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1. RESUMO 

O atenolol é um betabloqueador seletivo que age, preferencialmente, sobre os 

receptores adrenérgicos beta-1 do coração e é utilizado no controle da hipertensão 

arterial, angina pectoris, arritmias cardíacas e no tratamento do infarto do miocárdio. 

Segundo descrito na Farmacopéia Brasileira, as técnicas analíticas adequadas para 

o doseamento e identificação do atenolol são a espectrofotometria de absorção no 

ultravioleta e a cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE), as quais são 

utilizadas nas ações de controle da Vigilância Sanitária. Com relação aos 

procedimentos de manipulação, diferentes processos de misturas de pós, como o 

saco plástico e o gral, são utilizados no preparo das cápsulas de atenolol. Neste 

contexto, a espectrofotometria no ultravioleta foi utilizada para quantificação de 

atenolol nas cápsulas manipuladas de tamanhos diferentes (cápsulas número 4 e 

00) e com diferentes processos de mistura de pós (saco plástico e gral), com o 

objetivo de avaliar se as cápsulas manipuladas atendem os requisitos descritos na 

Farmacopéia Brasileira 5ª edição e no Formulário Nacional. A verificação da 

qualidade das cápsulas foi realizada pela determinação do peso médio, variação do 

conteúdo teórico das cápsulas e uniformidade de doses unitárias. Já a eficiência dos 

métodos de mistura foi avaliada pela linearidade e precisão intermediária por 

espectrofotometria na região do ultravioleta. As análises realizadas cumpriram todos 

os critérios definidos pela Farmacopéia Brasileira 5ª edição com relação aos 

parâmetros avaliados, demonstrando que ambas as fórmulas, preparadas pelos 

diferentes processos de mistura e com diferentes tamanhos de cápsulas, 

apresentaram boa qualidade. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

Historicamente, a manipulação farmacêutica constitui uma parte integral da 

prática farmacêutica. De acordo com a RDC n° 67/2007, manipulação é um conjunto 

de operações farmacotécnicas, com a finalidade de elaborar preparações magistrais 

e oficinais e fracionar especialidades farmacêuticas para uso humano (BRASIL, 

2007). 

A prescrição magistral tem aumentado rapidamente e representa, atualmente, 

uma importante área da prática farmacêutica. O medicamento manipulado tem se 

apresentado como uma alternativa farmacêutica, sendo preparadas, nas farmácias 



magistrais, as mais diversas formas farmacêuticas. Dentre as formas farmacêuticas 

sólidas de uso oral, destacam-se as cápsulas, particularmente, as cápsulas duras, 

que, por sua facilidade de formulação e versatilidade, permitem o preparo magistral 

de diferentes formulações em doses individualizadas. 

Independentemente da escala de produção, para que se obtenha um produto 

final com uma dose precisa e exata, a avaliação dos componentes da formulação é 

fundamental. Os princípios ativos e excipientes devem ser totalmente misturados de 

modo que resulte em uma mistura homogênea. Para que haja uma distribuição 

adequada do fármaco em toda a mistura dos pós, o ideal é que a densidade e o 

tamanho das partículas de todos os pós sejam similares (ALLEN, 2007). 

A hipertensão arterial é uma doença crônica, multifatorial e silenciosa, pois na 

maioria dos casos não apresenta sintomas, e é considerada, segundo a 

Organização Mundial de Saúde (OMS), a doença cardiovascular mais comum, 

configurando-se como um dos principais problemas de saúde pública (BRASIL, 

2006). 

Atenolol é um anti-hipertensivo da classe dos bloqueadores β adrenérgicos e 

atua preferencialmente sobre os receptores cardíacos β1, embora também tenha 

afinidade com os receptores vasculares periféricos ou bronquiais β2. É indicado para 

o tratamento de hipertensão essencial, angina pectoris aguda ou crônica, arritmias 

cardíacas e como coadjuvante no tratamento da estenose subaórtica hipertrófica. O 

fármaco encontra-se disponível comercialmente no Brasil na forma de comprimido e 

pode ser preparado em cápsulas nas farmácias de manipulação, nas doses 

usualmente prescritas. 

