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1. RESUMO 

A dipirona é um fármaco analgésico e antitérmico utilizado no Brasil desde 1922, no 

qual recebeu o nome comercial Novalgina®. A dipirona é indicada para dores leves e 

moderadas. Pode ser encontrada  em diversas formas farmacêuticas desde 

comprimidos até supositórios. (PIVELLO,2014) 

Testes analíticos são utilizados para assegurar à qualidade e segurança de todos os 

medicamentos comercializados no Brasil. A farmacopeia Brasileira determina 

requisitos de qualidade que os fabricantes devem cumprir para a fabricação de 

fármacos.( VALENTINI, et. al, 2007) 

Este trabalho mostrou testes de peso médio, identificação e teor de Dipirona em três 

medicamentos genéricos e um de referência. Os experimentos seguiram metodologia 

da Farmacopeia, 2010. O teor encontrado na análise de doseamento foi entre 95% a 

102% mostrando conformidade com os requisitos decretados pela ANVISA e seguido 

nas indústrias farmacêuticas.  

2. INTRODUÇÃO 

A dipirona é um fármaco analgésico e antitérmico utilizado para dores leves e 

moderadas. Ela é comercializada em mais de 100 países há mais de 80 anos. Foi 

comercializada pela primeira vez no Brasil em 1922 com o nome comercial 

Novalgina®. Este fármaco pode ser encontrado em diversas formas farmacêuticas tais 

como comprimidos, gotas, solução oral, injetável e supositórios. (SILVA, 2015; 

PIVELLO, 2014) 

A dipirona é quimicamente nomeada como metamizol ou [(2,3-dihidro-1,5-dimetil-3-

oxo-fenil-1H-pirazol-4-il) metilamino] metanossulfônico, apresenta fórmula molecular 

C13H16N3NaO4S. H2O e massa molar de 351,36 g/mol. É definida como um pó 

cristalino de coloração branca solúvel em água e metanol, pouco solúvel em etanol, 

praticamente insolúvel em éter etílico, acetona, benzeno e clorofórmio. 

(FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 2010) 

A ANVISA – Agência Nacional de Vigilância Sanitária tem o objetivo de assegurar a 

qualidade e segurança de todos os medicamentos fabricados. Para isso ela dispõe de 

legislações em que os fabricantes são obrigados a seguir. Além disso, a ANVISA 



possui o código oficial farmacêutico do país, chamado Farmacopeia Brasileira que 

determina os requisitos de qualidade dos medicamentos para fármacos, insumos e 

produtos para saúde. 

Os medicamentos genéricos ou equivalentes foram introduzidos no Brasil em 1999. 

Seu principal objetivo era vender medicamentos de qualidade e eficazes por um preço 

mais acessível. Os medicamentos genéricos ou equivalentes são medicamentos que 

contêm o mesmo princípio ativo, na mesma forma farmacêutica e quantidade. São 

obrigados a cumprir com as mesmas especificações atualizadas na farmacopeia 

Brasileira que é autorizada pela ANVISA. (PIANETTI, 2007) 

Equivalência Farmacêutica 

A equivalência farmacêutica é um conjunto de teste e ensaios analíticos que irão 

comprovar que a qualidade e a quantidade utilizada do ativo em um genérico são o 

mesmo que um medicamento de referência em testes in vitro. São critérios aplicados 

para os medicamentos genéricos e de referência. (PIANETTI, 2007; STORPITS, 

2004) 

Espectroscopia de Ultravioleta 

A espectrofotometria ultravioleta é um método analítico muito utilizado nas 

determinações analíticas. É aplicado tanto nas determinações de compostos 

orgânicos e inorgânicos. (LEMOS, et. al, 2009) 

Peso Médio 

A determinação do peso médio é aplicada para formas farmacêuticas sólidas em dose 

unitária (comprimido, pastilhas, capsulas e supositórios). O objetivo desse teste é 

verificar se as unidades de um mesmo lote apresentam uniformidade de peso. 

(FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 2010) 

Colorimetria 

O método colorimétrico é descrito na Farmacopeia Brasileira para identificar a 

presença de um determinado ativo em medicamento através da adição de um solvente 

juntamente com a amostra a ser analisada. No caso da dipirona é utilizado o peróxido 



de hidrogênio concentrado (H2O2) concentrado e persulfato de sódio (Na2S2O8) 10%. 

(FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 2010) 

Doseamento 

Para se determinar a quantidade de princípios ativos em um medicamento, a 

Farmacopeia Brasileira dispõe o método de doseamento. No caso da dipirona, trata-

se de uma análise quantitativa conhecida como titulação. (FARMACOPÉIA 

BRASILEIRA, 2010) 

3. OBJETIVOS 

O objetivo deste trabalho é realizar análise quantitativa e qualitativa que demonstram 

a presença e a quantidade encontrada nos medicamentos analisados. Para isso foram 

utilizados três medicamentos equivalentes e um de referência para se realizar a 

comparação destes com as determinações exigidas pela ANVISA. 

4. METODOLOGIA 

 

Os métodos utilizados foram realizados conforme a Farmacopeia Brasileira, onde toda 

indústria farmacêutica utiliza. 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

AMOSTRAS 

Foram analisadas três marcas de fármacos equivalentes e uma marca do 

medicamento de referência contendo Dipirona   sódica de 500 mg, adquiridos em 

drogarias na cidade de Várzea Paulista e Jundiaí (SP). As amostras foram 

denominadas amostra 1, amostra 2, amostra 3 e amostra 4, a fim de manter o sigilo e 

segurança dos medicamentos de cada laboratório analisado. 

 PESO MÉDIO 

Na Farmacopeia Brasileira a determinação do peso médio é aplicada para formas 

farmacêuticas sólidas em dose unitária (comprimido, pastilhas, capsulas e 

supositórios). O objetivo desse teste é de verificar se as unidades de um mesmo lote 

apresentam uniformidade de peso. (FARMACOPEIA BRASILEIRA, 2010) 



Foram pesados 20 comprimidos individualmente, de cada amostra, em balança 

analítica. Os resultados foram anotados e transferidos para uma planilha do Excel, e 

foi realizado o peso médio, desvio e o coeficiente de variação. (FARMACOPEIA 

BRASILEIRA, 2010) 

 ESPECTRO DE ULTRAVIOLETA 

O estudo espectrofotométrico foi realizado através de soluções de dipirona dissolvidos 

em ácido clorídrico (HCl) e em soluções de água destilada em diferentes 

concentrações. O objetivo foi investigar a absorção na região UV dos grupos 

cromóforos, ou seja, grupos funcionais que absorvem radiação eletromagnética na 

faixa de trabalho utilizada. (BERLINCK, R. et. al. 2008; CARDOSO, et. al,2013; 

HARRIS,2011; LEMOS, et. al, 2009) 

PREPARO DAS SOLUÇÕES 

Primeiramente foi pesado 0,021g de cada amostra de dipirona e inserido em um balão 

volumétrico de 100 mL. Concomitantemente o balão foi preenchido até o menisco com 

HCl 0,5 mol/L, atingindo uma concentração de aproximadamente 6,0. 10 -4 mol/L. Nos 

cálculos considerou-se o peso médio, portanto em 21 mg de comprimido tem-se 19,6 

mg de dipirona o que equivale a esta concentração quando se considera sua massa 

molar e diluição efetuada. 

