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1. Resumo 

O Maleato de Enalapril é um pró-fármaco que é hidrolizado antes da 

absorção formando um metabólito ativo, enalaprilato, um inibidor competitivo da 

enzima conversora de angiotensina. Neste trabalho foi padronizada e validada a 

metodologia para analise, produção e o controle de qualidade das capsulas de 

enalapril através dos testes de uniformidade de peso e conteúdo e o teste para 

avaliar o perfil de dissolução das capsulas com diferentes excipientes. Como não foi 

encontrada na farmacopeia nenhuma descrição sobre o comprimento de onda ideal 

para leitura em espectrofotômetro do enalapril, esta metodologia foi desenvolvida. 

Foram feitas leituras de uma solução de 10 µg/mL de enalapril em ácido clorídrico 

0,1N encontrando a maior absorbância em 200nm. Foi avaliada a interferência dos 

excipientes na quantificação do enalapril e os resultados demonstraram não haver 

interferência dos excipientes na quantificação do enalapril. Foram preparadas duas 

formulações com 10mg de enalapril por capsula, sendo que a formulação 1 continha 

como excipientes estearato de magnésio, amido, bicarbonato de sódio e lactose e a 

formulação 2 os excipientes utilizados foram estearato de magnésio, amido e 

bicarbonato de sódio. No controle de qualidade das capsulas, foi realizado o teste de 

uniformidade de peso que mostrou que as capsulas das duas formulações estão 

dentro dos limites de variação aceitáveis. No teste de uniformidade de conteúdo os 

resultados da determinação dos teores individuais de cada cápsula de ambas as 

formulações mantiveram-se dentro dos limites especificados pela Farmacopéia 

Americana para comprimidos de enalapril o qual é de 90 a 110% do teor declarado. 

Os resultados obtidos no teste de uniformidade de conteúdo demonstraram um valor 

de aceitação dentro do limite aceitável pela farmacopeia brasileira, que é de 15, 

tendo como resultado 14,4 para a formulação 1 e 10,02 para a formulação 2. Ambas 

as formulações alcançaram resultados satisfatórios no teste de dissolução, 100% do 

fármaco foi dissolvido no meio em 30 minutos, sendo 80% o mínimo exigido pela 



legislação. Os resultados do teste de dissolução sugerem que a lactose influencia no 

perfil de dissolução das capsulas de enalapril, facilitando a dissolução do fármaco. 

 

2. Introdução 

O Maleato de Enalapril é uma pró-fármaco que é hidrolizado antes da 

absorção formando um metabólito ativo, enalaprilato, um inibidor competitivo da 

enzima conversora de angiotensina (ECA). Dessa forma, tem sido muito utilizado no 

tratamento da hipertensão arterial sistêmica e outras doenças associadas (LARINI, 

2008).  

Os fármacos raramente estão sozinhos na formulação, e sim acompanhados 

dos excipientes. Estas substâncias são produtos auxiliares diretamente envolvidas 

na composição das diversas formulações farmacêuticas. Os excipientes contribuem 

tanto para a facilidade de formulação quanto para estabilidade do fármaco. Embora 

historicamente os excipientes tenham sido considerados inertes, já que não exercem 

ação terapêutica ou biológica na forma farmacêutica, hoje são vistos como capazes 

de influenciar a velocidade e/ou a extensão da absorção de um fármaco. 

Constituintes de diferentes sistemas terapêuticos viabilizam o sucesso da forma 

farmacêutica final, apresentando características e propriedades diferentes daquelas 

pertinentes aos fármacos. Excipientes farmacêuticos constituem elementos de 

elevado destaque na formulação dos medicamentos, uma vez que, exercem efetivo 

papel na garantia de obtenção da forma farmacêutica adequada ao uso e ao efeito 

terapêutico desejado, regendo e influenciando de maneira significativa a cedência do 

princípio ativo contido no medicamento (AULTON, 2005). 

A absorção de fármacos a partir de formas farmacêuticas sólidas 

administradas por via oral depende de sua liberação, da dissolução ou solubilização 

do mesmo em condições fisiológicas e de sua permeabilidade através das 

membranas do trato gastrintestinal. Portanto, a dissolução in vitro é fundamental 

para prever o desempenho in vivo de formulações sólidas de uso oral 

(FARMACOPEIA BRASILEIRA, 2010a). 

