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Introdução: A via oral é a via de administração de medicamentos mais segura, mais
conveniente e utilizada. A prescrição de cápsula permite a manipulação de uma única
substância medicamentosa ou associação de várias, além da facilidade de deglutição
sobre os comprimidos. Isso faz com que farmacêuticos magistrais busquem melhorar a
qualidade de seus produtos, aprimorando técnicas e garantindo sua qualidade. Cápsulas
resistentes ao trato gastrintestinal se fazem necessário quando as substâncias
medicamentosas provocam irritação na mucosa gástrica, para prevenir o efeito emético
e liberar o fármaco no intestino delgado, para que os mesmos não sofram interferência
do suco gástrico. Objetivo: Desenvolver e avaliar cápsulas gastrorresitentes, contendo
ácido acetilsalicílico.  Metodologia: Foi realizada uma pesquisa experimental, no qual
foram manipulados três lotes, com 100 cápsulas, de ácido acetilsalicílico. O primeiro
lote as cápsulas foram revestidas com solução alcoólica de formaldeído a 10%, antes
do seu preenchimento. O segundo foram revestidas, após já estarem preenchidas com o
ácido acetilsalicílico e o terceiro lote foi utilizado como referência, e não foi realizado
revestimento. Após o preparo foi verificado o peso médio e o desvio padrão das
cápsulas preparadas. Na segunda etapa procedeu a validação do revestimento.
Resultados: No lote 1 as cápsulas tiveram um peso médio igual a 31,452/100= 0,315,
no lote 2 apresentaram peso médio igual a 24,578/100=0,245 e o  3 lote foi um lote de
referência, onde só observou a desintegração natural da formilação e não foi realizado
o peso médio.
Na 2ª etapa as cápsulas ficaram imersas em HCl 0,1 mol/L, em banho-maria, durante
60 minutos e observada a sua desintegração. Após 30 minutos a cápsula de referência
(lote 3) começou a desintegrar. Ambos os lotes 1 e 2 não se desintegraram em meio
ácido, o que nos indicou que o formol deu resistência à amostra. Na 3ª etapa os lotes 2
e 3 foram imersos em meio mais básico, simbolizando o meio intestinal, onde as
cápsulas deveriam ser desintegradas. 
Os lotes 1 e 2 foram aprovados, pois obedeceram aos requisitos para a etapa básica de
desintegração. Mesmo estes recebendo revestimento, de forma diferente, ambos foram
favoráveis e não liberaram conteúdo no meio estomacal. Portanto, todos os lotes
revestidos com formol apresentaram resultados satisfatórios.

 Conclusão: Observou-se que as cápsulas revestidas com formol indicaram bons
resultados quanto à dissolução e evidenciaram que a forma farmacêutica preservou as
características físico-químicas do fármaco. No entanto, são recomendados mais
estudos complementares para aperfeiçoamento e melhoramento da técnica.
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