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1 RESUMO 

O omeprazol é um composto benzimidazólico e serve como agente antissecretor. É 

um potente inibidor não-reversível da bomba de prótons gástrica, responsável pela 

secreção ácida. Essa droga é administrada por via oral, em cápsulas. As cápsulas 

são muito utilizadas devido à facilidade de manipulação e sua versatilidade. São as 

preparações mais frequentemente produzidas por farmácias de manipulação. A 

manipulação apresenta várias vantagens, tais como a individualização de doses e 

escolha da melhor forma farmacêutica a ser administrada. A suposta ausência de 

um controle de qualidade rígido das matérias-primas e produtos acabados é 

considerada um grande obstáculo do setor magistral. O objetivo geral deste estudo 

será analisar quali-quantitativamente recipientes e conteúdo de cápsulas contendo 

omeprazol de 20mg manipuladas por todas farmácias magistrais da cidade de 

Fernandópolis/SP. Serão analisados vários parâmetros nesta pesquisa: verificação 

do peso médio (PM), verificação do desvio padrão, verificação do coeficiente de 

variação, qualidade das embalagens, qualidade das cápsulas gelatinosas, 

informações nas etiquetas (rótulos) e comparação de preços.  

 

2 INTRODUÇÃO 

Essa droga é administrada por via oral, em cápsulas contendo grânulos de 

desintegração entérica para evitar a desagregação no suco gástrico, pois são 

destruídos pelo ácido clorídrico, embora ambos sejam estáveis em pH neutro 

(COUTO; TAVARES, 2011). 

As cápsulas são muito utilizadas devido à facilidade de manipulação e sua 

versatilidade, podendo conter até outras formas farmacêuticas de menor volume e 

tamanho, e ainda serem produzidas, a fim de modificar a liberação do fármaco 

(AMARAL; FEDERICI; SANTANNA, 2016).  

As farmácias magistrais propiciam ao paciente ampla gama de produtos a fim 

de atender às necessidades terapêuticas do mesmo. Dentre as formas 

farmacêuticas sólidas, os medicamentos encapsulados são as preparações mais 

frequentemente produzidas por estes estabelecimentos (FERREIRA, 2008). 

A suposta ausência de um controle de qualidade rígido das matérias-primas e 

produtos acabados, ausência de controle do processo de produção e sua 

reprodutibilidade são considerados grandes obstáculos do setor magistral, daí surge 

a falta de credibilidade do produto manipulado (FERREIRA, 2010). 
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3 OBJETIVO 

O objetivo geral deste estudo será analisar quali-quantitativamente recipientes 

e conteúdo de cápsulas contendo omeprazol de 20mg manipuladas por todas 

farmácias magistrais da cidade de Fernandópolis/SP.  

4 METODOLOGIA 

As cápsulas de omeprazol de 20mg serão observadas visualmente quanto à 

coloração e deformações, coloração dos pellets, presença ou ausência de manchas, 

presença ou ausência de desintegração parcial. Serão pesadas individualmente 20 

unidades e, em seguida, o conteúdo de cada unidade será removido, os invólucros 

serão limpos e pesados. O peso do conteúdo de cada cápsula será determinado 

pela diferença de peso entre a cápsula cheia e vazia. Com os valores obtidos, o 

peso médio do conteúdo será determinado. 

As amostras de omeprazol para as devidas análises serão provenientes de 

todas as farmácias magistrais da cidade de Fernandópolis-SP. As embalagens serão 

identificadas como provenientes das farmácias: A, B, C e assim sucessivamente, 

com o intuito de preservar a identidade do estabelecimento produtor. 

5 DESENVOLVIMENTO 

O omeprazol é um benzimidazol, inibidor da bomba de prótons (H+, K+-

ATPase), atuando na última etapa de produção da secreção ácida pelas células 

parietais da mucosa gástrica. As principais condições patológicas nas quais 

inibidores da bomba de prótons são usados incluem ulceração péptica duodenal e 

gástrica, a doença do refluxo gastresofágico e a síndrome de Zollinger-Ellison (uma 

rara condição causada por um tumor produtor de gastrina) (GOODMAN; GILMAN, 

2007). 

O omeprazol pode ser administrado por via oral ou intravenosa. Por ser 

instável em pH baixo, as formas de dosagem oral são fornecidas como grânulos com 

cobertura entérica encapsulados em uma camada externa de gelatina ou como 

comprimidos de revestimento entérico (RANG et al., 2006). 

A garantia de se ter medicamentos manipulados de qualidade vem sendo 

questionada sistematicamente. Dentre os questionamentos mais frequentes estão as 

limitações quanto a execução de análises de controle de qualidade nas matérias-

primas e no produto final. A tríade qualidade, segurança e eficácia é primordial 

quando se aborda o tema medicamentos, ou seja, tais produtos devem seguir aos 
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requisitos exigidos, não apresentando riscos toxicológicos aos pacientes e servindo 

para o fim desejado (SILVA, 2006; FERREIRA, 2010). 

Medicamento magistral é aquele que admite formulação personalizada para 

atender as necessidades especificas (ex: crianças, idosos, nefropatas, 

hepatopáticas). Permitindo assim a adequação da fórmula (dose, quantidade, ou 

forma farmacêutica). Possibilitando a prescrição de formas farmacêuticas 

diferenciada das disponíveis comercialmente, bem como emprego de dosagem 

especifica para determinado paciente (FERREIRA, 2010). 

 

6 RESULTADOS PRELIMINARES 

Não há resultados preliminares devido ao fato de que as amostras serão 

adquiridas somente no mês de setembro de 2018. 

 

7 FONTES CONSULTADAS 

AMARAL, Pedro Augusto; FEDERICI, Maiara Rodrigues; SANT'ANNA, Jéssica Laira 

Ulian Cândido. Análise de excipientes utilizados em cápsulas preparadas em 

farmácias magistrais. Revista Brasileira Multidisciplinar, Araraquara, v. 19, n. 1, 

p.47-57, jul. 2016. 

COUTO, Angélica Garcia; TAVARES, Rafaella Cecília. Análise do perfil dos 

resultados de uniformidade de conteúdo de cápsulas de baixa dosagem produzidas 

em farmácias de manipulação de Santa Catarina. Revista de Ciências 

Farmacêuticas Básica e Aplicada, Araraquara, v. 1, n. 32, p.263-268, 2011. 

FERREIRA, Anderson de Oliveira. O Guia prático de Farmácia Magistral. 2. ed. 

Juiz de Fora: Pharmabooks, 2008. 

FERREIRA, Anderson de Oliveira. O Guia prático de Farmácia Magistral. 3. ed. 

Juiz de Fora: Pharmabooks, 2010. 

GOODMAN & GILMAN. As bases farmacológicas da terapêutica/ [revisão de 

conteúdo Almir Lourenço da Fonseca]. 11. ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill 

Interamericana do Brasil, 2006. 

RANG, H. D et al. Rang & Dale: Farmacologia. 6. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 

2006. 

SILVA, P. Farmacologia Básica. 7.ed. Rio de Janeiro: Guanabara, 2006. 


