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RESUMO. A cetirizina é um fármaco anti-histamínico encontrado no mercado brasileiro sob a forma de
comprimidos e cápsulas magistrais. O presente estudo objetivou desenvolver um método de dissolução,
bem como avaliar a qualidade biofarmacêutica de alguns produtos por meio de testes físicos e físico-quí-
micos, tais como: variação de peso, desintegração, dureza, friabilidade, teor, uniformidade de conteúdo,
teste e perfil de dissolução. No desenvolvimento do método de dissolução, diversas condições foram testa-
das e os seguintes parâmetros foram considerados satisfatórios: Ácido clorídrico 0,1 N (900 mL, a 37°C ±
0,5 °C) como meio de dissolução, aparato pá e cesta, respectivamente, para comprimidos e cápsulas, e ro-
tação de 50 rpm. Realizou-se estudo comparativo de comprimidos provenientes de três laboratórios pro-
dutores diferentes, denominados de A (referência), B (genérico) e C (similar), bem como de cápsulas mani-
puladas por três diferentes farmácias, denominadas de D, E e F. Os produtos D e E, ambos cápsulas mani-
puladas, foram reprovados nos teste de dissolução e uniformidade de conteúdo, respectivamente. Todos os
demais produtos apresentaram resultados satisfatórios nos testes a que foram submetidos.
SUMMARY. “Development Of Dissolution Method And Comparative Study Of Pharmaceutical Solid Forms
Containing Cetirizine”. Cetirizine is an anti-histaminic drug available in the Brazilian market as tablets and com-
pounded capsules. The present study aimed to develop a dissolution test and to evaluate the biopharmaceutical
quality of some commercial products through physical and physical-chemical studies, such as: weigh variation,
disintegration, hardness, friability, assay, content uniformity, dissolution test and dissolution profile. Several con-
ditions were evaluated in the development of the dissolution test and the following parameters were considered
satisfactory: Hydrochloric Acid 0.1 N 900 mL, at 37 °C ± 0.5 °C, as dissolution medium, paddle and basket ap-
paratus for tablets and capsules, respectively, and 50 rpm of rotation. Comparative studies of tablets obtained
from three different companies, denominated A (reference), B (generic) and C (similar), as well as capsules com-
pounded by three different pharmacies, denominated D, E and E, were performed. The products D and E, both
capsules, were reproved in the dissolution and content of uniformity tests, respectively. The other products
showed satisfactory results in the applied tests.
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