada. Por esse 
motivo, a Boehringer Ingelheim decidiu de-
senvolver uma nova versão reutilizável do 
Respimat®. O novo desenvolvimento do ina-
lador leva em consideração o feedback dos 
pacientes. No que diz respeito à ergonomia 
do Respimat®, a maneabilidade foi melhora-
da através da ampliação da carcaça e tornan-
do o visor de dose mais fácil de ler.

Tarefa para a Gerresheimer: 

desenvolvimento e produção do do módulo 

da carcaça do inalador Respimat® reutilizável 
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Até agora, as ferramentas de moldagem 
por injeção foram mantidas e otimizadas 
na fábrica da Gerresheimer em Dongguan 
(China). Desde a certificação segundo a DIN 
ISO 9001 em julho de 2020, a empresa 
agora também constrói ferramentas com-
pletas lá. Desta forma, a Gerresheimer se 
torna mais independente dos fabricantes locais 
de ferramentas e pode oferecer a constru-
ção profissional e econômica de ferramen-
tas de moldagem por injeção aos seus clien-
tes, através dos seus próprios recursos.

Nas instalações de Dongguan, uma equipe 
de 8 colaboradores produziu protótipos de 
ferramentas para nossos clientes. Também 
a manutenção e otimização das ferramen-
tas ainda faz parte da oferta de serviços. 
Além disso, ferramentas para a produção 
em série na Ásia, Europa e EUA são agora 
fabricadas lá. "Com a gama ampliada de 
produtos na fabricação de ferramentas, 
estamos nos adaptando às necessidades de 
nossos diversos segmentos de clientes. No 
mercado de tecnologia farmacêutica e mé-
dica, são necessárias ferramentas rapida-

Produção de ferramentas Gerresheimer 
certificada na China

Especialista em tecnologia médica expande sua gama de serviços na Ásia

MEDICAL DEVICES

mente disponíveis e de baixo custo para star-
t-ups e projetos de desenvolvimento. Agora 
oferecemos a solução certa para exatamente 
isto", diz Manfred Baumann, Global Execu-
tive Vice President Sales & Marketing, Admi-
nistration & TCC, Gerresheimer Medical Sys-
tems.

A fábrica de ferramentas em Dongguan se vê 
deliberadamente não como um concorrente, 
mas como um complemento à gama mais 
abrangente de serviços na unidade alemã em 
Wackersdorf. Embora possam ser construídas 
aí ferramentas altamente complexas e fre-

quentemente utilizadas para a produção 
em massa de tecnologia farmacêutica e 
médica, a gama de serviços na China é li-
mitada a ferramentas de complexidade 
média. Pelo contrário, o que distingue a 
fábrica de ferramentas em Dongguan é a 
combinação dos padrões de qualidade ale-
mães com a velocidade e os preços atrativos 
da unidade chinesa.

A Gerresheimer já começou em 2018 a re-
organizar seu departamento de manutenção 
e otimização de ferramentas na fábrica de 
produção do sul da China, em Dongguan, 
em um departamento de construção de 
ferramentas de plena capacidade. Em 2019 
foi possível começar a preparar a descrição 
do processo, que é um pré-requisito para a 
certificação de acordo com a norma de ges-
tão de qualidade DIN ISO 9001. A auditoria 
de certificação ocorreu então em maio de 
2020 – pela primeira vez em um procedi-
mento online devido à pandemia do coro-
navírus. Com efeito a partir de 19 de julho 
de 2020, o sistema de gestão de qualidade 
da unidade é agora certificado pela DQS.

