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IDEA INICIAL 
El treball consisteix en comparar 
diferents comprimits que continguin el 
principi actiu de l’Aspirina®, l’àcid 
acetilsalicílic, per poder verificar si els 
medicaments genèrics són igual que els 
medicaments referents. A més a més, 
també comparo els medicaments 
similars amb els genèrics i els referents. 
També comprovo l’ús del mètode de 
valoració per retrocés a l’hora de 
determinar concentracions en 
medicaments amb àcid acetilsalicílic 
com a principi actiu. 

 

PROCÉS D’ELABORACIÓ 
Per a fer aquesta comparativa he hagut 
de determinar la concentració de principi 
actiu que tenien els medicaments que 
he escollit. En el meu cas eren: dos 
medicaments similars, un medicament 
ecològic, cinc medicaments genèrics i el 
medicament referent. 
En el moment de comparar-los he 
necessitat el tant per cent en massa que 
tenia cada medicament. A més a més, 
també ho he comparat amb la 
concentració teòrica que diu a les 
caixes. Les concentracions obtingudes 
dels medicaments eren molt similars 
entre elles i complien els meus resultats 
esperats, però no coincidien amb la 
concentració adequada a les caixes, fet 
que resultava sorprenent. Vaig contactar 
amb els especialistes en la matèria, 
químics i farmacèutics que m’ajudessin 
a interpretar els resultats. Vaig contactar 
amb un farmacèutic basc especialista 
en genèrics, que, un cop analitzats els 
meus resultats, em va comunicar que li 

sorprenien les concentracions, considerant 
que jo havia comès alguna errada al 
transcurs del procediment. Un cop revisat 
tot i vist que era correcte vaig contactar 
amb els laboratoris farmacèutics, 
demanant-los la concentració que havien 
obtingut ells en el seu control de qualitat 
del lot que jo havia analitzat i els vaig 
explicar el meu procediment. Alguns d’ells 
em van facilitar la dada, però tots van 
coincidir amb que el procés que ells 
utilitzaven era diferent a l’emprat per mi. 
 
Seguint treballant vaig poder veure que un 
excipient de tipus àcid havia alterat els 
meus resultats. Vaig tornar a contactar 
amb els laboratoris farmacèutics per 
demanar-los aquesta dada. Pocs me la 
van facilitar ja que és una dada 
confidencial. Tot i això, a través de 
processos matemàtics vaig poder 
determinar la concentració de l’excipient 
que havia alterat els meus estudis i deduir 
la concentració de principi actiu dels 
medicaments analitzats, que aquesta 
vegada, ja coincidien amb la anunciada a 
la caixa. 

 

CONCLUSIONS 
Del meu treball de recerca, he pogut 
concloure que la concentració de principi 
actiu que té un medicament genèric és la 
mateixa que la del medicament referent. 
No he pogut verificar si la concentració de 
principi actiu dels medicaments similars és 
la mateixa que la del medicament referent, 
ja que dels dos medicaments que vaig 
poder trobar al mercat, un té una 
concentració de principi actiu molt similar, 
mentre que l’altre dista en excés. 
 
El mètode de la valoració per retrocés no 
és el més adient a l’hora de determinar 
concentracions de principi actiu en 
medicaments que continguin excipients 
que també siguin àcids, ja que a més a 
més de tenir en compte la concentració del 
principi actiu també té en compte els 
excipients de tipus àcid. 
 
Si jo hagués d’escollir entre un 
medicament genèric i un referent, escolliria 
un medicament genèric ja que, a més d’un 
cost inferior de PVP, el control al que està 
sotmès és superior. 
 