Além disso, nos últimos anos, o setor da farmácia magistral apresentou um 

grande crescimento, assumindo uma importância cada vez maior dentro do mercado 

de medicamentos e, consequentemente, contribuindo com a saúde pública 

brasileira. Assim, os controles dos processos de produção são ferramentas 



indispensáveis para alcançar um produto com qualidade estabelecida na 

farmacopéica e que possa ser manipulado, com parâmetros de qualidade, visando 

garantir segurança e eficácia à sociedade (FERREIRA, 2008). 

 

3. Objetivos 

O presente trabalho visa estudar a influência dos diferentes excipientes no 

perfil de dissolução de cápsulas de maleato de enalapril. 

 Padronização da metodologia para quantificação do maleato de 

enalapril por espectrofotometria;  

 Obtenção das formulações contendo maleato de enalapril; 

 Uniformidade de conteúdo; 

 Estudos do perfil de liberação do maleato de enalapril das formulações 

desenvolvidas. 

 

4. Metodologia 

A metodologia empregada nos testes realizados esta descrita nas 

Farmacopeias Brasileira e Americana (FARMACOPEIA BRASILEIRA, 2010a; USP, 

2000). 

Para a validação da metodologia analítica, foram realizados testes de 

determinação do comprimento de onda, Precisão – Repetibilidade e Linearidade. 

No estudo para verificar a influencia dos excipientes na leitura do enalapril, o 

teste foi feito realizando leituras em um espectrofotômetro UV/Visível (FEMTO 700 

PLUS). 

A manipulação das capsulas foi realizada seguindo as normas das Boas 

Praticas de Fabricação, bem como os critérios descritos na RDC Nº 67, de 8 de 

Outubro de 2007, que dispõe sobre Boas Práticas de Manipulação de Preparações 

Magistrais e Oficinais para uso humano em farmácias. 



A Uniformidade de Doses Unitárias foi realizada com base na descrição da 

Farmacopeia Brasileira, através dos testes de Variação de Peso e Uniformidade de 

Conteúdo.  

 O estudo do perfil de dissolução foi realizado in vitro, usando um sistema 

similar ao método de pás, descrito pela Farmacopeia Brasileira. 

 

5. Desenvolvimento 

Não foi encontrada na farmacopeia nenhuma descrição sobre o 

comprimento de onda ideal para leitura em espectrofotômetro do enalapril, 

obrigando assim o desenvolvimento de uma metodologia segura e eficaz para o 

presente trabalho. 

 KULKAMP (2003) descreveu a quantificação do enalapril por diferentes 

métodos, entre eles, por espectrofotometria de ultravioleta. Neste método, o valor de 

comprimento de onda utilizado foi de 202 nm. 

Foram feitas leituras em duplicata, de uma solução de 10 µg/mL de enalapril 

em ácido clorídrico 0,1N variando de 195 a 250 nm, onde foi observado que a maior 

absorbância foi em 200nm. Em seguida foram feitos testes para validar o método de 

analise. 

Para avaliar a interferência dos excipientes na quantificação do enalapril, 

foram feitas 3 soluções, uma somente de enalapril, outra somente com os 

excipientes e a ultima contendo enalapril junto com excipientes e feito a analise em 

espectrofotômetro das soluções citadas. 

Na preparação da formulação 1 foi utilizado 10mg de enalapril por capsula e 

os excipientes estearato de magnésio, amido, bicarbonato de sódio e lactose. Na 

formulação 2 utilizou-se a mesma quantidade de enalapril por capsula e os 

excipientes estearato de magnésio, amido e bicarbonato de sódio. 

Após a preparação das capsulas, foi realizado o teste de uniformidade de 

peso, onde foi feito a pesagem de 20 capsulas de ambas as formulações e o calculo 

da média dos pesos e limite de variação. 



Para o teste de uniformidade de conteúdo foram preparadas 10 soluções de 

cada formulação, cada solução com 1 capsula diluída em HCl 0,1N, foi realizado 

então leitura em espectrofotômetro das soluções para observar a absorbância e 

determinar através de cálculos de porcentagem o teor de enalapril em cada capsula. 

O meio de dissolução utilizado é o especificado na Farmacopéia Americana 

para comprimidos de enalapril, e constitui-se de água, à 37 ºC. Foi utilizado um 

sistema similar ao método de pás descrito na farmacopeia, utilizando o aquecimento 

de 6 béqueres contendo água, um dispositivo foi preso fora do béquer e colocado 

dentro da água onde a capsula foi colocada para a dissolução. As leituras das 

absorbâncias das soluções foram feitas em espectrofotômetro UV/Visível (FEMTO 

700 PLUS). Foram feitas seis determinações, tomando-se alíquotas do conteúdo da 

cuba de 5 em 5 minutos até o final de 30 minutos. As amostras foram doseadas em 

espectrofotômetro a 200nm e a curva de calibração da matéria-prima diluída em 

água foi utilizada para determinar o teor encontrado na amostra. Foi determinada a 

porcentagem de dissolução considerando-se 10 mg como o valor de referência para 

100% de dissolução. 