As Boas Práticas de Manipulação de medicamentos exigem que a farmácia 

garanta qualidade química das preparações magistrais e oficinais com finalidade de 

garantir um produto de qualidade para o paciente. Entre outros procedimentos, para 

garantir a qualidade química do medicamento manipulado, a farmácia deve realizar 

o doseamento e uniformidade de conteúdo do fármaco, dentre outras exigências. 

Porém, para realizar o doseamento é necessário que a metodologia analítica 

seja validada ou que sejam utilizadas metodologias de farmacopéias e de 

compêndios oficiais. Segundo descrito na Farmacopéia Brasileira (2011), as técnicas 

analíticas adequadas para doseamento e identificação do Atenolol são a 

espectrofotometria de absorção no ultravioleta e a cromatografia líquida de alta 



eficiência (CLAE). Essas técnicas de análise servem de parâmetro para as ações da 

Vigilância Sanitária. 

 

3. OBJETIVOS 

3.1.  Objetivo Geral 

Este trabalho tem como objetivo comparar diferentes processos de preparo de 

atenolol em cápsulas utilizando espectrofotometria de absorção no ultravioleta para 

doseamento e identificação de atenolol. 

3.2.  Objetivos Específicos 

- Comparar preparações manipuladas de atenolol 25 mg obtidas por diferentes 

processos de mistura e avaliar sua qualidade. 

- Preparar Formulações de atenolol 25 mg utilizando métodos de mistura diferentes 

(Saco Plástico e gral) em diferentes proporções ativo/excipiente. 

- Avaliar a qualidade dessas preparações em relação à variação de peso e 

uniformidade de conteúdo. 

 

4. METODOLOGIA 

4.1. Análise do atenolol utilizando espectrofotometria 

Após o preparo da curva padrão, foram analisadas as soluções de 

concentração 10, 25, 50, 100 e 200 μg/mL para obtenção dos valores de 

absorbância empregando-se o comprimento de onda de 275 nm.  

4.2. Manipulação das cápsulas 

As cápsulas de atenolol foram manipuladas na farmácia universitária Cidinha 

Bonini, cujo teor declarado era de 25 mg. Foram manipuladas 90 unidades de cada 

grupo: grupo I - Cápsula nº 4, homogeneização no gral; grupo II - Cápsula nº 4, 

homogeneização no saco plástico; grupo III - cápsula nº 00, homogeneização no gral 

e grupo IV - Cápsula nº 00, homogeneização no saco plástico.  

O excipiente utilizado continha amido, celulose microcristalina e aerosil. 



5. DESENVOLVIMENTO 

5.1. Peso médio 

Foi feita a análise de variação de peso, pesando 20 cápsulas individualmente 

para determinação do peso médio das mesmas, (Farmacopéia Brasileira 5ª Edição). 

5.2. .Uniformidade de conteúdo 

          5.2.1.   Para doseamento das cápsulas nº 4: 

Foram preparadas soluções a partir dos conteúdos de 10 cápsulas. As 

concentrações de atenolol foram estabelecidas em 100 μg/mL e as análises (em 

triplicata) foram feitas por espectrofotometria para obtenção dos valores de 

absorvância utilizando-se o comprimento de onda de 275 nm e o metanol como 

branco. 

5.2.2. Para doseamento das cápsulas nº 00: 

O mesmo procedimento descrito no item anterior foi utilizado na análises 

dessas cápsulas. 

 

5.3. Mistura dos pós 

Empregaram-se dois métodos para realizar a mistura do fármaco e dos 

excipientes, o método de diluição geométrica utilizando gral e a diluição utilizando 

saco plástico. As quantidades de matérias primas empregadas foram equivalentes 

para a manipulação de lotes de 90 cápsulas para cada grupo (I, II, III e IV), na dose 

de 25 mg de atenolol.  

