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Introdução 

 O ibuprofeno, também designado como ácido p-isobutilhidratrópico, é um fármaco que pertence a classe dos anti-

inflamatórios não esteróides, com propriedades antipiréticas, antinociceptivas e anti-inflamatórias, devido a capacidade 

que tem de inibir a enzima ciclo-oxigenase de ácidos graxos (COX) [1, 2]. 

 É utilizado para o alívio sintomático da: dor de cabeça, artrite reumatóide, osteoartrite, traumatismos com entorses, 

luxações, fraturas, dismenorréia, febre e dor aguda ou crônica associada à reação inflamatória. É comercializado como 

medicamento referência, genérico e similar nas formas farmacêuticas de: comprimidos, drágeas, suspensão oral ou 

granulado, supositórios, creme e gel [3, 2]. 

  A Lei 9.787/1999 especifica três tipos de medicamentos: referência, genérico e similar. O primeiro é definido como 

um produto inovador que comprovou cientificamente a sua qualidade, eficácia e segurança junto à Agência Nacional de 

Vigilância Sanitária (ANVISA). O medicamento genérico também deve demonstrar qualidade, eficácia e segurança, e é 

fabricado após a expiração da proteção patentária ou de outros direitos de exclusividade, sendo designado por meio da 

Denominação Comum Brasileira ou Denominação Comum Internacional. Já o medicamento similar possui a mesma 

indicação terapêutica, preventiva ou diagnóstica, princípios ativos, concentração, via de administração, forma 

farmacêutica e posologia do medicamento de referência, mas pode diferir deste quanto ao tamanho, forma do produto, 

prazo de validade, excipiente e veículos, embalagem, rotulagem, sendo identificado por nome comercial ou marca [4]. 

Estes medicamentos devem passar por rigoroso controle de qualidade, que tem como objetivo detectar produtos que não 

atendam as especificações de qualidade e assim assegurar comercialização de medicamentos de qualidade satisfatória, 

pois a falta de qualidade destes produtos traz riscos à saúde dos consumidores [5, 6]. 

 Diante desse contexto, o objetivo deste trabalho foi avaliar por meio de ensaios físicos a qualidade de comprimidos 

revestidos de ibuprofeno 600 mg nas apresentações referência, genérico e similar, dispensados por uma drogaria da 

cidade de Montes Claros - MG. Os resultados encontrados foram comparados com os especificados na monografia do 

produto, descrita na Farmacopéia Brasileira 5ª edição [7]. 

 

Material e método 

 Os ensaios físicos do presente estudo foram realizados no Laboratório de Controle de Qualidade Físico - químico da 

Faculdade de Saúde Ibituruna (FASI). 

A. Amostras e reagentes 

 Para a execução dos testes foram utilizadas amostras de medicamento referência, genérico, e similar, adquiridas em 

uma drogaria de Montes Claros - MG. As amostras estavam em caixas lacradas, com informações sobre lote, 

fabricação, validade e seus fabricantes, continham bulas e os comprimidos estavam acondicionados em blisters. Foram 

utilizados aproximadamente 108 comprimidos de ibuprofeno 600 mg e água deionizada, como reagente. 

B. Instrumentação 

 Os equipamentos utilizados foram: balança analítica (Bioprecisa, modelo JA 3003 N, nº série B144); durômetro 

(Erweka, modelo TBH 220, nº série 1215140648) e desintegrador (Nova Ética modelo 301-AC, nº série 0430100), 

específicos para cada tipo de operação e devidamente calibrados.  

C. Ensaios de qualidade 

 Foram realizados os ensaios de: dureza, tempo de desintegração, aferição do peso mínimo, máximo, determinação do 

peso médio e desvio padrão relativo conforme a monografia do ibuprofeno comprimidos, descrita na 5ª edição da 

Farmacopéia Brasileira [7]. Os cálculos de peso médio e desvio padrão relativo foram feitos com o programa Microsoft 

Office Excel 2007.  

 

Resultados e Discussão 

 A dureza é um teste de resistência mecânica capaz de demonstrar a capacidade dos comprimidos resistirem a 

 
 



 

situações de queda e fricção, mantendo-se adequados para consumo [7]. É uma avaliação importante devido os 

comprimidos estarem sujeitos a choques mecânicos desde as etapas de produção, transporte, comercialização até o 

manuseio pelo paciente, desta forma eles devem ser duros o suficiente para resistirem a estas situações, mas devem ser 

frágeis para desintegrarem-se adequadamente após serem administrados [8]. 

