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1. RESUMO 

No intuito de verificar a qualidade dos medicamentos de nimesulida 100 mg 

disponíveis no mercado, o presente trabalho propõe o monitoramento físico-químico 

de comprimidos de referência, genérico e similar, subsidiado pela Farmacopeia 

Brasileira 5º edição. Os resultados obtidos através desses ensaios, serão 

analisados, levando em consideração, a influência dos excipientes utilizados na 

fabricação dos respectivos medicamentos. Nas análises físicas, realizadas até o 

momento, todos apresentaram resistência mecânica e pesos adequados. O estudo 

prosseguirá analisando o peso, a dureza e a friabilidade dos comprimidos do 

medicamento de referência e, as análises de desintegração, dissolução e seu perfil, 

uniformidade de doses unitárias, dentre outros. Em suma, a pesquisa irá avaliar se 

as indústrias cumprem realmente com os requisitos de qualidade de seus produtos 

disponibilizados no mercado, principalmente em relação à propostas dos 

medicamentos similares. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Farmacologicamente, a nimesulida é classificada como um anti-inflamatório 

não-esteroidal (AINE), com propriedades analgésicas e antipiréticas. Sua ação é 

rápida, pois consegue alcançar uma concentração plasmática máxima (Cmáx) num 

intervalo de uma a quatro horas, e é extensamente absorvida depois da 

administração por via oral. (GOODMAN; GILMAN, 2003). 

O presente trabalho trata-se de uma pesquisa majoritáriamente experimental, e 

tem por finalidade contribuir para o conhecimento da qualidade dos medicamentos 

de nimesulida de referência, genéricos e similares que estão sendo disponíveis no 

mercado nacional, levando em consideração que quase todas as formas 

farmacêuticas possuem testes diretos de biodisponibilidade humana.  

Para tanto, o presente estudo se justifica na realização de estudos simples e 

economicamente viáveis, que possam avaliar se as indústrias cumprem realmente 

com os requisitos de qualidade de seus produtos disponibilizados no mercado, 

principalmente em relação à propostas dos medicamentos similares. 

3. OBJETIVOS 

3.1 Objetivo geral 

Avaliar a qualidade de medicamentos de referência, genéricos e similares, à 

base de nimesulida, por meio de ensaios físico-químicos. 



3.2 Objetivo específicos 

 Realizar um estudo crítico das formulações; 

 Realizar teste de identificação do principio ativo nimesulida nos comprimidos; 

 Analisar características físicas: peso médio, dureza, friabilidade e tempo de 

desintegração; 

 Realizar o doseamento do fármaco nimesulida nos comprimidos; 

 Analisar a uniformidade de doses unitárias; 

Analisar a dissolução e o seu perfil. 

4. METODOLOGIA 

Os medicamentos de referência, genérico e similar de nimesulida 100 mg, 

foram adquiridas em uma drogaria local e os laboratórios escolhidos e os nomes 

comerciais foram identificados por códigos, por questões éticas. 

Os métodos de análise e os parâmetros para aprovação possuem como base a 

Farmacopeia Brasileira 5° Edição. Os testes estão sendo realizados em duplicatas 

para obter maior confiabilidade nos resultados. 

 Os resultados encontrados serão comparados com os parâmetros 

estabelecidos pela literatura já mencionada e, ao final de todos os testes, eles serão 

analisados individualmente e comparados entre si. 

 Para as amostras serem consideradas aprovadas, não poderão ser 

reprovadas em nenhum dos testes. É importante, também que os resultados obtidos 

numa determinada análise, para as amostras do mesmo tipo de medicamento, não 

apresentem  divergências significativas.  

5. DESENVOLVIMENTO 

Os estudos relacionados com as análises físico-químicas utilizadas para avaliar 

a qualidade de comprimidos de Nimesulida 100 mg iniciaram-se com pesquisas 

bibliográficas no intuito de buscar na literatura conceitos, aplicações e demais 

informações necessárias para desenvolver as atividades experimentais. 

Após esta etapa, observou-se alguns dados relevantes dos medicamentos 

adquiridos, como laboratório, lote, data de fabricação e de validade, seguindo com a 

identificação dos medicamentos. Até o momento, utilizando-se de informações 

contidas na Farmacopeia Brasileira 5º Edição, realizou-se as seguintes análises para 

os medicamentos Genérico e Similar: determinação de peso, dureza e friabilidade.  



Realizou-se também a avaliação do coeficiente de variação (CV), após cada 

análise do peso médio, tendo em vista que esta medida de dispersão é empregada 

para estimar a precisão de experimentos (MOHALLEM, Et. al.,2008).  

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

Os medicamentos foram identificados da seguinte forma: Similar: NIM_01, 

laboratório BD01; Referência: NIM_02, laboratório BD01; Genérico: NIM_03, 

laboratório BD01. 

 Através do peso médio, pôde-se verificar uma homogeneidade do peso 

existente entre comprimidos de um mesmo lote, apesar de pequenas variações. E, 

isso, indica adequada tecnologia de processo de fabricação em relação a pesagem 

de pós, homogeinização de pós e grânulos e compressão. 

O CV para as amostras do medicamento genérico (primeira: CV = 1,43%; 

segunda: CV = 1,50%) e para a primeira amostra do medicamento similar  (CV =  

1,21%) apresentaram-se, entre os valores de peso das 20 unidades, inferior a 2%, o 

que confirma a homogeinidade da distribuição de peso dos comprimidos durante a 

compressão; já o CV para a segunda amostra do medicamento Similar (CV = 2,4%) 

indica, em relação às outras amostras analisadas, uma menor homogeinidade  da 

distribuição dos granulados.  

Os resultados de dureza e friabilidade indicam uma adequada resistência 

mecânica dos comprimidos, o que confere integridade física do medicamento no 

momento da dispensação. Nesses testes, obteve-se: genérico (primeira amostra: 

67,2N/ 0,134%; segunda amostra: 72,5N/ 0,300%); similar (primeira amostra: 55,2 N/ 

0,315%; segunda amostra: 58,5 N/ 0,267%). 
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