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RESUMO

A crescente expansão do setor magistral associada aos diversos relatos sobre os
desvios na qualidade de medicamentos manipulados demonstram a necessidade de verificação
da qualidade, segurança e eficácia desses produtos. Neste trabalho, análises físico-químicas
foram realizadas para avaliação da qualidade de algumas cápsulas manipuladas de enalapril e
sinvastatina, adquiridas em cinco farmácias magistrais de Belo Horizonte/MG. Entre as
análises realizadas estão os ensaios farmacopeicos de aspecto, identificação, determinação de
peso, teor, compostos relacionados e uniformidade de doses unitárias, e, também foi realizada
a análise por ativação neutrônica para determinação de impurezas inorgânicas nos
medicamentos amostrados. Para os ensaios farmacopeicos, 60% das amostras foram
insatisfatórias. Os teores individuais das cápsulas amostradas para o ensaio de uniformidade
de doses unitárias variaram entre 0% e 136,2%. Este ensaio é importante na avaliação da
qualidade, a qual influencia a segurança e a eficácia do tratamento medicamentoso, uma vez
que permite verificar se o medicamento contém a dose adequada e necessária ao sucesso
farmacoterapêutico. Por outro lado, subdosagens podem levar a redução ou ausência de
resposta terapêutica desejada e, superdosagens podem propiciar o aparecimento de efeitos
indesejáveis e até tóxicos. A concentração de impurezas inorgânicas foi considerada
relativamente pequena. Entretanto, a ausência de limites específicos para alguns elementos
químicos em medicamentos dificulta uma melhor discussão. Além disso, estudos adicionais
devem ser realizados para a avaliação da exposição crônica a baixas concentrações de
impurezas inorgânicas, uma vez que os medicamentos podem ser utilizados continuamente, e,
outras fontes de exposição também devem ser consideradas a fim de se avaliar o risco. Os
problemas relacionados à qualidade e segurança dos medicamentos manipulados ainda são
realidade no país e revelam um grave problema de saúde pública, principalmente quanto à
falta de uniformidade entre as doses unitárias dos medicamentos. Sugere-se que as
autoridades competentes a vigilância sanitária desses produtos, proponham mudanças na
fiscalização e melhorias na legislação vigente, uma vez que as análises requeridas pela
legislação não são suficientes para garantir a qualidade dos medicamentos dispensados nas
farmácias magistrais.

Palavras-chave: Controle de qualidade físico-químico, medicamento manipulado, farmácia.
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ABSTRACT

The increasing expansion of compounding pharmacy associated with several reports
on variances in the quality of compounded drugs demonstrates the need for verification of
quality, safety and efficacy of these products. In this work, physical and chemical analyzes
were performed to evaluate the quality of some capsules manipulated enalapril and
simvastatin, acquired in five pharmacies in Belo Horizonte /Brazil. Among the analyzes are
pharmacopoeial tests for appearance, identification, determination of weight, content, related
compounds and uniformity of dosage units, and was also performed neutron activation
analysis for the determination of inorganic impurities in drugs sampled. The results showed
that 60% of the samples were unsatisfactory for pharmacopoeial tests. The contents of the
capsules sampled for individual testing unit dose uniformity between 0% and 136.2%. This
test is important in evaluating the quality, which influences the safety and efficacy of drug
treatment, since it allows you to check if the product contains the proper dosage and necessary
for successful pharmacotherapy. On the other hand, underdosing can lead to reduced or absent
desired therapeutic response, and overdoses can provide an undesirable effects and even toxic.
The concentration of inorganic impurities was considered to be relatively small. However, no
specific limits for some chemical elements in medicine hamper a better thread. In addition,
further studies must be performed to assess chronic exposure to low concentrations of
inorganic impurities, since drugs can be continuously used, and other sources of exposure
must also be considered in order to evaluate the risk. The problems related to the quality and
safety of compounded drugs are still reality in the country and reveal a serious public health
problem, especially regarding the lack of uniformity between the unit doses of medications. It
is suggested that the competent authorities to sanitary products, propose changes in
supervision and improvements in legislation, since the analysis required by the law, are not
sufficient to ensure the quality of drugs dispensed in pharmacies.

Keywords: quality control physicochemical, compounded drugs, compounding pharmacy.
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1 INTRODUÇÃO

O crescente aumento do número de farmácias de manipulação no Brasil, de 2.100 para
7.351, entre 1998 e 2010 (CFF, 2010), associado à relatos de desvios da qualidade de
medicamentos manipulados com casos graves e até óbitos (SILVA, 2010), tem alarmado a
Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) na busca por um monitoramento
eficiente desses estabelecimentos, de forma a propiciar a qualidade, segurança e eficácia dos
produtos ofertados à população (ANVISA, 2005b).
Houve relatos do excesso de princípio ativo nos medicamentos manipulados
prescritos, até mil vezes acima do recomendado. Em outros casos, observou-se ausência da(s)
substância(s) ativa(s) ou mesmo a presença de outras substâncias que não constavam na
prescrição original (ANVISA, 2005b; HUF, 2006).
Além disso, estudos realizados investigaram a presença de impurezas inorgânicas em
medicamentos e matérias-primas, como ilustram os trabalhos de Leal e colaboradores (2006)
e Chan (2003). Sabe-se que a ingestão de metais, mesmo em baixos teores, pode causar danos
à saúde humana, principalmente por aqueles elementos não essenciais para os seres humanos,
o que torna a investigação dos possíveis contaminantes inorgânicos em medicamentos
relevante (FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 2010; FERGUSSON, 1990; REMINGTON;
GENNARO, 2000; WHO, 2010).
De acordo com o Sistema Nacional de Informações Tóxico-Farmacológicas
(SINITOX), os medicamentos corresponderam, em 2010, a 26,91% dos casos registrados de
intoxicação humana por agente tóxico (SINITOX, 2012).
Esta situação, aliada ao hábito de automedicação da população brasileira (ARRAIS et
al., 1997; OLIVEIRA et al., 2006) revela um grave problema de saúde pública e um desafio
ao uso racional de medicamentos, e em especial, à qualidade dos medicamentos manipulados.
(SIMÕES; FILHO, 1985; ANVISA, 2005b; WHO, 2010).
Segundo a Organização Mundial de Saúde (OMS), o uso irracional de medicamentos é
um problema mundial. Estima-se que metade de todos os medicamentos sejam
inapropriadamente prescritos ou dispensados e, que metade de todos os pacientes façam uso
incorreto dos medicamentos (SIMÕES; FILHO, 1985; ARRAIS et al., 1997; WHO, 2010).
O setor magistral deveria ser complementar à indústria, disponibilizando
medicamentos como uma alternativa terapêutica de qualidade para os profissionais
prescritores e pacientes. Entretanto, muitas vezes os medicamentos manipulados são alvo de
escolha somente pelo preço mais acessível que apresentam (ANVISA, 2005a; FERREIRA,
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2008; SZATOWSKI; OLIVEIRA, 2004).
O uso racional de medicamentos requer que os produtos essenciais possam ter preço
acessível à população. A utilização de medicamentos de uso crônico, principalmente, pode
representar um custo elevado para o paciente, assim, o consumo de medicamentos genéricos,
similares ou manipulados é uma alternativa mais econômica nesses casos.
A informação fidedigna sobre a segurança e qualidade dos produtos deve estar à
disponibilidade do público (BONFIM, 2007). Dessa forma, cabe às autoridades sanitárias
estabelecer e assegurar, fiscalizar o cumprimento das legislações entre outras formas, pelo
monitoramento da qualidade dos produtos ofertados à população. A qualidade e segurança do
medicamento manipulado não devem ser prejudicadas em vista de um preço mais acessível
(ANVISA, 2005a).
Entretanto, estudos realizados pela ANVISA demonstram a necessidade de
aperfeiçoamento e melhoria desse monitoramento, de forma a estabelecer as condições
necessárias à fabricação de produtos manipulados com qualidade satisfatória no país
(ANVISA, 2005b; LIMA; DRUMMOND, 2007).
Nesse contexto, segundo Gil (2007), atualmente pode-se observar um crescente
direcionamento do profissional farmacêutico para áreas da farmácia clínica e de manipulação,
com ênfase na atenção farmacêutica, voltando ao paciente o foco da atenção e promovendo a
racionalização do uso de medicamentos. Sabe-se que o setor magistral possui papel social
importante na oferta de medicamentos à população.
Contudo, a utilização de medicamentos seguros e de qualidade é essencial para que se
alcance o sucesso com a terapia medicamentosa (BARACAT et al., 2009). Os diversos
problemas relacionados ao uso de medicamentos manipulados com desvios na qualidade
fazem com que a avaliação da qualidade e segurança desses medicamentos seja indispensável
no contexto da saúde pública. Além disso, pode-se observar uma crescente tendência no
aumento das exigências em termos de qualidade, as quais envolvem questões éticas e
regulatórias, e, por outro lado um mercado farmacêutico cada vez mais competitivo (GIL,
2007).
Nesse sentido, o que se pretende é que os resultados desse trabalho forneçam dados
sobre a qualidade de alguns medicamentos manipulados em farmácias de Belo Horizonte, que
seja disponibilizada à população em geral e também às farmácias magistrais no intuito de
promover o uso racional de medicamentos e a busca por melhoria dos processos e produtos
ofertados, respectivamente.
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2 OBJETIVOS

2.1 OBJETIVO GERAL
 Avaliar a qualidade física e química dos medicamentos enalapril e sinvastatina,
manipulados em farmácias magistrais de Belo Horizonte, Minas Gerais.

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Avaliar o aspecto e realizar a identificação, determinação de peso, teor de princípio ativo,
substâncias relacionadas (quando aplicável) e uniformidade de doses unitárias dos
medicamentos;
 avaliar a presença e concentração de alguns elementos inorgânicos nas amostras;
 obter dados sobre a aceitação e prescrição de medicamentos manipulados em Belo
Horizonte, a partir de pesquisa de opinião com médicos.

