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INTRODUÇÃO

O controle de qualidade sempre esteve presente na
  indústria farmacêutica, visto o alto padrão de qua-

lidade que os produtos farmacêuticos devem possuir
(Watson, 2003). De acordo com o conceito atual de Con-
trole Total de Qualidade, a qualidade é algo que se
constrói durante todo o processo de fabricação de um
medicamento, e não apenas alcançada por inspeção do
produto final (Pinto et al., 2000).

Neste contexto, as farmácias magistrais têm por obriga-
ção garantir que os produtos manipulados possuam qua-
lidade adequada à sua utilização. A atividade das farmá-
cias magistrais atualmente é regulamentada pela Reso-
lução RDC 214, de 12 dezembro de 2006 (Brasil, 2006).

 Os benzodiazepínicos, classe de fármacos a qual
pertence o diazepam, são os fármacos de escolha na
farmacoterapia da ansiedade, desordens emocionais e

distúrbios do sono. São empregados também como an-
ticonvulsivantes e como pré-anestésicos em cirurgias
(Neumeyer & Booth, 1995; Isaacson, 1998). Em estu-
dos realizados em regiões do Brasil nas últimas déca-
das, os benzodiazepínicos são a classe de psicofárma-
cos mais consumidos em relação às demais classes,
sendo o diazepam um dos benzodiazepínicos com alta
taxa de prescrições (Almeida, 1994;. Notoa, 2002; Ro-
drigues, 2006).

Farmacodinamicamente, o diazepam é um ansiolíti-
co que exerce sua ação ao se ligar a um sítio periférico
das células fazendo com que estas apresentem maior
afinidade pelo ácido gama-aminobutírico (GABA), um
neurotransmissor de natureza inibitória (Chaney et al.,
2001; Rang et al., 2003; Fucks et al., 2004).

 O diazepam é considerado um fármaco apolar, li-
pofílico e fracamente básico (Isaacson, 1998). Após a
administração oral, é rápida e completamente absorvi-
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do, atingindo concentração plasmática máxima em duas
horas. A taxa de ligação às proteínas plasmáticas é ele-
vada e o fármaco é bem distribuído ao SNC (Neumeyer
et al.,  1995).

Considerando que a ansiedade é uma patologia
muito freqüente entre a população, que o diazepam é
amplamente prescrito para o tratamento deste distúr-
bio e que sua baixa dosagem pode estar relacionada a
dificuldades durante a preparação de formulações só-
lidas, o objetivo deste trabalho foi avaliar a qualidade
de cápsulas de diazepam de 5mg, manipuladas em far-
mácias de Passo Fundo, RS. As formulações foram sub-
metidas aos seguintes testes: peso médio, identifica-
ção de substância ativa, doseamento e uniformidade
de conteúdo.

MATERIAIS E MÉTODOS

Amostras
De um total de 6 estabelecimentos com autorização

especial no município, foram escolhidas aleatoriamen-
te (sorteio) 4 farmácias, tendo sido adquirido um lote
de 70 cápsulas de cada farmácia para a aplicação dos
testes, na dose de 5mg.

Substância química de referência (SQR)
Empregou-se diazepam com teor de 99,1% (Henri-

farma). O mesmo foi usado apenas no teste de identifi-
cação, visto que nos ensaios quantitativos empregou-se
o valor de A1%, 1cm , como referência (Farmacopéia, 1996).

Peso médio
Foram pesadas 20 cápsulas de cada lote. A partir

dos pesos individuais, calcularam-se o peso médio e
os limites de variação superior e inferior permitidos,
considerando-se um desvio de ±10% em relação ao peso
médio (Farmacopéia, 1988).

Identificação
As amostras foram preparadas conforme descrito no

item Doseamento. Realizou-se varredura do espectro
de ultravioleta e as amostras foram identificadas pela
observação de dois picos de absorção máxima, em 242
e 284nm, e pela comparação dos espectros das amos-
tras com espectro da SQR (Farmacopéia, 1996).

