
 

 

Cápsulas duras de gelatina vazias 
Para formas farmacêuticas orais  
 
USO HUMANO E VETERINÁRIO 
Compatível com ativos na forma pó e óleo 
 
 
A cápsula dura é considerada a forma farmacêutica oral mais versátil, uma vez que pode ser dosada com pó, pellets, 
grânulos, comprimidos, líquidos oleosos, matrizes semissólidas e várias outras combinações. Essa flexibilidade na 
formulação permite associar produtos com diferentes pHs ou perfis de liberação dos ingredientes ativos (liberação 
imediata e retardada). 
Além disso, a formulação em cápsula duras permite o uso de uma vasta gama de excipientes. A evolução do mercado 
farmacêutico nos últimos anos demonstrou que as cápsulas duras são uma clara opção frente às demandas dos novos 
desenvolvimentos farmacêuticos, pois ainda oferecem vantagens adicionais em relação aos comprimidos, 
principalmente: 
 

 Redução do tempo de desenvolvimento de um fármaco 
 Formulações menos complexas, usando menos excipientes 
 Ausência de forças de compressão na fabricação de produtos 
 Possibilidade de combinar medicamentos 
 Mais apropriado para ingredientes ativos higroscópicos 
 Personalização de duas cores (da tampa e do corpo) para comercialização de produtos 
 Facilidade para a distinção do medicamento no ambiente doméstico e hospitalar, devido à apresentação e 

disponibilidade de cores e à possível associação dos mesmos 
 Mascaramento do cheiro ou sabor (sem revestimento) 
 Pós secos para inalação. 

 
 
Vantagens das cápsulas duras de gelatina para o paciente 

 Fácil transporte 
 Facilidade de administração oral 
 Proteção do ingrediente evitando contaminação 
 Mascaramento de sabor desagradável 
 Identificação do medicamento 
 Facilita a distinção das cápsulas por cores diferentes.  

 
 
Há diferentes tamanhos disponíveis paras as cápsulas duras e de acordo com o volume desejado os invólucros são 
escolhidos. O volume do princípio ativo utilizado depende de sua densidade e compressibilidade.  
 

 
* Capacidade média para substâncias com densidade aparente próxima da lactose. Existem diferenças de 

capacidade em peso relacionados com a reologia do pó, tenuidade, densidade aparente, etc.  
 

 



 

 

 

Exemplo: uma cápsula número 0 pode conter 300mg de Cáscara sagrada ou 825mg de cloreto de sódio. Portanto é 
recomendável a utilização de proveta para realização do teste de densidade para determinar o número da cápsula a 
ser manipulada. O manipulador deve estar ciente e treinado, seguindo as Boas Práticas de Manipulação.  
O processo de manipulação de cápsulas duras em farmácias de manipulação envolve os seguintes procedimentos: 
 

 
Procedimentos na manipulação de cápsulas gelatinosas duras  

Fonte: (FERREIRA, 2002; BENETTI, 2010) 
 
 
Enchimento das cápsulas 
Para o enchimento das cápsulas podem ser utilizados diversas técnicas, utilizando diversos modelos de 
encapsuladoras manuais, semiautomáticas e automáticas. Geralmente as encapsuladoras manuais são utilizados para 
o enchimento de poucas cápsulas ou pelas farmácias magistrais de pequeno porte. As farmácias de médio e grande 
porte utilizam encapsuladoras semiautomáticas ou automáticas, que podem produzir de 2000-10000 cápsulas/hora.  
 

 
Encapsuladora manual 

 
No método de enchimento com encapsuladora manual de cápsulas é realizado o nivelamento manual dos pós. Para 
realizar o enchimento das cápsulas utilizando encapsuladora manual sugere-se os seguintes procedimentos: 
 

 
Procedimentos para enchimento de cápsulas com encapsuladora manual  

Fonte: (BENETTI, 2010) 



 

 

 

 
Enchimento de cápsulas com encapsuladora manual  

 

 
Fechamento das cápsulas 

 
Determinação de peso médio das cápsulas duras  
O Formulário Nacional (ANVISA, 2011) estabelece um método para a determinação de peso médio em cápsulas 
duras: “Pesar, individualmente, dez unidades de cápsulas manipuladas íntegras e determinar o peso médio, em 
gramas” (ANVISA, 2011).  
 
 

 
Critérios de avaliação com limites de variação aceitáveis para cápsulas duras  

Fonte: (ANVISA, 2011; BRASIL, 2010a) 
 

 
Aplicações farmacêuticas  
É indicado na manipulação de ativos na forma pó e líquido oleoso.  
Este produto não é indicado para Veganos. 
 
 
Informações de armazenamento 
Verificar a informação no rótulo e no certificado de análise do produto.  
 
 
 
 
 



 

 

 
Referências bibliográficas 

Dossiê técnico do fabricante.  

AGÊNCIA NACIONAL DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA (ANVISA). Formulário Nacional da Farmacopeia Brasileira. 2 ed. 
Brasília, 2011. 256 p. 

Benetti VM. Comparação entre dois métodos manuais de obtenção de cápsulas rígidas de gelatina. 2010. 42 f. 
Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Faculdade de Farmácia, Universidade do Rio Grande do Sul (UFRGS), 
Porto Alegre, 2010.  

BRASIL. Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA). Farmacopeia Brasileira, volume 1. Brasília: Anvisa, 2010a, 
524 p.  

Dutra VC. Dossiê técnico – Manipulação de cápsulas. BRT Serviço Brasileiro de Respostas técnicas, Rede de Tecnologia 
e Inovação do Rio de Janeiro - REDETEC, 2012 – Disponível em: http://www.respostatecnica.org.br/dossie-
tecnico/downloadsDT/NjEwOQ== - último acesso: 13/05/2019. 

Ferreira AO. Guia Prático da Farmácia Magistral. Juiz de Fora, 2008. P. 96-139, v.1. 

 

 

 
 

Última atualização: 13/05/2019. 