Instalações de montagem do novo módulo

da carcaça do Respimat® reutilizável

O principal desafio no desenvolvimento e 
industrialização do produto foi o fato de que 
o novo inalador deveria estar disponível em 
grandes quantidades imediatamente após seu 
lançamento no mercado. Assim, a Gerreshei-
mer teve que fazer uma transição imediata 
da fase de desenvolvimento para uma produ-
ção robusta em série de alto volume. Para 
lidar com o cronograma apertado, a fase de 
desenvolvimento e a criação do equipamen-

to para produção de alto volume avançaram 
em paralelo. As fundações foram inicialmen-
te lançadas com ferramentas de baixo con-
sumo e processos semi-automatizados, com 
os quais o desenvolvimento de ferramentas 
de alto consumo e processos totalmente au-
tomatizados para produção em massa de alto 
volume pôde então ser iniciado imediatamen-
te. Desta forma, o desenvolvimento do equi-
pamento da série já pôde ser iniciado 10 

meses antes da qualificação do projeto ser 
concluída. Outro fator decisivo para o suces-
so do projeto foi a disponibilidade de uma 
instalação interna de produção em sala limpa 
para pequenas séries, o que permitiu que as 
amostras fossem testadas prontamente sob 
condições reais.

Uma abordagem baseada no risco foi utiliza-
da para dar o salto para a produção em larga 
escala, garantindo o controle sistemático de 
todos os riscos no processo de fabricação. 
Devido a esta abordagem de desenvolvimen-
to robusta, todos os testes funcionais foram 
aprovados imediatamente durante a qualifi-
cação do projeto das ferramentas de baixa 
ocupação e mais tarde durante a implemen-
tação das ferramentas da série de alta ocu-
pação. A produção em série em grande vo-
lume também vem funcionando sem 
problemas há vários meses.



NOVEMBRO DE 202010

UPDATE.32

Competências  
interligadas – tudo a partir 

da mesma fonte

A Sensile Medical AG, subsidiária da Gerres-
heimer, é especialista em plataformas de dis-
tribuição de medicamentos com capacidades 
digitais, eletromecânicas e eletrônicas. A 
empresa desenvolveu uma microbomba nova 
e patenteada que forma o núcleo dos dispo-
sitivos de microinfusão. Os clientes se bene-
ficiam da afiliação da Sensile com a Gerreshei-
mer, pois podem obter tudo de uma única 
fonte: desde a ideia inicial, passando pelo 
desenvolvimento, até ao "drug delivery devi-
ce" (dispositivo de administração de medica-
mentos) acabado, tudo isto é apoiado por 
especialistas competentes. Isso economiza 
tempo, dinheiro e recursos. "Para os nossos 
clientes, as competências da Gerresheimer e 
da Sensile Medical são combinadas de forma 
ideal. Tudo vem de uma única fonte, por assim 
dizer: plástico, embalagem primária e tecno-
logia de microbomba com sistema eletrônico 
e rede de drug delivery devices", afirma o Dr. 
Oliver Haferbeck, Global Senior Vice President 
Innovation and Advanced Technologies e CEO 
da Sensile Medical AG. 

Drug Delivery Devices  
com microbombas da Gerresheimer
Desenvolvimento e produção simples, rápidos e com economia de recursos

SOLUÇÕES DE PLATAFORMA

Dosagem pequena,  
segura e altamente  

precisa

A SenseCore é pequena e permite a dosagem 
segura, fácil e altamente precisa de medica-
mentos líquidos para o tecido subcutâneo: 
em casa e em viagem, mas sempre com ab-
soluta confiabilidade. Ao utilizar mecanismos 
de acionamento avançados, a microbomba 
pode atender diferentes requisitos para perfis 
de administração específicos. Este alto grau 
de flexibilidade torna os dispositivos de mi-
croinfusão compatíveis com muitos medica-
mentos diferentes. Como a bomba de pistão 
rotativa integrada consiste de apenas duas 
peças plásticas, ela pode ser produzida a bai-
xo custo. A bomba SenseCore é projetada de 
tal forma que somente a válvula necessária 
esteja aberta em um determinado momento. 
Quando ambas as peças da bomba estão pa-
radas, ambas as válvulas são sempre fechadas 
simultaneamente. Esta característica propor-
ciona dupla segurança contra o fluxo livre. 

As soluções de produtos podem ser adaptadas a uma grande variedade de terapias,  

medicamentos e embalagens primárias.