3 REFERENCIAL TEÓRICO

31 HISTÓRICO LEGISLATIVO E MEDICAMENTOS NO BRASIL

De acordo com a Constituição da República Federativa do Brasil (1988) a saúde é
direito de todos e dever do estado, incluindo o acesso universal e igualitário às ações e
serviços que contemplam a promoção, proteção e recuperação da saúde (BRASIL, 1988).
A partir da Lei n° 8.080, de 19 de setembro de 1990, que dispõe sobre as condições
para promoção, proteção e recuperação da saúde, a organização e o funcionamento dos
serviços correspondentes, além de outras providências, fica definido a constituição do Sistema
Único de Saúde (SUS) como “o conjunto de ações e serviços de saúde, prestados por órgãos e
instituições públicas federais, estaduais e municipais, da Administração direta e indireta e das
fundações mantidas pelo poder público” (BRASIL, 1990).
Recentemente, com a publicação da Lei n° 12.401, de 28 de abril de 2011, foram
alterados alguns pontos na Lei n° 8.080/1990, e incluídas no âmbito do SUS, a assistência
terapêutica integral, incluindo medicamentos, e a incorporação de tecnologia em saúde
(BRASIL, 2011; 1990).
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O poder público é responsável por dispor sobre a regulamentação, fiscalização e
controle das ações e serviços de saúde, competindo ao Sistema Único de Saúde (SUS), além
de outras atribuições, controlar e fiscalizar procedimentos, produtos e substâncias de interesse
à saúde – incluindo a execução de ações de vigilância sanitária e epidemiológica (BRASIL,
1988).
Com a publicação da Lei nº 9.782, de 26 de janeiro de 1999, foi criada a Agência
Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), autarquia com atribuição regulatória,
responsável pela coordenação do Sistema Nacional de Vigilância Sanitária (SNVS), de forma
integrada a outros órgãos públicos relacionados direta ou indiretamente ao setor saúde,
vinculada ao Ministério da Saúde (MS) e integrante do SUS (ANVISA, 2012a; BRASIL,
1999).
Como produtos de interesse à saúde, os medicamentos estão sujeitos à vigilância
sanitária e devem cumprir todos os requisitos necessários à qualidade de forma que o produto
final seja seguro e eficaz. Além disso, devem-se avaliar os riscos e benefícios decorrentes de
sua utilização antes da disseminação no mercado (SILVA et al., 2010).
Concomitantemente a este cenário de regulamentação, o segmento magistral foi
crescendo e também o aumento nas exigências de qualidade para os medicamentos, incluindo
a segurança e efetividade como aspectos imprescindíveis (GIL, 2007; SILVA et al., 2010).
Basicamente, há quatro tipos de medicamentos disponíveis para comercialização em
farmácias: os medicamentos de referência ou inovadores, os genéricos, os similares e os
manipulados. Os medicamentos também podem ser do tipo biológicos, biotecnológicos,
específicos, radiofármacos, homeopáticos e fitoterápicos, entretanto tais medicamentos não
são foco de discussão no presente estudo.
O medicamento de referência é aquele submetido à patente, é um produto inovador
que deve ser registrado pelo órgão federal responsável, e possui eficácia, segurança e
qualidade comprovadas cientificamente (ANVISA, 2013a).
O medicamento genérico possui o mesmo princípio ativo, dose, formulação, forma
farmacêutica, via de administração e indicação terapêutica do medicamento de referência,
deve passar por teste de equivalência farmacêutica (in vitro) e bioequivalência (in vivo), sendo
assim intercambiável, ou seja, pode ser substituído pelo medicamento de referência sem
prejuízo quanto a sua qualidade, segurança e eficácia. Cabe ressaltar que a intercambialidade
de medicamentos deverá ser registrada na receita médica e poderá ser realizada nos
estabelecimentos comerciais pelo farmacêutico. O medicamento genérico é identificado pela
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denominação comum brasileira (DCB), ou, na sua ausência, pela denominação comum
internacional (DCI) (ANVISA, 2013a).
O medicamento similar possui o mesmo princípio ativo, dose, forma farmacêutica, via
de administração e indicação terapêutica do medicamento de referência, é equivalente a este
podendo diferir somente em características relativas ao tamanho e forma do produto, prazo de
validade, embalagem, rotulagem, excipientes (qualitativa ou quantitativamente) e veículo. É
identificado por nome comercial ou marca (ANVISA, 2013a).
Dessa forma, os medicamentos de referência servem como base para os registros dos
medicamentos genéricos e similares no Brasil, a partir de testes de equivalência farmacêutica
(in vitro) e/ou bioequivalência (in vivo) (quando aplicável).
A realização e a apresentação dos testes de equivalência farmacêutica e
bioequivalência à vigilância sanitária são obrigatórios para o medicamento genérico, desde
sua criação em 1999, com a aprovação da Lei n° 9.787, de 10 de fevereiro de 1999. Essa lei
estabeleceu as condições para a implantação de medicamentos genéricos no país, em
consonância com normas adotadas pela Organização Mundial de Saúde (OMS).
Por outro lado, estima-se que até 2014, todos os medicamentos similares já terão
concluídos os testes de equivalência farmacêutica e biodisponibilidade relativa, que a partir de
2003, com a publicação das Resoluções da Diretoria Colegiada (RDC) n°133/2003
(posteriormente revogada pela RDC n°17/2007) e n°134/2003 foram estabelecidos (ANVISA,
2013a; RUMEL, NISHIOKA e SANTOS, 2006). Salvo as exceções inclusas no Guia para
Isenção e Substituição de Estudos de Bioequivalência, aplicável a medicamentos referência,
genéricos e similares, constante na RDC nº 37, de 3 de agosto de 2011.
A diversificação de tipos de medicamentos não é exclusividade do mercado
farmacêutico no Brasil. Esta diversificação tem como principal objetivo reduzir os custos e
ampliar o acesso a medicamentos de qualidade, seguros e eficazes à população.
O medicamento manipulado é uma preparação elaborada por procedimento
farmacotécnico e compreende etapas de avaliação da prescrição pelo farmacêutico,
manipulação de substâncias, rotulagem e envase. Esta preparação é produzida em farmácias
de manipulação ou magistrais. E é classificada como preparação magistral (quando destinado
a um paciente individualizado com prescrição por profissional habilitado, incluindo detalhes
sobre sua composição, forma farmacêutica, posologia e modo de usar) ou preparação oficinal
(quando a fórmula está contida em Formulários Nacionais ou Internacionais reconhecidos
pela ANVISA) (BRASIL, 2007; 2012a). Dessa forma, as preparações magistrais e oficinais
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não são registradas como os medicamentos industrializados e, com isso, os testes de
equivalência farmacêutica e bioequivalência não são aplicáveis.
Os medicamentos manipulados correspondem a cerca de 9% do mercado brasileiro de
medicamentos (CAPRIGLIONE; MESMA, 2004; PISSATO et al., 2006; SILVA; RIBEIRO;
CARVALHO, 2011). Suas vantagens se baseiam principalmente na possibilidade de
individualização de dose, substituição de algum componente da formulação, associação de
fármacos compatíveis, escolha da forma farmacêutica, além da possibilidade de manutenção
de medicamentos descontinuados por laboratórios. Facilitando a adesão do paciente ao
tratamento farmacológico, melhorando sua qualidade de vida e garantindo que ele receba um
medicamento necessário com uma dose segura e adequada a seu tratamento (FERREIRA,
2008).
Em alguns países o setor magistral tem papel complementar àquele da indústria, ou
seja, cabe-lhe o fornecimento de medicamentos não disponíveis no mercado, porém essenciais
a pacientes com necessidades específicas. Entretanto, nas farmácias magistrais do Brasil
também ocorre a dispensação de preparações em doses semelhantes àquelas disponibilizadas
pela indústria farmacêutica. Sem a obrigatoriedade de realizar estudos de segurança e eficácia
e a preços normalmente mais acessíveis, competindo assim com os demais medicamentos
industrializados (ANVISA, 2005a).
As indústrias farmacêuticas possuem uma regulamentação própria assim como as
farmácias magistrais. Devido a natureza destes setores, muitas das exigências impostas às
indústrias não se aplicam no âmbito magistral, e diversos são os fatores contribuintes, como a
falta de equipamentos específicos para a realização de análises de controle de qualidade,
como teor e uniformidade de conteúdo, e uma quantidade de produto manipulado insuficiente
para a realização de tais análises, devido a produção em pequena escala (individualizada,
artesanal) nas farmácias (ANVISA, 2005a). Além disso, há falta de monografias com
especificações para medicamentos em cápsulas nos compêndios oficiais, com isso, na maioria
das vezes, os métodos descritos para outras formas farmacêuticas, como comprimidos, devem
ser adaptados.
Dessa forma, a obtenção de medicamentos manipulados com qualidade e segurança
comprovadas, item fundamental, pode ser um desafio (ANVISA, 2005b; SILVA et al., 2010).
A suposta falta de um rígido controle de qualidade associada a perda de credibilidade das
farmácias de manipulação, devido aos casos relatados de óbito e problemas de saúde, são
fatores considerados hoje como os maiores obstáculos na conquista da estabilidade e
consolidação do setor magistral (ALMEIDA; FILHO, 2010).
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3.2 CONTROLE DE QUALIDADE EM FARMÁCIAS MAGISTRAIS

A 5ª Edição da Farmacopéia Brasileira (2010) define controle de qualidade como:
O conjunto de medidas destinadas a garantir, a qualquer momento, a
produção de lotes de medicamentos e demais produtos, que satisfaçam às
normas de identidade, atividade, teor, pureza, eficácia e inocuidade.

A resolução RDC n°67, de 8 de outubro de 2007, é a norma que regulamenta o setor
magistral e dispõe sobre o Regulamento Técnico que institui as Boas Práticas de Manipulação
em Farmácia (BPMF). A partir desta resolução, foram fixados os requisitos mínimos exigidos
para as atividades de manipulação de preparações magistrais e oficinais nas farmácias, que
abrangem instalações, equipamentos e recursos humanos, aquisição e controle da qualidade da
matéria-prima, armazenamento, avaliação farmacêutica da prescrição, manipulação,
fracionamento, conservação, transporte, dispensação, e a atenção farmacêutica aos usuários
ou seus responsáveis. Todos esses requisitos visam a obtenção de medicamentos de qualidade,
seguros, que possam ser eficazes, além da promoção do seu uso racional (BRASIL, 2007).
Segundo a RDC n°67/2007 o controle de qualidade das preparações magistrais e
oficinais, é dado pela realização de, no mínimo, os ensaios descritos na Tabela 1, de acordo
com a Farmacopéia Brasileira ou outro Compêndio Oficial reconhecido pela ANVISA.
Tabela 1 – Ensaios para o controle de qualidade de preparações magistrais e oficinais
Preparações
Sólidas
Semi-sólidas

Ensaios
Descrição, aspecto, caracteres organolépticos, peso médio.
Descrição, aspecto, caracteres organolépticos, pH (quando aplicável),
peso.

Líquidas não-estéreis

Descrição, aspecto, caracteres organolépticos, pH (quando aplicável),
peso ou volume antes do envase.

FONTE: BRASIL (2007; 2008).

Os resultados dos ensaios devem ser registrados na ordem de manipulação, junto com
as demais informações da preparação manipulada e cabe ao farmacêutico avaliar os
resultados, aprovando ou não a preparação para dispensação. Cada farmácia é responsável
pela qualidade das preparações magistrais e oficinais que manipula, conserva, dispensa e
transporta, cabe ao próprio estabelecimento monitorar todo o seu processo de manipulação
(BRASIL, 2007).
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Devem existir procedimentos operacionais escritos para manipulação das diferentes
formas farmacêuticas preparadas na farmácia. Além disso, deve-se garantir que todos os
produtos manipulados sejam rastreáveis. Com relação aos excipientes utilizados nas
preparações, todos devem ser padronizados com embasamento técnico pelo estabelecimento.
Medidas para prevenção de contaminação cruzada devem ser adotadas e as condições de
temperatura e umidade devem ser definidas, monitoradas e registradas (BRASIL, 2007;
2008).
Segundo as BPMF, devem ser realizadas, no mínimo, análises bimestrais de teor e
uniformidade de conteúdo de princípio ativo em fórmulas com fármaco(s) em quantidade
igual ou inferior a 25 mg, priorizando fórmulas com fármaco(s) em quantidade igual ou
inferior a 5 mg. As análises teor e uniformidade de conteúdo podem ser realizadas em
laboratório analítico próprio ou terceirizado, preferencialmente da Rede Brasileira de
Laboratórios em Saúde (REBLAS) (BRASIL, 2007; 2008).
Deve-se estabelecer um procedimento operacional para a execução do monitoramento
do processo magistral, cabe à farmácia adotar estratégias que contemplem diferentes
manipuladores, fármacos e concentrações, como um sistema de rodízio (BRASIL, 2007). Os
resultados das análises de monitoramento devem ser registrados e arquivados por no mínimo
dois anos, à disposição da Autoridade Sanitária. Em caso de resultados insatisfatórios, a
farmácia deve estabelecer, registrar e avaliar a efetividade das medidas adotadas, por meio da
realização de uma nova análise (BRASIL, 2007).
As matérias-primas devem ser verificadas no seu recebimento e movidas para
quarentena logo em seguida, até a liberação dos laudos do controle de qualidade. É
recomendado se efetuar, no mínimo, os testes de: caracteres organolépticos; solubilidade; pH;
peso; volume; ponto de fusão; densidade e avaliação do laudo de análise do
fabricante/fornecedor. Na ausência de monografia farmacopeica deverá ser utilizada, como
referência, literatura científica pertinente, e, somente na inexistência de literatura, poderá ser
utilizada a especificação fornecida pelo fornecedor. Todos os resultados devem ser mantidos
por escrito e armazenados (BRASIL, 2007).
A legislação que institui as BPMF não exige testes de impurezas após o recebimento
de matérias-primas em farmácias magistrais, é necessário apenas verificar o certificado do
fornecedor qualificado – o qual deve estar em conformidade com os métodos farmacopeicos,
que por sua vez, são adequados somente para a detecção de alguns elementos e não mostram
sensibilidade a todos igualmente (WANG et al., 2000). Para a liberação do medicamento, os
testes de controle de qualidade realizados no produto manipulado também não abrangem a
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detecção e quantificação de impurezas inorgânicas.
Vale ressaltar que se faz necessária a qualificação dos fornecedores da farmácia, e tal
procedimento deve abranger, no mínimo, os critérios descritos a seguir (BRASIL, 2007):
 Comprovação de regularidade perante as autoridades sanitárias competentes;
 Avaliação do fabricante/fornecedor, por meio de análises de controle de qualidade
realizadas pela farmácia e da avaliação dos laudos analíticos apresentados, verificando o
atendimento às especificações estabelecidas pelo farmacêutico e acertadas entre as partes;
 Auditorias para verificação do cumprimento das normas de Boas Práticas de Fabricação ou
de Fracionamento e Distribuição de insumos;
 Avaliação do histórico dos fornecimentos anteriores.
A resolução RDC n° 67/2007 sofreu alterações em alguns itens pelas resoluções, RDC
nº 87/2008; RDC nº 21/2009 e ainda por outras legislações relacionadas. Entretanto, apesar da
publicação dessas resoluções, com a definição de novas exigências e aumento do rigor para
aquelas existentes, alguns estudos ainda demonstram que a legislação que define as BPMF
não atende e não garante a qualidade dos medicamentos manipulados (ALMEIDA; FILHO,
2010).
Fato é que diversos estudos ainda demonstram desvios na qualidade de vários
medicamentos manipulados, como ilustram os trabalhos de Baracat et al. (2009); Faria e
Carvalho (2012); Figer e Ricci-Júnior (2012); Gianotto et al. (2008); Marcatto et al. (2005);
Markman, Rosa e Koschtschak (2010); Marques-Marinho et al. (2009); Meneghini e Adams
(2007); Paulo et al. (2011); Pinho et al. (2011) e Pissatto et al. (2006); Sousa et al. (2005).
Os desvios de qualidade verificados em medicamentos manipulados podem estar
relacionados a diversos fatores, dentre eles, a utilização de processos de manipulação
inadequados ou a não realização de análises para avaliação de parâmetros relevantes para
atestarem a qualidade e conformidade de matérias-primas, produtos em processo e produtos
acabados ou a ausência de capacitação suficiente dos manipuladores (ANVISA, 2005;
SILVEIRA, 2007).
A principal causa de desvio de qualidade inerente ao processo de manipulação de
medicamentos em cápsulas é a perda de pó durante as operações de pulverização em tamis,
mistura e enchimento dos invólucros de gelatina dura, cabe ao farmacêutico responsável
ajustar a formulação de modo que a perda se mantenha dentro de limites preestabelecidos.
Erros de cálculo e de pesagem dos componentes da formulação, erros inerentes ao
manipulador e a utilização de equipamentos danificados ou não calibrados podem também
comprometer o processo, e consequentemente a qualidade do produto final (FUTURO e
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SILVA, 2007).
Além disso, problemas relacionados a mistura e a variação granulométrica das
matérias-primas, podem levar a variações na uniformidade de conteúdo, uma vez que estas
variáveis influenciam nos parâmetros farmacotécnicos de formas farmacêuticas sólidas
(ALENCAR, 2005; BARACAT et al., 2009; MARIKH, 2008).
É imprescindível que o sistema de garantia da qualidade na farmácia magistral
conduza a uniformidade de suas preparações dentro dos níveis aceitáveis para cada ensaio. Os
procedimentos envolvidos na elaboração de um medicamento manipulado exigem um rígido
controle, uma vez que na maioria das vezes não é possível realizar análises farmacopeicas de
avaliação da qualidade do produto final (BRASIL, 2012a).
A qualificação dos fornecedores é de extrema importância para que a qualidade dos
insumos seja assegurada e possuam certificados analíticos bem elaborados, traduzindo assim,
a real especificidade do insumo farmacêutico, de acordo com as especificações farmacopeicas
(BRASIL, 2012a).
A avaliação e monitorização dos diversos fatores críticos durante o processo de
manipulação, assim como a implantação de procedimentos padronizados e seguros são
medidas que quando adotadas contribuem significativamente na garantia da qualidade final
das preparações manipuladas (ALMEIDA; FILHO, 2010; GIL, 2007).
Segundo Almeida e Filho (2010), o sistema de garantia da qualidade constante na
legislação que institui as BPMF, baseado em uma extensa documentação, não é suficiente na
melhoria da qualidade dos produtos. Ele sugere a realização de uma abordagem mais
aprofundada sobre gestão da qualidade, focando em estudos de estabilidade e capacidade de
processo, desempenho, indicadores e outros elementos necessários, visando a promoção da
melhoria contínua de cada estabelecimento farmacêutico.
A garantia da qualidade deve ser baseada nos princípios da qualidade total, assim é
necessário controlar todas as etapas do processo de fabricação, desde a qualificação de
fornecedores até os serviços de atendimento ao consumidor (SAC) (GIL, 2007).
A manutenção e melhoria contínua na qualidade dos produtos e processos como
treinamento de pessoal, qualificação de fornecedores e controle de processo, permeiam a
redução de custos, essenciais em um mercado cada vez mais competitivo, uma vez que são
menores que os custos associados a má qualidade, como reprocessos e comprometimento da
imagem do estabelecimento ou custo de indenização a clientes (GIL, 2007).
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3.3 FARMACOLOGIA