5.3.1. Mistura manual – saco plástico 

Após a pesagem, o fármaco e os excipientes foram colocados em saco 

plástico e a mistura foi efetuada mediante agitação manual por 15 s. Essa agitação 

foi feita três vezes, com intervalos de tempo de 2 min entre as agitações. 

5.3.2. Mistura manual – gral 

Após pesagem do fármaco e do excipiente em frascos separados, foi utilizado 

o método de diluição geométrica que é empregado para garantir a distribuição 

uniforme do fármaco. Este foi colocado no gral em volume aproximadamente igual 

ao do diluente e a mistura foi totalmente mesclada por trituração. Em seguida, foi 



acrescentada uma segunda porção de diluente com o mesmo volume da mistura de 

pó contida no gral, repetindo-se a trituração. Esse processo foi repetido com a 

adição de volumes iguais de diluente ao pó contido no gral para obtenção da mistura 

até que todo o diluente tivesse sido incorporado. 

 

5.4. Peso Médio das cápsulas manipuladas (PMédio)  

O peso médio é a média aritmética do peso de dez unidades de cápsulas 

manipuladas, em gramas. Quando a quantidade de cápsulas manipuladas para 

atendimento da prescrição for inferior a dez unidades, as determinações devem ser 

realizadas pesando-se, individualmente, todas as unidades (BRASIL, 2011). 

Os limites de variação tolerados para o peso médio das cápsulas 

manipuladas (PMédio) são ± 10,0%  e ± 7,5% para cápsulas com 300 mg e 300 mg 

ou mais, respectivamente.  

 

5.5. Variação do conteúdo teórico das cápsulas  

Os valores teóricos máximo e mínimo do conteúdo das cápsulas permitem 

obter uma estimativa da variação aceitável de peso das cápsulas, supondo que a 

massa de pós que foi encapsulada está homogênea (BRASIL, 2011). 

Assim no que se refere à mistura de pós, quando seguidas as Boas Práticas 

de Manipulação, pode-se concluir que a quantidade de fármaco esta distribuída 

uniformemente entre as cápsulas e, portanto, a variação aceitável de conteúdo esta 

dentro do intervalo de 90 a 110%.  

 

5.6. Uniformidade de doses unitárias 

O teste de uniformidade de doses unitárias visa garantir a administração de 

doses corretas por meio da avaliação da quantidade de componente ativo em 

unidades individuais do lote, verificando-se se essa 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 

(BRASIL, 2010). 

A uniformidade das doses unitárias de formas farmacêuticas pode ser 

avaliada por dois métodos: Variação de peso e Uniformidade de Conteúdo.  

 

5.6.1. Uniformidade de conteúdo 



Para determinar a uniformidade de doses unitárias pelo método de 

uniformidade de conteúdo em formas farmacêuticas sólidas, é necessário analisar, 

individualmente, 10 unidades conforme indicado na monografia individual para o 

doseamento, a menos que um procedimento especial para uniformidade de 

conteúdo seja descrito na monografia. Calcular o Valor de Aceitação (BRASIL, 

2010). 

 

5.6.2. Variação de peso 

Para a determinação de variação de peso em cápsulas duras, é necessário 

pesar, exatamente e individualmente, 10 cápsulas, preservando a identidade de 

cada uma. Remover, cuidadosamente, o conteúdo e pesar as cápsulas vazias. 

Calcular o peso do conteúdo de cada cápsula e, a partir do resultado do 

doseamento, estimar a quantidade de componente ativo em cada cápsula. 

Expressar os resultados individuais em porcentagem da quantidade declarada. 

Calcular o Valor de Aceitação (BRASIL, 2010). 

 

6. RESULTADOS 

5.1. Linearidade (r) 

O método possui boa linearidade, pois o coeficiente linear (r) obtido foi igual a 1,0.  