Soluções de produtos  
para diferentes  

terapias

A micro bomba alternativa rotativa é ofere-
cida em uma ampla gama de soluções de 
plataforma personalizada, que, comparada 
aos dispositivos convencionais, permite a in-
jeção altamente precisa do medicamento 
durante todo o período de administração. É 
possível a administração de alguns microlitros 
em 24 horas, até 5 ml por minuto. O perfil 
de administração pode ser fixo ou específico 
para o paciente, sendo que o paciente pode 
administrar pequenas quantidades adicionais 
do medicamento, os chamados bolus, se ne-
cessário. Alguns dispositivos, que são equi-
pados com um gesso adesivo e podem ser 
aplicados discretamente, por exemplo, no 
abdômen, não têm visor e também são ca-
racterizados pelo fato de que a cânula tipo 
agulha, sempre invisível ao paciente, penetra 
automaticamente na pele quando a bomba 
é ativada e é retraída novamente após a ad-
ministração do medicamento. As soluções de 
produtos podem ser adaptadas a uma grande 
variedade de terapias, medicamentos e em-
balagens primárias.

A terapia com bombas de adesivo é um mé-
todo prático de administração de medicamen-
tos. Especialmente pacientes com doenças 
crônicas como diabetes, arritmia cardíaca, 
doença de Parkinson se beneficiam destes 
dispositivos pequenos e práticos, porque lhes 
permitem cuidar de si mesmos de forma in-
dependente, assim como viver e organizar 
sua vida diária com significativamente menos 
restrições do que antes. Os dispositivos podem 
ser usados diretamente no corpo, sem a ne-
cessidade de conectar tubos, e a cânula ou 
agulha é inserida automaticamente. Os dis-
positivos frequentemente têm taxas de admi-
nistração programáveis que permitem uma 
adaptação muito flexível e racional às neces-
sidades dos pacientes.



NOVEMBRO DE 2020 11 

UPDATE.32

Um conceito duplo 
e sustentável 

Para atender às expectativas das empresas 
farmacêuticas com relação à sustentabilidade, 
as soluções de produto da Sensile seguem o 
conceito duplo de subunidades descartáveis 
e recicláveis. Isto protege o meio ambiente e 
reduz os custos de terapia. Todos os elemen-
tos que entram em contato com o medica-
mento e o paciente são descartados após o 
uso, enquanto que a subunidade de maior 
qualidade com motor, bateria e unidade de 
controle eletrônico e, eventualmente, o visor, 
são reutilizados.

Monitoramento  
cômodo através de  

serviços digitais

A conectividade Bluetooth para smartphones 
e computadores facilita a integração da uni-
dade de bombeamento em aplicativos móveis 
e outros serviços digitais. Ele permite a fácil 
configuração da terapia, o monitoramento 
conveniente da terapia atual e o controle da 
terapia em tempo real através do aplicativo 
móvel.

Preparar todos os 
desafios juntamente 

com o cliente

Em conjunto, todos os requisitos para os dis-
positivos são preparados a fim de proporcio-
nar o maior benefício possível tanto para o 
paciente quanto para todos os outros inter-
venientes. Com seus especialistas em uma 
grande variedade de campos, a Gerresheimer 

SOLUÇÕES DE PLATAFORMA

o f e re c e 
internamen-
te todas as etapas 
da cadeia de valor 
agregado a partir de uma 
única fonte: desde o desenvolvi-
mento até o dispositivo de administra-
ção acabado para a administração subcutâ-
nea dos medicamentos correspondentes. Os 
especialistas em tecnologia de microbombas 
estão envolvidos em um estágio inicial do 
desenvolvimento de medicamentos e terapias 
nas empresas farmacêuticas. Em um "Lab 
Day" nas instalações do cliente ou na Sensile 
em Olten (Suíça), a tecnologia de entrega e 
suas possibilidades são apresentadas em de-
talhe, e a interação entre fluido e bomba 
(desempenho e compatibilidade) é inicialmen-
te testada. 

A marca do cliente 
no foco

Os designers industriais e desenvolvedores de 
produtos da Gerresheimer criam vários pro-
jetos de dispositivos. O objetivo declarado é 
apresentar ao cliente propostas de soluções 
sob medida que reflitam de forma ideal sua 
marca e as necessidades de seu grupo-alvo. 
Eles desenvolvem conceitos de projeto e ope-
ração dentro da estrutura da engenharia de 
usabilidade e avaliam ambos no curso dos 
estudos de usabilidade de acordo com a 
IEC62366. 

