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RESUMO 

Ao se produzir um comprimido, deve haver um rigoroso controle de qualidade para que este suporte 
ações como o transporte, mudanças de temperatura, armazenamento, e outros tipos de manipulação, 
sem apresentar alterações significativas que influenciem em sua eficácia. Apesar dos medicamentos 
passarem por testes de controle de qualidade nas indústrias, as pesquisas vêm relatando diversos 
problemas em relação à qualidade dos mesmos, ao ponto de poderem interferir na eficácia desses 
medicamentos. Segundos dados apontam que mais de 30 milhões de brasileiros sofrem com a 
hipertensão arterial sendo esta uma das principais causas de morte no Brasil e no mundo. Anti-
hipertensivos são facilmente encontrados em diversos estabelecimentos pelo país, e amplamente 
consumidos sendo que sua eficácia terapêutica é indispensável para garantir uma melhora da 
qualidade de vida dos consumidores. Diante disso, o princípio ativo selecionado para essa verificação 
de parâmetros de qualidade foi o cloridrato de propranolol na forma farmacêutica de comprimidos de 
40mg, classificado como antagonista beta-andrenérgico não seletivo, sendo amplamente utilizado 
para tratamento de hipertensão arterial por possuir baixo custo e estar presente na cesta básica de 
medicamentos do SUS. Assim, o presente trabalho tem como objetivo a verificação da eficácia 
farmacêutica de comprimidos genéricos, referência e similar de Propanolol, 40 mg, adquiridos em 
estabelecimentos comercias da cidade de Paranavaí, fabricados por laboratórios brasileiros, 
verificados por meio de análises preconizadas pela Farmacopéia Brasileira. 

PALAVRAS-CHAVE:Equivalência Farmacêutica; Hipertensão arterial; Medicamentos.  

 

1.  INTRODUÇÃO 

 

A hipertensão arterial sistêmica é caracterizada pelo aumento da pressão 
sanguínea, podendo causar acidentes vasculares cerebrais, insuficiência renal e 
outras cardiopatias, sendo uma doença crônica (LIMA, 2008). 
Segundo dados de 2015, do Ministério da Saúde, cerca de 30 milhões de pessoas 
no Brasil sofrem com a hipertensão arterial, dessa forma esta doença é responsável 
por estar entre as principais causas de morte no Brasil e no mundo. 
O cloridrato de propranolol é um principio ativo de fácil acesso, tendo um baixo 
custo, o que permite uma alta comercialização, e encontra-se diversas formas 
farmacêuticas no mercado como: comprimidos ou soluções orais, sendo 
disponibilizadas por laboratórios na forma de medicamento de referência, similar ou 
genérico. É utilizado principalmente no tratamento de hipertensão arterial, arritmias e 
enxaquecas. È um antagonistas beta-andrenérgico não seletivo, seu nome químico 
é 1-isopropilamino-3-(nafitiloxi)-2-propalol (RIGOBELLO et al, 2013). 
Até o medicamento chegar na casa do consumidor, este passa por diversas ações 
como transporte, mudanças de temperatura, manuseamento, o que pode vir a 
causar danos no comprimido se este não tiver sido submetido a um rigoroso controle 
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de qualidade, os danos podem influenciar na eficácia de tal. Para avaliar a eficácia 
desses medicamentos, serão feitas análises preconizadas pela Farmacopéia 
Brasileira (2010), que contemplam: determinação do princípio ativo e peso médio, 
dureza, friabilidade, desintegração e dissolução.   
 

2. MATERIAIS E MÉTODOS 
 

As análises foram realizadas em comprimidos de cloridrato de propranolol, 40mg, 
genérico, similar e de referência, adquiridos em diferentes estabelecimentos de 
Paranavaí. Os testes realizados foram os indicados pela Farmacopéia Brasileira de 
2010.  