 

6. Resultados 

Na solução de enalapril mais excipientes foi verificado que os valores de 

absorbância foram bem próximos dos valores obtidos nas leituras da solução 

contendo só o enalapril Embora estes resultados ainda não comprovados 

estatisticamente, eles sugerem que quando juntos, enalapril e excipientes, não 

causam uma interferência nos resultados da leitura de enalapril. 

O peso médio determinado em 20 unidades foi igual a 0,1630g para a 

formulação 1 (um) e 0,1986g para a formulação 2 (dois). Das vinte unidades 

analisadas, nenhuma excedeu a variação de 10% deste valor. As cápsulas 

encontram-se conformes no requisito uniformidade de peso, cujos limites 

especificados na farmacopeia brasileira para cápsulas de até 300 mg é igual a 10% 

de variação. 

Os resultados da determinação dos teores individuais de cada cápsula da 

formulação 1 e formulação 2 mantiveram-se dentro dos limites especificados pela 



Farmacopeia Americana para comprimidos de enalapril o qual é de 90 a 110% do 

teor declarado. 

Através dos dados obtidos foi calculado o Valor de Aceitação, conforme 

descrito na Farmacopeia Brasileira, aceitando como limite o valor de 15. O valor de 

aceitação alcançado para a formulação 1 foi de 14,4, demonstrando estar de acordo 

com os limites aceitáveis pela Farmacopeia Brasileira e cumprindo o teste de 

uniformidade de doses unitárias (FB V, 2010). O valor de aceitação encontrado para 

a formulação 2 foi de 10,02, um valor abaixo do limite aceitável pela Farmacopeia 

Brasileira que é 15. 

Ambas as formulações estão dentro do limite mínimo exigido pela 

farmacopeia brasileira para dissolução do enalapril, após 30 minutos do inicio do 

teste todo o conteúdo das capsulas já tinham sido solubilizados no meio. Para atingir 

100% de dissolução houve diferença no tempo entre as formulações. Na formulação 

1, passados 10 minutos do inicio da dissolução, todo o conteúdo já tinha sido 

dissolvido no meio. O tempo de dissolução da formulação 2 foi mais lento, sendo 

possível observar a total dissolução do fármaco no meio após decorridos 20 minutos 

do teste, conforme observado abaixo na Figura 1. 

 

Figura 1: Gráfico do perfil de dissolução das formulações 1 e 2. 
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MARIA, E. K. et al. (2008) descreve que capsulas manipuladas com 

nifedipina em farmácias do município de Presidente Prudente-SP demonstraram 

resultados no teste do tempo de dissolução diferentes, mesmo utilizando a mesma 

quantidade de principio ativo na manipulação.  

Diante deste contexto, sugere-se que diferentes excipientes podem interferir 

no tempo de dissolução, pois existe uma ampla variação em suas características 

funcionais (BANKER & ANDERSON, 2001; ALLEN JR et al., 2007). 

CASTRO, A. D. et al. (2003) demonstram em um estudo de liberação de 

paracetamol de comprimidos que a lactose facilita a liberação do fármaco em 

questão. 

Estes resultados sugerem que a lactose, presente somente na formulação 1, 

influencia na dissolução de capsulas com enalapril. 

Este estudo mostra a importância da correta escolha dos componentes da 

formulação e de se otimizar a concentração dos mesmos já que a velocidade e 

extensão de fármaco liberado pode ser substancialmente alterada em consequência 

dos adjuvantes (CASTRO, A. D. et al., 2003). 

 

7. Considerações Finais 

O método de quantificação do enalapril por espectrofotometria de ultravioleta 

demonstrou ser adequado, uma vez que se apresentou sensível e dentro dos 

parâmetros de validação estabelecidos pela legislação vigente. 

Os excipientes testados e utilizados para a preparação de capsulas e/ ou 

comprimidos parecem não interferir na leitura por espectrofotometria do enalapril. 

O teste de uniformidade de peso e uniformidade de conteúdo estão dentro 

dos parâmetros estabelecidos. 

O teste de dissolução sugere que a lactose influencia no perfil de dissolução 

das capsulas de enalapril, facilitando a dissolução do fármaco. 
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