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RESUMO 

As pessoas convivem com problemas de ordem orgânica ou psicológica, em um processo dinâmico e 
progressivo, no qual ocorrem modificações morfológicas, funcionais e bioquímicas nos indivíduos. 
Hipolactasia é conhecida como a diminuição da atividade da enzima lactase no intestino delgado, o 
qual caracteriza-se pelo aparecimento de sintomas abdominais resultantes da má absorção da 
lactose. A intolerância à lactose é uma patologia comum em diversas faixas etárias da população. O 
objetivo deste estudo foi avaliar, através do teste de desintegração, a manipulação de medicamentos 
que necessitam de revestimento entérico, pelo farmacêutico, em cápsulas de lactase. Foram 
adquiridas cinco amostras, denominadas: F1, F2, F3, F4 e F5 de cápsulas de lactase 200mg em 
farmácias magistrais da cidade de Ourinhos-SP e posteriormente foram aplicados ensaios de 
uniformidade de peso e desintegração para cápsulas gastro-resistentes. Os resultados demonstraram 
que apenas uma amostra desintegrou no tempo determinado para cápsulas gastro-resistentes e todas 
foram aprovadas no teste de uniformidade de peso.Nota-se a necessidade de um aprimoramento 
contínuo dos farmacêuticos responsáveis pela manipulação de medicamentos devido a uma 
constante renovação no mercado e as particularidades apresentadas por certos ativos. 
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ABSTRACT 
People lives with organic or psychological problems, in a dynamic and progressive process, in which 
morphological, functional and biochemical changes occur in individuals. Hipolactasia is known as the 
decreased activity of the enzyme lactase in the small intestine, which is characterized by the 
appearance of abdominal symptoms resulting from the malabsorption of lactose. Lactose intolerance is 
a common pathology in several age groups of the population. The objective of this study was to 
evaluate, through the disintegration test, the manipulation of drugs that require enteric coating by the 
pharmacist in lactase capsules. Five samples were obtained, named: F1, F2, F3, F4 and F5 from 
lactase 200mg capsules in magazines of the city of Ourinhos-SP, and later weight-disintegration tests 
were applied for gastro-resistant capsules. The results showed that only one sample disintegrated at 
the time determined for gastro-resistant capsules and all were passed the weight uniformity test. The 
need for a continuous improvement of the pharmacists responsible for the manipulation of drugs due 
to a constant renewal in the market is noted and the particularities presented by certain assets. 
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INTRODUÇÃO 
 

A era moderna se caracteriza por diversas transformações, sejam elas 

históricas, filosóficas, políticas, tecnológicas, entre outras. Uma destas 

transformações que mais tem se destacado é o aumento acelerado da população 

idosa que ocorre praticamente ao redor de todo o mundo.No Brasil, por exemplo, 

há uma expectativa de que em 2025 o país será o sexto do mundo no ranking de 

países com mais idosos (MARCHI NETTO, 2004). 
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As pessoas nesta fase da vida geralmente convivem com problemas de 

ordem orgânica ou psicológica, na velhice que é um processo dinâmico e 

progressivo, ocorrem modificações morfológicas, funcionais e bioquímicas das 

pessoas, os quais determinam a progressiva perda das capacidades de adaptação 

do indivíduo ao meio ambiente, gerando maior vulnerabilidade e maior incidência 

de processos patológicos (MARCHI NETTO, 2004). 
 

Hipolactasia é conhecida como a diminuição da atividade da enzima lactase 

no intestino delgado e esta diminuição da atividade enzimática diminui a 

capacidade do organismo em hidrolisar a lactose. A falta ou a baixa atividade 

desta enzima pode ocorrer após o período de amamentação materna (MATTAR; 

MAZO, 2010). 
 

Caracteriza-se pelo aparecimento de sintomas abdominais (distensão e dor 

abdominal, flatulência e diarreia) resultantes da má absorção da lactose, ou seja,a 

intolerância à lactose, porém não é sempre que a má absorção da lactose provoca 

sintomas abdominais (MATTAR; MAZO, 2010). 
 