Doseamento
Removeu-se e misturou-se o conteúdo de 10 cápsu-

las de cada lote. Pesou-se exatamente a  quantidade
equivalente a 10mg de substância ativa, em balão vo-
lumétrico de 100ml. Adicionaram-se 10ml de água pu-
rificada e manteve-se em repouso por 15min. A seguir,
foram adicionados 50ml do diluente (solução metanóli-
ca de ácido sulfúrico 0,5%, p/v) e submeteu-se à agita-
ção mecânica por 15 min. Completou-se o volume com
o diluente, filtrou-se e transferiu-se alíquota de 10,0ml
do filtrado para balão volumétrico de 100ml, comple-
tando-se o volume com o diluente. Obteve-se solução
com concentração final de 10µg/ml. Estas soluções fo-
ram quantificadas em espectrofotômetro Perkin Elmer,
modelo Lambda 20, em 284nm. Os valores de absor-
vância foram comparados ao valor de  A1%, 1cm  = 450.
Como limites, consideraram-se os teores de 92,5% e
107,5% de substância ativa, conforme monografia do
fármaco (Farmacopéia, 1996). O ensaio foi realizado
em triplicata.

Uniformidade de conteúdo
Para este teste, separaram-se 30 unidades de cada

lote. O procedimento foi realizado conforme descrito no
item Doseamento; porém, cada unidade foi testada in-
dividualmente. Inicialmente, foram analisadas 10 uni-
dades. Para o lote ser aprovado, devem ser obedecidos
os seguintes requisitos: o teor em 9 das 10 unidades
deve situar-se entre 85,0 e 115,0% do valor declarado;
nenhuma unidade deve estar fora de 75,0% a 125,0% do
valor declarado e o desvio-padrão relativo (DPR) entre
as unidades testadas deve ser igual ou inferior a 6%.
Se 2 ou 3 unidades testadas estiverem fora da faixa de
85,0% a 115,0%, mas não fora da faixa de 75,0% a 125,0%
ou o DPR for maior que 6,0%, testam-se mais 20 unida-
des. O lote é aprovado se não mais que 3 das 30 unida-
des testadas estiverem fora da faixa de 85,0% a 115,0%
e nenhuma unidade fora da faixa de 75,0% a 125,0% da
quantidade declarada e o DPR das 30 unidades testa-
das não for maior que 7,8% (Farmacopéia, 1996).

RESULTADOS E DISCUSSÃO

Peso médio
Segundo a Farmacopéia Brasileira (1988), a varia-

ção individual de peso permitida para cápsulas duras
com peso inferior a 300mg é de ±10%, em relação ao
peso médio. Os resultados relativos à determinação do
peso médio são apresentados na Tabela I. Verificou-se
que todas as amostras cumpriram as especificações far-
macopéicas em relação a este teste. No entanto, obser-
vou-se que as cápsulas da amostra B apresentaram peso
mais heterogêneo, sendo que três unidades (peso de
151,0; 150,8 e 152,2mg) apresentaram peso próximo ao
limite inferior (150,8mg). É interessante observar a gran-
de diferença entre o peso do conteúdo das cápsulas
(cerca de 120 a 150mg, descontando-se o peso da cáp-
sula) em relação à dose de substância ativa (5mg).

Identificação
As amostras foram identificadas pela comparação

dos espectros de absorção na região do ultravioleta (Fi-
gura 1).  Foram observados dois máximos de absorção,
em 242 e 284nm, conforme preconizado pela Farmaco-
péia (1996), bem como, semelhança entre os perfis dos
espectros no UV da SQR e das amostras. Este teste
evidenciou a presença do diazepam em todas as amos-
tras avaliadas.

Doseamento
Os resultados relativos ao doseamento são apresen-

tados na Tabela II. A amostra A foi reprovada nesse
teste, devido ao teor elevado, o que pode ser atribuído
a erro de pesagem no início do processo de preparação
das cápsulas.