3.3.1 Efeitos, eventos adversos e farmacovigilância

Silva (2006) classifica os efeitos dos fármacos em benéficos ou terapêuticos; adversos,
colaterais e tóxicos; fracos e ausentes; e combinados das drogas (interações medicamentosas).
Os efeitos terapêuticos são característicos para cada fármaco e são considerados como o
principal objetivo do tratamento farmacológico. A maioria dos outros efeitos pode ser
considerada como efeitos indesejáveis, cujo espectro pode ser amplo e mal definido
(GOODMAN, 2005).
Para um medicamento produzir seus efeitos terapêuticos e desejados no tratamento de
uma patologia qualquer, é necessário que o fármaco ou princípio ativo de interesse esteja
biodisponível e atinja, em concentrações apropriadas, seu local de ação ou sítio ativo. Embora
proporcional à quantidade de substância administrada, a concentração do fármaco também
depende de diversos fatores inerentes ao princípio ativo como: a extensão e velocidade de
absorção, distribuição, biotransformação e excreção pelo organismo (GOODMAN, 2005).
Na Figura 1 é apresentado um esquema relacionando a dose com os diversos fatores
interferentes na resposta das drogas.

Dose
Prescrita

• Desvios de qualidade
• Erros de medicação
• Adesão do paciente

Dose
Administrada

• Velocidade e extensão de absorção
• Tamanho e composição corpórea
• Distribuição nos fluidos corporais
• Ligação as proteínas plasmáticas e teciduais
• Biotransformação
• Taxa de eliminação

Concentração de
Droga no Local de
Ação

• Variáveis fisiológicas
• Fatores patológicos
• Fatores genéticos
• Interação com outras drogas
• Desenvolvimento de tolerância

Intensidade
dos Efeitos

• Interação fármaco-receptor

• Estado funcional
• Efeitos de placebo

Figura 1 – Relação da dose e os fatores relacionados à alteração na resposta da droga.
FONTE: Goodman (2005) (adaptado).
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Assim, a escolha da dose, via e intervalo de administração são determinantes para o
alcance do sucesso no tratamento farmacológico, e devem garantir a chegada e a manutenção
de concentrações terapêuticas junto ao sítio alvo do princípio ativo. Esquemas posológicos
inadequados podem produzir concentrações subterapêuticas, e neste caso gerar falsas
conclusões sobre a eficácia do medicamento, ou até superdosagens, propiciando o
aparecimento de efeitos colaterais podendo levar a casos graves de intoxicação (FUCHS;
WANNMACHER; FERREIRA, 2004).
Dessa forma, se um medicamento manipulado ou industrializado, administrado ao
paciente estiver fora dos padrões de qualidade, relacionados ao teor e uniformidade de
conteúdo de princípio ativo, o efeito desejado não será atingido e o tratamento será ineficaz,
seja por falta de efeito ou toxicidade.
Segundo definição da OMS, reação adversa a medicamentos (RAM) é uma resposta
prejudicial ou indesejável, não intencional, que aparece no organismo humano após a
administração de um medicamento em doses usuais para a profilaxia, diagnóstico e tratamento
de uma enfermidade ou para modificação de suas funções fisiológicas (WHO, 2002). Não são
consideradas RAM os efeitos adversos decorrentes da administração de doses maiores que as
habituais, sejam elas acidentais ou intencionais (MAGALHÃES; CARVALHO, 2001).
Os efeitos colaterais são aqueles inerentes à própria ação farmacológica do
medicamento, e ainda assim, seu aparecimento é indesejável. É considerado um
prolongamento da ação farmacológica principal do fármaco e expressa um efeito menos
intenso em relação à ação principal de uma determinada substância, geralmente não são
deletérios (MAGALHÃES; CARVALHO, 2001).
Tais conceitos devem ser diferenciados do termo evento adverso (EA). Segundo
Magalhães e Carvalho (2001) é considerado EA uma injúria sofrida pelo paciente, resultante
de erros no uso de medicamentos e que resultam em falha terapêutica. Diversos fatores podem
ser relacionados a causa do evento, como: dose incorreta do medicamento, dose omitida, via
de administração não especificada, horário de administração incorreto, entre outros. Dessa
forma, uma superdose de medicamento pode ser considerada como um evento adverso e não
como reação adversa. Também são considerados EA complicações ou alguns eventos não
previstos na admissão hospitalar, relacionados à assistência médica, de enfermagem ou de
outras áreas de suporte, ocorrentes durante a internação do paciente (MAGALHÃES;
CARVALHO, 2001).
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Segundo a Resolução RDC n° 4, de 10 de fevereiro de 2009 – que dispõe sobre as
normas de farmacovigilância para os detentores de registro de medicamentos de uso humano
–, os eventos adversos são classificados como:
 Suspeita de RAM;
 EA por desvios da qualidade de medicamentos;
 EA decorrentes do uso não aprovado de medicamentos;
 Interações medicamentosas;
 Inefetividade terapêutica, total ou parcial;
 Intoxicações relacionadas a medicamentos;
 Uso abusivo de medicamentos;
 Erros de medicação, potenciais e reais.
Cabe ressaltar que para fins da RDC n° 4/ 2009, são considerados como detentores de
registro de medicamentos quaisquer responsáveis pelos medicamentos industrializados de uso
humano regulados pela ANVISA, distribuídos e comercializados no Brasil (BRASIL, 2009).
Farmacovigilância é a área das ciências farmacêuticas cujas atividades estão
relacionadas à detecção, avaliação, compreensão e prevenção de efeitos adversos ou outros
problemas relacionados a medicamentos (ANVISA, 2013b). Um dos seus principais focos é a
identificação precoce de sinais de risco à saúde pública, sugeridos por EA. Dessa forma, a
partir do gerenciamento de risco em farmacovigilância é possível lidar com as incertezas
provenientes da utilização de medicamentos no período pós-registro, objetivando o aumento
dos benefícios e redução dos riscos relacionados a produtos e processos (ANVISA, 2008).
A inspeção de fabricantes e do controle de qualidade dos medicamentos é de
competência da ANVISA, juntamente com os estados e municípios, que realiza a vigilância
pós-comercialização, as ações de farmacovigilância e a regulação da promoção de
medicamentos (ANVISA, 2013c).
Atualmente, utiliza-se o Sistema Nacional de Notificações para a Vigilância Sanitária
(NOTIVISA), ferramenta informatizada que permite os profissionais de saúde realizarem
notificações de EA e até queixas técnicas (QT) relacionadas aos produtos sob vigilância,
incluindo medicamentos novos, manipulados, fitoterápicos e aqueles isentos de prescrição
(ANVISA, 2008).
De acordo com a Consulta Pública nº 10, de 9 de abril de 2003, define-se QT como a
notificação feita pelo profissional de saúde quando observado um afastamento dos parâmetros
de qualidade exigidos para a comercialização ou aprovação do processo de registro de um
produto farmacêutico.
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Está apresentado na Figura 2, um gráfico com o total de notificações por eventos
adversos e queixas técnicas de medicamentos a partir da implantação do Notivisa de 2006 até
2011, exibindo o aumento no número de notificações com o passar dos anos. Cabe salientar
que a maioria dos dados se refere a medicamentos industrializados, e que não foram
divulgadas as representatividades de medicamentos referência, genéricos, similares e
manipulados.

Total de notificações de medicamentos por tipo de notificação,
desde a implantação do Notivisa
8.000
6.844

7.000

Total = 37.696

Quantidade

6.000

5.729
4.945

5.000

4.641
4.024

4.000
3.144

3.000
2.137

3.578

2.563

2.000
1.000
54

-

2006

37

2007

2008
EA

2009
QT
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Figura 2 – Número de notificações por eventos adversos (EA) e queixas técnicas (QT) de
medicamentos a partir de 2006 com a implantação do Notivisa. Fonte: ANVISA (2012b).

A efetividade de um programa pós-comercialização depende diretamente da
participação ativa dos profissionais de saúde. Sendo assim, todos os profissionais de saúde
devem notificar por ser considerado um método eficiente e prático na detecção de eventos
raros, efeitos adversos relacionados ao uso crônico de medicamentos e interações
medicamentosas (OMS, 2005).
Além disso, existem programas de monitoramento em todos os níveis nacional,
estadual e municipal, por meio dos quais são coletados produtos em diferentes
estabelecimentos. Dois programas que abrangem medicamentos estão em andamento: o
Programa Nacional de Verificação da Qualidade de Medicamentos (PROVEME) e o
Programa Estadual de Monitoramento da Qualidade de Medicamentos (GVSMC, 2010).
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O PROVEME é destinado ao monitoramento de medicamentos industrializados. Por
outro lado, o Programa Estadual de Monitoramento da Qualidade, em Minas Gerais,
contempla outros produtos (alimentos, cosméticos, saneantes) além dos medicamentos. Em
2009, o Programa Estadual passou a contemplar os fitoterápicos e, em 2011, iniciou-se um
projeto piloto para inclusão dos medicamentos manipulados.

3.3.2 Os Medicamentos

3.3.2.1 Enalapril

O maleato de enalapril (C20H28N2O5·C4H4O4, Figura 3), é um medicamento antihipertensivo pertencente à classe dos inibidores da enzima conversora de angiotensina
(IECA). É indicado para o tratamento de hipertensão arterial sistêmica, insuficiência cardíaca,
nefropatia diabética e de esclerodermia renal (ENSP, 2002).

Figura 3 – Fórmula estrutural do maleato de enalapril. FONTE: USP 29 (2006).

Após administração oral, o maleato de enalapril é parcialmente absorvido pelo trato
gastrointestinal (55 a 75%) e apresenta 50 a 60% de ligação às proteínas plasmáticas. O
maleato de enalapril é um pró-fármaco, que deve ser hidrolisado no fígado ao metabólito ativo
enalaprilato, responsável pela resposta terapêutica. O enalaprilato atinge concentrações
plasmáticas máximas em 0,5 a 1,5 horas e sua resposta terapêutica é observada alguns dias
após o início do tratamento (ENSP, 2002). A meia-vida de eliminação do enalaprilato é de 11
horas (GOODMAN, 2005).
A farmacodinâmica deste medicamento baseia-se em sua ação antagonista sobre o
sistema renina-angiotensina-aldosterona, por inibir a enzima ECA que converte angiotensina I
a angiotensina II, substância que, por diversos mecanismos, aumenta a pressão arterial e
estimula a produção de aldosterona (responsável pela retenção de sódio e água no organismo).
A partir do bloqueio da enzima conversora, também há uma exacerbação do sistema cinina-
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calicreína que promove vasodilatação, proporcionando assim um efeito aditivo na diminuição
da pressão arterial (SILVA, 2006).
Os IECA são comumente bem tolerados, apresentam a tosse seca como efeito colateral
mais frequente, o qual está relacionado ao acúmulo de bradicinina nos pulmões, fato que pode
impossibilitar o seu uso continuado. Entre outros efeitos estão a hipotensão, hiperpotassemia e
deterioração da função renal, causados pelo bloqueio da produção da angiotensina II (SILVA,
2006). A dose máxima recomendada para adultos é de 40mg/dia (ENSP, 2002).

3.3.2.2 Sinvastatina

A sinvastatina (C25H38O5, Figura 4), é um fármaco antilipêmico pertencente a classe
das estatinas. A sinvastatina é indicada na prevenção primária de cardiopatia isquêmica,
prevenção secundária de cardiopatia isquêmica, tratamento adjuvante de hiperlipidemias em
pacientes que não respondem à dieta exclusivamente, hipercolesterolemia primária
(heterozigótica, familiar e não familiar), dislipidemia mista (Fredrickson tipos IIa e IIb),
hipercolesterolemia familiar homozigótica, hipertrigliceridemia isolada (Fredrickson tipo IV)
e hiperlipoproteinemia tipo III (ENSP, 2002).

Figura 4– Fórmula estrutural da sinvastatina. FONTE: USP 29 (2006).