Produção mundial

Os especialistas em plásticos da Gerresheimer 
na Alemanha, EUA, República Tcheca, Mace-
dônia do Norte, Brasil e China desenvolvem 
e produzem as peças plásticas para os dispo-
sitivos que atendem às exigências do merca-
do e dos usuários, bem como a implementa-
ção compatível com o plástico em grandes 
séries. Os equipamentos operacionais para as 
peças plásticas e sua montagem são desen-
volvidos e construídos em nossa própria cons-
trução de ferramentas e máquinas especiais. 
Nossa própria produção em pequena série 
em sala limpa classe 8 de acordo com a DIN 
EN ISO 14644-1 produz amostras de desen-
volvimento, amostras clínicas e lotes de esta-
bilidade. 

A Gerresheimer oferece 
tudo a partir da mesma fonte – 

incluindo a embalagem  
primária necessária para as  

bombas de adesivo

Produção em série 
em todo o mundo

As capacidades de produção estão disponíveis 
na Europa, nos EUA e na Ásia para produção 
em grande série. Escusado será dizer que a 
Gerresheimer também se compromete com 
o mais sofisticado acabamento de produtos 
ao mais alto nível de qualidade, bem como 
de embalagem e logística. O pacote comple-
to da Gerresheimer complementa o forneci-
mento das embalagens primárias necessárias 
para os dispositivos. Com seu conceito de 
serviço completo, a Gerresheimer é o parcei-
ro ideal tanto para start-ups como para em-
presas da Fortune 500. 
 
"Graças aos especialistas em eletrônica, sof-
tware e hardware da Sensile, novas oportu-
nidades se abrem para a Gerresheimer Medi-
cal Systems. Agora também podemos falar 
com nossos clientes sobre dispositivos de 
administração de medicamentos com serviços 
eletrônicos e digitais", explica o Dr. Oliver 
Haferbeck.
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Para os especialistas farmacêuticos e de saú-
de em todo o mundo, a sustentabilidade é 
um dos cinco pilares estratégicos da empresa. 
A celebração de contratos com empresas de 
abastecimento para o fornecimento de ele-
tricidade ecológica certificada é mais um 
passo para reduzir as emissões e utilizar os 
recursos da maneira mais eficiente possível.

Como uma empresa de produção ativa em 
todo o mundo, a Gerresheimer tem uma gran-
de responsabilidade para com seus produtos, 
clientes, pacientes, funcionários, parceiros, 
fornecedores, comunidades e para com o 
meio ambiente. A sustentabilidade com foco 
na ecologia, economia e questões sociais está, 
portanto, firmemente ancorada à filosofia da 
empresa. Face ao avanço da mudança climá-
tica, a Gerresheimer está intensificando seus 
esforços para melhorar continuamente a 
energia, o consumo e a gestão de emissões 
de suas unidades de produção. Uma vez que 
a empresa utiliza grandes quantidades de 
energia na fabricação de seus produtos, há 
muitos anos que a Gerresheimer tem coloca-
do o foco de sua estratégia de sustentabili-
dade no uso eficiente da energia e na pre-
venção de emissões.

A Gerresheimer muda 
gradualmente para eletricidade verde

SUSTENTABILIDADE

As unidades de produção de eletricidade na Alemanha e na República Tcheca 
são abastecidas com eletricidade de fontes de energia renováveis

Uma alavanca crucial aqui é o uso de eletri-
cidade proveniente de fontes de energia re-
nováveis. "Decidimos expandir nossos con-
tratos existentes com as empresas de 
abastecimento e, no futuro, obter 100 % de 
nossas necessidades de fontes de energia 
renováveis", explica Oliver Burgel (Global 
Executive Vice President Operations, Procu-
rement, HR & Quality, Management Board, 
Gerresheimer Regensburg GmbH). Os certi-
ficados de eletricidade verde (garantias de 
origem) estão em conformidade com a 
Diretiva da UE atualmente aplicável 
sobre o uso de energia de fontes 
renováveis e são gerenciados 
pelo Registro de Garantia 
de Origem da Agên-
cia Federal do 
Meio Am-
biente.

