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Resumo 

 

 

Este trabalho visa comparar dois métodos de preparação do complexo 

farmacêutico para enchimento manual de cápsulas rígidas por meio da análise de 

peso e levando em consideração o grau  de força e técnica da pessoa encarregada 

pelo encapsulamento. Os métodos comparados foram volumétrico e ponderal. 

Foram obtidas cápsulas contendo ácido acetilsalicílico 500mg, as quais, 

posteriormente, foram submetidas à determinação de peso médio. Para a avaliação 

foi utilizado teste ANOVA. Como resultado, observaram-se variações significativas 

em relação ao método empregado, constatando que o método escolhido para 

manipulação de cápsulas faz diferença no peso das cápsulas geradas. 
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I. Introdução 

Ao longo dos anos as Farmácias Magistrais assumiram um papel determinante 

na sociedade brasileira, já que proporcionam acesso a fórmulas oficinais e 

personalizadas a fim de cumprir esquemas terapêuticos.  

Em 2010 verificou-se que existem aproximadamente 5.800 farmácias magistrais 

no Brasil e 17.000 farmacêuticos trabalhando nestes estabelecimentos, o que 

garante ao segmento magistral, como sendo um dos maiores empregadores de 

farmacêuticos no país (ANFARMAG, 2010). Devido a esse crescimento, em 1990 

estabeleceram-se recomendações para os produtos farmacêuticos manipulados 

(ALLEN, ANSEL & POPOVICH, 2007). As cápsulas rígidas ou duras contendo ativos 

estão entre os produtos mais solicitados nas Farmácias Magistrais. Sendo assim, é 

necessário garantir a qualidade em todas as etapas do processo de manipulação 

para se obter um produto final livre de qualquer risco à saúde.  

Etapas do processo de manipulação de cápsulas em Farmácias Magistrais 

Segundo Ferreira (2002), no processo de manipulação de cápsulas em 

Farmácias Magistrais as operações unitárias envolvidas são: pesagem dos 

componentes, tamisação dos pós, enchimento das cápsulas, limpeza externa, 

acondicionamento e rotulagem.  

Cápsulas – utilização em Farmácias Magistrais 

As cápsulas são formas farmacêuticas sólidas nas quais as substâncias 

ativas, adicionadas ou não de adjuvantes, encontram-se contidas em um invólucro 

mais ou menos flexível. Esses invólucros podem ser rígidos ou moles, dependendo 

de sua composição (ALLEN, ANSEL & POPOVICH, 2007). Existem no mercado 

várias opções de materiais de invólucro, tais como a gelatina, de uso preponderante, 

derivados de celulose, polissacarídeos e amido (PETROVICK, 2009). 

Os invólucros de cápsulas rígidas ou apresentam duas partes desmontáveis, 

o corpo e a tampa. Na manipulação, as duas partes são separadas, o corpo é 

preenchido com o pó e, então a tampa é recolocada (THOMPSON, 2006). Invólucros 

de tamanho 000 (o maior) a 5 (o menor) são comercialmente disponíveis para uso 

humano (ALLEN, ANSEL & POPOVICH, 2007). 
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Na manipulação, as cápsulas duras permitem ampla flexibilidade de 

prescrição pelo médico. O farmacêutico pode manipular cápsulas de um único 

agente terapêutico ou uma combinação de agentes com dose prescrita 

individualizada para o paciente (ALLEN, ANSEL & POPOVICH, 2007). 

O objetivo da operação de mistura de pós é criar um produto com distribuição 

homogênea dos constituintes da formulação, o que é essencial para obtenção de 

doses uniformes em diversas formas farmacêuticas. Vários métodos são descritos 

em livros de farmácia como métodos de mistura na manipulação de medicamentos 

(THOMPSON, 2006). 

Para assegurar a administração de doses corretas, cada unidade do lote de 

um medicamento deve conter quantidade do componente ativo próxima da 

quantidade declarada. O teste de uniformidade de doses unitárias permite avaliar a 

quantidade de componente ativo em unidades individuais do lote e verificar se esta 

quantidade é uniforme nas unidades testadas. As especificações deste teste se 

aplicam às formas farmacêuticas com um único fármaco ou com mais de um 

componente ativo. A uniformidade das doses unitárias de formas farmacêuticas 

pode ser avaliada por dois métodos: Variação de peso e Uniformidade de Conteúdo 

(ANVISA, 2014).  

