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RESUMO 

 

O ácido retinóico (AR) e a hidroquinona (HQ) são ativos muito utilizados em 

formulações farmacêuticas e cosméticas, por apresentarem propriedades despigmentantes 

e serem largamente produzidos em farmácias de manipulação. Para auxiliar no 

desenvolvimento de formulações contendo os ativos AR e HQ, o Formulário Nacional da 

Farmacopéia Brasileira (2005 e 2012) propõe formulações com diferentes excipientes 

como: álcool cetílico (AC), álcool cetoestearílico (ACT), metilparabeno (MTP), 

propilparabeno (PPB), glicerina (GLI), dipropilenoglicol (DPG), imidazolidiniluréia 

(IMD), ciclometicona (CCM), butilhidroxitolueno (BHT), estearato de octila (ETO), 

EDTA, oleato de decila (ODC) e hidroxipropimetilcelulose (HPMC). Um das 

dificuldades mais encontradas em formulações cosméticas é o grande número de 

incompatibilidades entre os componentes da fórmula, assim o objetivo deste trabalho foi 

avaliar interações e estabilidade térmica entre estes ativos e excipientes. Os agentes 

despigmentantes foram analisados por TG e DSC e os excipientes foram analisados por 

TG. As curvas termogravimétricas dinâmicas foram obtidas através de uma termobalança 

SHIMADZU, modelo DTG-60, usando cadinho de alumina, em uma razão de 

aquecimento de 10 ºC min
-1 

no intervalo de temperatura 25-900 ºC sob a atmosfera de 

nitrogênio com fluxo de 50 mL min
-1

. As curvas DSC foram obtidas usando o calorímetro 

SHIMADZU, modelo DSC-60, em cadinho de alumínio sob razão de aquecimento de 10 

ºC min-1, em uma temperatura de 25-400 ºC. As curvas termogravimétricas e 

calorimétricas foram analisadas usando o software TASYS da SHIMADZU. Neste estudo 

não foram encontradas interações entre AR e os seguintes excipientes: MTP, PPB, IMD, 

ODC, EDTA, CCM, ETO, HPMC. No entanto, foram encontradas interações com os 

seguintes excipientes: AC, ACT, BHT, GLI e DPG. Para a HQ foram encontradas 

interações com a IMD e DPG. As interações permanecem mesmo alterando as proporções 

das misturas binárias, bem como nas ternárias. Desta forma, os estudos realizados com os 

excipientes do formulário nacional de 2005 e 2012 mostraram que os excipientes desse 

novo formulário não interagem através da termogravimetria com os ativos deste estudo. 

 

Palavras chaves: Termogravimetria. Hidroquinona. Ácido Retinóico. Incompatibilidade. 

 

 

 

 



ABSTRACT 

 

Retinoic acid (RA) and hydroquinone (HQ) assets are widely used in pharmaceutical and 

cosmetic formulations, for having depigmenting properties and are largely produced in 

drugstores. To assist in the development of formulations containing the active RA and 

HQ National Forms of Brazilian Pharmacopoeia (2005 and 2012 ) proposes formulations 

with different excipients such as cetyl alcohol (AC), cetostearyl alcohol (ACT), 

methylparaben (MTP), propyl paraben ( PPB), glycerin (GLY), dipropylene glycol 

(DPG), imidazolidinil urea ( IMD ), cyclomethicone (CCM ),  butylated hydroxytoluene 

(BHT), octyl stearate (ETO), EDTA, decil oleate (ODC) and hydroxipropymethyl 

celullose (HPMC). One of the difficulties found in most cosmetic formulations is the 

large number of incompatibilities between the components of the formulations, so the aim 

this study was to evaluate thermal stability and interactions between these active 

pharmaceutical ingredients and excipients. The depigmenting agents were analyzed by 

DSC and TG and excipients were analyzed by TG. The dynamic thermogravimetric 

curves were obtained on a SHIMADZU thermobalance, model DTG-60, using an 

alumina crucible, at the heating rate of 10ºC min
-1

, in the temperature range of 25-900 ºC, 

under an atmosphere of nitrogen at 50 mL min
-1

. The DSC curves were obtained using 

Shimadzu calorimeter, model DSC-60, using aluminum crucible, at the heating rate of 

10ºC min-1, in the temperature range of 25-400ºC. The thermogravimetric and 

calorimetric curves were analyzed using TASYS software SHIMADZU. In this study no 

were found interactions between AR and the following excipients: MTP, PPB, IMD, 

ODC, EDTA, CCM, ETO, HPMC. However, were found interactions with the following 

excipients: AC, ACT, BHT, GLI and DPG. For HQ were found interactions with IMD 

and DPG.  Interactions remained even changing proportions of the mixtures and the 

ternary. Thus, the studies conducted with excipients of National Formulary from 2005 

and 2012 showed that these new excipients do not interact by thermogravimetry with the 

active pharmaceutical ingredients of this study. 

 

 

Keywords: Thermogravimetry. Hydroquinone. Retinoic Acid. Incompatibilities. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A hiperpigmentação da pele é uma desordem pigmentar cutânea muito comum, sendo o 

resultado de um aumento na deposição de melanina na pele pela síntese aumentada deste pigmento 

ou, menos frequentemente, por um maior número de melanócitos (LYNDE; J.N. KRAFT; C.W.  

LYNDE, 2006). 

 As desordens de pigmentação mais comuns para os pacientes que procuram tratamento são 

o melasma e a hiperpigmentação pós-inflamatória. Estas condições podem ter uma importância 

principalmente porque lesões faciais pigmentares podem afetar o bem estar psicológico e social, 

podendo ter um impacto na autoestima e qualidade de vida dos indivíduos afetados 

(RAJAGOPALAN; ANDERSON, 1997). 

Os despigmentantes compõem uma categoria de produtos para cuidados faciais que são 

amplamente utilizados no Brasil, com uma função de melhorar as imperfeições de peles 

hiperpigmentadas, que apresentam cor heterogênea e que tanto incomodam os indivíduos 

acometidos (RIBEIRO, 2010). Como principais despigmentantes prescritos destacam-se a 

hidroquinona, o ácido retinóico, ácido glicólico, ácido kójico, ácido fítico, ácido azeláico, ácido 

glicirrízico, dentre muitos outros (FRIZON, 2010). 

A hidroquinona (HQ) é frequentemente utilizada em combinação com um retinóide (ácido 

retinóico- AR) e um corticosteroide tópico. Os retinóides podem causar alterações cutâneas que 

permitem melhor penetração ativa dos agentes de despigmentação, como HQ e são muitas vezes 

utilizados em terapia de combinação (WALLO, 2011). 

Estes fármacos são veiculados em bases galênicas que são utilizadas para carrear os 

princípios ativos. A escolha adequada da base às quais as substâncias ativas serão incorporadas é de 

fundamental importância para a estabilidade e penetração destas e, conseqüentemente, para 

obtenção dos efeitos esperados. Como exemplos de bases utilizadas nos produtos de uso tópico têm-

se as emulsões (cremes e loções), os géis e os serúns (LEONARDI, 2008). 

Os compostos farmacêuticos apresentam diferentes formas morfológicas ou estruturais, que 

afetam diretamente a sua estabilidade, ação e liberação. O desenvolvimento e fabricação de 

medicamentos requerem intenso cuidado devido à pureza, qualidade e estabilidade dos 

componentes (NASSAR, 2006).  

Uma das situações frequentemente encontradas no dia a dia pelos formuladores de 

preparações farmacêuticas é o grande número de incompatibilidades que podem ocorrer 

simultaneamente ou não, entre os componentes da fórmula, ou entre os princípios ativos e algumas 

vezes até com os diversos materiais de embalagens, levando a uma diminuição da estabilidade das 

formulações. Esta condição pode ter uma ocorrência imediata ou em longo prazo que altera 
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significativamente a forma de utilização, a durabilidade, a eficácia e a segurança do produto 

(ZAGUE et al., 2006).  

Os estudos de compatibilidade fármaco-excipiente representam uma fase importante na 

etapa de pré-formulação para o desenvolvimento de todas as formas de dosagem. Na verdade, o 

potencial físico e interações químicas entre fármacos e excipientes podem afetar a natureza química, 

a estabilidade e biodisponibilidade de drogas e, consequentemente, a sua eficácia terapêutica e 

segurança (TITA et al., 2011). 

Para auxiliar no desenvolvimento e produção de uma formulação (creme aniônico) contendo 

os ativos hidroquinona e ácido retinóico, largamente produzidos em farmácias de manipulação 

devido a suas propriedades despigmentantes, o Formulário Nacional da Farmacopéia Brasileira 

(2005 e 2012) propõem cremes com diferentes excipientes como: álcool cetílico (AC), álcool 

cetoestearílico (ACT), metilparabeno (MTP), propilparabeno (PPB), glicerina (GLI), 

dipropilenoglicol (DPG), imidazolidiniluréia (IMD), ciclometicona (CCM), butilhidroxitolueno 

(BHT), estearato de octila (ETO), EDTA, oleato de decila (ODC) e hidroxipropimetilcelulose 

(HPMC).  