Desta solução foi retirada uma alíquota de 1mL que foi inserida em um balão 

volumétrico de 10 mL e completado até o menisco com água destilada, atingindo uma 

concentração de 6,0. 10 -5 mol/L.(SALLES, et. al,2015) 

Para a amostra do branco na concentração de  6,0. 10 -4 mol/L foi utilizado apenas 

HCl 0,5 mol/L e na concentração de  6,0. 10 -5 mol/L, foi retirado uma alíquota de 1mL 

do HCl e completado com 9mL de água destilada. (SALLES, et. al,2015) 

 COLORIMETRIA 

Na Farmacopeia Brasileira a colorimetria é descrita como uma análise qualitativa para 

a identificação da dipirona. Para a realização do teste foram utilizados 20 comprimidos 

de cada três genéricos distindos e 20 comprimidos de uma marca de referência.Foram 

utilizados  H2O2    concentrado e Na2S2O8 10% como solventes. (FARMACOPEIA 

BRASILEIRA, 2010) 



Foram pesados 20 comprimidos de cada amostra, referente ao item “peso médio”, e 

em sequência estes foram pulverizados, com o auxílio de um almofariz e pistilo, e 

novamente pesados para se obtiver 0,5 g do pó Seguidamente foram adicionadas 

algumas gotas do peróxido de hidrogenio(H2O2) concentrado. Concomitantemente foi  

pesado 0,5 g de cada amostra e seguidamente adicionado algumas gotas de 

persulfato de potassio a 10%. (FARMACOPEIA BRASILEIRA, 2010) 

 DOSEAMENTO 

SOLUÇÃO TITULANTE  

Para a preparação da solução titulante foi utilizado 20,32g de iodeto de potassio 

diluido em 100 mL de água. Em seguida foi adicionado 13,04g de iodo e completou a 

solução até completar 1000 mL com água deionizada em um balão volumetrico. 

Chegando  a concentração de 0,05 M.(FARMACOPEIA BRASILEIRA, 2010) 

SOLUÇÃO INDICADORA 

Para a solução indicadora foi pesado 1 g de amido soluvel solubilizado em uma 

pequena quantidade de água. Em seguida foi despejado em 105 mL de água em 

fervura deixando ferver mais 5 minutos e após o resfriamento filtrado utilizando 

algodão. (ASSUMPÇÃO et. al, 1969) 

PREPARAÇÃO DA AMOSTRA 

Foram pesados 0,35g da dipirona pulverizada com auxilio de papel manteiga (os 

mesmos 20 comprimidos pulverizados no teste de colorimetria). Seguidamente a 

amostra pesada foi transferida para o erlenmeyer onde foi adicionado 25 mL de água, 

5 mL de ácido acético glacial e 1 mL de amido. (FARMACOPEIA BRASILEIRA,2010) 

REALIZAÇÃO DA ANÁLISE 

A farmacopéia brasileira determina que a amostra seja titulada com a solução de iodo  

em temperatura abaixo de 15 ºC. Devido a ausência de gelo seco para se obter a 

temperatura exigida o vidro ambar contendo a solução, ficou mergulhado em gelo 

alcançando em média 5 ºC. As análises foram realizadas em triplicada para se obter 

um resultado mais satisfatório e em seguida foi realizado a média. (FARMACOPEIA 

BRASILEIRA,2010) 

6. RESULTADOS 

 



 PESO MÉDIO 

De acordo com a Farmacopeia Brasileira pode-se tolerar não mais que duas unidades 

fora dos limites especificados em que o peso médio calculado for maior ou igual a 250 

mg o limite de variação corresponde a ± 5,0%.  Na amostra 3 houve 4 comprimidos 

fora do limite especificado, ou seja, a amostra seria reprovada levando em 

consideração as especificações estabelecidas. (Tabela 1) (FARMACOPEIA 

BRASILEIRA,2010) 

Tabela 1:  Resultados da determinação de peso da amostra 3. 

AMOSTRA 

LOTE/ 

DATA DE 

VALIDADE 

PESO DAS 

 AMOSTRAS (g) 

Amostra 3 

(equivalente) 

916678 

11/18 

1 0,5965 11 0,6183 

2 0,6044 12 0,6343 

3 0,5892 13 0,5798 

4 0,5977 14 0,6938 

5 0,5982 15 0,5982 

6 0,6062 16 0,5965 

7 0,5758 17 0,6332 

8 0,6388 18 0,5970 

9 0,6015 19 0,6265 

10 0,6123 20 0,6160 

  

PESO MEDIO(g) 0,6030 

DESVIO 0,0261 

DESVIO 

PADRÃO 

RELATIVO 

4,3297% 

  
LIMITE 

VARIAÇÃO (%) 
± 5,0 

  
PESO MAX. 

