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1 RESUMO 

O Atenolol é um medicamento da classe dos anti-hipertensivos que atua diminuindo 

a pressão arterial elevada e também na angina do peito. Encontra-se disponíveis em 

comprimidos apenas nas concentrações de 100 mg, 50 mg e 25 mg, porém é 

prescrito na concentração de 12,5 mg. Sendo assim, a partição de comprimidos se 

faz necessária. Buscando avaliar a uniformidade da dose unitária de comprimidos 

submetidos ao procedimento de partição, este trabalho teve como objetivo a 

avaliação da variação de peso e uniformidade de conteúdo em amostras de 

comprimidos de atenolol de 25 mg partidos ao meio, utilizando uma faca caseira. A 

metodologia usada foi o teste de uniformidade de conteúdo, utilizando metodologia 

espectrofotométrica. Os resultados preliminares nos mostraram que em todas as 

amostras estudadas, os comprimidos após serem partidos, o teor de fármaco nas 

metades apresentou excessiva variação (teores entre 92% a 127%), mostrando que 

esse procedimento pode ser terapeuticamente desaconselhável. 

2 INTRODUÇÃO 

                 O Atenolol é um medicamento da classe dos anti-hipertensivos e está 

entre os mais utilizados pela população. Ele atua diminuindo a pressão arterial 

elevada e também na angina do peito. Como medicamento de referencia encontra-

se apenas nas concentrações de 100 mg, 50 mg e 25 mg, porém os médicos 

costumam prescrever na concentração de 12,5 mg, fazendo com quem o paciente 

tenha que partir o comprimido. 

                  A partição de medicamentos vem sendo uma das práticas mais comuns 

entre os usuários de medicamentos e é utilizada há anos, devido, principalmente, a 

não disponibilidade de certas concentrações no mercado. (AURICCHIO, SANTOS , 

YANO, 2010) 

                   Uma vez que o fabricante realiza os estudos de estabilidade no 

comprimido integro, o comprimido ao ser partido apresenta a possibilidade de 

incorporar umidade e exposição à luz, fatores que aceleram a degradação e a 

oxidação dos componentes da formulação. Possibilita também a modificação da 

solubilidade do fármaco e o aumento da facilidade de perder pó do comprimido ou 

da friabilidade e fragmentação das partesm (AURICCHIO, SANTOS, YANO, 2010; 

FERNANDES, SILVA, A., SILVA, K., 2011) 



                Devido a esses problemas, este estudo foi feito com o objetivo de avaliar 

individualmente o teor de Atenolol 25 mg nas porções provenientes de partição com 

faca caseira, por meio de determinação do teor de atenolol nessas partes cortadas 

 

3 OBJETIVOS 

      Avaliar o teor de Atenolol 25 mg em comprimidos cortados com faca 

caseira. 

4 METODOLOGIA 

 A realização das análises do teor dos comprimidos de atenolol 25mg foi 

efetuada no Laboratório de Biofarmacotoxicologia da Universidade de Ribeirão Preto 

– SP. Foram utilizados comprimidos de Atenolol 25 mg (medicamento de referência). 

As análises realizadas foram a uniformidade de conteúdo de 10 comprimidos 

íntegros e doseamento de 10 comprimidos cortados ao meio, sendo as duas 

metades analisadas. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 PREPARO DA CURVA PADRÃO 

 Para o preparo da curva padrão, inicialmente preparou-se a solução mãe de  

concentração 1000 ug/mL, pesando-se 0,05g de Atenolol padrão e dissolvendo em 

metanol em um balão de 50mL. A partir dessa solução, foram preparadas as 

concentrações de 20 ug/mL, 50 ug/mL, 100ug/mL, 200 ug/mL, 300 ug/mL e a partir 

dessa ultima concentração foi preparada a solução de concentração 150 ug/mL. 

5.2 PREPARO DA AMOSTRA 

5.2.1 Uniformidade de Conteúdo dos Comprimidos Cortados 

 Uma amostra correspondente a 10 comprimidos foram cortadas ao meio, por 

meio de faca caseira. Foram pesados e posteriormente foram triturados e dissolvidos 

em metanol para preparo de soluções com concentração 250 ug/mL. A partir dessas 

concentrações foram preparadas soluções de concentração 50ug/mL. Estas 



soluções foram aquecidas a 60ºC por 10 minutos com agitação. Após este período 

foram levadas ao ultrassom por 10 minutos.  

5.3 Análise Espectrofotométrica 

  As leituras das soluções padrão e soluções das amostras foram realizadas em 

espectrofotômetro Fento Cirrus 80, obtendo assim as medidas de absorbância, em 

comprimento de onda 275nm, utilizando cubeta de quartzo de 1cm de caminho 

óptico. 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

Na tabela 1 estão listados o peso total, o peso das duas partes cortadas e suas 

respectivas concentrações (teor) de 5 amostras do comprimido Atenolol 25mg. 

COMPRIMIDOS PESO 

TOTAL 

PESO 

parte A 

PESO 

parte B 

TEOR (%) A TEOR (%) B 

1 0,150g 0,0801g 0,0728g 127,39 105,94 

2 0,151g 0,0728g 0,0840g 92,87 127,07 

3 0,149g 0,0703g 0,0846g 101,41 116,80 

4 0,150g 0,0717g 0,0707g 112,88 102,73 

5 0,149g 0,0712g 0,0706g 104,62 112,56 

6 0,150g 0,0831g 0,0674g 121,35 102,37 

7 0,149g 0,0869g 0,0626g 127,68 95,96 

8 0,151g 0,0749g 0,0778g 97,99 127,63 

9 0,150g 0,0707g 0,0796g 102,81 116,62 

10 0,151g 0,0760g 0,0749g 109,65 99,64 
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