Devido às farmácias de manipulação serem especializadas na produção de medicamentos em 

pequenas quantidades o controle de qualidade das mesmas é limitado, por isso se faz necessário 

avaliar interações e estabilidade térmica entre estes ativos e excipientes, através das técnicas 

térmicas para a obtenção de um controle de qualidade das formulações mais rigoroso. 

A análise térmica é um grupo de técnicas em que uma propriedade física de uma substância 

é medida em função do tempo ou temperatura sob um programa controlado de temperatura. Dentre 

as técnicas mais difundidas estão: a termogravimetria (TG) e a Calorimetria Exploratória 

Diferencial (DSC) (GIOLITO, 2004). 

As técnicas termoanalíticas apresentam inúmeras aplicações nos estudos de interação entre 

princípio ativo e excipientes, estudo da cinética de degradação e estabilidade de formas 

farmacêuticas, entre outras aplicações. Embora não substituam os estudos convencionais, as 

técnicas termoanalíticas mostram-se extremamente úteis em estudos de estabilidade, possibilitando 

a escolha das formulações mais estáveis com extrema rapidez, fator desejável especialmente para a 

indústria farmacêutica (RODANTE et al., 2001) 

Portanto, este trabalho justifica-se pela necessidade de avaliação de incompatibilidade entre 

os ativos (ácido retinóico e hidroquinona), em grande uso nas farmácias de manipulação, devido 

inúmeras prescrições, bem como avaliação de sua estabilidade térmica e a determinação de 

incompatibilidades em formulações contidas no Formulário Nacional da Farmacopéia Brasileira do 

ano de 2005 e 2012, respectivamente, afim de que pela utilização da termogravimetria se proponha 

um creme com ativos e excipientes que apresentem uma formulação mais estável. 
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2  OBJETIVOS 

2.1 OBJETIVOS GERAIS 

  

Avaliar interações e estabilidade térmica entre os ativos ácido retinóico, hidroquinona e 

excipientes por termogravimetria dinâmica. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

I. Avaliar interação do ácido retinóico e hidroquinona por termogravimetria dinâmica. 

II. Avaliar interação do ácido retinóico e excipientes e hidroquinona e excipientes por 

termogravimetria dinâmica, contidos nas Formulações do Formulário Nacional 

Farmacopéia Brasileira de 2005 e 2012 para a formulação de cremes contendo estes 

ativos; 

III. Avaliar interação da mistura ternária entre o ácido retinóico, hidroquinona e alguns 

excipientes por Termogravimetria. 
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

A pele desempenha um grande e importante papel, visto que fornece uma grande barreira 

física contra fatores químicos, mecânicos e microbianos que podem alterar o estado fisiológico do 

corpo. Adicionalmente, a essas funções, a pele também atua com uma rede imunitária que através 

de seus pigmentos fornece um sistema de defesa contra os raios Ultravioleta (UV).  A epiderme é o 

epitélio estratificado externo da pele. Em sua constituição apresenta populações de células distintas, 

os queratinócitos e os melanócitos como é apresentado na Figura 1 (COSTIN, 2007). 

Os melanócitos são células produtoras de pigmento, melanina, derivadas a partir da crista 

neural. Dentro do melanócito há uma organela chamada de melanossoma onde ocorre a síntese de 

biopolímeros de melanina que proporcionam a cor dos cabelos, pele e outros tecidos (EBANKS ; 

WICKETT; BOISSY 2009). 

 

Figura 1- Visualização dos melanócitos e queratinócitos na epiderme 

 

Fonte: (MIOT et al., 2009) 
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3.1 MELANOGÊNESE 

 

A pele é o mais visível aspecto do fenótipo humano e sua cor é um de seus fatores mais 

variáveis. A cor da pele humana normal é principalmente influenciada pela produção de melanina, 

um pigmento castanho denso, de alto peso molecular, o qual assume o aspecto enegrecido, quanto 

mais concentrado (MIOT et al., 2009) 

A melanina é o pigmento fundamental na pele humana responsável para eliminação de 

radiações UV e proteger a pele dos efeitos prejudiciais de produtos químicos tóxicos.  Este 

pigmento é também o determinante da cor da pele e tom. A melanina é produzida pelos melanócitos 

na camada basal da epiderme e depois transferida para os queratinócitos adjacentes através dos 

melanossomas. As pessoas apresentam colorações de pele diferentes, no entanto, têm o mesmo 

número de melanócitos, mas se diferenciam na frequência da expressão do gene de melanina e na 

quantidade de melanina armazenada nos melanossomas. O número, o tamanho e densidade dos 

melanossomas transferida para os queratinócitos ou a natureza e a taxa de degradação do pigmento 

são algumas das variações que se observa estarem presentes em pessoas diferentes (GILLBRO; 

OLSSON, 2010). 

A cor da pele humana decorre na camada mais externa da pele, a epiderme, onde as células 

produtoras de pigmentos, melanócitos estão localizadas para produzir melanina. Após a exposição 

da pele à radiação UV, a melanogênese é iniciada pela ativação da enzima chave da melanogênese, 

a tirosinase. A tirosinase é uma glicoproteína localizada na membrana do melanossoma, uma 

vesícula minifactorial dentro do melanócito. Tem em seu interior um domínio melanossomal que 

contém a região catalítica (aproximadamente 90% de proteína), seguido de um domínio 

transmembranar e um curto domínio citoplasmático composto por cerca de 30 aminoácidos. Dois 

tipos de melanina são sintetizados dentro dos melanossomas: eumelanina e feomelanina. 

Eumelanina é um marrom escuro, preto insolúvel polímero, enquanto a feomelanina é um 

vermelho-amarelo contém um polímero solúvel (GILLBRO;  OLSSON, 2010). 

O elemento inicial do processo biossintético da melanina é a tirosina, um aminoácido 

essencial. A tirosina sofre atuação química da tirosinase, complexo enzimático cúprico-protéico, 

sintetizado nos ribossomos e transferido, através do reticulo endoplasmático para o Aparelho de 

Golgi, sendo aglomerado em unidades envoltas por membrana, ou seja, os melanossomas  (MIOT et 

al., 2009; GILLBRO; OLSSON, 2010). 

 Os três membros da família relacionada à tirosinase (tirosinase, Tyrp 1 – tirosinase 

relacionada à proteína 1 e DCT – dopa-cromo tautomerase) estão envolvidos no processo de 

melanogênese, levando a produção de eumelanina (marrom-preta) ou feomelanina (amarela-
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vermelha). Em presença de oxigênio molecular, a tirosinase oxida transforma a tirosina em DOPA 

(dioxifenilalanina) e esta em dopaquinona (MIOT et al., 2009) 

A partir desse momento, a presença ou ausência de cisteina determina o rumo da reação para 

síntese de eumelanina ou feomelanina. Na ausência de cisteína ou glutationa, a dopaquinona é 

convertida em ciclodopa (leucodopacromo) e esta em dopacromo. Há duas vias de degradação de 

dopacromo: uma que forma DHI (dopa,5,6 diidroxiindol) em maior proporção; e outra que forma 

DHICA (5,6 diidroxiindol-2-acido carboxilico) em menor quantidade. Este processo é catalisado 

pela dopacromo-tautomerase (Tyrp 2-Dct). Finalmente, estes diidroxiindois são oxidados a 

melanina. A tirosinase relacionada à proteína 1 (Tyrp 1) parece estar envolvida na catalisação da 

oxidação da DHICA a eumelanina. Por outro lado, na presença de cisteína, dopaquinona 

rapidamente reage com tal substância para gerar 5-S-cisteinildopa, e, em menor proporção, a 2-S-

cisteinildopa. Logo, as cisteinildopas são oxidadas em intermediários benzotiazínicos e, finalmente, 

produzem feomelanina como é mostrado na Figura 2 (EBANKS ; WICKETT;BOISSY 2009; 

GILLBRO; OLSSON, 2010). 

Quando o processo de formação de melanina ocorre de forma incorreta ou de maneira 

excessiva há uma excedente formação de pigmentos que podem induzir a uma grande concentração 

de melanina podendo acarretar no desenvolvimento de certas doenças como, hiperpigmentação pós-

inflamatória e melasma. 

Figura 2 - Via de síntese da melanina 

 

Fonte: (PETIT, 2003) 
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3.2 MELASMA 

 

Melasma é uma desordem pigmentar comum adquirida caracterizada por mancha castanho-

claro a castanho-escuro simetricamente distribuída na face, e menos comummente no pescoço, e os 

antebraços. Normalmente envolve áreas expostas ao sol em mulheres hispânicas e asiáticas em 

idade fértil. É muito comum em mulheres, mas visto ocasionalmente em homens. Pode ser uma 

fonte de constrangimento nos homens por causa de sua aparência e do estigma social de ser 

categorizados como uma doença em mulheres grávidas. Isso poderia resultar no impacto negativo 

sobre a qualidade de vida (VASANOP; POONKIAT;  KUNLAWAT, 2011).  