Desde 1 de junho de 2020 que a Gerresheimer fornece às unidades de Wackersdorf,  

Pfreimd e Horšovský Týn eletricidade que é gerada 100 % a partir de energias renováveis, 

com ênfase na energia hidrelétrica. 
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Descarbonização 
da indústria

Este "forno do futuro" é um marco funda-
mental no caminho rumo a uma economia 
de baixo carbono e, como tal, rumo a uma 
embalagem de vidro neutra para o meio am-
biente. Será o primeiro forno híbrido oxicom-
bustível de larga escala do mundo a ser ali-
mentado por 80 % de eletricidade renovável. 
Ele substituirá em grande parte as atuais 
fontes de energia fóssil e reduzirá as emissões 
de CO2 em 50 %.

Projeto piloto

Pela primeira vez, a indústria adotou uma 
abordagem colaborativa na qual 20 fabrican-
tes de recipientes de vidro mobilizaram recur-
sos para trabalhar e financiar um projeto 
piloto. Com isto, conseguimos provar que o 
conceito funciona.

"A sustentabilidade é um objetivo estratégi-
co importante, e a redução de nossa pegada 
de carbono desempenha um papel funda-
mental para isso. Por isso, este projeto é ou-
tro passo importante para nós e para toda a 
indústria no caminho para uma maior susten-
tabilidade e eficiência. Estamos felizes por 
contribuir com nossa ampla experiência no 
processo de fusão do vidro e esperamos po-
der utilizar a nova tecnologia dentro de alguns 
anos", afirma Andreas Kohl, Global Senior 
Vice President Operations, Technics and Qua-
lity Moulded Glass.

A Gerresheimer participa do desenvolvimento 

de um novo tipo de forno híbrido para  

reduzir as emissões de CO2

O marco mais importante 
para o setor do vidro

A indústria já utiliza fornos elétricos em várias 
de suas 150 unidades de produção de vidro em 
toda a Europa, mas estes são utilizados ape-
nas em pequena escala e exclusivamente para 
a produção de vidro transparente utilizando 
novas matérias-primas e, portanto, contêm 
muito pouco ou nenhum vidro reciclado. A 
nova tecnologia tornará possível produzir 
qualquer cor de vidro em tanques de fusão 
de mais de 300 toneladas por dia, utilizando 
uma alta proporção de vidro reciclado. 

Preservação de recursos 
na Gerresheimer 

Em sua fábrica em Momignies, Bélgica, a Ger-
resheimer já opera um forno aquecido 100 
% de forma elétrica com capacidade ligeira-
mente inferior para a produção de embalagens 
cosméticas em vidro transparente e opala. 
Desde há cerca de dez anos que o vidro reci-
clado, o chamado vidro PCR (vidro reciclado 
pós-consumo), tem sido usado aqui. Durante 
este tempo, Momignies conseguiu aumentar 
sucessivamente a proporção de vidro PCR para 
mais de 40 %, reduzindo assim o consumo de 
energia. A Gerresheimer utiliza tradicionalmen-
te uma alta proporção de vidro fundido para 
muitos de seus vidros fundidos, uma estraté-
gia que dá uma importante contribuição para 
a conservação dos recursos e redução de emis-
sões. O uso de vidro reciclado também ajuda a 
preservar os recursos naturais, porque o vidro 
é feito de areia de quartzo, carbonato de sódio, 
óxido de cálcio, dolomita, feldspato, potássio 
e óxido de ferro para coloração.

"Nossas instalações de produção já estão 
entre as mais modernas do mundo. As ma-
térias-primas e recursos são utilizados da 
maneira mais eficiente possível, enquanto 
métodos e ferramentas padronizados para 
processos otimizados e de baixa emissão de 
resíduos são utilizados ao longo de toda a 
cadeia de valor para alcançar melhorias con-
tínuas."

Kohl está confiante que a Gerresheimer se 
aproximará de seu objetivo de reduzir as emis-
sões de CO2 em cada tanque construído, pois 
a tecnologia aperfeiçoada ajuda a economizar 
energia e a reduzir as emissões de CO2.