PERMITIDO 
0,6331 

  
PESO MINIMO 

PERMITIDO 
0,5729 

Fonte: o autor (2017) 

 

 ESPECTRO DE ULTRAVIOLETA 

O estudo espectrofotométrico foi investigado na faixa de 200 a 500 nm. Na figura 1 

pode-se identificar os picos de absorbância e seus relativos máximos de 

comprimentos de onda das amostras utilizadas. Todas as amostras exibem um 



comprimento de onda semelhante, indicando a presença do princípio ativo encontrado 

nos fármacos. (SALLES, et. al,2015; SOUSA,2012) 

 

Figura 1: Espectro UV de absorção das amostras de dipirona. 
 

 COLORIMETRIA- IDENTIFICAÇÃO DA DIPIRONA PRESENTE NO 

MEDICAMENTO  

Para se obter um resultado mais satisfatório as duas partes da análise foram 

realizados em triplicada para cada amostra analisada. No caso do peróxido de 

hidrogenio(H2O2) concentrado a dipirona desenvolverá uma coloração azul, 

desaparecendo rapidamente e passando para vermelho intensa, havendo uma reação 

fortemente exotermica. E para o persulfato de potassio a 10% a reação irá  acontecer 

após 5 minutos desenvolvendo uma coloração  amarelo intenso.(Figura 2 e 3) 

(FARMACOPEIA BRASILEIRA, 2010).Para todas as amostras  o resultado foi positivo 

confirmando a presença do ativo, dipirona, no fármaco analisado. 
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       DOSEAMENTO 

De acordo com a farmacopeia brasileira 2010, cada mL de iodo 0,05M equivale a 

17,570 mg de dipirona. É determinado que haja  no mínimo 95,0% e no máximo 

105,0% da quantidade declarada de dipirona.(FARMACOPEIA BRASILEIRA,2010) 

Na tabela 7 observa-se os resultados da titulação realizada. A amostra referência 

contem 102% de dipirona em sua composição e as amostras equivalentes variam 

entre 95% á 96%. As analises foram realizadas em triplicadas para cada amostra. 

Tabela 1 Resultados da determinação da dipirona em comprimidos 
AMOSTRA MÉDIA DO 

VOLUME DO 

TITULANTE (mL) 

CONCENTRAÇÃO 

DA DIPRONA (%) 

DESVIO PADRÃO 

RELATIVO 

Amostra 1 (Equivalente) 27,5 96,6% 0,5774% 

Amostra 2 (Equivalente) 27,2 95,58% 0,1000% 

Amostra 3 (Equivalente) 27,2 95,58% 0,3786% 

Amostra 4 (Referência) 29,3 102,96% 0,2062% 

Fonte: o autor (2017)    

Com os resultados das análises pode ser concluido que todas as amostras estão de 

acordo com as normas da Farmacopeia Brasileira.  

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Este trabalho se propôs, como objetivo geral, comparar medicamentos genéricos de 

diferentes laboratórios e um medicamento de referência que contém o princípio ativo 

a dipirona. Mostrando que ambos os medicamentos contém a presença do mesmo 

princípio ativo com a mesma quantidade.  

Os resultados apresentados das análises experimentais de peso médio, identificação, 

doseamento e espectrofotométrico, demostram que as quatro amostras de dipirona 

estão dentro das especificações exigidas pela Farmacopeia Brasileira.  Ressalta-se 

que apenas uma amostra, reprovou no peso médio, pois havia quatro comprimidos 

fora do limite especificado, mas não resultou em reprovação nas outras análises. 

Pelos resultados obtidos verifica-se que tanto o medicamento genérico e de referência 

aqui analisados seguem as exigências fornecidas pela ANVISA, possuindo assim o 

mesmo princípio ativo, na mesma proporção e levando assim possivelmente a mesma 

eficácia no efeito do medicamento. 
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