Embora a causa exata do melasma não tenha sido claramente identificada, múltiplos fatores, 

incluindo exposição à luz ultravioleta, fatores genéticos, a terapia de reposição hormonal e 

contraceptivos orais, cosméticos, fototoxicidade, antiepilépticos, e disfunção da tireóide têm sido 

implicados na patogênese desta condição. No entanto, esses fatores associados são principalmente 

relatados nas mulheres. Isso poderia resultar no impacto negativo sobre a qualidade de vida dessas 

mulheres, por isso o mercado de agentes despigmentantes vem cada vez mais se desenvolvendo 

(VASANOP; POONKIAT; KUNLAWAT, 2011). 

Tradicionalmente, uma série de agentes que controlam a pigmentação tem sido utilizada e 

são comercializados como formulações diferentes. Esses agentes atuam em diferentes alvos no ciclo 

de síntese da melanina tais como: a inibição da estimulação de melanócitos por radiação 

ultravioleta, a inibição da glicosilação da tirosinase (N-acetil glucosamina e tunicamicina), inibição 

da síntese de melanina enzima tirosinase (hidroquinona, ácido kójico, ácido ascórbico), ou a 

inibição da transferência de melanossoma aos queratinócitos (niacinamida, inibidores da protease) 

(GILLBRO;OLSSON, 2010). 

3.3 DESPIGMENTANTES 

3.3.1 HIDROQUINONA 

 

Os distúrbios de hiperpigmentação podem exercer importante influência estética, 

dependendo de sua intensidade, apresentação e localização. Para combater e reverter as alterações 

estéticas que tais distúrbios ocasionam, procuram-se produtos que não provoquem reações adversas 

e que apresentem ação efetiva. A hidroquinona (HQ) é considerada um produto de referência, um 

dos mais receitados por dermatologistas (GARDONI, 2004). Diversas formulações contendo HQ e 

sua associação a outros despigmentantes são comercializadas no Brasil para tratamentos 

dermatológicos, tendo sua origem predominante em farmácias de manipulação magistral 

(NAGATA, 2011). 
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3.3.1.1 CARACTERÍSTICAS E MECANISMO DE AÇÃO 

 

A hidroquinona também conhecida por 1,4-benzenodiol se apresenta como cristais brancos e 

cristalinos em forma de agulhas que se tornam escuros à exposição ao ar, como pode ser visualizado 

na Figura 3. É solúvel em água, facilmente solúvel em etanol e éter etílico, praticamente solúvel em 

clorofórmio e insolúvel em benzeno. Apresenta faixa de fusão entre 170 ºC a 171 ºC e massa 

molecular de 110g/mol (FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 2010). 

 

Figura 3 - Estrutura Química e cristais da Hidroquinona 

   

 

Hidroquinona e os produtos que contenham HQ são amplamente utilizados como agentes de 

pigmentação para clarear a pele. Seu mecanismo de ação se baseia na inibição da formação de 

melanina. A hidroquinona é um composto químico hidroxifenólico que inibe a conversão da DOPA 

à melanina através da inibição da enzima tirosinase, como é mostrado na Figura 4. Pode também ter 

outra função, por interferir com a formação ou degradação de melanossomas e inibindo a síntese de 

DNA e RNA dentro de melanócitos. Sua semelhança química com certos precursores de melanina 

(tirosina e dihidroxifenilalanina) explica a sua capacidade de ser metabolizada em melanócitos bem 

como sua ação seletiva sobre a melanogênese (KATSAMBAS; STRATIGOS, 2001). 
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Figura 4 - Mecanismo de inibição da Melanogênese pela Hidroquinona 

 

Fonte: (PALUMBO et al., 1991) 

 

A hidroquinona (HQ) é utilizada topicamente no tratamento de despigmentação de manchas 

dermatológicas, como melasmas, sardas, lentigos senis, hiperpigmentação pós-inflamatória e 

dermatite de berloque (causada por determinados tipos de perfumes), atuando como um substrato da 

tirosinase, competindo com a tirosina e inibindo a formação de melanina. Soma-se a este fato sua 

utilização como monofármaco ou sua associação com outros ativos, tais como ácido retinóico, ácido 

glicólico e corticóides em loções, cremes e géis (KATO, 2010) 

A HQ é o mais popular agente despigmentante e é considerado o padrão-ouro devido a sua 

ação na diminuição da pigmentação. A eficácia da HQ é diretamente relacionada com a 

concentração das preparações, o veículo utilizado, e a composição química do produto final. A 2% 

HQ foi relatado melhorar hipermelanose em 14% a 70% do pacientes. HQ é mais comumente usado 

em 4% de concentração, no entanto, por dermatologistas. Nesta concentração HQ é muito eficaz, 

mas ele pode ter um efeito irritante significativo (ORTONNE, 2005). 

As concentrações de HQ em cremes variam entre 1,5% e 4%. Concentrações de até 2% 

estão disponíveis em países como Estados Unidos e Brasil, em formulações de venda livre. 

Concentrações acima de 2% só são aviadas mediante prescrição médica. No tratamento do melasma 

é recomendado que o creme seja aplicado uniformemente nas áreas afetadas duas vezes ao dia. Uma 

melhora significativa pode ser observada após dois meses de tratamento, e então, é recomendada a 

suspensão do uso da HQ (PETIT, 2003). 

De modo geral, para produtos que se destinam à aplicação facial, a concentração 

normalmente utilizada varia de 2 a 5% p/p e, para aplicação no tronco e extremidades, varia de 6 a 
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10% p/p. A despigmentação obtida é reversível, ou seja, basta interromper o tratamento para que a 

síntese de melanina seja normalizada. Por esta razão, deve-se fazer o uso de bloqueadores solares 

durante e após o tratamento (KATO, 2010). 

A concentração usual de HQ varia de 2 a 10% (m/m) e pode ocasionar irritação na pele, 

como eritema ou até mesmo erupções. Por ser um composto fenólico de fácil oxidação, geralmente 

são usados antioxidantes para evitar o escurecimento da formulação. Em meio básico, sua oxidação 

é instantânea e resulta em um composto amarelo escuro. Dentre os antioxidantes mais utilizados em 

meio aquoso, destacam-se o ditionito de sódio ou combinações destes com butil-hidroxi-tolueno 

(BHT) e ácido ascórbico (AA) em formulações oleosas (MUNOZ, 2013). 

A HQ é frequentemente utilizada em combinação com um retinóide e um corticosteróide 

tópico. A combinação de hidroquinona, ácido retinóico e dexametasona, por exemplo, tem sido 

amplamente utilizada como despigmentante desde a sua introdução em 1975. Os retinóides podem 

causar alterações cutâneas que permitem melhor penetração ativa dos agentes de despigmentação, 

como HQ e são muitas vezes utilizados em terapia de combinação, como descrito anteriormente 

(WALLO, 2011). 

Este ativo, assim como o ácido retinóico, em farmácias magistrais, geralmente são 

incorporados em formulações de cremes aniônicos (Quadros 1 e 2) que possibilitam baixa 

irritabilidade e oleosidade. Isto possibilita uma melhor estabilidade. 

 

  Quadro 1– Creme base aniônico  

COMPONENTES QUANTIDADES (g)   

FASE A AQUOSA    

EDTA dissódico 0,15    

Solução conservante de parabenos 3,30    

Água qsp 100,0    

FASE B OLEOSA    

Álcool cetílico 2,50    

Álcool cetoestearílico 24,0    

Glicerina 5,00    

Oleato de Decila 12,0    

FASE C COMPLEMENTAR    

Solução conservante de 

imidazolidiniluréia a 50% 

0,60    

          Fonte: Formulário Nacional da ANVISA Farmacopéia Brasileira de 2005. 
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           Quadro 2 – Creme aniônico II  

COMPONENTES QUANTIDADE (g)   

FASE A AQUOSA    

EDTA dissódico 0,10 g   

Solução conservante de parabenos 3,30 g   

Água purificada qsp 100,0 g   

FASE B OLEOSA    

Estearato de octila 6,00 g   

Álcool cetoestearílico 15,0 g   

Butil-hidroxitolueno 0,05 g   

FASE C COMPLEMENTAR    

Ciclometicona 2,00 g    

Solução conservante de 

imidazolidiniluréia a 50% 

0,60 g   

          Fonte: Formulário Nacional da ANVISA Farmacopéia Brasileira de 2012. 