A intolerância à lactose é uma patologia comum em diversas populações 

nas mais variadas faixas-etárias, especialmente em idosos (PRETTO, et al., 2002; 
 

REIS; MORAIS; FAGUNDES NETO, 1999; SWAGERTY JUNIOR; WALLING; 

KLEIN, 2002). 
 

A intensidade destes sintomas depende da quantidade de lactose ingerida e 

tende a aumentar com o passar da idade, sendo estes sintomas mais 

pronunciados em pessoas com a idade mais avançada. No Brasil cerca de 43% de 

brancos e mulatos têm alelo de persistência da lactose, a hipolactasia é mais 

frequente em negros e japoneses (MATTAR; MAZO, 2010). 
 

A hidrólise da lactose é feita por uma beta galactosidase, conhecida como 

lactase e está presente em toda a extensão do intestino delgado (LEIS et al., 

1997). 

Em indivíduos intolerantes, a lactose ingerida permanece no intestino 

delgado sem sofrer hidrólise, a qual provoca um fluxo de água extracelular para o 

interior do intestino e para o estômago. A lactose não absorvida é fermentada pela 

microbiota local, a qual resulta em ácidos orgânicos, gases e o aumento de 

peristaltismo dos músculos do intestino, com manifestações de flatulência, fluxo 

intestinal anormal, cólicas abdominais e diarreias. A intensidade dessas 
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perturbações digestivas pode variar de simples mal-estar até o impedimento das 

atividades normais do indivíduo (CUNHA et al.,2007). 
 

A absorção de fármacos veiculados em formas farmacêuticas sólidas de 

administração oral depende da capacidade do princípio ativo liberar-se da 

formulação e solubilizar-se em condições fisiológicas. A permeabilidade ao longo 

do trato intestinal também é outro fator crucial. As formas farmacêuticas sólidas 

possuem características que podem afetar a dissolução e comprometer a 

bioequivalência (STORPIRTIS, 1999). 
 

O objetivo deste estudo foi avaliar, através do teste de desintegração, a 

manipulação de medicamentos que necessitam de revestimento entérico, pelo 

farmacêutico, em cápsulas de lactase. 

 
 

MATERIAL E MÉTODOS 
 

Foram adquiridas cinco amostras, denominadas: F1, F2, F3, F4 e F5de 

cápsulas de lactase 200mg com 15cápsulas cada, de farmácias magistraisda 

cidade de Ourinhos-SP, que manipulavam este tipo de medicamento. 
 

Para análise de uniformidade de peso, foi utilizado a metodologia, 

específica para cápsulas preparadas magistralmente,descrita no Formulário 

Nacional (2012). Pesou-se 10 cápsulas individualmente em uma balança semi-

analítica, GEHAKA - BK- 400, dos quais três parâmetros foram determinados para 

análise do produto: Peso médio das cápsulas manipuladas (PMédio), Desvio 

padrão relativo (DPR) e Variação do conteúdo teórico (%)(BRITISH, 2009; 

BRASIL, 2010; USP, 2007). 
 

No teste de desintegração, seis cápsulas da amostra devem ser 

mergulhadas em ácido clorídrico 0,1M a 37° ± 1°C, por 60min., não devendo após 

este tempo se desintegrar. Decorrido este tempo, a amostra deve ser retirada e 

imersa em tampão fosfato pH=6,80 a 37° ± 1°C, para sofrer desintegração em até 

45min. O equipamento utilizado para este teste foi o Desintegrador marca ETHIK 

(mod. 301/AC)(BRITISH, 2009; BRASIL, 2010; USP, 2007). 