TABELA I
Peso médio das formulações avaliadas

Amostra A Amostra B Amostra C Amostra D

Peso médio (mg) 195,6 167,5 179,4 176,5

Variação permitida (%) 10 10 10 10

Peso máximo permitido (mg) 215,2 184,3 197,3 194,1

Peso mínimo permitido (mg) 176,0 150,8 161,4 158,8

Resultado Aprovada Aprovada Aprovada Aprovada
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FIG. 1 - Espectro na região do ultravioleta da SQR (P) e as amostras (A, B, C e D), na
concentração de 10µµµµµg/ml.

Uniformidade de conteúdo
Apesar de não solicitado na monografia específica,

considerou-se a recomendação do capítulo geral da
Farmacopéia (1996), o qual recomenda que o teste seja
realizado para cápsulas que contenham dose inferior a
50mg de substância ativa. Adicionalmente, o conteúdo
de cada cápsula analisada foi pesado previamente ao
ensaio, para que fosse possível relacionar seu peso e
teor. Os resultados relativos à uniformidade de con-
teúdo das amostras A, B, C e D, são apresentados na
Tabela III.

A análise dos resultados da amostra A permite infe-
rir que houve erro de pesagem da substância ativa já
referido no doseamento, visto que 8 cápsulas apresen-
taram teor superior a 115,0%. Observou-se que não há
relação proporcional entre o conteúdo das cápsulas e o
teor de substância ativa, visto que há cápsulas com baixo
peso e teor alto ou vice-versa (como exemplo, cápsulas
4 e 7). Supõe-se, então, que além de erro de pesagem,
tenha ocorrido segregação entre o pó dos excipientes e
o pó da substância ativa durante o processo de mistu-
ra. Os resultados obtidos descartaram a possibilidade
de reteste.

Em relação à amostra B, das 10 unidades testadas
inicialmente, três unidades apresentaram teor fora dos
limites de 85,0% a 115,0% e o DPR foi de 12,9%, dados
que indicaram grande dispersão na distribuição da
substância ativa nas unidades que compõem o lote.
Seguindo especificações vigentes (Farmacopéia, 1996;
USP, 2000), foram avaliadas mais 20 unidades. Refa-
zendo-se os cálculos para um universo de 30 unida-
des, obteve-se um DPR de 15,7%, com 15 unidades
fora dos limites de 85,0% a 115,0%, sendo que destas,
13 unidades apresentavam teor superior a 115,0% (Ta-
bela IV).

TABELA III
Teor percentual e peso do conteúdo das unidades avaliadas no
teste de uniformidade de conteúdo das amostras A, B, C e D

Amostra A Amostra B Amostra C Amostra D

teor conteúdo teor conteúdo teor conteúdo teor conteúdo
(%) (mg) (%) (mg) (%) (mg) (%) (mg)

1 124,8 147,5 78,5 97,3 99,0 129,2 113,0 132,3

2 120,9 158,7 107,1 133,6 105,0 137,8 108,3 132,9

3 122,9 160,2 102,7 119,6 102,6 136,2 104,9 134,0

4 130,1 137,8 106,6 117,2 101,6 133,7 116,5 146,1

5 115,3 151,2 101,7 125,1 103,6 134,9 108,9 141,2

6 117,3 142,1 86,5 117,0 108,3 134,1 104,0 131,8

7 116,5 158,9 83,6 110,6 102,4 126,2 105,5 131,9

8 121,0 151,9 109,1 138,0 113,7 145,0 108,0 138,9

9 114,4 150,2 88,0 112,4 112,9 151,6 107,1 136,2

10 108,3 141,7 115,2 133,9 103,3 134,7 104,3 131,2

DPR  (%) 7,0 5,21 12,9 10,4 4,6 5,4 3,7 3,7

Resultado Reprovada Testar mais 20 unid. Aprovada Aprovada

Cápsula

TABELA II
Resultados do doseamento das amostras A, B, C e D

Amostra
Concentração Concentração

Teor percentualb DPR c Resultado d
teóricaa experimentala

A 5 5,53 110,6 0,42 Reprovada

B 5 4,88 97,5 1,88 Aprovada

C 5 5,29 105,7 0,90 Aprovada

D 5 5,23 104,6 1,77 Aprovada
a mg/cápsula; b cada valor é a média de 3 determinações;  cdesvio-padrão relativo;
d especificação: 92,5 a 107,5% (Farmacopéia, 1996).