 

3.3.2 ÁCIDO RETINÓICO 

 

A vitamina A é naturalmente encontrada em vegetais que contêm beta caroteno. É conhecida 

como retinol, e possui fórmula molecular C20H2O5. Os retinóides podem ser naturais (retinaldeído e 

ácido retinóico) ou sintéticos (ácido 11-trans-retinóico, 13-cis-retinóico). 

A estrutura química da vitamina A e da tretinoína podem ser observadas na Figura 5. Seu 

principal efeito adverso é a irritação gerada no local da aplicação. É usado comumente em 

associação, obtendo bons resultados especialmente com a hidroquinona (PETIT, 2003). A tretinoína 

é também utilizada em combinação em cremes tópicos, tais como um contendo 5% HQ, 0,1% ácido 

retinóico e 0,1% de dexametasona. Nesta formulação a tretinoína atua como um estimulante 

epidérmico e reduz o volume de pigmento através da epidermopoiese (proliferação epidérmica) 

também tem a função de ser um antioxidante para reduzir a oxidação de HQ e ligeiramente irritante 

para aumentar a penetração epidérmica de HQ (EBANKS; WICKETT; BOISSY 2009). 

Os retinóides são uma opção de tratamento comum usada para melhorar a acne, 

fotoenvelhecimento e hiperpigmentação pós-inflamatória. O mecanismo de ação envolve 

provavelmente a inibição da tirosinase, a dispersão dos grânulos pigmentados nos queratinócitos, 

redução na transferência de pigmento. A tretinoína (ácido trans-retinóico) é um derivado da 

vitamina A, que tem um efeito inibidor sobre a transcrição de tirosinase. (WALLO, 2011). 

Na epiderme, o retinol tem como função regular a proliferação, diferenciação e 

queratinização celular, tendo a capacidade de ativar a mitose e o metabolismo epidérmico na pele 

envelhecida, tornando-a mais espessa e estimulando a produção de matriz extracelular pelos 
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fibroblastos na derme deixando a pele lisa e macia, conseqüentemente com aparência mais jovem e 

saudável (BRASIL, 2002). 

Os retinóides, tais como a vitamina A ou tretinoína e AR, foram utilizados pela primeira vez 

em associação com HQ para melhorar a penetração de HQ, contudo, mais tarde foram reconhecidos 

ter o seu próprio efeito no pigmento. O AR tem a capacidade de dispersar os grânulos de pigmento 

queratinócitos, interferir com a transferência de pigmento, e acelerar a rotatividade epidérmica e, 

portanto, a perda de pigmentos. Além disso, há também evidência de que ela pode inibir a indução 

de tirosinase DOPA como fator de conversão, e melanogênese. Ácido retinóico inibe a síntese de 

melanina através da baixa regulação da tirosinase. Além disso, o AR aumenta o volume de 

queratinócitos e aumenta a perda de melanina na epiderme. 

A tretinoína tópica parece exercer a sua ação, aumentando a proliferação dos queratinócitos 

e aumento a renovação celular da epiderme. No entanto, quando age sobre fatores de transcrição 

retinóide ativadores interferem com a melanogênese (ORTONNE, 2005). 

O ácido retinóico aumenta o volume de células epidérmicas, diminuindo o tempo de contato 

entre queratinócitos e melanócitos e promove a rápida perda de pigmento através da epidermopoese. 

A ação de clareamento normalmente é muito demorada e ocorre em qualquer lugar dentro de 12 a 

44 semanas de contínua aplicação diária.  Ao prescrever a tretinoína, o uso de filtros solares é 

bastante importante (KATSAMBAS; STRATIGOS, 2001). Efeitos adversos de tretinoína a 0,05% a 

0,1% são eritema e descamação na área de aplicação e hiperpigmentação pós-inflamatória também 

podem ocorrer. 

Apesar de seus derivados terem sido reconhecidos, o ácido retinóico é considerado o mais 

importante quando relacionado às ações na pele. Tal ácido é sintetizado através do metabolismo do 

retinol, passando por dois estágios: retinol para retinol-aldeído através de oxidação, e então, para 

ácido retinóico. 
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Figura 5- Estrutura Química da Vitamina A e Ácido Retinóico 

 

 

 

3.3.3 EXCIPIENTES 

 

Os fármacos raras vezes são administrados isoladamente, eles fazem parte de uma 

formulação combinada com um ou mais agentes não medicinais com funções de solubilizar, 

suspender, espessar, diluir, emulsificar, estabilizar, conservar, colorir, flavorizar e possibilitar a 

obtenção de formas farmacêuticas estáveis, eficazes e atraentes. Como uso seletivo desses agentes 

não medicinais, denominados excipientes farmacêuticos, resultam formas farmacêuticas de vários 

tipos (ANSEL et al., 2000). Os excipientes são substâncias fundamentais no desenvolvimento de 

formulações farmacêuticas, pois auxiliam na estabilidade das formulações. 

Excipientes como o metilparabeno, propilparabeno e imidazolidiniluréia são de grande 

importância nas formulações farmacêuticas, pois são conservantes. As ceras auxiliam na emoliência 

dos cremes e são exemplos das mesmas, o ácido cetoestearílico e o álcool cetílico (Quadro 3). A 

glicerina e o dipropilenoglicol são excipientes largamente utilizados em farmácias magistrais como 

agentes umectantes. Estes excipientes são geralmente utilizados em emulsões aniônicas, como é o 

caso de um de nossos princípios ativos, a hidroquinona.  
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Figura 6- Estruturas químicas dos principais excipientes 

 

 

        Fonte: Handbook of Pharmaceutical Excipients, 6ºEdition. 

 

Quadro 3 – Funções dos excipientes em formulações farmacêuticas 

EXCIPIENTES FUNÇÃO 
ÁLCOOL CETOESTEARÍLICO EMOLIENTE 

ÁLCOOL CETÍLICO AGENTE EMULSIFICANTE 

BHT ANTIOXIDANTE 

CICLOMETICONA VISCOSIFICANTE 

DIPROPILENOGLICOL UMECTANTE 

EDTA NA QUELANTE 

ESTEARATO DE OCTILA EMOLIENTE 

GLICERINA UMECTANTE 

HIDROPROPILMETILCELULOSE AGENTE ESTABILIZANTE 

IMIDAZOLIDINILURÉIA CONSERVANTE 

METILPARABENO CONSERVANTE 

OLEATO DE DECILA EMOLIENTE 

PROPILPARABENO CONSERVANTE 

Fonte: Handbook of Pharmaceutical excipients, 6ºEdition. 

3.4 ANÁLISE TÉRMICA  

 

A análise térmica é um grupo de técnicas em que as propriedades físicas de uma substância 

e/ou produtos de reação são medidos como função da temperatura, enquanto a substância é 

submetida a um programa de temperatura controlado, no qual não se utilizam solventes orgânicos 

nem reagentes tóxicos. 

As técnicas termoanalíticas começaram a ser criadas desde o início do século passado; os 

trabalhos iniciais foram resultado do esforço isolado de alguns grupos de pesquisadores que 

empregavam a instrumentação rudimentar idealizada e construída em seus próprios laboratórios. 
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Dentre as técnicas difundidas e utilizadas estão: Termogravimetria, Termogravimetria Derivada 

(TG, DTG), Análise Térmica Diferencial (DTA), Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC), 

Detecção e Análise de gás desprendido (EGD/EGA), Análise termomecânica (TMA), etc. Estas 

técnicas permitem obter informações à respeito: variação de massa, estabilidade térmica, água livre 

e água ligada,  pureza, ponto de fusão, ponto de ebulição, calores de transição, calores específicos, 

diagramas de fase, cinética da reação, estudos de catalisadores, transições vítreas, etc. (GIOLITO, 

2004) 

 A análise térmica é uma das mais utilizadas técnicas instrumentais na pesquisa 

farmacêutica, para caracterização térmica de diferentes materiais a partir de sólidos e semi-sólidos, 

que têm importância farmacêutica. O termo caracterização térmica refere-se a estabilidade térmica 

de produtos farmacêuticos e decomposição das substâncias. A avaliação da estabilidade térmica de 

um fármaco é realizada especialmente por análise de sua decomposição em condições isotérmicas e 

não-isotérmico. Normalmente, isso ocorre por perda de massa irreversível (TITA et al., 2013). A 

análise térmica é uma técnica analítica rápida utilizada para avaliar as interações fármaco-excipiente 

através do deslocamento ou desaparecimento de eventos endotérmicos e exotérmicos (TITA; 

FULIAS; TITA, 2011) 

A aplicação das técnicas de análise térmica em medicamentos é de extrema importância, não 

só devido às constantes e contínuas descobertas de fármacos para tratamentos de novas e antigas 

enfermidades, como também usada no controle de qualidade, indicação da estabilidade térmica e 

informações sobre o comportamento em relação às transformações dos medicamentos em outros, 

nos processos de industrialização, umidade dos medicamentos, interação com outros compostos 

alterando a sua classe terapêutica e/ou pureza da droga, já que essas funções dependem de 

propriedades físico-químicas dos medicamentos a serem comercializados (GIRON, 2002). 