2.1.  DETERMINAÇÃO DO PESO MÉDIO 

Para determinar o peso médio dos comprimidos foram pesados 20 comprimidos 
individualmente. Para comprimidos não revestidos, com peso individual entre 80 e 
250mg, a variação máxima do peso de cada comprimido com relação ao peso médio 
deve ser de 7,5% para estar aprovado. A fórmula para calcular o peso médio é a 
seguinte: 

 

Sendo, PM, o peso médio, ΣPi, a soma dos pesos individuais e n o número de 
comprimidos analisados.  

2.2. TESTE DE DUREZA 

O teste de dureza visa aferir a resistência do comprimido quando submetido à uma 
força. Esse procedimento foi realizado com o auxílio de um durometro que submete 
o comprimido a uma determinada força até que o mesmo se rompa, medindo a força 
aplicada, em Newtons. O teste foi realizado em 10 comprimidos, sendo que o 
parâmetro de aprovação para dureza deve ser superior a 30 N. A análise foi 
realizada em triplicata. 

2.3. TESTE DE FRIABILIDADE 

Esse teste mede a resistência dos comprimidos ao atrito mecânico. Após pesagem 
de 20 comprimidos, os mesmos são submetidos a um friabilometro com rotação de 
25 rpm (rotações por minuto) por 4 minutos e em seguida são pesados novamente. 
Para serem aprovados, nenhum comprimido pode apresentar rachaduras e perda de 
massa superior a 1,5% de seu peso inicial. A análise foi realizada em triplicata. 

2.4. TESTE DE DESINTEGRAÇÃO 

Esse teste afere o tempo de desintegração dos comprimidos, submetidos a um meio 
específico. Foram utilizados seis comprimidos todos colocados nos cestos do 
equipamento e mergulhados em água destilada mantida a 370 C, e o tempo é 
marcado após total desintegração dos mesmos. De acordo com a Farmacopéia 
Brasileira para este principio ativo o tempo de desintegração deve ser inferior a 30 
minutos. A análise foi realizada em triplicata. 

      2.5.  TESTE DE DISSOLUÇÃO 
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O teste de dissolução visa determinar da concentração do princípio ativo em um 
meio. Para este fármaco o meio preconizado foi ácido clorídrico 1%, a 370 C, sob 
ação de 100 rpm por meia hora, sendo que a cada 5 minutos foram retiradas 
alíquota de 10 mL do meio, para medição por espectrofotometria a 290 nm.  

 
3.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 
Na análise de determinação do peso médio, segundo a Farmacopéia Brasileira 
(2010), estariam aprovados os lotes que apresentassem comprimidos com variação 
máxima de 7,5%, todos os comprimidos analisados apresentaram variação inferior a 
7,5%, considerados assim aprovados. Na análise de friabilidade, são aprovadas 
amostras que apresentem perda de massa inferior a 1,5% de seu peso inicial, sendo 
que todos os medicamentos cumpriram o teste, estando aprovados neste parâmetro. 

Segundo a Farmacopéia Brasileira, no teste de dureza a força mínima necessária 
para quebrar o comprimido deve ser de 30 N. Os medicamentos de referência e 
genérico estão em conformidade com o exigido, sendo a dureza média necessária 
para a quebra dos comprimidos superior a 30 N, já os medicamentos similares foram 
reprovados. 

TABELA 1: Dureza média dos comprimidos genéricos, similar e de referência de Propanolol 40 mg. 

Amostras Durezas Médias (em N)                                    A1                 A2              A3 

 Medicamento de Referência (LR015763)                         95,65a           103,5a        144,45a 

 Medicamento Genérico (L1808045)                                106,2a            118,3a        117,75a 

 Medicamento Similar (L1809574)                                     32,85b           33,1b           30,95b 

Nos estudos Rocha et al. (2013) apresentam resultados similares aos encontrados 
no presente estudo em relação a dureza dos comprimidos de propranolol 40 mg, em 
suas análises seus lotes foram aprovados, no entanto amostras com 
inconformidades não são tão incomuns.  