5.2. Precisão 

O método apresentou uma boa repetibilidade considerando-se os valores dos 

desvios padrão relativos para os intervalos de concentração baixo, médio e alto 

foram, respectivamente: 2,19; 0,18 e 0,68%.  

5.3. Exatidão 

O método apresentou uma boa exatidão considerando-se os valores dos desvios 

padrão para os intervalos de concentração baixo, médio e alto foram, 

respectivamente: 100,30; 97,42 e 100,33%. 

 

5.4. Limite detecção e Limite quantificação 

Os valores dos limites de detecção e quantificação obtidos para o método 

foram 0,195 e 0,652 g/mL. 



5.5. Peso médio (conteúdo) 

Pesaram-se 20 cápsulas e calculou-se a média dos pesos para cada lote de 

cápsula que foi manipulada. As cápsulas dos 4 grupos cumpriram os requisitos 

estabelecidos.  

5.6. Desvio padrão relativo (DPR) peso 

Os valores de desvios padrão relativos das cápsulas Nº 04 (saco plástico), Nº 04 

(gral), Nº 00 (saco plástico) e Nº 00 (gral) foram, respectivamente: 1,60%;1,50%; 

1,32% e 1,36%. 

5.7. Variação do conteúdo teórico das cápsulas  

As quantidades teóricas mínimas das cápsulas Nº 04 (saco plástico), Nº 04 

(gral), Nº 00 (saco plástico) e Nº 00 (gral) foram, respectivamente: 

94,48%94,48%99,32%95,25% 

As quantidades teóricas máximas das cápsulas Nº 04 (saco plástico), Nº 04 

(gral), Nº 00 (saco plástico) e Nº 00 (gral) foram, respectivamente: 100,68%; 

101,38%; 103,72% e 101,35%. 

5.8. Uniformidade de doses unitárias 

 Foram analisadas, individualmente, em três dias, dez unidades de cápsulas 

de cada lote, conforme indicado na monografia individual para o doseamento, a fim 

de determinar se o conteúdo individual está no intervalo dos limites especificados.  

A uniformidade de doses unitárias das cápsulas Nº 04 (saco plástico), Nº 04 

(gral), Nº 00 (saco plástico) e Nº 00 (gral) foram, respectivamente: 97,710,32; 

99,600,84; 95,491,35 e 97,620,53. OS valores de aceitação obtidos para os 4 

grupos atenderam aos critérios estabelecidos pela Farmacopeia.  

 

 

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

6.1. Linearidade (r) 

O método possui boa linearidade, pois o coeficiente linear (r) obtido foi igual a 1,0 e, 

portanto, maior que o valor de 0,99 preconizado pela ANVISA. 



6.2. Precisão 

A precisão Intra-Corrida (repetibilidade) do método foi comprovada 

analisando-se 3 (três) concentrações, dos intervalos baixo, médio e alto da curva 

analítica em triplicata. Os valores dos desvios padrão relativos obtidos indicam que o 

método apresenta boa repetibilidade, uma vez que não são superiores a 5%, 

conforme estabelecido pela ANVISA. 

6.3. Exatidão 

 Os resultados obtidos para a exatidão apresentaram um intervalo de 97,42 a 

100,33 %, sendo o intervalo preconizado pela ANVISA varia de 90 a 110%, portanto, 

é possível afirmar que as cápsulas manipuladas passam no teste, pois se encontram 

no intervalo permitido. 

6.4. Limite detecção e limite quantificação 

Os valores de 0,195 g/mL para o limite de detecção e 0,652 g/mL para o 

limite de quantificação são adequados, uma vez que permitiram a quantificação do 

Atenolol, considerando-se a dose das cápsulas.  

6.5. Peso médio 

Segundo a Farmacopéia Brasileira 5ª edição, os limites de variação tolerados 

para o peso médio das cápsulas manipuladas é de 10% para cápsulas com peso 

médio menor que 300 mg e de 7,5% para cápsulas com peso médio igual ou maior 

que 300 mg. Os resultados obtidos indicaram que as cápsulas manipuladas 

encontram-se no intervalo permitido. 