Este grupo de técnicas tem sido utilizadas na área farmacêutica como ferramenta útil para 

avaliar rapidamente uma possível interação entre os componentes ativos e os excipientes em 

estudos de compatibilidade na pré-formulação (RODANTE et al., 2001). Em preformulação as 

técnicas são particularmente valiosa para a construção de diagramas de fases, e o estudo das 

interações fármaco-excipiente. Além de avaliar a existência de polimorfismo, compostos de 

inclusão e dispersões sólidas, determinação de pureza química, estudos de reações no estado sólido, 

análise de formas farmacêuticas sólidas e controle de qualidade (NASSAR, 2006). A avaliação da 

estabilidade dos fármacos e a suas eventuais interações físicas e químicas envolve o estudo de 

incompatibilidade que podem afetar a natureza química, a estabilidade, e biodisponibilidade de 

drogas e, consequentemente, a sua eficácia terapêutica e de segurança (MENDONÇA et al., 2013). 
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3.4.1 CALORIMETRIA EXPLORATÓRIA DIFERENCIAL (DSC) 

 

 A DSC é utilizada para medir a diferença de fluxo de calor entre uma substância e um 

material de referência em função de um programa de aquecimento ou resfriamento (OLIVEIRA, 

2011). De acordo com o método de medição utilizado, há duas modalidades: calorimetria 

exploratória diferencial com compensação de potência e calorimetria exploratória diferencial com 

fluxo de calor (BRASIL, 2010). 

Através dessa técnica, podem-se acompanhar os efeitos de calor associados com alterações 

físicas ou químicas da amostra, tais como transições de fase (fusão ebulição, sublimação, 

congelamento, inversões de estruturas cristalinas) ou reações de desidratação, de dissociação, de 

decomposição, de óxido-redução, etc. capazes de causar variações de calor (SANTOS et al., 2008). 

Em geral transições de fase, desidratações, reduções e certas reações de decomposição produzem 

efeitos endotérmicos, enquanto que cristalizações, oxidações, algumas reações de decomposição 

produzem efeitos exotérmicos (GIOLITO, 2004). 

As aplicações na área de medicamentos podem ser: utilização na caracterização térmica e 

determinação da pureza de fármacos, estudos de compatibilidade entre os constituintes da 

formulação e identificação de polimorfismo com determinação das entalpias de cada forma 

cristalina (OLIVEIRA, 2011). 

 Bruni e colaboradores em seu estudo de compatibilidade térmica fármaco-excipiente do 

haloperidol com misturas binárias e ternárias observou que o DSC foi a técnica mais sensível e que 

possibilitou um maior número de informações qualitativas, como a interação do haloperidol com o 

PVP (polivinilpirrolidona) e não houve interação dos outros excipientes, lactose e estearato de 

magnésio com o fármaco (BRUNI et al., 2010). 

 Perpetuo e colaboradores ao realizarem estudos sobre o comportamento térmico de alguns 

antiulcerosos, como a famotidina, cimetidina, ranitidina e nizatidina perceberam que as curvas DSC 

indicaram que a famotidina e a ranitidina sofreram o processo de decomposição durante o evento de 

fusão, podendo concluir que as mesmas são menos estáveis em comparação com a cimetidina e a 

nizatidina que são estáveis após a fusão, sendo este último o mais estável de todos os antiulcerosos 

estudados (PERPETUO et al., 2013). 
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3.4.2 TERMOGRAVIMETRIA (TG) 

 

A termogravimetria (TG) é uma técnica termoanalítica que apresenta as modificações (perda 

ou ganho) de massa de uma amostra em função da temperatura e/ou do tempo de exposição em uma 

atmosfera controlada sob um programa de aquecimento. As curvas TG apresentam modificação de 

massa versus temperatura, e possibilitam informações relacionadas à estabilidade térmica e à 

composição inicial da amostra, dos compostos intermediários e do resíduo final. A estabilidade 

térmica permite a determinação da capacidade de uma substância de manter suas propriedades sob 

variações térmicas (SALGADO et al., 2005). 

São comumente usadas três programações diferentes de TG: a TG isotérmica, em que a 

massa da amostra é registrada em função do tempo e da temperatura constante; a TG quase 

isotérmica, em que a amostra é aquecida a uma razão linear enquanto não ocorre variação de massa; 

a TG dinâmica, em que a temperatura da amostra varia de maneira predeterminada, 

preferencialmente, a uma razão de aquecimento ou resfriamento linear (WENDLANDT, 1980). 

Para fins farmacêuticos, seu uso é descrito na caracterização, determinação de umidade, na 

avaliação da estabilidade de fármacos e medicamentos, os estudos de pré-formulação na avaliação 

da interação fármaco-excipiente, em estudos de cinética de degradação (OLIVEIRA, 2011). 

Rojek em seus estudos utilizou a termogravimetria como técnica experimental para analisar 

possíveis incompatibilidades do atenolol com alguns excipientes como: manitol, quitosana, PVP 

(polivinilpirrolidona) e estearato de magnésio. O estudo observou que o PVP apresenta uma 

incompatibilidade com o atenolol, no entanto, esta interação é rentável, pois melhora a velocidade 

de dissolução do fármaco que é pouco solúvel em água (ROJEK, 2013). 

Shamsipur e colaboradores estudaram o comportamento térmico da zidovudina e do 

aciclovir por Termogravimetria. Foi observado que a temperatura de decomposição do aciclovir 

ocorre em uma temperatura em torno de 150 ºC após o seu processo de fusão. Contudo, a 

zidovudina apresentou uma temperatura de decomposição em torno de 100ºC (SHAMSIPUR, 

2013). 

Lavor e colaboradores confirmaram seus estudos anteriores sobre fármacos 

antituberculostáticos (rifampicina, isoniazida, etambutol e pirazinamida), utilizando misturas 

binárias destes fármacos com celulose microcristalina e lactose, na proporção 1:1. Foi observado 

neste estudo, através das curvas DSC, TG, DTA e DTG que todas as misturas binárias não 

apresentaram interações com celulose. No entanto, as misturas binárias com a lactose, nas curvas de 

DSC apresentaram picos de fusão deslocados para temperaturas mais baixas e alguns eventos 

característicos dos compostos puros ficaram ausentes. Para as curvas TG/DTG ocorreram 
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antecipações da temperatura inicial de decomposição dos fármacos, que podem levar ao indicativo 

de interações físico-químicas. (LAVOR et al., 2013). 

Sovizi estudando antiinflamatórios não esteroidais como o naproxeno e celecoxib pode 

observar que os resultados das curvas TG mostraram que a principal degradação térmica ocorre nos 

intervalos de temperatura 196-300 ºC e 245-359 ºC, respectivamente. Além disso, pode-se notar que 

o evento de fusão do naproxeno ocorre em 158,1 ºC antes de sua decomposição. No entanto, a 

temperatura de decomposição térmica do celecoxib ocorre em uma temperatura de 185 ºC logo após 

sua fusão. Além disso, a influência do aumento das razões de aquecimento (5, 10, 15 e 20 min 
-1

) 

nas curvas de DSC, também foi analisada e os resultados mostraram que com aumento da razão de 

aquecimento houve um aumento também nas temperaturas de decomposição dos fármacos 

(SOVIZI, 2010). 
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4 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

4.1 AMOSTRAS, MISTURAS BINÁRIAS E TERNÁRIAS 

 

As amostras utilizadas foram ácido retinóico (AR), (Galena - 1007034701), hidroquinona 

(HQ) (Vetec, 1000617) e os excipientes: álcool cetoestearílico (ACT), álcool cetílico (AC), 

glicerina (GLI), propilparabeno (PPB), oleato de decila (ODC), EDTA dissódico (EDTA Na
+
), 

metilparabeno (MTP), imidazolidiniluréia (IMD), dipropilenoglicol (DPG), 

hidroxipropilmetilcelulose (HPMC), butilhidroxitolueno (BHT), ciclometicona (CCM) e estearato 

de octila (ETO) que foram obtidos por Henrifarma e Galena. As misturas binárias foram preparadas 

na proporção de 1:1, assim como as ternárias, 1:1:1 (Quadro 4) 

Posteriormente foram preparadas misturas binárias da hidroquinona e ácido retinóico com os 

excipientes que apresentaram interações, em diferentes proporções para termos mais evidências da 

presença ou não de interações (Quadro 5).  