 O teste de dureza consiste em submeter o comprimido à ação de um aparelho que meça a força aplicada 

diametralmente, necessária para esmagá-lo, desse modo, permite demonstrar a resistência do comprimido ao 

esmagamento ou à ruptura sob pressão radial [7]. A dureza foi determinada em dez unidades de cada amostra, e os 

dados obtidos estão dispostos na tabela 1. Todos os comprimidos foram rompidos com uma força superior a 30 N, que 

corresponde à força mínima aceitável para que ocorra o rompimento dos comprimidos no teste de dureza especificado 

pela Farmacopéia Brasileira [7] e como esta não estabelece valores máximos de força, pode-se afirmar, portanto, que os 

comprimidos analisados apresentaram uma resistência adequada. 

 O peso médio de comprimidos é um importante parâmetro no controle de qualidade, pois demonstra a 

homogeneidade por unidade de lote. É importante haver uniformidade no peso dos comprimidos, para garantir que 

todos apresentam concentração constante de princípios ativos [9, 6]. A Farmacopéia Brasileira [7] determina que 

comprimidos com mais de 250 mg possam variar seu peso em até ± 5,0%. Portanto, as apresentações farmacêuticas 

analisadas estão aprovadas neste quesito, pois como pode ser verificado na tabela 1, todas as amostras tem peso mínimo 

e máximo dentro dos limites de variação de peso das especificações farmacopêicas. 

 A desintegração do comprimido está diretamente relacionada à ação terapêutica do fármaco, pois somente com a 

desintegração adequada, formando pequenas partículas e consequentemente aumentando a superfície de contato no 

meio de dissolução, se terá absorção, biodisponibilidade e a ação farmacológica adequada no organismo [9]. A 

Farmacopéia Brasileira [7] determina que o limite de tempo para a desintegração de comprimidos é de 30 minutos. 

Como pode ser observado na tabela 1, todas as apresentações tiveram tempo de desintegração inferior ao tempo 

máximo determinado, estando, portanto aprovadas. Entre os três medicamentos analisados o similar foi o que 

apresentou maior tempo para desintegração. Os excipientes têm influência sobre este parâmetro, pois ao alterar suas 

concentrações altera-se o tempo de desintegração [10]. Como podem ser observados na tabela 2 os excipientes 

utilizados nos três medicamentos foram diferentes. 

 

Conclusão 

A partir dos resultados obtidos para os parâmetros investigados neste trabalho, observou-se que todas as amostras 

estão em concordância com as especificações farmacopêicas. Portanto, as amostras de comprimidos de ibuprofeno 

600mg, quando submetidas aos testes de aferição da qualidade, mostraram-se representativas de um produto de 

qualidade satisfatória, que o qualificam como adequado para o consumo. 
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Tabela 1. Resultados 

 

Parâmetro  Amostra 

 Referência Genérico Similar 

Dureza 301,6 301,6 301,6 

Peso mínimo (g) 0,949 0,861 0,873 

Peso máximo (g) 0,976 0,895 0,908 

Peso médio (g) 0,966 0,883 0,885 

Variação do peso 0,917 – 1,014 0,839 – 0,928  0,841– 0,929 

Desvio Padrão Relativo 0,78% 1,07% 0,91% 

Tempo de Desintegração (minutos) 1,21 6,0 16,0 

    
Fonte: Pesquisa experimental 

 

Tabela 2. Excipientes das amostras analisadas 

 

Amostra 

Referência Genérico Similar 

Amido  Celulose microcristalina Amido de milho pré-gelatinizado 

Amido pré-gelatinizado Croscarmelose sódica Celulose microcristalina 

Glicolato sódico de amido Dióxido de silício coloidal Croscarmelose sódica 

Dióxido de silício coloidal Estearato de magnésio Dióxido de silício 

Ácido esteárico Povidona Óleo vegetal hidrogenado 

Povidona Lactose Lactose monoidratada 

Hipromelose Polímero de ácido metacrilico 
Dióxido de titânio + Hipromelose + 

macrogol 

Hidroxipropilcelulose  Álcool etílico  

Polietilenoglicol   Água purificada 

   

Fonte: Bulas de cada apresentação 