Após administração oral, a sinvastatina é absorvida (85%) e passa por um extenso
metabolismo de primeira passagem, o que faz com que apenas 5% da quantidade absorvida
atinja a circulação sistêmica. A ligação às proteínas plasmáticas é de 95% e concentrações
máximas no plasma são alcançadas em 1,3 a 2,4 horas (ENSP, 2002). A sinvastatina é um
pró-fármaco e sofre hidrólise enzimática do anel lactônico no fígado, formando o metabólito
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ativo β-hidroxiácido de sinvastatina (MARKMAN et al., 2010). Possui tempo de meia-vida
de eliminação de 3 horas (ENSP, 2002).
A sinvastatina atua na inibição específica, reversível e competitiva da enzima 3hidroxi-3-metilglutaril coenzima A (HMG-CoA) redutase, responsável por catalisar a
biossíntese do colesterol intracelular no hepatócito. Devido a diminuição da síntese hepática
de colesterol, há um aumento na síntese de receptores do colesterol ligado à lipoproteína de
baixa densidade (LDL), e consequentemente, há um aumento da remoção de LDL da
circulação (SILVA, 2006). Tal fato, leva há uma redução nas concentrações do colesterol
plasmático total e do LDL. Além disso, há um leve aumento do colesterol ligado à
lipoproteína de alta densidade (HDL) e reduz os triglicérides plasmáticos (ENSP, 2002).
É recomendada a administração de doses únicas diárias à noite, uma vez que a síntese
do colesterol ocorre principalmente neste período. Quando necessário, ajustes posológicos
devem ser realizados 4 semanas após o início do tratamento (ENSP, 2002).
A incidência de efeitos adversos é baixa, entretanto alguns pacientes podem
desenvolver toxicidade hepática e/ou muscular, em graus variados. O efeito tóxico mais grave
observado, apesar de raro, é a rabdomiólise. Siqueira e colaboradores (2008) relataram um
caso de um paciente, sem histórico prévio de doença renal, que evolui com insuficiência renal
aguda e rabdomiólise, induzida por uma dose de 80 mg/dia de sinvastatina.
O risco de rabdomiólise aumenta com altas doses da medicação e uso concomitante de
outros fármacos, como fibratos, macrolídeos, varfarina, ciclosporina, antifúngicos
imidazólicos e digoxina (SIQUEIRA; FRANCALACCI; PEREIRA, 2008).

3.4

ASPECTOS

TOXICOLÓGICOS

E

IMPUREZAS

INORGÂNICAS

EM

MEDICAMENTOS

De forma geral as impurezas encontradas em medicamentos podem ser classificadas
em três categorias: orgânicas, inorgânicas e resíduos de solventes (USP 34, 2010).
As impurezas inorgânicas em medicamentos podem ocorrer naturalmente, serem
adicionadas intencionalmente ou ainda introduzidas inadvertidamente durante o processo de
fabricação ou armazenamento da matéria-prima ou produto acabado. Quando impurezas
inorgânicas são conhecidas por estarem presentes, foram adicionadas ou existe um potencial
para a introdução, a garantia de cumprimento com os níveis especificados se faz necessária
(GIL, 2007; USP 35, 2012).
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Estudos evidenciaram a presença de impurezas inorgânicas em medicamentos
manipulados e em matérias-primas utilizadas em farmácias de manipulação, o que pode
representar risco à saúde pública, tendo em vista que a ingestão de metais, mesmo em baixos
teores, pode trazer danos à saúde (FERGUSSON, 1990; LEAL et al., 2006; LEAL et al.,
2008; WHO, 2010; REMINGTON; GENNARO, 2000).
Toda substância pode ser considerada um agente tóxico dependendo da dose
administrada e absorvida, via de administração e do tempo e frequência da exposição. Com
isso, é necessário conhecer as condições para o uso seguro das substâncias químicas,
mantendo-as abaixo dos níveis tolerados, principalmente quando estas estão relacionadas à
saúde humana e ambiental (OGA; CAMARGO; BATISTUZZO, 2008).
De forma geral, a toxicidade envolve uma sequência de eventos relacionados a
exposição (aguda ou crônica), aspectos toxicocinéticos (absorção, distribuição, metabolismo e
excreção) e toxicodinâmicos (interação da substância no(s) sítio(s) de ação) (OGA;
CAMARGO; BATISTUZZO, 2008).
Os efeitos da exposição aguda geralmente não são os mesmos relacionados a
exposição crônica. A exposição crônica envolve quantidades pequenas da substância a longos
períodos de tempo, geralmente ocasionando a acumulação lenta desta no organismo. O
interesse na avaliação dos efeitos tóxicos e cumulativos tem crescido frente a exposição
crônica a várias substâncias químicas, naturais e sintéticas, encontradas no ambiente e em
outras fontes (GOODMAN, 2005).
A medida da toxicidade é complexa e diversas são as variáveis interferentes como:
condições fisiológicas, estado de saúde do organismo, idade, gênero, dieta e variação genética
(OGA; CAMARGO; BATISTUZZO, 2008).
Alguns dos ensaios descritos nas farmacopeias para impurezas inorgânicas, chamados
ensaios limite, são semiquantitativos, baseados em reações químicas, as quais produzem
turbidez ou mudança de cor visualmente detectável. Além dos métodos farmacopeicos, outros
podem ser empregados, desde que validados, no controle de qualidade em ensaios de pureza,
tais ensaios são associados a frequência e/ou relevância do contaminante (GIL, 2007).
Recentemente, a farmacopeia dos Estados Unidos (USP) 35 (2012), incluiu capítulos
abordando alguns limites para impurezas inorgânicas em medicamentos e procedimentos de
análise para quantificação de elementos químicos. Estão apresentados na Tabela 2 os limites
de impurezas inorgânicas em medicamentos, considerando a via de administração oral,
contidos na Farmacopeia Brasileira (2010) e USP 35 (2012), baseados na exposição crônica.
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Tabela 2 – Valores de referência para algumas impurezas inorgânicas de acordo com a
Farmacopeia Brasileira (2010) e USP 35 (2012)
F. Bras. (2010)

USP 35 (2012)

Uso oral Limite

Dose diária oral (a)

máximo (µg.g-1)

(µg/dia)

Al

Ensaio Limite

Ensaio Limite

Elementos

Elementos
Os

F. Bras. (2010)

USP 35 (2012)

Uso oral Limite

Dose diária oral (a)

máximo (µg.g-1)

(µg/dia)

(b)

100

As

1,5 e Ensaio Limite

1,5 e Ensaio Limite

P

-

-

Ca

Ensaio Limite

-

Pb

1,0 e Ensaio Limite

5 e Ensaio Limite

Cd

0,5

25

Pd

10

100

Cl

Ensaio Limite

Ensaio Limite

Pt

10

100

Cr

25

-

Rh

(b)

100

Cu

250

1000

Ru

(b)

100

Fe

Ensaio Limite

Ensaio Limite

Se

-

Ensaio Limite

Hg

1,5

15 e Ensaio Limite

V

-

100

Ir

(b)

100

NO3

Ensaio Limite

-

3-

Mn

250

-

(PO4)

Ensaio Limite

-

Mo

25

100

(SO4)2-

Ensaio Limite

Ensaio Limite

Ni

25

500

Ensaio Limite

Ensaio Limite

Metais
Pesados

(a) Exposição diária permissível baseada em uma pessoa de 50 kg.
(b) Ir, Os, Rh e Ru (o somatório da concentração não pode exceder 10).

Ambas as farmacopeias descrevem ensaios limite para alguns elementos químicos e
para amônia, sulfatos, fosfatos e metais pesados, entretanto como citado anteriormente, estes
ensaios são semiquantitativos, não havendo limites específicos para tais substâncias. Devido à
elevada toxicidade, elementos como As, Cd, Pb e Hg apresentam limites mais baixos que os
demais (FARMACOPEIA BRASILEIRA, 2010).
Os testes descritos nas monografias limitam as impurezas a quantidades que
assegurem a qualidade do fármaco segundo a Farmacopéia Brasileira (2010). Entretanto, o
fato dos ensaios não incluírem uma impureza pouco frequente não significa que ela possa ser
tolerada (FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 2010).
Existem também agências de saúde pública ou de regulação responsáveis por avaliar
riscos crônicos ao longo da vida, como Food and Drug Administration (FDA), Environmental
Protection Agency (EPA), Agency for Toxic Substances and Disease Registry (ATSDR), e
National Institute of Occupational Safety and Health (NIOSH) (GOYER, 2004).
A possibilidade de analisar vários elementos simultaneamente, em baixas
concentrações, até níveis de partes por bilhão (ppb, µg.Kg-1), sem qualquer preparação
química prévia, o que é considerado uma grande vantagem desta metodologia sobre outras
técnicas analíticas, faz da análise por ativação neutrônica (AAN) um método adequado para
esta investigação.
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A AAN é um método multielementar sensível e confiável, sendo adequado para
análise dos elementos As, Ba, Br, Ca, Ce, Cl, Co, Cr, Eu, Fe, Hf, Mg, Mn, Na, Sb, Sc, Sm, Ti,
Zn, em níveis de partes por bilhão (ppb), em diferentes medicamentos (LEAL et al., 2008).
Baseia-se no princípio de que quando os materiais são irradiados por fonte de nêutrons, alguns
elementos químicos estáveis são convertidos em isótopos radioativos, sendo o tipo, a energia
da radiação e a taxa de decaimento, específicos para cada elemento. Dessa forma, uma
estimativa da quantidade de cada elemento pode ser feita pela comparação da radioatividade
dos elementos com padrões adequados, irradiados simultaneamente, no caso da técnica ser
aplicada como método relativo, ou sem padrão, quando aplicada pelo método de k0
(NORDBERG, 2007).
Alguns elementos como o Pb, não possuem características nucleares adequadas para
ser determinado por AAN, devendo ser analisados por outros métodos, como, por exemplo,
espectrometria de absorção atômica, espectrometria de emissão ótica com plasma acoplado
indutivamente

e

espectrometria

de

massas

com

plasma

indutivamente

acoplado

(NORDBERG, 2007).
A discussão sobre os níveis de toxicidade e possíveis consequências para os seres
humanos não é simples, devido à baixa concentração dos elementos e as limitações dos
estudos disponíveis na literatura. Há apenas alguns dados disponíveis sobre a toxicidade
aguda e crônica em animais de experimentação para traços de elementos, os quais não são
suficientes para avaliar os riscos para os seres humanos em uma ingestão diária de longo
prazo (OSKARSSON e SANDSTROM, 1995).
A toxicidade de uma impureza inorgânica é relacionada a extensão de exposição,
biodisponibilidade, e ainda dos mecanismos homeostáticos responsáveis pela regulação da
absorção e prevenção do desenvolvimento de concentrações potencialmente tóxicas ao
organismo (COZZOLINO, 2007; USP 35, 2012). Sabe-se que a exposição a certos elementos
pode levar a diversas complicações a saúde, além da sua inerente toxicidade, alguns deles
podem agir na potencialização de algumas patologias, influenciar na estabilidade de certos
fármacos, diminuindo assim a biodisponibilidade do princípio ativo, e também podem
interferir na absorção de elementos essenciais (FLORES et al., 2000; MACIEL et al., 2000;
YOKEL; MCNAMARA, 2001; AZEVEDO et al., 2003; SILVEIRA, 2007).
Os metais podem se acumular nos ossos por adsorção na superfície dos cristais ósseos
e incorporação no arcabouço do cristal, com isso, os ossos podem se tornar um reservatório de
liberação lenta de substâncias tóxicas como o chumbo ou o rádio para o sangue, e seus efeitos
podem persistir após o término da exposição (GOODMAN, 2005).
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Ademais, os efeitos adversos e a toxicidade de metais no organismo dependem,
conforme descrito no Handbook on the Toxicology of Metals, de fatores como (1) quantidade
e forma química da substância administrada ou absorvida; (2) forma de administração
(inalação, ingestão, aplicação tópica, injetável) e se administrados em dose única ou repetida;
(3) tipo e gravidade do dano; (5) tempo necessário para produzir o dano; (5) natureza do
organismo afetado; (6) outras condições relevantes (NORDBERG, 2007).
Todavia, a(s) consequência(s) para a saúde da população relacionada(s) ao uso
contínuo, principalmente, de medicamentos contendo impurezas inorgânicas se faz relevante.

3.4.1 Elementos químicos e sua relação com o organismo humano

Alguns elementos são considerados essenciais ao organismo como os macroelementos
Ca, Mg e Na, necessários na ordem de gramas; os elementos em traço Fe, Mn e Zn,
necessários na ordem de miligramas; e os elementos em ultratraço As, Co, Cr e Mo,
necessários na ordem de micro-nanograma (AZEVEDO et al., 2003; OGA; CAMARGO;
BATISTUZZO, 2008).
Os componentes minerais presentes nos tecidos organizados encontram-se em
equilíbrio dinâmico, e representam cerca de 4% no corpo humano. Os alimentos constituem a
principal fonte desses elementos e, normalmente, com uma dieta balanceada é garantida a
ingestão dos minerais necessários em quantidade suficiente ao organismo. Entretanto, a
deficiência de um elemento pode resultar em síndrome característica, assim como a sua
absorção excessiva pode causar um desequilíbrio orgânico, caracterizando a ocorrência de
intoxicação (OGA; CAMARGO; BATISTUZZO, 2008).
Como grande parte dos elementos essenciais são necessários em quantidades de traço
para o bom desempenho de funções características, acima de certa concentração um elemento
traço pode se tornar potencialmente tóxico. Por outro lado, outros elementos contaminantes
como Cd, Hg e Pb, são altamente tóxicos mesmo em baixas concentrações no organismo
(COZZOLINO, 2007).
O Ca, mineral mais abundante do corpo humano corresponde a cerca de 1 a 2% do
peso corporal, é encontrado principalmente nos dentes e ossos. O Ca é fator essencial na
composição de algumas enzimas, além de possuir ação na regulação da contração muscular e
desempenhar papel funcional principal na regulação metabólica (COZZOLINO, 2007). A
ingestão diária recomendada (IDR) para o Ca é de 100 mg (BRASIL, 2005). Tanto a

36

hipocalcemia quanto a hipercalcemia levam a distúrbios no controle da contração muscular e
tetania (COZZOLINO, 2007).
Segundo Cozzolino (2007) a ingestão adequada de Cl em adultos é de 2,3 g/dia. O Cl
circulante permeia livremente nas membranas celulares nos líquidos intra e extracelulares.
Parte do cloreto sanguíneo é utilizada na formação do ácido clorídrico excretado pelas
glândulas gástricas no estômago, que age com enzimas digestivas e é reabsorvido junto com
outros nutrientes (COZZOLINO, 2007).
O Fe é um componente essencial de diversas proteínas como a mioglobina e
hemoglobina; de enzimas como citocromos, catalaseperoxidase, metalaflavoproteínas,
incluindo a xantino oxidase e a enzima mitocondrial α-glicerofosfato oxidase (GOODMAN,
2005).