Leia o artigo detalhado da entrevista  

com Andreas Kohl na Glass Worldwide,  

setembro/outubro de 2020, 

Factory spotlight: Innovative investments match 

stringent customer requirements, página 40–44. 

A Gerresheimer faz parte de um projeto de toda a indústria para  

a construção do primeiro grande forno elétrico híbrido de vidro, que 

funciona com 80 % de eletricidade verde. Neste projeto sob o  

patrocínio da European Container Glass Federation FEVE, empresas  

do setor estão se reunindo pela primeira vez para construir em  

conjunto o forno de vidro do futuro.

"As preocupações e ameaças 
ambientais relacionadas à  

mudança climática nos motivam  
a melhorar nossa gestão 

de energia, recursos e emissões 
de forma constante", 

afirma  
Andreas Kohl. 
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NOTÍCIAS SOBRE O PESSOAL

Birgit Heindl tornou-se 
Senior Plant Director 
Pfreimd Medical Systems 
a 2 de setembro de 2020.

Birgit Heindl ingressou na 
Gerresheimer em Pfreimd 

a 1 de janeiro de 2012 como Manager Pro-
duction Unit. De 1 de agosto de 2014 a 2 
de setembro de 2020 ela foi Gerente de 
Qualidade na unidade de Pfreimd. Birgit 

Birgit Heindl é Senior Plant Director Pfreimd Medical Systems

Desde 7 de outubro de 
2020 que Ron Malawy 
é Senior Plant Director 
Skopje Medical Sys-
tems, na Macedônia do 
Norte. Ron Malawy in-
gressou na Gerreshei-

mer em 2015 como Plant Director Peach-
tree City Medical Systems e tornou-se 
President and CEO da fábrica em 2019. 
Antes disso, trabalhou em várias funções 
como Plant Manager e Project Manager 
para a MWV nos EUA, México, China e 
Espanha. Outros cargos foram o de Ope-
rations Manager Liquid Products na Gol-
den State Foods e o de Operations Ma-
nager na Organic Milling Company. 

Ron Malawy é 

Senior Plant Director Skopje 

Medical Systems 

Desde 1 de novembro 
de 2020 que Volker  
Ritzert é o Global Vice 
President Syringes Me-
dical Systems.

Neste novo cargo, ele é 
responsável por todo o negócio global de 
seringas na Gerresheimer, ou seja, Sales 
e Business Development a nível global, 
em cooperação com o departamento de 
Operations. O rápido crescimento do mer-
cado de seringas de pré-preenchimento 
desempenha um papel especial em nossa 
estratégia de crescimento. Sob o coman-
do de Volker Ritzert, este segmento inde-
pendente será fortemente expandido.

Volker Ritzert foi Diretor Geral da empre-
sa automotiva ABL-TECHNIC Group GmbH 
desde 2018. Antes disso, ele foi Diretor 
Geral e Director Operations, Sales and 
Services da Lechner AG. Ocupou ainda 
outros cargos de direção sênior nas em-
presas automotivas Valeo, Faurecia e Bro-
se. Ele começou sua carreira como Tech-
nical Director na Heinze & Co. Volker 
Ritzert é engenheiro de processos diplo-
mado no Instituto de Tecnologia de Karl-
sruhe.

Volker Ritzert é 

Global Vice President  

Syringes Medical Systems

Além de seu cargo an-
terior como Senior Plant 
Director Peachtree City 
Medical Systems, Fred 
Howery também é Pre-
sidente e CEO da uni-
dade de MDS em Pea-

chtree City desde 12 de outubro de 2020. 

Fred Howery juntou-se à Gerresheimer no 
verão de 2019 como Senior Plant Director 
Peachtree City Medical Systems. Antes 
disso, ele trabalhou como Operations 
Manager na Comar. Anteriormente, foi 
Operations Manager na DentalEZ e na 
Medplast e Plant Manager na Anholt Te-
chnologies.