Neste estudo, avaliou-se, especificamente, a variação de peso de capsulas 

após diferentes métodos de preparação do pó: método ponderal (pela capacidade 

em termos do peso) e volumétrico (pela capacidade em termos de volume da 

cápsula) os quais serão descritos posteriormente. 

Produto a encapsular: Ácido Acetilsalicílico (AAS) 

O ácido acetilsalicílico (AAS) é um fármaco pertencente ao grupo dos anti-

inflamatórios não esteroides, mas que também é classificado e utilizado como 

antipirético, analgésico e também como antiplaquetário.  Foi descoberto a partir da 

casca do Salgueiro, planta utilizada para ações anti-inflamatório desde 400 a.C.  No 

século XIX (1827, especificamente) o seu princípio ativo, a salicilina, foi isolado. 

Desta substância se extrai o álcool salicílico, que pode ser oxidado para o ácido 

salicílico.  Sendo assim, pôde-se produzir sinteticamente a AAS, a qual consiste num 

pó branco cristalino, quando em seu estado puro, e é altamente solúvel em álcool e 

em éter, não apresentando hidro solubilidade. Seu princípio ativo, o ácido salicílico, 

tem como mecanismo de ação a via do processo inflamatório, inibindo de maneira 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Antipir%C3%A9tico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Analg%C3%A9sico
http://pt.wikipedia.org/wiki/Antiplaquetar
http://pt.wikipedia.org/wiki/1827
http://pt.wikipedia.org/wiki/Princ%C3%ADpio_ativo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Salicilina
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%81lcool_salic%C3%ADlico
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não seletiva a ação da enzima cicloxigenase (COX) a fim de reduzir a formação dos 

precursores de prostaglandinas e dos tromboxanos a partir do ácido araquidônico 

(HOEFLER, 2004). 

 

Tendo em vista as informações citadas, o presente trabalho busca comparar 

dois métodos (volumétrico e ponderal) de preparação utilizando pó de ácido 

acetilsalicílico (AAS), analisando-se os parâmetros das cápsulas. A escolha deste 

fármaco para o estudo tem como embasamento o fato de ser extremamente popular 

e conhecido, apresentando extrema importância em diversos segmentos de 

posologia.  

 

II. Objetivos 

Este estudo propõe avaliar a diferença no peso de cápsulas geradas por dois 

métodos de manipulação: Ponderal e Volumétrico. 

III. Metodologia 

O presente estudo foi realizado na farmácia escola do Centro Universitário 

São Camilo. Foram escolhidos conforme literatura os dois métodos de mistura de 

pós, os excipientes e o princípio ativo, e realizaram-se os testes ao longo do primeiro 

semestre letivo de 2014. Cada método foi reproduzido três vezes pelo mesmo 

manipulador.  

Para realização dos experimentos, utilizou-se excipiente classe I produzido no 

estabelecimento, constituído por (lote SC20140040) e utilizou-se Ácido 

Acetilsalicílico da EMPRESA (lote: 1005553) 

 

Determinação da Densidade 

Primeiramente, conferiu-se o lote, a validade, o fator de pureza e o fator de 

equivalência da matéria- prima e excipiente. Tarou-se a balança com a proveta vazia 

e, em seguida, encheu-a com a matéria prima. Elevou-se a proveta e deixou-a bater 

na bancada. Observou-se o volume obtido. Anotou-se o peso correspondente ao 

volume e calculou-se a densidade através da fórmula; Onde, dc= 

densidade do componente (g/ml), mc = massa do componente (g) e vc= volume do 

componente (ml). 
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Manipulação de cápsulas pelo método Ponderal 

 O método baseado na capacidade em relação ao peso da matéria-prima foi 

realizado conforme as Boas Práticas de Manipulação em Farmácias Magistrais 

(ANVISA, RDC 67/09) 