6.6. Peso 

Os pesos das cápsulas manipuladas atenderam aos critérios relativos a esse 

teste, uma vez que os valores dos desvios padrão relativos (DPR) atenderam ao 

critério de exclusão definido pela Farmacopéia Brasileira 5ª edição, a qual 

estabelece que o DPR não deve ser > 4%.  

6.7. Variação do conteúdo teórico das cápsulas  

As cápsulas manipuladas atenderam aos critérios definidos pela Farmacopéia 

Brasileira 5ª edição, a qual estabelece que as quantidades teóricas, mínima e 



máxima, de conteúdo das cápsulas deverão estar contidas no intervalo de 90 a 

110%.  

6.8. Uniformidade de doses unitárias 

Segundo a Farmacopéia Brasileira 5ª edição, 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.  

Para formas farmacêuticas sólidas e líquidas, o produto cumpre o teste de 

uniformidade de doses unitárias se o Valor de Aceitação calculado para as 10 

primeiras unidades testadas não é maior que L1 (15,0). Os resultados obtidos 

indicam que as cápsulas manipuladas encontram-se dentro do valor de aceitação 

permitido e, portanto, passaram no teste. 

6.9. Mistura dos pós 

Uma etapa importante na preparação de cápsulas é a homogeneidade da 

mistura dos componentes da formulação. A mistura dos pós, quando em pequena 

quantidade, pode ser feita através do gral e pistilo, saco plástico ou através de 

misturadores automáticos de bancada. 

Esse controle da homogeneidade, pode ser feito através de uma inspeção 

visual para misturas de produtos com cores diferentes entre si, ou pela adição de 

corante à mistura de pós brancos. Vale salientar que o controle visual através da 

homogeneidade da cor é apenas orientativo. 

Neste trabalho, empregaram-se dois procedimentos para efetuar a mistura 

dos constituintes utilizados na preparação das cápsulas de atenolol, na dose de 25 

mg. O primeiro processo foi através da mistura manual utilizando gral e pistilo e o 

outro processo, através da mistura manual utilizando o saco plástico.  

As cápsulas 4 e 00 foram escolhidas pela diferença da quantidade de 

excipientes que é adicionado. Na cápsula 4, uma menor quantidade de excipiente é 

adicionado e a proporção fármaco/excipiente é menor, tornando a mistura mais 

crítica, quando comparado com a cápsula 00, para a qual a proporção 

fármaco/excipiente é de 1:18. 

Quando se comparam os teores obtidos na análise das cápsulas de Atenolol 

nº 4, preparadas com mistura por saco plástico com aqueles obtidos empregando-se 

a mistura por gral, com proporção de fármaco/excipientes próximos, percebe-se que 



o processo de mistura não tem tanta influência, pois os teores e os valores de 

aceitação variaram pouco, apesar de na mistura por gral, ter sido melhor.  

Quando a mistura é feita por saco plástico, percebe-se que há um valor de 

aceitação maior devido a um desvio padrão maior e um teor médio menor. À medida 

que se aumenta a quantidade de excipiente em relação ao fármaco, como é o caso 

da cápsula 00, o processo de mistura por saco plástico começa a ser prejudicado. 

Entretanto, quando a proporção fármaco/excipiente é pequena, não se nota tanto a 

diferença. O processo de mistura em saco plástico apresenta desvantagem em 

relação à perda de material, uma vez que há perda de pó quando o saco é aberto e 

uma grande quantidade de pó fica aderida à superfície do plástico. 

De acordo com os resultados obtidos, pôde-se verificar que todas as 

amostras das cápsulas de atenolol analisadas no presente trabalho encontraram-se 

dentro das especificações estabelecidas para os mesmos, considerando os ensaios 

realizados. Dessa forma, pode-se inferir que as cápsulas analisadas neste estudo 

apresentam qualidade satisfatória independentemente do processo de manipulação 

e do tamanho de cápsulas utilizadas. 
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