Desse modo, suas funções estão relacionadas as funções dessas proteínas no

organismo, como transporte de oxigênio e carreador de elétrons em reações de oxidação e
redução (COZZOLINO, 2007).
A IDR para o Fe é de 14 mg (BRASIL, 2005). A principal causa de anemia por
deficiência de Fe decorre tanto da falta de ingestão quanto do aumento das perdas desse
elemento. A ingestão crônica de Fe, por indivíduos sem defeitos genéticos no aumento da
absorção e retenção deste elemento, segundo The Council for Responsible Nutrition (1997)
não tem sido relacionada a efeitos adversos mesmo em quantidades bem superiores àquelas
estipuladas pela ingestão diária recomendada (COZZOLINO, 2007).
O Mg é o principal cátion intracelular, possui ações em diversas funções celulares,
incluindo o transporte de íons potássio e cálcio, modulação de sinais de transdução,
metabolismo de energia e de diversos elementos como Ca, K, P, Zn, Cu, Fe, Pb, Na, Cd e
outras substâncias, entre outras funções (COZZOLINO, 2007).
Os sintomas mais frequentes relacionados ao aumento nos níveis de Mg no plasma são
náuseas, vômitos, hipotensão, bradicardia, sonolência, fraqueza e dupla visão (COZZOLINO,
2007). Segundo Cozzolino (2007), não há evidências de que a administração de grandes
quantidades de Mg por via oral sejam perigosas em indivíduos com função renal normal. A
IDR para o Mg é de 260 mg (BRASIL, 2005).
O Na é o cátion mais abundante no líquido extracelular do corpo, associado com o
potássio no líquido intracelular age na regulação da pressão osmótica e manutenção do
equilíbrio hídrico no organismo. Além disso, possui ação na transmissão de impulsos
nervosos, estimulação da ação muscular e, no transporte ativo de substâncias por meio das
membranas celulares (COZZOLINO, 2007). Segundo Cozzolino (2007) a ingestão adequada
de sódio por adultos é de 1,5 g/dia.
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Outros elementos também possuem funções conhecidas como cromo (Cr), co-fator da
insulina; cobalto (Co), na vitamina B12; cobre (Cu), em varias enzimas; fluoreto (F), nos
dentes; iodo (I), na tiroxina; enxofre (S), em diversos aminoácidos essenciais e certas
vitaminas; manganês (Mn), essencial para os tendões, ossos e sistema nervoso central;
molibdênio (Mo), em diversas enzimas; além do selênio (Se), silício (Si), vanádio (Vn) e
possivelmente outros (SILVA, 2006).
O Al não é um elemento essencial ao organismo humano, a Agência de Substâncias
Tóxicas e Registro de Doenças (ATSDR) estabelece um nível de risco mínimo (MRL) de 1
mg/kg/dia para exposição crônica oral de Al (ATSDR, 2011). Nos alimentos, a presença de Al
está associada a fontes naturais e sob a forma de aditivos alimentares (sulfatos, fosfatos,
silicatos de alumínio, ou como corantes, espessantes, estabilizantes ou corretivos de acidez)
(OGA; CAMARGO; BATISTUZZO, 2008).
Quando a via de exposição é oral somente 0,01 a 5% do Al administrado é absorvido
pelo organismo (ATSDR, 2011). A distribuição do Al ocorre por todo o organismo, é capaz
de atravessar as barreiras hematoencefálicas e fetoplacentária e possui uma afinidade
preferencial com os ossos. A carga corpórea de Al em humanos é de 30-50 mg, sendo
depositados nos ossos (cerca de 50%), nos pulmões (25%), no fígado (20-25%) e o restante
distribuído em outros órgãos, destacando-se o SNC e baço (OGA; CAMARGO;
BATISTUZZO, 2008). Existem indícios, em alguns indivíduos, de que a exposição crônica ao
Al leve a efeitos nos ossos, como osteomalacia (ATSDR, 2011).

4 MATERIAL E MÉTODOS

4.1 MATERIAL

4.1.1 Equipamentos e acessórios
 Balança classe 1 Sartorius modelo CP225D, precisão 0,00001 g;
 Balança classe 1 Sartorius modelo CPA2P, precisão 0,000001 g;
 Balança classe 1 Mettler Toledo modelo AG204, precisão 0,0001 g;
 Bomba a vácuo Edwards;
 Centrífuga FANEM modelo Excelsa baby II 206 R;
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 Cromatógrafo líquido de alta eficiência Shimatzu acoplado a um detector ultravioletavisível (UV-VIS) Shimatzu modelo SPD-10AVVP, software Class-VP 6.13SP1;
 EPI’s (guarda-pó, luvas, máscara, touca e óculos);
 Membrana Millipore 0,45 µm;
 Pinça e algodão;
 Potenciômetro Digimed modelo DM20, resolução 0,01 pH;
 Potenciômetro Metrom modelo 781 pH/ION Meter, resolução 0,001;
 Ultrassom ELMA modelo Transsonic digitals.

4.1.2 Reagentes
 Acetonitrila Merck;
 Ácido acético Vetec e Merck;
 Ácido fosfórico Merck;
 Fosfato de sódio monobásico Vetec e Sigma;
 Hidróxido de sódio Merck.

4.1.3 Substâncias químicas de referência (SQR)
 Enalaprilato 89,26% United States Pharmacopeia (USP);
 Maleato de enalapril 100,1% Farmacopeia Brasileira;
 Sinvastatina 99,4% USP.

4.1.4 Medicamentos

Os medicamentos maleato de enalapril e sinvastatina foram escolhidos com base na
representatividade do consumo e na existência de monografias para a realização das análises
necessárias (IMS INSTITUTE FOR HEALTH INFORMATICS, 2012).
As prescrições foram gentilmente fornecidas pelos médicos Dr. Marco Antônio
Franzero e Dr. Marcelo Prates Miranda, do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia
Nuclear (CDTN).
Cada medicamento foi adquirido em 5 farmácias magistrais (A, B, C, D e E) de Belo
Horizonte. Para o maleato de enalapril foi adquirido um lote em cada estabelecimento e para a
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sinvastatina foram adquiridos dois lotes, com um intervalo de aproximadamente 20 dias entre
eles. O objetivo foi minimizar interferências oriundas de matérias-primas e manipuladores.

4.2 MÉTODOS

4.2.1 Escolha das farmácias magistrais

A amostragem das 5 farmácias magistrais foi feita de acordo com a localização
geográfica e com o número de estabelecimentos por região do município de Belo Horizonte,
objetivando um quadro representativo do nível de qualidade dos medicamentos ofertados
pelas farmácias magistrais do município.
De acordo com dados fornecidos pela Vigilância Sanitária de Belo Horizonte, em
2010, haviam 179 farmácias magistrais no município distribuídas geograficamente como
descrito na Tabela 3, considerando-se a divisão do município segundo as regionais definidas
pela Prefeitura de Belo Horizonte. Os bairros a que correspondem cada regional podem ser
consultados no site da Prefeitura de Belo Horizonte (PREFEITURA DE BELO
HORIZONTE, 2010).
Tabela 3 – Número de farmácias por regional de Belo Horizonte em 2010
Regional
Barreiro
Centro-sul

N° de Farmácias
7
121

Leste

6

Nordeste

5

Noroeste

11

Norte

2

Oeste

11

Pampulha

9

Venda Nova

7
Total: 179

Partiu do pressuposto que existe variação nas características das farmácias de acordo
com a localização e a clientela atendida, com padrões diferenciados quanto aos preços, o que
pode impactar na qualidade dos produtos manipulados. A regional centro-sul, por exemplo, é
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uma região bastante transitada por moradores de outras regionais e abarca aproximadamente
68% das farmácias magistrais de Belo Horizonte.
Assim, foi realizada uma amostragem estratificada proporcional, considerando dois
grupos: estabelecimentos do centro-sul (n=121) e estabelecimentos das demais regionais
(n=58).

Ao fim, foram amostrados, portanto, três farmácias da regional centro-sul (B, C, D),
uma da regional Oeste (A) e outra da Venda Nova (E). Os CNPJ’s foram ordenados por bairro
e regional, e procedeu-se amostragem aleatória utilizando o Excel.

4.2.2 Controle de qualidade físico-químico

As análises de controle de qualidade físico-químico dos medicamentos manipulados
foram divididas em dois grupos, análises farmacopeicas (aspecto, identificação, determinação
de peso, teor, compostos relacionados e uniformidade de doses unitárias) e análise elementar
(análise por ativação neutrônica).
Todas as análises farmacopeicas foram realizadas no Laboratório de Controle de
Qualidade Físico-químico de Medicamentos, Cosméticos e Saneantes da Fundação Ezequiel
Dias (FUNED).
Já a análise elementar, com a interrupção da operação do reator TRIGA MARK I IPRR1 do Centro de Desenvolvimento da Tecnologia Nuclear (CDTN), devido à reformas
estruturais no laboratório de análise por ativação neutrônica (AAN), foi preciso aplicar a
técnica em outros laboratórios. Para isso, foram escolhidos o Instituto Jozef Stefan (IJS) –
Ljubljana, Eslovênia, parceiro de outros projetos e que tem o método k0 acreditado, e o
laboratório de Ativação Neutrônica do Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares (IPEN)
– São Paulo, SP, no Brasil.
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4.2.2.1 Análises farmacopeicas

Na Tabela 4 são apresentados os ensaios farmacopeicos realizados juntamente com a
metodologia aplicada para cada análise. Esses ensaios foram feitos entre dezembro de 2010 e
outubro de 2012.
Tabela 4 – Ensaios realizados e metodologia aplicada na FUNED
Metodologia (Referência)
Ensaios

Enalapril

Sinvastatina

Aspecto

PRISTA et al. (1995)

PRISTA et al. (1995)

Identificação

USP 32 (2009)

USP 34 (2010)

Substâncias relacionadas
(Enalapril)

USP 32 (2009)

-

Teor

USP 32 (2009)

USP 34 (2010)

Uniformidade de Doses
Unitárias

USP 32 (2009)

USP 34 (2010)

Farmacopéia Brasileira

Farmacopéia Brasileira

5ª Edição (2010)

5ª Edição (2010)

Determinação de Peso

4.2.2.1.1 Aspecto

O aspecto observado deve ser comparado com a descrição contida na monografia da
substância em análise, entretanto, faz-se necessário a realização de outros ensaios a fim de se
concluir a identificação do composto. A análise visual teve por finalidade principal avaliar a
integridade física e estética do produto final (GIL, 2007). Prista e colaboradores (1995)
definem a forma farmacêutica cápsula como invólucro duro ou mole, de forma e capacidade
variáveis, com conteúdo sólido, líquido ou pastoso.

4.2.2.1.2 Determinação de peso

O ensaio de determinação de peso permite verificar a uniformidade de massa entre
unidades de um mesmo lote. Para isso, foram pesadas individualmente 20 cápsulas, em
seguida, foi removido o conteúdo de cada uma, com o auxílio de uma pinça e algodão limpo,
e, após a remoção dos pós, cada cápsula foi pesada novamente. A massa de conteúdo em cada
cápsula foi determinada pela diferença de massa entre a cápsula cheia e a vazia. Assim, com
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os valores obtidos foi possível determinar o peso médio do conteúdo.
Para cápsulas duras, o limite de variação é de ± 10% se o peso médio for menor que
300 mg, e caso o peso médio corresponda a 300 mg ou mais, o limite de variação é de ± 7,5%.
É tolerável não mais que duas unidades fora do limite especificado e nenhuma unidade poderá
estar acima ou abaixo do dobro das porcentagens indicadas, ou seja, ±20% e ±15%, para
cápsulas <300 mg e

300 mg, respectivamente (FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 2010).

Cabe citar ainda que apesar da denominação deste ensaio se referir à determinação de
peso, este termo é utilizado incorretamente, uma vez que este ensaio se refere ao parâmetro
massa.

4.2.2.1.3 Identificação

O ensaio de identificação é qualitativo e permite identificar a presença da substância
ativa no medicamento analisado. Deve ser realizado conforme descrito na monografia
farmacopeica de cada produto, por meio de análise por cromatografia líquida de alta
eficiência, espectro na região do infravermelho, espectro na região do ultravioleta ou por
reações químicas características (USP 34). Na Tabela 5 foram descritas as metodologias
aplicadas na identificação de cada medicamento. As condições cromatográficas utilizadas
foram as mesmas descritas a seguir para os ensaios de teor e uniformidade de doses unitárias.
Tabela 5 – Metodologia utilizada para o ensaio de identificação
Medicamento

Metodologia

Referência

Maleato de enalapril

Cromatografia líquida de alta eficiência

USP 32

Sinvastatina

Cromatografia líquida de alta eficiência

USP 34

4.2.2.1.4 Teor

A análise de teor tem por objetivo verificar se o medicamento possui a dose de
princípio ativo declarada no rótulo. Dessa forma, permite quantificar o princípio ativo no
medicamento analisado. Este teste é realizado conforme monografia farmacopeica de cada
produto, podendo ser realizado por espectrofotometria no ultravioleta e visível, por
cromatografia líquida de alta eficiência, cromatografia gasosa, dentre outros métodos (USP
32, 2009). Tanto o enalapril quanto a sinvastatina foram analisados por cromatografia líquida
de alta eficiência (CLAE).
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 Enalapril
Primeiramente foi preparada uma solução padrão de maleato de enalapril (0,2 mg/ml).
Para isso, foram transferidos 20 mg do padrão de maleato de enalapril para um balão
volumétrico de 100 ml, e, em seguida, adicionados 0,5 ml de solução padrão de enalaprilato
(solução aquosa, 0,4 mg/ml de enalaprilato) mais 50 ml de solução tampão contendo fosfato
de sódio monobásico com pH=2,2. Em seguida, a solução foi levada 15 minutos para
ultrassom e após esse procedimento, teve o volume do balão completado com solução tampão.
Para o doseamento, o conteúdo de 10 cápsulas, escolhidas aleatoriamente, foi
transferido para um balão volumétrico de 100 ml, tendo concentração de cerca de 0,2 mg/ml
de maleato de enalapril. Adicionou-se solução tampão até a metade do balão, e o levou para
ultrassom por 15 minutos com agitação. Após isso, completou-se o volume do balão com
solução tampão, agitou-se bem, e, levou o balão para ultrassom por mais 15 minutos. Em
seguida, filtrou-se todo o conteúdo do balão com membrana 0,45µm, e, a partir daí, foram
obtidas quatro réplicas.
Para doseamento do maleato de enalapril foi utilizada uma coluna octilsilano (C8) (4,6
mm x 25 cm, 5µm); eluição isocrática com uma mistura de solução tampão de fosfato de
sódio monobásico (pH=2,2) e acetonitrila na proporção de 75:25; cromatografia realizada a
50°C, fluxo de 2 ml.min-1, com injeções de 50 µL, detecção a 215 nm e tempo de corrida de
30 minutos. As áreas dos picos obtidos foram utilizadas para cálculo do teor do maleato de
enalapril e do enalaprilato (composto relacionado).
 Sinvastatina
A solução padrão de sinvastatina na concentração de 0,1 mg/ml foi preparada com
auxílio de solução diluente contendo água acidificada com ácido acético pH=4,0 e acetonitrila
na proporção de 20:80 (v/v).
Para realização do método foi transferido o conteúdo de 10 cápsulas para um balão de
250 ml. Em seguida, adicionou-se 10 ml de água, agitou-se e completou o volume com
solução diluente, levando ao ultrassom por 15 minutos. Esta solução, após resfriada para
temperatura ambiente, foi centrifugada e o sobrenadante diluído em solução diluente,
obtendo-se uma solução final de sinvastatina com concentração de 0,1 mg/ml, filtrou-se a
solução com membrana 0,45µm, e obteve-se quatro réplicas.
Para a cromatografia utilizou-se uma coluna octadecilsilano (C18) (4,6 mm x 25 cm);
eluição isocrática com uma mistura de acetonitrila e solução tampão de fosfato de sódio
monobásico (pH=4,5) na proporção de 65:35; realizada a 45°C, fluxo de 1,5 ml.min -1, com
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injeções de 10 µL e detecção a 238 nm. As áreas dos picos obtidos foram utilizadas para
cálculo do teor da sinvastatina.