 Primeiramente, realizou-se a conferência das informações presentes na ficha 

de pesagem, quanto ao lote, validade, fator de pureza, de todos os materiais 

utilizados. Todos os cálculos foram feitos para produção de 30 cápsulas contendo 

500mg de AAS. Sendo assim, pesou-se a quantidade de matéria- prima necessária 

para a produção das cápsulas e transferiu-a para um gral de porcelana. Utilizou-se 

balança eletrônica de 500g, com sensibilidade de 0,001g. Determinou-se o tamanho 

da cápsula que comporta o volume de pó utilizado.  A determinação da quantidade 

de excipiente utilizado foi feita através da diferença entre o volume total e o volume 

de AAS.  Misturaram-se os pós com auxílio de uma espátula, através de movimentos 

circulares durante 3 minutos. Iniciou-se procedimento de encapsulamento com 

encapsuladores manuais. Montou-se o tabuleiro com as cores e tamanhos corretos 

das cápsulas. Distribuiu-se o pó em movimentos de “vai-e-vem” até que todas as 

unidades fossem preenchidas. Elevou-se o tabuleiro (a uma altura não superior a 2 

cm) e soltou-o, de modo a deixa-lo bater na bancada. Esse procedimento foi 

repetido até que todo pó do graal fosse colocado no tabuleiro e todas as cápsulas 

preenchidas. 

Tamparam-se, travam-se e limparam-se as cápsulas e acondicionaram-nas 

em frasco adequado.  Determinou-se o peso médio de 10 unidades. Analisaram-se 

os resultados segundo Farmacopéia Brasileira. Esse procedimento foi realizado três 

vezes (triplicata). 

 

Manipulação de cápsulas pelo método Volumétrico 

 O método baseado na capacidade em relação ao peso da matéria-prima foi 

realizado conforme as Boas Práticas de Manipulação em Farmácias Magistrais 

(ANVISA, RDC 67/09) 

 Primeiramente, realizou-se a conferência das informações presentes na ficha 

de pesagem, quanto ao lote, validade, fator de pureza, de todos os materiais 

utilizados. Todos os cálculos foram feitos para produção de 30 cápsulas contendo 

500mg de AAS. Sendo assim, pesou-se a quantidade de AAS necessária para a 

produção das cápsulas em uma proveta graduada. Utilizou-se balança eletrônica de 
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500g, com sensibilidade de 0,001g. Elevou-se a proveta a uma altura de 2 cm e 

soltou-a, deixando-a bater na bancada. Determinou-se o tamanho da cápsula que 

comporta o volume de pó utilizado.  Completou-se a proveta com excipiente até o 

volume que correspondia ao volume da cápsula. Transferiu-se todo o pó para um 

gral de porcelana e misturaram-nos com auxílio de uma espátula, através de 

movimentos circulares durante 3 minutos. Iniciou-se procedimento de 

encapsulamento com encapsuladores manuais. Montou-se o tabuleiro com as cores 

e tamanhos corretos das cápsulas. Distribuiu-se o pó em movimentos de “vai-e-vem” 

até que todas as unidades fossem preenchidas. Elevou-se o tabuleiro (a uma altura 

não superior a 2 cm) e soltou-o, de modo a deixa-lo bater na bancada. Esse 

procedimento foi repetido até que todo pó do graal fosse colocado no tabuleiro e 

todas as cápsulas preenchidas. 

Tamparam-se, travam-se e limparam-se as cápsulas e acondicionaram-nas 

em frasco adequado.  Determinou-se o peso médio de 10 unidades. Analisaram-se 

os resultados segundo Farmacopéia Brasileira. Esse procedimento foi realizado três 

vezes (triplicata). 

 

Análise estatística 

 Os dados das médias dos pesos foram analisados e avaliados através da análise de 

variância (ANOVA). O nível de significância adotado foi p < 0.05. 

 

IV. Desenvolvimento 

Analisando-se os dados obtidos, pode-se afirmar que houve diferença 

significativa quando se compara o peso médio das cápsulas geradas por diferentes 

métodos de encapsulação.  

Analisando-se o Gráfico 1.0, pode-se perceber que houve diferença significativa 

quando comparado os pesos médios das cápsulas obtidas pelo método ponderal 

com os pesos médios das cápsulas obtidas pelo método volumétrico.  Essa 

diferença pode ser visualizada nas tabelas, de modo que o método volumétrico 

gerou cápsulas mais pesadas que o método ponderal, enquanto que o método por 

densidade gerou cápsulas mais leves. Isso nos leva a crer que o método volumétrico 

tende a gerar cápsulas com maior peso médio. Por outro lado, observa-se que o 

método ponderal gerou cápsulas mais leves que o método volumétrico, levando-nos 

a crer que este método gera cápsulas com menos peso médio. Ainda, vale ressaltar 
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que, durante o experimento, no procedimento de controle de qualidade, as cápsulas 

de produzidas em MV1 (método volumétrico 1) não estavam dentro dos limites 

estabelecidos pela Farmacopéia, apresentando uma das 10 cápsulas com peso 

superior ao limite, sendo, então, consideradas reprovadas. Portanto, desde o início 

tiveram-se indícios de que o método volumétrico pudesse gerar cápsulas mais 

pesadas que o método ponderal.  