Fred Howery é o novo  

Presidente e CEO da unidade de 

produção em Peachtree City 

Desde 1 de julho de 2020 que Georg Scheele é 
Technical Director Essen Moulded Glass. Em 10 
de agosto de 2020, ele assumiu a direção da 
fábrica como Technical Director juntamente com 
Andreas Kohl, Global Senior Vice President Ope-
rations Moulded Glass. Antes de se juntar à 
Gerresheimer Essen, Georg Scheele trabalhou 

como diretor da divisão de fundição na Trimet Aluminium em 
Essen. Antes disso, trabalhou na Aluminiumiumwerke Wutöschin-
gen, onde seus postos mais recentes foram chefe da divisão de 
fundição de parafusos, controle de qualidade e chefe de divisão 
de controle de processos e desenvolvimento de produtos.

Georg Scheele é 

Technical Director Essen Moulded Glass

O Dr. Jürgen Unruh, Senior Plant Director Essen 
Moulded Glass, se aposentou a 10 de agosto 
de 2020. Após uma longa carreira na indústria 
de mineração, Jürgen Unruh assumiu a admi-
nistração de nossa fábrica de Moulded Glass em 
Essen em 2011 e desenvolveu com sucesso a 
fábrica desde então. Durante este período, foram 

concretizadas duas grandes construções de tanques em 2013 e 
2019, a introdução de robôs de embalagem, o fortalecimento da 
tecnologia de vidro tipo II e a melhoria sustentável do balanço 
ambiental. 

Heindl criou com sucesso a organização de 
qualidade para o futuro, acompanhou pro-
ativamente projetos de qualidade (por exem-
plo, redução do Cost of non Quality) e, 
juntamente com sua equipe e o departa-
mento de produção, conseguiu reduzir sig-
nificativamente as reclamações dos clientes. 
Antes de sua entrada na Gerresheimer, ela 
ocupou vários cargos na KRONES AG, in-
cluindo o de COO na China. Birgit Heindl é 
formada em engenharia mecânica.
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Desde 1 de outubro de 2020 que o Dr. Oliver Haferbeck é Global Senior 
Vice President Innovation and Advanced Technologies e CEO Sensile 
Medical AG. Anteriormente, Oliver Haferbeck foi CEO e fundador da 
empresa de consultoria timpact GmbH. Entre 2016 e 2018 ele foi Prin-
cipal European Markets na empresa de tecnologia médica Senseonics. 
Antes disso, ele foi Diretor Geral da Roche Diabetes Care Deutschland 
GmbH de 2012 a 2016. Além da divisão de bombas e sensores, ele 

gerenciou com sucesso a organização de distribuição alemã e desenvolveu os produtos 
na direção de redes, digitalização e inteligência artificial. Ele começou sua carreira na 
Deutsche Bahn, de 1998 a 2012, onde desempenhou várias funções de gestão em marke-
ting e estratégia corporativa.

Oliver Haferbeck

Nova Leadership Team em Advanced Technologies

NOTÍCIAS SOBRE O PESSOAL

WEB & EVENTOS

Kay Rohn é Senior 
Plant Director Tettau 
Moulded Glass desde 
1 de julho de 2020. 
Ele é Technical Direc-
tor em Tettau desde 
novembro de 2019 e 

passou por uma fase integral de onbo-
arding em várias fábricas de Moulded 
Glass.

Antes de ingressar em nossa fábrica de 
Tettau, Kay Rohn passou dezesseis anos 
na H.C. Starck em Hermsdorf, onde foi 
Deputy Production Manager. Em seu 
último cargo, ele foi Managing Director 
da FPR Division. Nesta função, ele era 
responsável pelas áreas operacional e 
comercial.

Kay Rohn é Senior Plant Director Tettau Moulded Glass

Kay Rohn sucede a  
Bernd Hörauf, que se 
aposentou a 1 de julho 
de 2020. Bernd Hörauf 
trabalhou para a  
Gerresheimer desde 
1983, desde 2002 

como General Manager da Tettauer 
Glashüttenwerke e, depois, como gerente 
da fábrica em 2004. Sua experiência em 
vidro e sua proximidade com clientes de 
grande e pequena dimensão do setor cos-
mético fizeram dele um ícone no mundo 
europeu do vidro, muito além da própria 
fábrica. Ele foi fundamental para o su-
cesso contínuo dos produtos de vidro de 
Tettau. Apesar das restrições de espaço 
no vale estreito, as fábricas de vidro 
foram repetidamente expandidas e, as-
sim, se tornaram líderes do mercado 
mundial no campo do vidro cosmético.