É relevante mencionar que para todas as análises por CLAE (identificação, teor e
uniformidade de doses unitárias) foram preparadas, de maneiras semelhantes, duas soluções
padrão: padrão trabalho e padrão controle. De forma a assegurar o preparo adequado do
padrão, primeiramente foi calculado o fator resposta para cada um deles (que é dado pela
razão entre a concentração do padrão em mg/ml pela média da área do pico cromatográfico), e
após calculados os fatores resposta, a razão entre o fator de resposta do padrão trabalho pelo
fator de resposta do padrão controle deveria estar entre 0,98 a 1,02.
Além disso, a sequência de injeções das amostras e padrões foi sempre a mesma:
primeiramente injetou-se 5 alíquotas do padrão trabalho, seguidas de 3 alíquotas do padrão
controle, 4 alíquotas de cada réplica preparada da amostra e, ao final, injetou-se mais 3
alíquotas do padrão trabalho. A razão entre os fatores respostas do padrão trabalho corrido ao
final pelo inicial também deveria estar entre 0,98 e 1,02.
Conforme citado anteriormente, as análises foram realizadas conforme as monografias
de cada medicamento contidas na USP 32 e 34. Os valores de referência para teor dos
medicamentos analisados não devem ser inferiores a 90% nem ultrapassarem 110% do valor
declarado no rótulo de cada medicamento (USP 32, 2009).

4.2.2.1.5 Compostos relacionados

A análise de compostos relacionados determina a quantidade de subprodutos de
síntese da substância, e/ou seus produtos de degradação e/ou ainda contaminantes
provenientes do processo de obtenção desta substância e que podem ser normalmente
encontrados dentro de um limite especificado. Este teste só é realizado quando especificado
na monografia farmacopeica. Para o maleato de enalapril, não mais que 5% de enalaprilato e
dicetopiperazina devem ser encontrados no produto final (USP 32, 2009).

4.2.2.1.6 Uniformidade de doses unitárias

A uniformidade de doses unitárias avalia a homogeneidade de distribuição do
componente ativo nas unidades individuais de um lote. Pode ser determinada por dois
métodos: variação de peso e uniformidade de conteúdo.
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Conforme descrito na USP 32 (2009), para cápsulas duras, se a dose unitária contiver
mais de 25 mg da substância ativa ou esta representar 25% ou mais da massa total da dose
unitária da forma farmacêutica – no caso de cápsulas, considera-se a massa do conteúdo da
cápsula – pode ser realizado o teste de variação de peso. Caso a dose unitária contenha menos
de 25 mg realiza-se a uniformidade de conteúdo.
Estima-se o teor do fármaco para cada unidade baseado no resultado do doseamento
de um número significativo de unidades (análise de teor) e com o peso individual de cada
cápsula – totalizando 10 cápsulas. Caso o produto seja insatisfatório para as primeiras 10
cápsulas, realiza-se o teste com mais 20 unidades, considerando as 30 unidades analisadas
para avaliação final dos resultados.
O doseamento de cada unidade foi realizado por CLAE, de acordo com o
procedimento descrito para o ensaio de teor, entretanto, para o ensaio de uniformidade, o teor
de cada cápsula é quantificado e não o ‘pool’ de várias cápsulas.
Após obtenção do teor de cada cápsula deve-se calcular o valor de aceitação (VA)
conforme descrito detalhadamente na farmacopeia, o qual não deve ser superior a 15 (USP 32,
2009).

4.2.2.2 Análises Elementares

4.2.2.2.1 Análise por Ativação Neutrônica (AAN)

A análise elementar por Ativação Neutrônica dos medicamentos manipulados foi
realizada no IJS (para o enalapril) e no IPEN (para a sinvastatina). Os medicamentos enviados
ao IJS e IPEN foram de lote diferente das amostras analisadas pela FUNED, uma vez que a
quantidade de amostra disponível não foi suficiente para a realização das análises em ambas
as Instituições.
No IJS e IPEN, foram homogeneizados os conteúdos de 20 e 10 cápsulas,
respectivamente, os quais foram transferidos para um frasco de polietileno limpo para análise.
A diferença nos procedimentos utilizados em cada Instituição foi devido a razões
operacionais.
As alíquotas de cada medicamento foram trituradas manualmente, sempre que
necessário, utilizando um gral de ágata com pistilo, com a finalidade de evitar qualquer
contaminação, duas repetições foram colhidas e pesadas em frascos de polietileno. É
importante ressaltar que nenhuma preparação química adicional foi realizada nas amostras,
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uma vantagem da técnica de AAN.
No IJS, as amostras foram analisadas pelo método k0 de ativação neutrônica que não
necessita de padrões dos elementos estudados para o cálculo de concentração. Assim, as
amostras foram irradiadas juntamente com vários monitores de fluxo Au-Al-0.1% de acordo
com o procedimento do método de k0 (DE CORTE, 1986; DE WISPELAERE et al., 2005;
VERMAERCKE et al, 2006).
São descritas na Tabela 6 as características da técnica utilizada, tais como os
parâmetros f (a razão de fluxos térmicos epitérmicos) e α (parâmetro que mede o desvio do
fluxo epitérmico na distribuição ideal (1/E)), necessário para o método k0, tempo de irradiação
e sistema de espectrometria gama utilizado em cada Instituição. No IPEN, a técnica foi
aplicada pelo método instrumental relativo, em que os padrões dos elementos de interesse são
irradiados em paralelo às amostras, e os cálculos de concentração dos elementos dependem
dos padrões. Dados do IPEN também se encontram na Tabela 6.
Tabela 6 – Condições técnicas do método k0 no IJS e da ativação com nêutrons relativa no
IPEN
Dados Experimentais

IJS

IPEN

TRIGA MARK II

IEA-R1

meias vidas médias e

meias vidas curtas, médias

longas

e longas

1,1x 1012

6,6 x 1012

 f

28,6

-

 

-0,011

-

Tempo de irradiação (h)

13

16

Eficiência do detector (%)

40

50

Reator

Fluxo Térmico
(nêutrons.cm-2.s-1)
Parâmetros do Reator usados no
método k0:

Softwares usados para:


Aquisição de dados

Genie 2000 (CANBERRA)

Genie 2000 (CANBERRA)



Análise de Espectro

HyperLab

-



Cálculo de concentração

Kayzero for Windows,

-

V.2.42
Massa das amostras (mg)

240-250

180

N° de amostras analisadas

2

2

Por razões operacionais, só foi possível analisar 3 farmácias (A, B e C) no IJS dentre
os 5 estabelecimentos amostrados. Pelos mesmos motivos, no IJS não foram quantificados os
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radionuclídeos de meias vidas curtas de elementos como Al, Cl, Mg, Mn e Ti.

4.3 PESQUISA DE OPINIÃO COM ALGUNS MÉDICOS PRESCRITORES

De forma complementar, foi realizada uma pesquisa de opinião, a partir da elaboração
de um questionário (Apêndice A) com 8 perguntas, encaminhado a 25 profissionais médicos
prescritores de diferentes especialidades, escolhidos aleatoriamente, com objetivo de obter
dados sobre a aceitação e prescrição dos medicamentos manipulados, detectando: tempo de
profissão, número de pacientes que atendem por semana e percentual de consultas em que
prescrevem algum medicamento; motivos de prescrição ou não prescrição desses
medicamentos; quantidade, em percentual, de medicamentos prescritos pelo profissional;
relação dos medicamentos manipulados mais prescritos; e relatos de casos de sucesso e
fracasso relacionados a tais produtos na prática clínica do profissional. Dos 25 profissionais
somente 10 concordaram em responder o questionário, todos os médicos participantes
assinaram um Termo de Consentimento antes de participarem da pesquisa.

5 RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1 CONTROLE DE QUALIDADE FÍSICO-QUÍMICO

5.1.1 Análises farmacopeicas

5.1.1.1 Aspecto

Todos os medicamentos apresentaram aspectos semelhantes às especificações entre
suas amostras, variando somente quanto à coloração da cápsula dura utilizada pelos
estabelecimentos (Tabelas 7 e 8).
Observou-se que as amostras de sinvastatina dos estabelecimentos A e D não
apresentaram padronização das cores das cápsulas utilizadas nos dois lotes do medicamento
amostrado. A utilização de um padrão de cor das cápsulas para cada fármaco manipulado,
além de facilitar a identificação correta do medicamento pelo paciente, pode auxiliar na
prevenção de erros relacionados à rotulagem e dispensação incorreta das preparações.
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TABELA 7 – Resultados de aspecto para o maleato de enalapril
Maleato de enalapril
Farmácia

Cor da cápsula dura

Aspecto visual

A

branca

pó branco e homogêneo

B

branca e verde

pó branco e homogêneo

C

branca e verde

pó branco e homogêneo

D

bege e marrom

pó branco e homogêneo

E

branca e vermelha

pó branco e homogêneo

TABELA 8 – Resultados de aspecto para os dois lotes de sinvastatina
Sinvastatina
Cor da cápsula dura

Farmácia

Aspecto visual

Lote 1

Lote 2

A

azul e branca

branca

pó branco e homogêneo

B

vermelha e alaranjada

vermelha e alaranjada

pó branco e homogêneo

C

branca e azul

branca e azul

pó branco e homogêneo

D

branca e rosa

branca e azul

pó branco e homogêneo

E

branca e verde

branca e verde

pó branco e homogêneo

5.1.1.2 Identificação

Todas as amostras de enalapril e sinvastatina foram satisfatórias quanto à
identificação, confirmando a identidade do princípio ativo no produto final, verificado a partir
da sobreposição dos picos do padrão de cada medicamento com sua respectiva amostra
(Figuras 5 e 6). O ensaio de identificação pode ser considerado um requisito básico para
eficácia e segurança do produto final, entretanto, não garante por si só a qualidade do
medicamento (GIL, 2007).
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FIGURA 5 – Cromatograma de identificação do enalapril.

FIGURA 6 – Cromatograma de identificação da sinvastatina.

5.1.1.3 Determinação de peso

Os resultados do ensaio de determinação de peso são apresentados nas tabelas de 9 e
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10, a seguir.
Tabela 9 – Resultados da determinação de peso para o enalapril (20 mg/cáps.)
Enalapril (20 mg/cáps.)
Peso Médio

Incerteza

Variação (%)

Variação (%)

(mg/cáps.)

expandida

mínima

máxima

Oeste

220,40

± 1,19

-2,4

1,6

B

Centro-sul

226,84

± 5,84

-9,5

8,7

C

Centro-sul

210,01

± 4,86

-9,7

7,5

D*

Centro-sul

119,01

± 2,06

-6,5

10,9

E**

Venda Nova

120,70

± 2,89

-10,9

7,9

Farmácia

Regional

A

* Uma unidade fora do limite especificado ±10%.
** Duas unidades fora do limite especificado ±10%.

Tabela 10 – Resultados da determinação de peso para a sinvastatina (10 mg/cáps.)
Sinvastatina (10 mg/cáps.)
Peso Médio

Incerteza

Variação (%)

Variação (%)

(mg/cáps.)

expandida

mínima

máxima

1

107,16

± 1,69

-8,6

6,1

Centro-sul

1

143,12

± 1,73

-4,4

3,9

C

Centro-sul

1

134,37

± 1,83

-4,5

5,1

D*

Centro-sul

1

120,94

± 2,26

-10,5

4,4

E

Venda Nova

1

143,21

± 2,60

-7,2

8,5

A*

Oeste

2

107,75

± 2,25

-11,3

6,0

B

Centro-sul

2

193,96

± 2,45

-6,4

4,6

C

Centro-sul

2

134,20

± 1,17

-2,5

5,5

D

Centro-sul

2

115,03

± 2,30

-7,3

7,3

E

Venda Nova

2

123,86

± 2,52

-6,2

7,3

Farmácia

Regional

Lote

A

Oeste

B

* Uma unidade fora do limite especificado ±10%.