 

Quadro 4 – Proporções das misturas binárias e ternárias 

MISTURAS  PROPORÇÕES (m/m)  
 F-E  1:1  
 F-E  1:2  
 F-E  2:1  

    F-F-E  1:1:1  
 

Quadro 5 – Amostras das misturas binárias em diferentes proporções 

COMPONENTES PROPORÇÕES 

Ácido retinóico + Dipropilenoglicol 1:2 

Ácido retinóico + Dipropilenoglicol 2:1 

Ácido retinóico + Glicerina 1:2 

Ácido retinóico + Glicerina 2:1 

Hidroquinona + Dipropilenoglicol 1:2 

Hidroquinona + Dipropilenoglicol 2:1 

4.2 CALORIMETRIA EXPLORATÓRIA DIFERENCIAL (DSC) 

 

As curvas de DSC dos ativos isolados e das suas misturas foram obtidas através de um 

calorímetro Shimadzu, modelo DSC-60 com fluxo de nitrogênio 50 mL/min
-1

, na razão de 

aquecimento de 10 ºC/min
-1

 de 25 ºC até 400 ºC. A massa utilizada foi de 2mg em cadinho de 

alumínio selado. A calibração foi realizada usando a temperatura de fusão do padrão Índio (156,6 

ºC). As curvas foram analisadas usando o software TASYS adquirido pela Shimadzu. 

 

Binárias 

Ternárias 
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4.3 TERMOGRAVIMETRIA (TG) 

 

As curvas dinâmicas dos ativos, excipientes e misturas binárias e ternárias dos ativos-

excipientes foram obtidas em uma termobalança Shimadzu, modelo DTG-60, com fluxo de 

nitrogênio 50 mL/min
-1

, na razão de aquecimento de 10 ºC/min
-1

 de 25 ºC até 900 ºC. Foram 

utilizadas entre 6-10mg de amostra com o cadinho de alumina, dependendo da densidade da 

amostra. A verificação da calibração da termobalança foi feita através do padrão oxalato de cálcio 

monohidratado. As curvas adquiridas foram analisadas usando o software disponível pela 

Shimadzu, TASYS. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 CARACTERIZAÇÃO DO ÁCIDO RETINÓICO, HIDROQUINONA E SUA MISTURA 

BINÁRIA POR DSC 

 

A Figura 7 apresenta três curvas DSC. A curva isolada da hidroquinona mostra dois eventos 

endotérmicos. O primeiro é relativo à sua fusão onde a temperatura inicial foi de 176 ºC e entalpia 

de 358 J g
-1

, seguido do evento de decomposição com temperatura inicial de 186 ºC e entalpia 559 J 

g
-1

. Na curva do ácido retinóico isolado é possível observar também processos endotérmicos. O 

primeiro, provavelmente indica um processo de transição polimórfica onde a temperatura inicial foi 

de 155 ºC e a entalpia 10 J g
-1

, enquanto o segundo é relativo à sua fusão com temperatura inicial de 

187 ºC e entalpia 149 J g
-1

.  

Berbenni e colaboradores em seus estudos com o ácido retinóico, em estado sólido 

observaram que o mesmo sofre um processo de transição de fase, em seguida ocorre à fusão (~180 

ºC) e, posteriormente sua decomposição. A temperatura inicial durante o evento de transição de fase 

foi em torno de 150 ºC que se aproxima com a encontrada neste estudo que foi de 155 ºC 

(BERBENNI et al., 2001). 

Por fim, a Figura 7 apresenta também a curva da mistura binária 1:1 de ácido retinóico e 

hidroquinona (AR + HQ) que mostra três eventos endotérmicos. Propõe-se que o primeiro evento 

seja um processo de mudança de estado físico (uma possível transição polimórfica) que pode ter 

sido ocasionado pelo AR, onde a temperatura onset foi de 151 ºC e entalpia de 4 J g
-1

. O segundo 

mostra um evento de fusão com temperatura inicial de 166 ºC e entalpia de 69 J g
-1

, que pode está 

relacionado à fusão da HQ e o último evento com temperatura de 172 ºC e entalpia de 62 J g
-1

 

relacionado à fusão do ácido retinóico. Percebe-se que na mistura binária, provavelmente, pode ter 

ocorrido um somatório dos eventos de HQ e AR. Portanto, isto pode nos levar ao indicativo que não 

há interações significativas entre estes dois princípios ativos, de acordo com a Calorimetria 

Exploratória Diferencial. 
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                Figura 7 - Curva DSC do Ácido Retinóico, Hidroquinona e Mistura binária (AR + HQ) 

 

 

Os eventos de fusão da mistura binária aparecem 10 e 15 ºC abaixo do pico endotérmico de 

fusão da HQ e AR, respectivamente. Outro fator relevante pode ser a diferença de entalpias, com 

redução notável na entalpia das substâncias de 289 e 80 J g
-1

 em HQ e AR, respectivamente. Esta 

diminuição nas temperaturas de fusão pode ser explicada devido à mistura binária ser na proporção 

1:1 e na mesma poder haver impurezas, sendo diferente, caso os compostos fossem totalmente 

puros. 

 

 

5.2 CARACTERIZAÇÃO DO ÁCIDO RETINÓICO, HIDROQUINONA E SUA MISTURA 

BINÁRIA POR TERMOGRAVIMETRIA (TG) 

 

A Figura 8 mostra três curvas termogravimétricas, onde é apresentado o comportamento 

térmico do ácido retinóico (AR), da hidroquinona (HQ) isolados e da sua mistura binária (AR+HQ). 

Na curva do AR isolado é observado três etapas de decomposição no intervalo de temperatura de 

185-609 ºC, com 99% de perda de massa. A curva da hidroquinona isolada (HQ) se apresenta com 

duas etapas de decomposição no intervalo de temperatura entre 110-253 ºC. 

A curva da mistura binária (HQ + AR) apresenta quatros etapas de decomposição térmica. A 

primeira etapa ocorre no intervalo de temperatura entre 131-235 ºC, com um comportamento 

térmico semelhante ao da hidroquinona e perda de massa de até 50%.  

A partir de 235 ºC o comportamento térmico desta mistura é semelhante ao do ácido 

retinóico. Com isso, pode se afirmar que não há interações significativas entre estes dois fármacos 

 

 

T onset 187 ªC 

T onset 176 ªC 

T onset 155 ªC 

T onset 186 ªC 

T onset 166 ªC T onset 172 ªC 

T onset 155 ªC 
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Figura 8- Curvas TG do ácido retinóico (AR), hidroquinona (HQ) e mistura binária (HQ + AR) 

 

 

5.3 CARACTERIZAÇÃO DA MISTURA BINÁRIA ENTRE O ÁCIDO RETINÓICO E 

EXCIPIENTES 

Estudos termogravimétricos entre AR e diferentes excipientes mostraram comportamentos 

térmicos diferentes no que diz respeito ao número de etapas de perda de massa. 

A Figura 9 mostra o comportamento térmico do metilparabeno (MTP) com uma etapa de 

decomposição térmica na temperatura entre 120-248 ºC com perda de massa de 99%. A curva da 

mistura AR + MTP mostra quatro etapas de decomposição. A primeira no intervalo de 120-604 ºC 

com perda de massa, de 62 %, comportamento semelhante ao do metilparabeno e no segundo 

estágio, temperatura de 222 ºC se apresentando com o perfil do ácido retinóico, assim, não é 

possível observar instabilidade na mistura binária e sim um efeito somatório das duas substâncias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapas AR 

1º      185-262 ºC 

2º      265-351 ºC 

3º      352-609 ºC 

Etapas HQ 

1º      110-173 ºC 

2º      173-253 ºC 

 Etapas AR + HQ 

1º      131-176 ºC 

2º      176-225 ºC 

3º      231-264 ºC 

4º      264-609 ºC 
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Figura 9- Curvas TG do ácido retinóico (AR), metilparabeno (MTP) e mistura binária (AR + MTP) 

 

 

A Figura 10 mostra a curva TG do propilparabeno isolado (PPB) onde é possível observar 

que esta substância é termicamente estável até uma temperatura de 126 ºC e sua decomposição 

ocorre em uma etapa única, com perda de massa de 100 %. A curva da mistura binária AR + PPB 

apresenta quatro etapas de decomposição em um intervalo de temperatura de 136-770 ºC. Esta 

curva apresenta o comportamento térmico das duas substâncias, e é possível dizer que há 

estabilidade, pois há um comportamento somatório na mistura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapas AR 

1º      185-262 ºC 

2º      265-351 ºC 

3º      352-609 ºC 

Etapas MTP 

1º      120-248 ºC 

 Etapas AR + MTP 

1º      120-222 ºC 

2º      222-276 ºC 

3º      276-326 ºC 

4º      264-604 ºC 
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Figura 10- Curvas TG do ácido retinóico (AR), propilparabeno (PPB) e mistura binária (AR +PPB) 

 

 

  

Neto e colaboradores observaram um resultado semelhante, quando realizaram estudos com 

o fármaco prednicarbato e metilparabeno na proporção 1:1 (m/m), visualizando que metilparabeno 

(MTP) não afeta a primeira etapa de decomposição do prednicarbato e que o primeiro evento 

térmico corresponde à evaporação e/ou decomposição do metilparabeno, a qual ocorre em 

temperaturas elevadas. Portanto, não foi observado nenhum tipo de interação com o metilparabeno 

assim como para o propilparabeno (PPB) (NETO; NOVAK; MATOS, 2009). 

