
Realização: Apoio:

 

 

TÍTULO: FORMAS FARMACÊUTICAS INOVADORAS NO TRATAMENTO PEDIÁTRICO: GOMAS DE
DIPIRONA.

 

CATEGORIA: EM ANDAMENTO

 

ÁREA: CIÊNCIAS BIOLÓGICAS E SAÚDE

 

SUBÁREA: Farmácia

 

INSTITUIÇÃO: FACULDADES INTEGRADAS MARIA IMACULADA - FIMI

 

AUTOR(ES): KELMORY ANDRIELE BUTON

 

ORIENTADOR(ES): SIRLENE MARIA DE MORAIS

 



1. RESUMO 

O desenvolvimento de formas farmacêuticas pediátricas de administração oral 

é um desafio para os profissionais de pesquisa e desenvolvimento de fármacos na 

área da saúde, pois as mesmas devem assegurar doses corretas, tempo de 

absorção e serem aceitas, já que trata-se de um público exigente em relação á 

palatabilidade. A dipirona sódica é um antitérmico e antipirético, geralmente indicada 

para controlar a dor e a febre, com resultados satisfatórios. As balas de gelatina têm 

sido usadas para administração de vitaminas, com boa aceitação do público infantil. 

A adição de substâncias ativas em sua composição requer avaliação das 

características do produto final, pois a mesma pode apresentar grande instabilidade 

no processo durante a criação. Neste trabalho serão avaliados aspectos referentes à 

adição de dipirona em balas de goma, enfatizando os aspectos farmacotécnicos 

desta forma farmacêutica. 

 

2. INTRODUÇÃO 

 A administração de medicamentos para crianças requer cuidados especiais, 

uma vez que, em função de suas características anatômicas e fisiológicas, a 

absorção e farmacocinética são diferentes do que é observado no corpo de um 

adulto. Em consequência disto, torna-se necessário que os medicamentos sejam 

administrados em doses diferenciadas com concentrações especificas. O uso de 

medicamentos comercializados em altas concentrações também pode trazer 

problemas de intoxicação para pacientes pediátricos (PETERLINI et al., 2003).  

 A gelatina possui propriedades como retenção de água, gelificação, 

emulsificação, formação de filmes e espumas, viscosidade e elasticidade que a 

tornam um ingrediente multifuncional excelente para diversos segmentos das 

indústrias alimentícia e farmacêutica, como forma de substituição de substâncias 

sintéticas por naturais (GOMEZ et al., 2011). 

 Sua boa aceitação tem feito com que sejam utilizadas para administração de 

suplementos vitamínicos, como vitamina C.Suplementos vitamínicos voltados para 

crianças também são encontradas na forma de gomas. Essa via de administração 

permite um tempo de contato dos ativos com a mucosa e a saliva relativamente 



maior, o que interferem na absorção da substância. Seu sabor e textura agradáveis 

também influenciam no sucesso do tratamento (ALLEN, 2002). 

3. OBJETIVOS 

Desenvolvimento de forma farmacêutica em goma para a veiculação do 

fármaco Dipirona, para uso pediátrico acima de 2 anos.  

Objetivos específicos: 

 Propor uma formulação de goma palatável e estável para veiculação do 

fármaco Dipirona. 

 

4. METODOLOGIA 

Serão elaboradas gomas a partir de duas propostas de formulações segundo 

a Tabela 1 e Tabela 2. Serão realizados testes de ciclo quente/frio, teste de 

determinação de peso médio características organolépticas. 

Tabela -1: Primeira formulação 

COMPONENTE  CONCENTRAÇÃO  QTD FINALIDADE  

DIPIRONA 250 MG 3 g  ANTITÉRMICO  

GELATINA PURIFICADA  15% 4,5 g ESPESSANTE 

GLICERINA 50% 15 g CONSERVANTE 

CORANTE   q.s.p. q.s.p. CORANTE 

AGUA PURIFICADA  q.s.p. 70% 1,12 mL VEICULO 

TWEEN 80  5% 0,5g CONSERVANTE  

 

 

 

 

 



Tabela -2: Segunda formulação 

COMPONENTE  CONCENTRAÇÃO  QTD FINALIDADE  

DIPIRONA 250 MG 3 g  ANTITÉRMICO  

GELATINA PURIFICADA  50% 7,5 g ESPESSANTE 

SORBITOL 50% 7,5 g CONSERVANTE 

CORANTE   q.s.p. q.s.p. CORANTE 

AGUA PURIFICADA  q.s.p. 70% 1,12 mL VEICULO 

TWEEN 80 5% 0,5g CONSERVANTE  

 

5. DESENVOLVIMENTO 

O desenvolvimento das formulações se dará segundo o procedimento 

descrito: 

1) Pesar todos os componentes.  

2) Colocar em um béquer a água, glicerina, gelatina, levar para chapa aquecedora 

ate solubilização total da gelatina.  

3) Em seguida acrescentar o fármaco em questão(Dipirona), homogeneizar.  

4) Transferir para um béquer o flavorizante, corante e solubilizar com água , 

adicionar tudo a base e homogeneizar.  

5) Transferir a mistura para moldes e resfriar (o resfriamento pode ser acelerado 

sob-refrigeração). 

Os testes de estabilidade preliminar serão realizados com as gomas com 

duração do tempo de sete dias (submetendo a condições de estresse – quente e 

frio). Após serão submetidas em aquecimento nas estufas e resfriamento em 

geladeira.  

Condições de aquecimento: estufa temperatura: 40 ± 2°C; 45 ± 2°C 

Condições de resfriamento: geladeira temperatura: 5 ± 2°C. Freezer 

temperatura: - 5 ± 2°C.  



Realizar as seguintes alterações:  

• 3 dias a 40 ± 2°C e 24 horas a 4 ± 2°C. 

 • 4 dias a 45 ± 2°c e 24 horas - 5 ± 2°C..  

Peso médio: realiza-se o teste de peso médio para medicamentos de dose 

unitária de forma farmacêutica sólida , conforme descrito na Farmacopéia Brasileira 

5ª edição de 2010. Pesa-se individualmente 20 unidades, sendo que o esperado 

será não mais que duas unidades fora dos limites pré estabelecidos em 5g cada 

goma. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 As formulações encontram-se em fase de teste de estabilidade. Foi realizado 

o teste de determinação de peso médio , onde o mesmo apresentou um resultado 

satisfatório e dentro dos padrões estabelecidos na farmacopéia brasileira , tendo um 

desvio padrão dentro do esperado.  
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