Todas as amostras de maleato de enalapril e sinvastatina adquiridas foram satisfatórias
para esse ensaio. O teste de determinação de peso é exigido pela RDC n°67/2007 para o
produto final antes de sua dispensação ao cliente/paciente nas farmácias magistrais. Dessa
forma, considerando o resultado somente deste ensaio, do total de 15 medicamentos
amostrados, todos estavam de acordo com a legislação e cumpriram com os requisitos de
qualidade preconizados.
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Como citado anteriormente, a legislação estabelece que no mínimo os ensaios de
descrição, aspecto, caracteres organolépticos e peso médio sejam realizados nas preparações
sólidas. Dessa forma, a determinação de peso seria o único procedimento a ser realizado que
deveria garantir a uniformidade de doses e como consequência um regime posológico
adequado ao paciente que faz uso desses medicamentos.
Entretanto, o teste de determinação de peso é somente capaz de avaliar a uniformidade
no enchimento das cápsulas, e está relacionado ao parâmetro massa (g), não há determinação
do teor de princípio ativo neste ensaio e nenhuma aproximação em relação à uniformidade de
conteúdo de ativo entre as cápsulas. Com isso, este ensaio não permite fazer estimativas reais
sobre o processo, uma vez que não é avaliada a homogeneidade da mistura (FERREIRA,
2008; SILVA, 2007).
5.1.1.4 Substâncias relacionadas (Maleato de Enalapril)

Todas as amostras de maleato de enalapril foram satisfatórias para esta análise e os
resultados encontram-se descritos na Tabela 11.
Tabela 11 – Teor de compostos relacionados nas amostras de maleato de enalapril
Enalaprilato

Dicetopiperazina

Enalaprilato + Dicetopiperazina

(%)

(%)

(%)

A

0,66

0,82

1,48

Satisfatório

B

0,16

0,07

0,23

Satisfatório

C

0,53

0,87

1,40

Satisfatório

D

0,054

0,001

0,055

Satisfatório

E

1,18

2,77

3,95

Satisfatório

Farmácia

Resultado

5.1.1.5 Teor

Os resultados do ensaio de teor de princípio ativo são apresentados nas tabelas 12 e 13,
para o maleato de enalapril e para a sinvastatina, respectivamente.
Observou-se que 40% (2/5) das amostras de enalapril e 40% (4/10) de sinvastatina
foram insatisfatórias para o ensaio de teor. A menor variação de teor encontrada foi de 56%
para o enalapril (farmácia D) e a maior foi de 109,5% para a sinvastatina (farmácia B).
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Tabela 12 – Resultados de teor para o enalapril
Enalapril (20 mg/cáps.)
Incerteza

Teor (%) do

expandida

declarado

18,5

± 0,2

92,6

Satisfatório

B

20,5

± 0,1

102,7

Satisfatório

C

18,5

± 0,1

92,5

Satisfatório

D

11,2

± 4,3

56,0

Insatisfatório

E

16,9

± 1,2

84,7

Insatisfatório

Farmácia

Teor (mg/cáps.)

A

Resultado

Tabela 13 – Resultados de teor para a sinvastatina
Sinvastatina (10 mg/cáps.)
Incerteza

Teor (%) do

expandida

declarado

9,30

± 0,12

93,0

Satisfatório

1

10,95

± 0,15

109,5

Satisfatório

C

1

8,26

± 0,10

82,6

Insatisfatório

D

1

9,58

± 0,07

95,8

Satisfatório

E

1

8,57

± 0,08

85,7

Insatisfatório

A

2

9,60

± 0,09

96,0

Satisfatório

B

2

10,85

± 0,13

108,5

Satisfatório

C

2

8,74

± 0,22

87,4

Insatisfatório

D

2

8,44

± 0,05

84,4

Insatisfatório

E

2

9,13

± 0,05

91,3

Satisfatório

Farmácia

Lote

Teor (mg/cáps.)

A

1

B

Resultado

Gomes et al. (2005) observaram reprovação em 67% das amostras de matéria-prima e
26% das cápsulas manipuladas analisadas de maleato de enalapril no ensaio de teor de
princípio ativo.
O ensaio de determinação do teor de princípio ativo é importante na verificação da
quantidade de fármaco presente na preparação farmacêutica. Todas as amostras insatisfatórias
analisadas continham teores abaixo de 90% do valor declarado, o que pode levar a ineficácia
do tratamento farmacológico, com ausência ou redução da resposta terapêutica esperada a
partir do uso desses medicamentos (ALMEIDA; FILHO, 2010).
Além disso, os resultados demonstram a necessidade de um maior rigor na
manipulação dos medicamentos manipulados, principalmente nas etapas de pesagem e
mistura dos pós, que estão diretamente relacionadas a quantidade de princípio ativo que será

53

distribuído nas cápsulas.

5.1.1.6 Uniformidade de doses unitárias

Estão descritos nas tabelas 14 e 15 os resultados para uniformidade de doses unitárias
dos medicamentos amostrados.
Tabela 14 – Resultados de uniformidade de doses unitárias para o enalapril
Enalapril (20 mg/cáps.)
Farmácia

VImín. (%)

VImáx. (%)

̅

s

VA

Resultado

A

92,9

99,5

95,4

2,0

7,8

Satisfatório

B

102,1

111,2

107,4

3,5

14,2

Satisfatório

C

92,6

102,9

96,8

3,7

10,6

Satisfatório

D

0

98,6

44,4

44,9

144,0

Insatisfatório

E

61,5

126,6

80,7

14,4

46,5

Insatisfatório

VImín.: Valor individual mínimo encontrado. VI máx.: Valor individual máximo encontrado. ̅ : Média dos valores
individuais, expressa como % do valor declarado. s: Desvio padrão relativo. VA: Valor de aceitação.

Tabela 15 – Resultados de uniformidade de doses unitárias para a sinvastatina
Sinvastatina (10 mg/cáps.)
Farmácia

Lote

VImín. (%)

VImáx. (%)

̅

s

VA

Resultado

A

1

89,1

94,9

92,4

2,0

11,0

Satisfatório

B

1

93,6

107,4

104,1

3,9

11,9

Satisfatório

C

1

67,4

136,2

86,0

14,3

41,2

Insatisfatório

D

1

79,5

117,9

95,6

8,8

20,5

Insatisfatório

E

1

80,6

92,5

86,7

2,8

17,4

Insatisfatório

A

2

86,6

106,8

95,3

4,8

12,7

Satisfatório

B

2

98,6

114,9

109,1

4,3

16,1

Insatisfatório

C

2

80,2

104

89,8

6,2

21,2

Insatisfatório

D

2

69,7

113,9

86,3

12,3

36,8

Insatisfatório

E

2

60,5

134,9

91,0

18,1

43,7

Insatisfatório

VImín.: Valor individual mínimo encontrado. VI máx.: Valor individual máximo encontrado. ̅ : Média dos valores
individuais, expressa como % do valor declarado. s: Desvio padrão relativo. VA: Valor de aceitação.

O ensaio de uniformidade de doses unitárias permite avaliar a quantidade de princípio
ativo em unidades individuais de um lote e, a partir dos resultados obtidos, verifica se esta
quantidade é uniforme nas unidades testadas. Para assegurar a administração de doses
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corretas, cada unidade do lote de um medicamento deve conter teor de princípio ativo
próximo ao teor declarado (FARMACOPEIA BRASILEIRA, 2010).
Foram encontrados valores de aceitação de até 144 entre as cápsulas do
estabelecimento D para o enalapril, 40% (2/5) das amostras de enalapril foram insatisfatórias
para este ensaio. Para a sinvastatina 70% (7/10) das amostras foram insatisfatórias.
Comparando os dois lotes adquiridos de sinvastatina somente o estabelecimento A foi
satisfatório para os dois, o estabelecimento B teve o segundo lote insatisfatório e os outros
estabelecimentos (C, D e E) tiveram ambos os lotes adquiridos insatisfatórios. As farmácias D
e E tiveram resultados insatisfatórios tanto para o enalapril quanto para a sinvastatina.
Considerando o total de 15 amostras analisadas, 9 foram insatisfatórias para o ensaio
de uniformidade. Nas figuras 7 e 8 a seguir, são apresentados gráficos de dispersão com todos
os resultados individuais encontrados para uniformidade de conteúdo de cada amostra
insatisfatória.

Enalapril (Farmácia D)

Enalapril (Farmácia E)

Teor (%)

Teor (%)

110
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

10

20

N° de unidades analisadas

30

130
120
110
100
90
80
70
60
50
0

10

20

N° de unidades analisadas

30

Figura 7 – Dispersão dos resultados individuais de teor para o ensaio uniformidade de doses
para o enalapril (farmácias D e E). Estão indicadas as faixas de aceitação 90-110% do teor
rotulado.
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Sinvastatina 2° lote (Farmácia B)
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Sinvastatina 2° lote (Farmácia E)

Sinvastatina 1° lote (Farmácia E)
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Figura 8 – Dispersão dos resultados individuais de teor para o ensaio uniformidade de doses
para o medicamento sinvastatina (farmácias C, D e E, 1° lote; e B, C, D e E, 2° lote). Estão
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indicadas as faixas de aceitação 90-110% do teor rotulado.

Observou-se uma grande variabilidade nos teores individuais dos 9 medicamentos
cujos resultados foram insatisfatórios no ensaio de uniformidade de doses unitárias. Os
resultados dos valores de aceitação deveriam ser menores ou iguais a 15. O ensaio de
uniformidade de doses unitárias é importante para garantir a administração da dose correta do
fármaco por unidade posológica ao longo do tratamento de modo que o medicamento possa
ser seguro e eficaz.
Foram encontrados valores individuais mínimos e máximos de 0% a 136,2% do teor
declarado para os medicamentos enalapril (farmácia D) e sinvastatina (farmácia C, lote 1),
respectivamente.
Considerando todos os resultados (Tabela 16) observou-se que das 15 amostras
analisadas, 6 não apresentaram problemas nos testes e 9 tiveram desvios da qualidade nos
ensaios realizados, nenhuma foi insatisfatória para os ensaios de determinação de peso, teor e
uniformidade; 6 tiveram problemas nos ensaios de teor e uniformidade; nenhuma unicamente
no ensaio de teor, e 3 somente no ensaio de uniformidade de doses unitárias.
Tabela 16 – Medicamentos, estabelecimentos, ensaios realizados e resultados (satisfatórios e
insatisfatórios)
Enalapril
A B C D E

Sinvastatina
1° lote

2° lote

A B C D E

A B C D E

Aspecto
Identificação
Determinação de Peso
Compostos relacionados
Teor
Uniformidade de doses unitárias
RESULTADO FINAL
Legenda:

Satisfatório

Insatisfatório

Não se aplica.

Caso fossem realizados somente os ensaios de descrição, aspecto e peso médio, que
são as análises requeridas pela legislação vigente para preparações sólidas e que devem ser
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obrigatoriamente realizadas na farmácia, dos 9 medicamentos insatisfatórios, nenhum seria
classificado nesse status, sendo todos os 9 erroneamente considerados satisfatórios, ou seja,
aprovados para dispensação. Dessa forma, fica claro que o ensaio de determinação de peso
não é suficiente e não garante a qualidade e segurança das cápsulas manipuladas nas
farmácias magistrais. Além disso, a partir dos resultados encontrados é possível verificar a
falta de qualidade dos medicamentos manipulados adquiridos nesses estabelecimentos de
Belo Horizonte.
Marques-Marinho et al. (2011) a partir da avaliação da qualidade de cápsulas de
sinvastatina manipuladas encontraram desvios na qualidade em 53,33% das amostras
analisadas para os testes farmacopeicos de determinação de peso, teor, uniformidade,
desintegração e dissolução, sendo a maior parte das amostras insatisfatórias para o ensaio de
uniformidade de doses unitárias. Assim como pode ser observado no presente estudo.
Por outro lado, alguns fatores interferentes geram dificuldades na realização dos testes
de controle de qualidade físico-químico dos medicamentos manipulados pelas farmácias
magistrais, como a falta de monografias específicas para a forma farmacêutica cápsulas nas
farmacopeias e outros compêndios oficiais (MARKMAN et al., 2007; Marques-Marinho et al.
2011; OLIVEIRA JR., et al., 2011). Com isso, muitas vezes um método farmacopeico de
doseamento referente a matéria-prima ou comprimido deve ser adaptado.
Além disso, grande parte dos ensaios recomendados é voltada para a indústria
farmacêutica e exigem equipamentos relativamente mais complexos e de alto custo, sendo
dessa forma inviáveis dentro da realidade das farmácias de manipulação, com isso, sugere-se
o desenvolvimento de métodos mais simples, confiáveis e de possível execução na prática
magistral diária (OLIVEIRA JR., et al., 2011).
Segundo Oliveira Jr. e colaboradores (2011) a parceria entre farmácias e universidades
no desenvolvimento farmacotécnico seria uma opção segura na elaboração de uma preparação
magistral confiável. Considerando que é necessário um estudo aprofundado sobre o
desenvolvimento farmacotécnico de cada formulação, incluindo as possibilidades de interação
entre os componentes.
Estudos recentes têm desenvolvido e validado métodos para aplicação em cápsulas
magistrais na determinação de teor. Polonini e colaboradores (2011) desenvolveram um
método espectrofotométrico para determinação de teor, que foi adequado para análises de
rotina no controle de qualidade de cápsulas magistrais contendo sinvastatina, visto ser
simples, rápido, seguro e de baixo custo. Atualmente, algumas farmácias magistrais já
possuem espectrofotômetro UV-Vis e pessoal habilitado para realização de análises de
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controle de qualidade, o que torna a aplicação de métodos espectrofotométricos possível
dentro da realidade dos estabelecimentos (OLIVEIRA JR. et al., 2011).