 

 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

Os resultados de uniformidade de peso, Tabela 1, mostraram-se de acordo 

com as especificações da metodologia aplicada. 
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Tabela 1 - Resultados da análise da média do peso médio  
 

 F 1 F 2 F 3 F 4 F 5 

 (n=10) (n=10) (n=10) (n=10) (n=10) 
      

Peso Médio (mg) 273,60 280,700 412,50 324,70 362,6 

VPMP (%) ± 10 ± 10 ± 7,5 ± 7,5 ± 7,5 

LS (mg) 300,00 291,00 421,00 331,00 380,00 

LI (mg) 258,00 275,00 405,00 320,00 345,00 

LDPR (%) ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 ≤ 4 

DPR (%) 5,38 2,09 1,33 1,36 2,94   
Legenda: VPMP (%) = Variação do Peso Médio Permitido; LS (g) = Limite Superior 
Permitido; LI (g) = Limite Inferior Permitido; DP = Desvio Padrão; LDPR (%) = Limite do 
Desvio Padrão Relativo permitido; DPR (%) = Desvio Padrão Relativo. 

 
 

Observa-se um desvio padrão relativo da amostra F1 acima do limite 

permitido, contudo, os pesos individuais, Figura 1, se mantiveram dentro dos 

limites especificados. 

 

 

Figura 1 – Peso Individual das Amostras  
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Uma grande variação no peso médio das cápsulas pode levar à uma 

dosagem incorreta do medicamento, a qual acaba comprometendo a eficácia do 

mesmo, pois a concentração do princípio ativo de cada unidade pode sofrer uma 

variação em sua dosagem (LINSBINSKI, MUSIS, MACHADO, 2008). 
 

Considerado de grande importância, o desvio padrão indica a variabilidade 

do processo produtivo, ou seja, quanto maior o desvio, menor será a uniformidade 

do envase (FERREIRA, 2007). 
 

Os medicamentos que recebem o revestimento entérico são planejados 

para que a forma farmacêutica resista, sem possíveis alterações, à ação do suco 

gástrico, contudo deverá desagregar-se no suco intestinal (CORTEZ, FERRARI, 

2017). 

Na Tabela 2, os resultados da desintegração das amostras demonstram 

que apenas a amostra F1 foi aprovada neste quesito. 
 

Sugere-se que o desvio padrão relativo da amostra F1, que está acima do 

limite permitido deve-se ao revestimento gastro-resistentes das cápsulas, pois foi 

a única amostra aprovada no teste de desintegração. 

 
 

Tabela 2– Tempo Desintegração Cápsulas   
SOLUÇÃO HCl - 0,1M   

 Tempo min./seg. Limite Alteração Física 
    

F 1 ND 60 min. NA 

F 2 03:30 min. 60 min. NA 

F 3 35:10 min. 60 min. NA 

F 4 04:12 min. 60 min. NA 

F 5 05:45 min 60 min. NA 
    

 

SOLUÇÃO TAMPÃO FOSFATO - pH = 6,80   
 Tempo min./seg. Limite Alteração Física 
    

F 1 06:22 min. Máx. 45 min. NA 

F 2 NA Máx. 45 min. NA 

F 3 NA Máx. 45 min. NA 

F 4 NA Máx. 45 min. NA 

F 5 NA Máx. 45 min. NA   
Legenda: NA = Não se aplica; ND = Não desintegrou. 

 

 

Os estudos realizados por Sant’ana e Freitas (2016) corroboram com os 

resultados deste experimento, pois ao avaliarem a eficácia do revestimento de 
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cápsulas enterossolúveis de diclofenaco sódico, produzidas em 

farmáciasmagistrais e do medicamento referência o Voltaren® observaram que 

apenas o medicamento industrializado foi aprovado no teste de desintegração. 
 

Sousa e Santana (2015), realizaram ensaio de desintegração em cápsulas 

revestidas magistralmente e em cápsulas revestidas industrialmente, das quais 

nenhuma das amostras testadas foram aprovadas pois apresentaram aberturas 

e/ou furos ao final do teste em meio ácido. 

 
 

CONCLUSÕES 
 

Nota-se a necessidade de um aprimoramento contínuo dos farmacêuticos 

responsáveis pela manipulação de medicamentos devido a uma constante 

renovação no mercado e as particularidades apresentadas por certos ativos. 

 

A falta desta atenção aos novos ou ativos especiais comprometem a 

segurança, qualidade e eficácia dos medicamentos manipulados. 
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