Este resultado parece ter a mesma causa do pro-
blema verificado na amostra A: erro de pesagem, já
que das 30 unidades testadas, 13 unidades apresen-
taram teor superior a 115,0%, e problemas no proces-
so de mistura, uma vez que também não há proporci-
onalidade entre conteúdo da cápsula e teor de subs-
tância ativa.

TABELA IV
Valores individuais de teor e peso do conteúdo das unidades

testadas na uniformidade de conteúdo da amostra B

Cápsula Teor (%) Conteúdo (mg) Cápsula Teor (%) Conteúdo (mg)

1 78,5 97,3 16 115,6 176,0

2 107,1 133,6 17 128,7 163,6

3 102,7 119,6 18 122,8 161,8

4 106,6 117,2 19 144,6 178,6

5 101,7 125,1 20 144,2 167,9

6 86,5 117,0 21 120,1 156,6

7 83,6 110,6 22 90,0 140,7

8 109,1 138,0 23 99,0 144,1

9 88,0 112,4 24 112,5 164,4

10 115,2 133,9 25 95,8 139,7

11 115,1 121,8 26 117,4 173,0

12 112,2 115,1 27 98,8 151,2

13 137,9 131,8 28 117,8 173,1

14 122,4 115,5 29 94,6 163,1

15 104,4 114,1 30 118,9 181,2

DPR (%) 15,7

Resultado Reprovada



70 Rev. Bras. Farm., 88(2), 2007

As amostras  C e D foram aprovadas no teste de
uniformidade de conteúdo (Tabela III). Pode-se ob-
servar boa homogeneidade entre os teores individuais,
o que resulta em baixos valores de DPR. A aprovação
neste teste indica que os processos envolvidos na ma-
nufatura das cápsulas foram conduzidos de forma
adequada.

Com relação à homogeneização, pode-se dizer que
uma adequada operação de mistura proporciona uma
uniformidade de material em qualquer ponto do pó
(Hickey & Ganderton, 2001). Estes autores afirmam que,
quando se tem a mistura de dois materiais sólidos, sendo
um deles em pequena proporção, a etapa de mistura é
ainda mais crítica e a tendência de ocorrer uma falta
de uniformidade em certas partes da mistura do pó é
grande. A situação descrita pelos autores parece bem
próxima do que se observou nos resultados, já que o
peso médio do conteúdo das cápsulas de todos os lotes
analisados é muito superior à dose de diazepam, fa-
zendo com que o processo de homogeneização dos pós
seja uma etapa crítica.

Vale ressaltar ainda, a importância do teste de uni-
formidade de conteúdo, visto que a amostra B foi apro-
vada no doseamento, e foi reprovada neste teste. No
primeiro, o resultado representa a média do teor das
unidades do lote, visto que a análise é feita a partir da
mistura do conteúdo de várias cápsulas. No segundo,
cada cápsula é analisada individualmente, o que per-
mite verificar a distribuição da substância ativa nas
unidades que compõem o lote. Este teste é exigido para
formulações com baixa dosagem, entre outras, e pode-
ria ser adotado como prática corrente no momento de
estabelecer as condições ideais para o preparo de cáp-
sulas, entre elas a escolha de excipientes e suas pro-
porções e principalmente na determinação do tipo e do
tempo de mistura.

CONCLUSÃO

Todas as amostras foram aprovadas no teste de peso
médio e na identificação de substância ativa. Porém,
apenas as amostras C e D foram aprovadas em todos os
testes.

Esses resultados demonstram que é possível o pre-
paro de produtos magistrais que atendam às especifi-
cações farmacopéicas; porém, evidencia que alguns
estabelecimentos não alcançam um nível de qualidade
aceitável.

Desta forma, são necessárias avaliações mais fre-
qüentes dos produtos manipulados a fim de corrigir
eventuais falhas no seu preparo, evitando assim, a dis-
pensação de medicamentos inadequados para o con-
sumo.
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