 A Figura 11 mostra curva TG do álcool cetílico com uma etapa de decomposição térmica 

entre 138-473 º C com perda de massa de 100 %. A curva TG da mistura binária de AR + AC 

apresenta quatro etapas de decomposição entre 145-546 ° C. Neste caso, não há interação entre AR 

e AC, e a estabilidade é melhorada pelo fato que a temperatura de decomposição inicial foi 

deslocada para temperaturas superiores, portanto o álcool cetílico age como um excipiente 

termoprotetor. 

 

 

 

 

 

 

 

Etapas PPB 

1º      126-250 ºC 

 

Etapas AR 

1º      185-262 ºC 

2º      265-351 ºC 

3º      352-609 ºC 

Etapas AR + PPB 

1º      136-240 ºC 

2º      240-291 ºC 

3º      291-345 ºC 

4º      345-770 ºC 
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Figura 11- Curvas TG do ácido retinóico (AR), álcool cetílico (AC) e mistura binária (AR +AC) 

 

 

A Figura 12 apresenta a curva TG do álcool cetoestearílico (ACT) mostrando uma etapa de 

decomposição térmica entre 130-326 º C com perda de massa de 100 %. A mistura binária entre 

AR+ACT mostra que a decomposição ocorre em quatro etapas. A decomposição do AR+ACT 

apresenta o mesmo comportamento da AR-AC, porque a temperatura de decomposição inicial foi 

aumentada (155 ºC) o que contribuiu para melhorar a estabilidade da mistura. Assim, pode-se 

afirmar que o ACT atua como excipiente termoprotetor.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapas AR 

1º      185-262 ºC 

2º      265-351 ºC 

3º      352-609 ºC 

Etapas AC 

1º      138-473 ºC 

 Etapas AR + AC 

1º      145-258 ºC 

2º      258-287 ºC 

3º      287-348 ºC 

4º      348-546 ºC 
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Figura 12- Curvas TG do ácido retinóico (AR), álcool cetoestearílico (ACT) e mistura binária (AR + ACT) 

 

 

Bertol e colaboradores obtiveram resultados divergentes quando realizaram estudos com a 

primaquina (PQ) e o álcool estearílico (estrutura química semelhante ao álcool cetoestearílico) onde 

foi observada uma diminuição na temperatura inicial do primeiro evento de decomposição do 

fármaco, ou seja, em uma temperatura mais baixa do que a do fármaco isolado (BERTOL et al., 

2010). 

Contudo, Tita e colaboradores ao estudarem o cetoprofeno (substância ativa e em 

comprimidos) observaram que a presença dos excipientes aumentava a estabilidade térmica do 

fármaco, pois os excipientes provocaram uma elevação da temperatura de decomposição térmica do 

fármaco, tornando mais estável (TITA; FULIAS; TITA, 2011). 

A Figura 13 mostra o comportamento térmico da HPMC apresentando três etapas de 

decomposição térmica entre 36-900 ° C com perda de massa de 97 %. A curva da mistura binária 

entre AR+ HPMC mostra que a decomposição ocorreu em quatro etapas, no intervalo de 

temperatura entre 187-675, com perda de massa de 97%. 

Através da curva da mistura binária AR + HPMC é possível afirmar que há um somatório 

dos comportamentos térmicos das duas substâncias onde a primeira etapa está relacionada à 

decomposição do AR e a segunda a do HPMC. Estes resultados levam ao indicativo de que não há 

interações entre o AR e a HPMC. 

 

 

Etapas AR 

1º      185-262 ºC 

2º      265-351 ºC 

3º      352-609 ºC 

Etapas ACT 

1º      130-326 ºC 

 Etapas AR + ACT 

1º      155-268 ºC 

2º      268-307 ºC 

3º      307-349 ºC 

4º      349-590 ºC 
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Figura 13- Curvas TG do ácido retinóico (AR), hidroxipropilmetilcelulose (HPMC) e mistura binária (AR + HPMC) 

 

Cavalheiro e colaboradores mostraram os mesmos resultados nas curvas TG de HPMC com 

verapamil. A perda de massa de 2 % entre a temperatura ambiente até 180 ºC ocorreu em uma única 

etapa, mas com vários eventos, mostrando que ambos componentes se decompõem 

individualmente, não apresentando interações (CAVALHEIRO et al., 2009). 

Silva observou no estudo do captopril que ao utilizar HPMC, como revestimento dos 

comprimidos obteve uma maior energia de ativação (111 KJ mol
-1

) sendo considerada a mais 

estável de todos os revestimentos. Neste caso, a HPMC contribuiu para uma maior estabilidade do 

captopril (SILVA, 2005). 

A Figura 14 mostra a curva com o comportamento térmico da glicerina (GLI) apresentando 

duas etapas de decomposição térmica entre 32-261 º C com perda de massa de 100 %, enquanto, 

que na curva da mistura binária AR + GLI é possível perceber quatro etapas de decomposição. O 

primeiro evento de decomposição está em 33ºC e corresponde a perda de umidade da amostra. A 

segunda perda de massa foi na temperatura próxima de 129 ºC, antes de GLI (144 ºC) e AR (185 

ºC) isolado, que podem levar ao indicativo de interação. Provavelmente, devido à manipulação em 

almofariz e pistilo, método usual nas farmácias de manipulação, a GLI pode absorver umidade e a 

mesma ser a causadora de antecipação da decomposição da mistura. 

 

 

 

 

 

Etapas HPMC 

1º     263-358 ºC 

2º     358-407 ºC 

3º     407-674 ºC 

 Etapas AR + HPMC 

1º     187-269 ºC 

2º     269-335 ºC 

3º     335-380 ºC 

4º     380-675º C 
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Figura 14- Curvas TG do ácido retinóico (AR), glicerina (GLI) e mistura binária (AR + GLI) 

 

; 

A Figura 15 mostra a curva TG do oleato de decila (ODC) isolado que apresenta duas etapas 

de decomposição térmica entre 167-323 ºC com perda de massa de 98 %. A mistura binária entre 

AR + ODC mostra que a decomposição ocorre em três etapas no intervalo de temperatura entre 

165-551 ºC, com perda de massa total próximo a 98%. É possível observar que, inicialmente, há 

uma perda de água na amostra (perda de massa) que pode ter sido ocasionado devido ao oleato de 

decila ser um excipiente liquido. Em seguida ocorre a decomposição do excipiente e, 

posteriormente a do fármaco. Como a temperatura inicial diminuiu apenas 02 ºC pode-se afirmar 

que não ocorreram interações significativas entre o AR+ ODC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapas AR 

1º      185-262 ºC 

2º      265-351 ºC 

3º      352-609 ºC 

Etapas GLI 

1º      32-151 ºC 

2º      151-251 ºC 

 
Etapas AR + GLI 

1º        33-128 ºC 

2º      128-213 ºC 

3º      213-283 ºC 

4º      283-340 ºC 

5º      340-620 ºC 
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Figura 15 - Curvas TG do ácido retinóico (AR), oleato de decila e mistura binária (AR + ODC) 

 

 

A Figura 16 mostra a curva TG do EDTA Na
+
 apresentando cinco etapas de decomposição 

térmica entre 78-193 ºC, 193-278 ºC, 278-360 ºC, 360-411 ºC e 411-900 ºC, com perda de massa de 

10, 16, 12, 18 e 21 %, respectivamente. A mistura binária AR + EDTA Na
+
 também apresenta cinco 

etapas de decomposição térmica entre 78-187 ºC, 187-310 ºC, 310-407 ºC, 407-636ºC e 636-900ºC, 

com perda de massa de 98%. A partir desses valores de temperaturas pode-se observar que estas 

temperaturas são muito semelhantes com a do EDTA Na
+ 

isolado e com as do AR isolado. Assim, 

acredita-se que, possivelmente não ocorreram interações, pois a mistura binária comporta-se de 

maneira similar as substâncias isoladas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapas AR 

1º      185-262 ºC 

2º      265-351 ºC 

3º      352-609 ºC 

Etapas ODC 

1º      167-295 ºC 

2º      295-323 ºC 

 Etapas AR + 0DC 

1º     165-319 ºC 

2º     319-442 ºC 

3º     442-551 ºC 
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Figura 16- Curvas TG do ácido retinóico (AR), EDTA e mistura binária (AR + EDTA) 

 

 

  

A Figura 17 mostra o comportamento térmico do dipropilenoglicol puro (DPG) onde 

apresenta duas etapas de decomposição térmica entre 33-184 ºC com perda de massa de 99 %. A 

curva da mistura binária entre AR + DPG mostra cinco etapas de decomposição na faixa de 

temperatura de 41-811 °C. A perda de massa na terceira etapa da mistura AR-DPG é 

correspondente à decomposição do AR e nesta temperatura não há alterações. Mas, na primeira e 

segunda etapa ocorreram alterações nos eventos de fusão do dipropilenoglicol e AR. A partir destes 

resultados, pode-se afirmar que há interações entre o fármaco e o excipiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapas EDTA 