A 1 de outubro de 
2020,  Lara  Mar ia  
Kasnitz assumiu o cargo 
recém-criado de Group 
Manager CSR. O último 
cargo de Lara Maria 
Kasnitz foi o de Assis-

tant Manager Sustainability Services na 
empresa de auditoria KPMG AG. Na  
Gerresheimer, ela apoiará o desenvolvi-
mento e a implementação da estratégia 
global de Sustainability, levará a cabo 
relatórios, avaliações e projetos de sus-
tentabilidade, e melhorará a sensibilização 
para a sustentabilidade em toda a orga-
nização através de treinamentos e cam-
panhas de sensibilização adequadas. 

Lara Maria Kasnitz é 

Group Manager Corporate  

Social Responsibility (CSR)

www.gerresheimer.com

A 1 de outubro de 
2020, Daniel Diezi co-
meçou como Vice Pre-
sident Digitalization & 
New Business Models e 
irá gerenciar e construir 
o novo Digital Hub em 
Advanced Technologies. 

Desde 2016 que trabalhou na Zühlke Te-
chnology Group AG, mais recentemente 
como Head of Life Sciences & MedTech. 
Entre 2008 e 2016, foi responsável pelo 
departamento Americas and Asia Pacific 
na Thommen Medical AG. Ele começou 
sua carreira na Georg Fischer JRG AG.

Daniel Diezi

O Dr. Farid Seddighi se 
tornará Head of Global 
Product Group Pumps 
Medical Systems a 1 de 
janeiro de 2021. Desde 
2015 que trabalha  
na  Sanof i  Avent is  
Deutschland como Head 

of Device Manufacturing Technology Hub. 
Entre 2002 e 2015, ele trabalhou para o 
Grupo Carl Zeiss como Product & Project 
Manager, Senior Key Accounter e Director 
Customer Support Lithography Systems. 
Após obter seu doutoramento em Física, 
ele começou sua carreira na Lambda Phy-
sik AG de 2000 a 2002.

Farid Seddighi

Em direto da CPhI China

A Gerresheimer apresenta produtos  
especiais inovadores para a embalagem 

e administração de medicamentos

16 a 18 de dezembro de 2020
SNIEC Shanghai | Expositor N5P21

A primeira feira especializada  
do setor farmacêutico AO VIVO desde  

o início da pandemia
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Opening – Corporate movie

Focus – Transform – Grow:  
Our Strategy for Sustainable, Profitable Growth
Dietmar Siemssen, CEO

Driving Innovation & Digitalization
Dr. Lukas Burkhardt, Management Board

Q & A

Break

Innovation and Tech Show – Interactive Expert Talks

Stream 1: Innovation

Stream 2: Technology & Service

Stream 3: Excellence

Wrap up / Summary
Dietmar Siemssen and Dr. Lukas Burkhardt

Invitation

marketing@gerresheimer.com   |   www.gerresheimer.com

December 10, 2020

Virtual Pharma Day

Dear Business Partner,
 
We are delighted to invite you to this year’s Gerresheimer Pharma Day.  
We hope you will be able to join us on our fully virtual journey through our 
future growth path. 
 
This event will present many examples how we want to achieve our  
strategic goals of driving innovation, providing state-of-the-art technology 
and service as well as delivering excellence in all aspects of our business. 
 
We are looking forward to meeting you!
 

Kind regards,
Jens Kuerten
Group Communication & Marketing

Agenda
1st Session (Asia & Europe): 
8:00 am – 11:15 am

2nd Session (Americas & Europe): 
2:00 pm – 5.15 pm

Click here for more information 
and registration

https://tlm.azurewebsites.net/eventpage/#/09d03390-2762-11eb-bbcb-dfed666ed9dc?eventId=a377284c-5b6d-4034-bae5-df2ee3cc4925&eventPageId=32d72362-cf8f-4b77-b41f-73a831155a4a



