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INTRODUÇÃO:
Os parâmetros de qualidade exigidos pela Agência Nacional de Saúde (ANVISA) são estabelecidos para todos os
fabricantes de medicamentos, dentro destes, os distribuídos pelo Sistema Único de Saúde (SUS), que são consumidos, em
geral por pessoas de baixa renda. Submetendo-se ao tratamento indicado pelo médico, esses consumidores, seguidamente
necessitam repetir o tratamento e mesmo assim continuam sem obter o efeito esperado do medicamento. A partir dessas
falhas de eficácia, foi realizado uma investigação científica experimental para avaliar se esses medicamentos cumprem o
controle de qualidade editados pela Farmacopéia Brasileira (2010), a fim de informar o consumidor sobre a real condição
destes medicamentos. O trabalho avaliou comprimidos de Metildopa 250 mg distribuídos na rede pública de saúde da
Cidade de Carazinho (RS). Os resultados indicaram que as amostras de comprimidos avaliadas cumprem a legislação
vigente.
METODOLOGIA:
As amostras foram coletadas no rede pública de saúde da Cidade de Carazinho (RS). A preparação e análise das amostras
foram realizadas no laboratório da Química no ICEG/UPF. Foram realizados experimentos de identificação, peso médio e
doseamento das amostradas de comprimidos de Metildopa 250 mg/uni conforme metodologia oficial descrita na
Farmacopéia Brasileira (2010).

RESULTADOS E DISCUSSÕES:
Segundo Brasil (2010) o método de indentificação envolve a reação do Metildopa com o tartarato ferroso e ácido sulfúrico,
produzindo um composto cor violeta identificando a substância Metildopa no comprimido. O método de dosemento envolve
a reação do Metildopa com o tartarato ferroso em pH 8,5, produzindo um composto cor violeta (BRASIL, 2010). A partir dos
dados obtidos na determinação do teor de Metildopa, observou-se que todas as amostras analisadas nesta pesquisa,
encontraram-se dentro do padrão, que segundo Brasil (2010) é de 90% a 110% de Metildopa em relação ao valor
informado pelo fabricante . Os resultados determinados variaram entre 102,95 % a 106,32%, revelando que todas as
amostras estão em conformidade quanto ao teor de principio ativo. Os comprimidos de metildopa analisados tem peso
médio de 525,4 mg, sendo que os quais podem ter uma variação de +/- 5% do peso unitário de cada um dos 20
comprimidos avaliados para o peso médio, por ter revestimento açucarado com peso médio maior que 300 mg (BRASIL,
2010). Os comprimidos analisados apresentam variações de -2,51% a 2,49% portanto, estão em conformidade com as
exigências estabelecidas.
CONCLUSÃO:
Um desvio da qualidade do medicamento pode significar uma perda de eficácia ou de segurança, expondo o paciente a um
risco desnecessária. A partir dos resultados obtidos por esta pesquisa, observou-se que todas as amostras analisadas
apresentam-se de acordo com as exigências da Farmacopéia Brasileira (2010).
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