De modo geral, o método ponderal, causou menor variabilidade causou menor 

variabilidade em relação à média quando comparado com o volumétrico, gerando, 

portanto, cápsulas mais homogêneas. Isso nos leva a ressaltar a importância do 

nivelamento de superfície para o enchimento de cápsulas 

Sabe-se que, no método volumétrico, houve um cuidado especial referente à 

intensidade das batidas das provetas na bancada. Contudo, uma diferença neste 

procedimento pode ter influenciado no peso das cápsulas geradas. Ainda, pode ter 

havido maior compactação do pó em algumas das vezes, resultando na adição de 

maiores quantidades de excipiente na proveta. Sendo assim, pode-se perceber que 

a compactação dos pós pode ser um dos fatores responsáveis pela diferença 

significativa do peso médio dos métodos, alterando a uniformidade das cápsulas de 

AAS. Podem-se considerar outros fatores que poderiam gerar alteração no peso das 

cápsulas, tais como umidade relativa do ambiente (alterando compactação dos pós), 

perda de pó durante manipulação e erros humanos. A confirmação destes requer 

mais estudos experimentais para que se comprove esta hipótese.  

 

Em resumo, os dados obtidos evidenciam que diferentes métodos de preparo de 

cápsulas não são igualmente eficazes; o método volumétrico gerou cápsulas 

significativamente mais pesadas que o método ponderal. Estes dados trarão 

contribuições importantes para a comunidade científica à medida que visam à 

produção de cápsulas com qualidade. Ainda, seriam interessantes mais estudos 

para realizar uma análise mais profunda sobre o assunto.  

Tudo isto, somado a outras evidências experimentais, fundamentará nossas 

discussões sobre farmacotécnica e aprimoramento de técnicas farmacêuticas além 

de servir para uma reflexão a respeito dos métodos de enchimento de cápsulas 

utilizados na rotina das Farmácias Magistrais.  
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V. Resultados 

De acordo com o que foi descrito na metodologia, obtiveram-se os valores de 

0,7303 g/ml de densidade para o Ácido Acetilsalicílico e de 0,6075 g/ml para o 

excipiente. 

Analisou-se estatisticamente o peso médio das cápsulas, via Teste ANOVA, de 

modo a verificar diferenças estatísticas entre os métodos utilizados. Os dados 

podem ser verificados no Gráfico e Tabelas abaixo: 

 

 

Gráfico 1.0: Comparação das médias dos pesos das cápsulas obtidas pelos 

diferentes métodos. Comparação entre a média dos pesos médios das triplicatas 

pelos métodos ponderal e volumétrico, ilustrados por carta controle. (Média 807.00± 

9.87 e 832.30± 10.69, ponderal e volumétrico, respectivamente). 

 

 

Tabela 1.0: Valores encontrados e esperados de Peso Médio para método 

Volumétrico (MV). 
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  MV1 MV2 MV3 

Peso médio encontrado (mg) 857.41 801.41 838.01 

Peso Médio Esperado (mg) 799.2 792.9 858.58 

Peso Máximo (mg) 
921.72 861.51 900.86 

Peso Mínimo (mg) 
793.10 741.3 775.16 

Peso da cápsula vazia (mg) 
121.6 121.2 118.5 

 

 

Tabela 2.0: Valores encontrados e esperados de Peso Médio para método Ponderal 

(MP). 

  MP1 MP2 MP3 

Peso médio encontrado (mg) 
817.63 783.47 820.01 

Peso Médio Esperado (mg) 796.3 782.1 799.1 

Peso Máximo (mg) 
878.95 842.23 881.51 

Peso Mínimo (mg) 
756.31 724.71 758.51 

Peso da cápsula vazia (mg) 
118.7 118.0 119.1 

 

 

VI. Considerações Finais 

 

           Este estudo tratou da comparação de dois diferentes métodos de 

encapsulamento de AAS, em relação ao critério peso.  Sendo assim, pôde-se 

concluir que:  

 

1. O método de encapsulamento interfere no peso das cápsulas geradas ;  

2. O método volumétrico gerou cápsulas mais pesadas que o método 

ponderal. 
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