No teste de tempo de desintegração, todos os comprimidos devem se desintegrar 
dentro de um intervalo de 30 minutos, mesmo os resultados das amostras do 
medicamento genérico tendo diferido das do de referência e similar, todos os lotes 
estão de acordo com o exigido pela Farmacopéia Brasileira. É importante ressaltar 
que alterações no tempo de desintegração são capazes de promover diferenciação  
nos tempos de liberaçãodo fármaco o que pode causar alteração da farmacocinética 
e apontar uma não equivalência in vitro entre medicamento genérico e referência. 
Resultados similares aos obtidos no ensaio de tempo de desintegração de 
propranolol, 40 mg, de Rocha et al. (2013), onde todas as 6 amostras analisadas 
foram aprovadas. 

No cálculo de determinação do princípio ativo, os comprimidos devem apresentar 
variação máxima de 10% da concentração determinada, as amostras dos 
medicamentos genéricos e de referência foram aprovadas, porém o similar 
apresentou 26,47% menos teor do que o apontado no rótulo do medicamento, sendo 
considerado reprovado.  Bianchim et al (2012), também encontrou resultados 
insatisfatórios em relação a concentração do princípio ativo de cloridrato de 
propranolol, 40 mg, de três amostras analisadas, duas foram reprovadas, o que, 
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segundo ele, pode resultar em uma falha farmacêutica, se tornando um risco à 
saúdo do paciente. 

Já que a análise de desintegração não é suficiente para a determinação da liberação 
do fármaco, a análise de dissolução é essencial para a determinação da 
biodisponibilidade do medicamento (RIGOBELLO et al, 2013). Segundo a 
monografia individual do cloridrato de propranolol, presente no segundo volume da 
Farmacopeia Brasileira de 2010, é necessário que ao menos 75% da concentração 
do princípio ativo se dissolva no meio dentro de um intervalo de até 30 minutos. 
Diante disso, as amostras do medicamento de referência analisadas, apresentaram 
somente 74,15% de sua concentração dissolvidos no meio, sendo consideradas 
assim reprovadas, já as amostras dos medicamentos similar e genérico foram 
consideradas aprovadas.  

TABELA 2: Concentrações médias obtidas no teste de dissolução (mg/mL) de propranolol 40 mg. 

  Tempo                           Medicamento                   Medicamento                Medicamento 

(minutos)                          Referência                         Genérico                          Similar 

    5                                        29,51                              7,53                                31,24 

   15                                      29,74                              39,84                               32,42 

   30                                      29,66                              40,78                               32,28 

 
Nos estudos realizados por Rigobello et al (2013), na dissolução com propranolol, de 
6 amostras analisadas, uma não foi considerada equivalente. Além disso, 
apresentaram diferenças significativas entre as amostras, podendo alterar a 
biodisponibilidade de tais. O mesmo aconteceu com Rodrigues et al (2006), onde de 
3 medicamentos analisados, somente uma era equivalente, resultados similares aos 
encontrados neste trabalho. 

 
4 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 
Conclui-se com este trabalho que, um rigoroso controle de qualidade é essencial 
para comercialização de um medicamento que apresente aspectos desejáveis e que 
cumpra com suas funções de forma integral. E no que diz respeito ao teor do 
princípio ativo, a amostra de comprimidos similares apresentaram variações 
consideravelmente altas que afeta diretamente sua eficácia, também como no teste 
de dureza onde este medicamento foi reprovado.  

Com relação ao medicamento genérico, no teste de tempo de desintegração, por ter 
desintegrado muito rápido, e possuir diferença estatisticamente significativa quando 
comparado ao de referência não se pode garantir uma equivalência farmacocinética 
entre eles. Já para o teste de dissolução, as amostras do medicamento de referência 
reprovaram. 

Faz-se necessária uma melhor atenção e fiscalização, pois falhas em propriedades 
físico-químicas em medicamentos podem afetar diretamente a qualidade de vida do 
enfermo, que espera ter uma melhora no seu estado e não um agravamento da sua 
condição causada pelo próprio medicamento. 
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