5.1.2 Análise elementar

5.1.2.1 Análise por ativação neutrônica

Os resultados da análise por ativação neutrônica para o maleato de enalapril (IJS) e
sinvastatina (IPEN) são apresentados nas tabelas 17 e 18.
Tabela 17 – Concentração elementar (mg.kg-1) para a sinvastatina (IPEN)
Farmácias
Elemento

A

B

As

<0,019

0,0479

±

0,003

C

D

E

<0,019

<0,019

<0,019

Br

0,455

±

0,072

5,213

±

0,017

0,1415

±

0,0023

0,480

±

0,028

0,368

±

0,007

Ca

79,2

±

6,5

118,6

±

8,4

106,7

±

6,3

82,7

±

7,1

78,8

±

5,0

Cl

1075

±

47

85,4

±

11,4

126,1

±

9,5

3834,7

±

99,8

45,9

±

4,1

Cr

0,082

±

0,004

0,764

±

0,009

0,063

±

0,003

0,140

±

0,009

0,255

±

0,005

210,2

±

1,6

6,41

±

0,54

14233

±

311

< 183

< 183

3,27

±

0,35

< 0,63

< 0,63

< 1,34

Fe
107

Mg

±

19

< 0,63

Mn

< 1,34

< 1,34

< 183
0,13

±

0,02

Na

794,3

±

8,0

679,9

±

11,8

7,40

±

0,71

6739

±

78

72,1

±

1,5

Zn

0,58

±

0,01

0,83

±

0,02

0,25

±

0,01

0,33

±

0,01

0,34

±

0,01

* ± incerteza.

Tabela 18 – Concentração elementar (mg.kg-1) para o maleato de enalapril (IJS)
Farmácias
Elemento

A

B

C

Br

0,13

±

0,01

0,47

±

0,02

0,24

±

0,02

Cr

0,07

±

0,01

0,15

±

0,01

0,10

±

0,01

Na

12540

±

439

271

±

10

72480

±

2538

Sb

0,09

±

0,01

0,41

±

0,02

0,04

±

0,01

Sc

0,0009

±

0,0001

±

0,0001

Zn

0,0007

<LD

Th
0,49

±

0,04

0,0054

±

0,0002

<LD

0,015

±

0,001

<LD

0,015

±

0,001

* ± incerteza. <LD: abaixo do limite de detecção.

Considerando os elementos com limites estabelecidos para medicamentos, sugere-se
que as concentrações de impurezas inorgânicas encontradas nas amostras adquiridas foram
inferiores aos limites especificados nas farmacopeias brasileira e americana. Além disso,
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todos os elementos encontrados em maior concentração (>50 ppm) são considerados
essenciais ao organismo humano, o que não levaria a nenhum agravo à saúde.
A contaminação de medicamentos por impurezas inorgânicas pode ser devido a muitos
aspectos, como a partir da introdução por matérias-primas, reagentes, catalisadores, solventes,
eletrodos, canalizações e outros equipamentos utilizados na síntese, a exposição às partículas
de ar ou de algum recipiente, entre outros (WANG et al., 2000).
Uma maior concentração de elementos como Ca, Mg, Na é esperada uma vez que
fazem parte da composição de excipientes como metabissulfito de sódio, lauril sulfato de
sódio, estearato de magnésio e fosfato de cálcio (LEAL et al., 2006).
Outros elementos também são constituintes de pigmentos, como o Fe, no óxido de
ferro, e de corantes, como Ca e Na, no sal de cálcio, carbonato de cálcio e sal de sódio, todos
utilizados em medicamentos (FARMACOPEIA BRASILEIRA, 2010).
As impurezas As, Br, Cl, Cr, Mn, Sb, Sc, Th e Zn encontrados nas amostras são
provavelmente originárias dos processos de produção e manipulação da matéria-prima. Ou
ainda, podem ser oriundas da preparação dos medicamentos nas farmácias magistrais.
Em relação as impurezas inorgânicas, considerando as baixas concentrações
encontradas e que nem toda a quantidade administrada estará biodisponível no organismo do
paciente, sugere-se que a possibilidade de aparecimento de um efeito crônico associado a
utilização desses medicamentos seja consideravelmente pequena (SILVEIRA et al., 2007).
Além disso, uma avaliação clínica mais aprofundada deveria ser realizada uma vez que a
absorção das impurezas inorgânicas varia por diversos fatores, como as características de cada
elemento químico e ainda com o estado de saúde do indivíduo exposto.
Há falta de informações sobre a toxicidade crônica associada a exposição a pequenas
doses de impurezas inorgânicas, o que torna a discussão ainda mais complexa. Entretanto, tal
fato não deve ser desconsiderado, uma vez que a ingestão dos elementos encontrados se dá
também por outras fontes como pelo ar, água, alimentos e outros.

5.2 PESQUISA DE OPINIÃO COM MÉDICOS PRESCRITORES

Avaliando os resultados da pesquisa, pode-se observar que 90% dos médicos
participantes exercem a profissão a mais de 10 anos, 80% atendem de 41 a 80 pacientes por
semana e 70% declararam prescrever alguma medicação para pelo menos 50% dos pacientes
atendidos. Em relação a prescrição de medicamentos manipulados, 90% afirmou prescrever
tais medicamentos, enquanto 10% afirmou já ter prescrito mas não prescrever mais. As
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justificativas para a prescrição ou não de medicamentos manipulados citadas pelos médicos
são apresentadas na figura 9.
Prescrição de medicamentos magistrais segundo pesquisa de opinião
10%

Não prescreve mais por já ter vivenciado
problemas relacionados ao uso desses
medicamentos e por considerar que existem
outras opções de medicamentos
industrializados a preços acessíveis.

30%

Prescreve porque são mais baratos que os
industrializados e consequentemente mais
acessíveis ao paciente.

60%
Prescreve por considerar os medicamentos
manipulados uma opção para tratamento assim
como os industrializados.

Figura 9 – Resultados sobre a prescrição de medicamentos magistrais segundo pesquisa de
opinião com médicos.

Todos os médicos prescritores de preparações magistrais afirmaram que o percentual
desses medicamentos corresponde de 1 a 20% do total de medicamentos prescritos. Além
disso, 90% dos médicos acreditam que para uma maior prescrição de medicamentos
manipulados é necessário maior rigor da legislação sanitária e da fiscalização das farmácias
magistrais, para se ter medicamentos manipulados de melhor qualidade.
Alguns dos profissionais fizeram relatos de casos relacionados à sua experiência com
medicamentos manipulados, a seguir serão citados alguns trechos dos mesmos:
“Aprendi que entre o ‘ideal’ e o ‘possível’ é melhor ficar com o segundo,
pois não adianta prescrever o medicamento de referência para o paciente que
não tem como comprá-lo. Nesta situação o manipulado que pode ser
adquirido será muito mais efetivo que o de referência não tomado.”
“[...] Percebemos, às vezes, a necessidade de aumentarmos a dose prescrita
com remédios manipulados, principalmente psicofármacos [...]”
“[...] Aconteceu de determinada farmácia de manipulação não colocar o
princípio ativo da substância no interior das cápsulas manipuladas
(sertralina). Conclusão: A paciente não teve melhora dos sintomas de
ansiedade e depressão.”
“Eu uso fluoxetina há vários anos e uma vez, quando acabaram as amostras
que eu tinha, resolvi manipular uma quantidade de fluoxetina, mas,
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infelizmente, uma semana depois voltaram os sintomas anteriores, pois no
medicamento manipulado não existiam as 20 mg da concentração solicitada.
Só melhorei depois que passei a tomar duas cápsulas por dia, sendo assim,
desconfio de todos os medicamentos manipulados e não prescrevo mais.”
“[...] Pelo fato de ser uma medicação muito prescrita, inclusive por clínicos
gerais, a fluoxetina é a que mais traz problemas na esfera dos efeitos
esperados/efetividade [...] Quanto a quadros psicóticos, prefiro nunca
prescrever manipulados pelo risco da não resposta e considerando a
gravidade dos casos.”
“Certa vez, há muitos anos atrás, prescrevi uma fórmula de tretinoína tópica
e o paciente teve forte irritação no rosto ao usar o produto [...]
Posteriormente soube que a fórmula fora manipulada por um funcionário não
qualificado, que fez a manipulação sem permissão, usando uma
concentração muito acima do solicitado. Desde então oriento os pacientes a
conversarem com os farmacêuticos e não com os balconistas.”

Como citado anteriormente, a suposta falta de um rígido controle de qualidade junto a
perda de credibilidade das farmácias magistrais, são fatores considerados hoje como o maior
obstáculo na conquista da estabilidade e consolidação do setor magistral (ALMEIDA;
FILHO, 2010). As farmácias magistrais têm a obrigação de garantir que suas preparações
possuam qualidade adequada à sua utilização (MENEGHINI; ADAMS, 2007). As limitações
técnicas para a realização de controle do processo de manipulação e do controle físicoquímico do produto acabado podem levar a desvios de qualidade significativos e com
consequências de gravidade elevada (MARKMAN et al., 2007).
Basílio et al. (2004) avaliaram a opinião de médicos prescritores sobre os
medicamentos manipulados da cidade de Alfenas/MG e constataram que 80% dos médicos
prescrevem medicamentos manipulados por possuírem preço mais acessível. Entre os 20%
que não prescrevem medicamentos manipulados, 56,25% desconfiam da qualidade do produto
e não do desconhecimento do mesmo. Além disso, 45% dos que prescrevem medicamentos
manipulados afirmaram já ter vivenciado problemas relacionados a esses medicamentos,
principalmente quanto a ineficácia do produto (69%), erro de dose (20,5%), falta de controle
de qualidade, falta de conhecimento técnico do manipulador e homogeneidade (3,5%)
(BASÍLIO et al., 2004).
O acesso a medicamentos é um direito humano fundamental, assim, para o uso
racional de medicamentos o paciente deve receber o medicamento apropriado, necessário,
eficaz, seguro, por período de tempo adequado e a baixo custo (BRASIL, 2012b).
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A avaliação da qualidade das preparações farmacêuticas objetiva proteger os
pacientes, assegurando que os medicamentos possuam um nível de qualidade adequado
utilizando critérios de aceitação bem definidos, garantindo a eficácia das preparações na busca
por uma melhoria contínua de seus processos de fabricação (BARACAT et al., 2009).
A falta de uniformidade entre as doses de um medicamento pode resultar em falha
terapêutica, uma vez que quando as concentrações estiverem abaixo do teor declarado, mesmo
com a administração correta do medicamento pelo paciente, o equilíbrio na concentração de
fármaco dentro dos limites da janela terapêutica, após diversas doses associadas, não será
alcançado. Já para concentrações acima do teor declarado, será propiciado o aparecimento de
efeitos indesejáveis e até intoxicação do organismo dependendo da dose administrada. Tal
fato se torna ainda mais grave quando relacionamos a falta de uniformidade aos
medicamentos de uso contínuo, como o enalapril e a sinvastatina.
O paciente deve administrar doses diárias de maleato de enalapril para controle da
pressão arterial, e caso o medicamento não corresponda aos parâmetros devidos relacionados
à qualidade, consequentemente, quando em uma dosagem menor do que a rotulada, será
ocasionado efeitos prejudiciais ao paciente como elevação da pressão arterial e outros agravos
a saúde relacionados a doença a qual deveria ser tratada.
Uma das indicações da sinvastatina é na prevenção de cardiopatia isquêmica, uma
subdosagem deste medicamento, não contribuirá na diminuição dos níveis de colesterol, e
consequentemente não auxiliará na prevenção.
Além disso, a ausência da resposta terapêutica desejada com melhora dos sintomas
pode gerar uma falsa ideia ao médico prescritor de que o medicamento não é adequado e
eficaz ao paciente, levando a um aumento da dose prescrita ou até substituição por outro
medicamento mais potente.
Diversos são os fatores interferentes no efeito terapêutico dos medicamentos, podem
ser característicos da formulação e do princípio ativo, e também relacionados as condições e
características de cada organismo. Entretanto, a ingestão de uma dose adequada do fármaco
pode ser considerada como o primeiro passo na obtenção de um efeito terapêutico desejado,
assim a qualidade dos medicamentos deve ser sempre garantida.
A utilização correta dos medicamentos pelo paciente, segundo orientação médica e
farmacêutica, também é essencial na obtenção do efeito terapêutico desejado. Entretanto,
mesmo quando utilizados corretamente, todo medicamento pode apresentar riscos, assim, seu
consumo racional propiciará a obtenção máxima dos efeitos benéficos e mínima dos possíveis
efeitos indesejáveis (BRASIL, 2012b).
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Nesse sentido, a notificação de eventos adversos incluindo suspeitas de desvios na
qualidade de medicamentos é muito importante e deveria ser realizada por todos os
prestadores de serviços de saúde como responsabilidade profissional, assim como a
monitorização do uso de medicamentos (OMS, 2005).
Além disso, o resgate das relações entre médico-paciente-farmacêutico são de grande
importância na melhoria da qualidade dos serviços relacionados a assistência a saúde e
inclusive na contribuição para alcance do sucesso do tratamento (ARRAIS et al., 2007;
ZANIN et al., 2002). As decisões clínicas e o relacionamento entre profissionais e usuários
são determinantes para a efetividade terapêutica (BRASIL, 2012b).

6 CONCLUSÃO


A falta de uniformidade de princípio ativo, em 60% das amostras analisadas de
enalapril e sinvastatina, confirma a necessidade de melhorias nos processos de
manipulação dentro das farmácias magistrais, com a adoção de uma cultura de
qualidade que envolva todos os profissionais, além do cumprimento das boas práticas
de manipulação.



Os ensaios de teor e uniformidade de doses unitárias tiveram os maiores índices de
reprovação das amostras. Ficou claro que o ensaio de determinação do peso,
preconizado pela legislação vigente, não é suficiente e não garante a uniformidade e
homogeneidade das preparações manipuladas.



Em relação às impurezas inorgânicas, há falta de estudos e ainda não foram
estabelecidos limites seguros para todos os elementos em medicamentos, o que
dificulta uma melhor avaliação. Entretanto, a possibilidade de trazerem prejuízos à
saúde do paciente não pode ser completamente descartada.



Por fim, melhorias na fiscalização dos estabelecimentos e dos produtos manipulados,
em especial, se fazem necessárias pelos órgãos sanitários competentes.



Sugere-se uma maior campanha na utilização da farmacovigilância na notificação dos
eventos adversos e queixas técnicas, relacionadas ao uso de medicamentos pelos
profissionais da saúde, principalmente. A implantação de um sistema que englobasse
medicamentos manipulados, em especial, poderia ser uma alternativa para auxiliar na
detecção dos problemas relacionados a esses produtos.
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APÊNDICES



APÊNDICE A – Questionário pesquisa de opinião de médicos prescritores.



APÊNDICE B – Capítulo do livro publicado “Quality Control of Formulated
Medicines”.