1º         78-193ºC 

2º      193-278 ºC 

3º      278-360 ºC 

4º      360-411 ºC 

5º      411-900 ºC 

 

Etapas AR +EDTA 

1º         78-187 ºC 

2º       187-310 ºC 

3º       310-407 ºC 

4º       407-636 ºC 

5º       636-900 ºC 
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Figura 17- Curvas TG do ácido retinóico (AR), dipropilenoglicol (DPG) e mistura binária (AR + DPG) 

 

 

A Figura 18 apresenta a curva da IMD isolada mostrando cinco etapas de decomposição 

térmica nas seguintes temperaturas: 43-150 ºC; 150-239 ºC; 239-336 ºC; 336-555 ºC e 555-682 ºC, 

respectivamente. A perda de massa total foi em torno de 98%. A curva da mistura binária entre o 

AR + IMD apresenta quatro etapas de decomposição, no entanto, a primeira etapa ocorre em uma 

temperatura menor, em torno de 184ºC, que está relacionada com a decomposição do ácido 

retinóico. Como podemos observar através da curva TG que a mistura binária (AR + IMD) 

apresenta o comportamento térmico do AR inicialmente, e em seguida, o da IMD, com uma perda 

de massa total em torno de 74%. No entanto, a última etapa de decomposição do excipiente não 

aparece isto pode ter ocorrido devido o produto de reação entre AR e IMD, não apresentar 

propriedades térmicas semelhantes à IMD, portanto, pode-se indicar que essa mistura binária 

apresenta interações a partir da termogravimetria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapas AR 

1º      185-262 ºC 

2º      265-351 ºC 

3º      352-609 ºC 

Etapas DPG 

1º      33-120 ºC 

2º      120-184 ºC 

Etapas AR + DPG 

1º      41-141 ºC 

2º     142-185 ºC 

3º     185-298 ºC 

4º     298-349 ºC 

5º     349-611 ºC 
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Figura 18 - Curvas TG do ácido retinóico (AR), imidazolidiniluréia (IMD) e mistura binária (AR + IMD) 

 

A Figura 19 mostra a curva TG da mistura binária do ácido retinóico e o excipiente estearato 

de octila , assim como, as curvas isoladas dos mesmos. A curva do ETO isolado mostra duas etapas 

de decomposição. A primeira possui temperaturas inicial e final de 176 e 312 ºC, respectivamente, 

com perda de massa de 94%. A segunda etapa ocorre na temperatura inicial e final de 605 e 838 ºC, 

respectivamente, com perda de massa em torno de 3%.  

Através destes gráficos pode-se perceber que a mistura binária AR + ETO apresenta, 

inicialmente, um comportamento térmico semelhante ao do ácido retinóico com temperatura inicial 

em torno de 186 ºC (próxima a do AR isolado) e perda de massa de 96%. Em seguida, o 

comportamento da curva de TG é similar ao do excipiente, onde é possível ver a sobreposição da 

curva da mistura com a do excipiente. A partir disso, pode- se relatar que, possivelmente não há 

interações significativas entre o excipiente e o ativo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapas IMD 

1º        43-150 ºC 

2º     150-239 ºC 

3º     239-336 ºC 

4º     336-555 ºC 

5º     555-682 ºC 

Etapas AR + IMD 

1º        43-177 ºC 

2º     184-311ºC 

3º     311-390 ºC 

4º     390-861 ºC 
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Figura 19 - Curvas TG do ácido retinóico (AR), estearato de octila (ETO) e mistura binária (AR + ETO) 

 

A Figura 20 apresenta a curva da ciclometicona isolada que apresenta apenas uma etapa de 

decomposição térmica no intervalo de temperatura de 38-120ºC com perda de massa de 98%. A 

curva da mistura binária (AR + CMC) mostra duas etapas de decomposição no intervalo de 

temperatura de 38-416ºC. É possível afirmar que não há interações entre o fármaco e o excipiente, 

pois o comportamento inicial se assemelha ao da ciclometicona e em seguida ao do ácido retinóico, 

como se pode observar através das curvas isoladas, respectivamente, prevalecendo o 

comportamento do fármaco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapas AR 

1º      185-262 ºC 

2º      265-351 ºC 

3º      352-609 ºC 

Etapas ETO 

1º      176-312 ºC 

2º      605-838 ºC 

 Etapas AR + ETO 

1º      187-276 ºC 

2º      276-638 ºC 
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Figura 20 - Curvas TG do ácido retinóico (AR), ciclometicona (CMC) e mistura binária (AR + CMC) 

 

A Figura 21 apresenta a curva do BHT isolado onde há apenas uma etapa de decomposição 

térmica no intervalo de temperatura entre 71-182ºC, com perda de massa de 94%. A mistura binária 

do AR + BHT apresenta quatro etapas de decomposição. Estas ocorrem no intervalo de temperatura 

entre 71-363ºC, com 90% de perda de massa. A presença de BHT na MB permanece na mesma 

temperatura de decomposição excipiente sozinho e ácido retinóico na mistura permanece também 

na mesma temperatura o que nos leva a acreditar que não há interações entre estas substâncias. No 

entanto, pode ter havido interação entre BHT e AR formando provavelmente um produto que se 

decompõe na segunda etapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapas CCM 

1º        38-120 ºC 

 Etapas AR + CCM 

1º        38-120 ºC 

2º      120-416 ºC  

Etapas AR 

1º      185-262 ºC 

2º      265-351 ºC 

3º      352-609 ºC 
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Figura 21 - Curvas TG do ácido retinóico (AR), BHT e mistura binária (AR + BHT) 

 

 

A partir dos resultados obtidos foram realizadas novas análises termogravimétricas e obtidas 

novas curvas com as misturas binárias, em diferentes proporções (1:1; 1:2; 2:1), dos excipientes que 

apresentaram interações com ácido retinóico que foram: a glicerina e o dipropilenoglicol. 

A curva 22 mostra as curvas das misturas binárias do AR + DPG em diferentes proporções. 

Pode ser observado que tanto na proporção 1:1 e 2:1 há um comportamento térmico semelhante, 

com cinco etapas de decomposição. No entanto, para a mistura com proporção 1:2, onde há uma 

maior quantidade de excipiente observam-se apenas quatro. Através destas curvas conclui-se que 

independente de aumentar a quantidade do AR ou do DPG a interação é persistente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapas AR 

1º      185-262 ºC 

2º      265-351 ºC 

3º      352-609 ºC 

Etapas AR + BHT 

1º        71-153 ºC 

2º      170-208 ºC 

3º      215-298 ºC 

4º      301-363 ºC 

Etapas BHT 

1º        71-185 ºC 
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Figura 22 - Curvas TG das Misturas Binárias do AR + DPG em diferentes proporções 

 

 

A Figura 23 mostra a mistura binária de AR + GLI em diferentes proporções onde pode 

perceber que na proporção 1:1 apresenta cinco etapas. A proporção 1:2 também mostra cinco etapas 

de decomposição térmica, mas é possível perceber que o comportamento fica mais tempo como o 

da GLI e na 2:1 ocorre o contrário aparece mais o do AR. Isto pode ser devido a quantidade de 

excipientes tanto em uma quanto na outra. Como as três misturas binárias modificam a 

decomposição do AR o que confirma que a interação ainda persiste mesmo mudando as proporções, 

o que pode interferir na estabilidade e prazo de validade da formulação que contenha AR e GLI 

juntos. 
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Figura 23 - Curvas TG das Misturas Binárias do AR + GLI em diferentes proporções 

 

 

 

 

5.4 CARACTERIZAÇÃO DA MISTURA BINÁRIA ENTRE A HIDROQUINONA E 

EXCIPIENTES 

 

A Figura 24 mostra a curva do metilparabeno puro onde há apenas uma etapa de 

decomposição. A curva TG da mistura binária entre HQ + MTP apresenta também uma etapa de 

decomposição no intervalo de temperatura de 111-600 ºC. Esta temperatura inicial é bastante 

semelhante à temperatura de decomposição da HQ (110 ºC), com isso é possível observar que 

ambos se decompõem em temperaturas muito próximas o que possibilita uma melhora na 

estabilidade da mistura. 
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Figura 24- Curvas TG da Hidroquinona (HQ), metilparabeno (MTP) e a mistura binária (HQ + MTP) 

 

A Figura 25 mostra a curva do propilparabeno (PPB) puro apresentando uma única etapa de 

decomposição térmica. A curva da mistura binária entre a HQ + PPB apresenta uma também uma 

etapa de decomposição no intervalo de temperatura entre 123-600 ºC. A temperatura inicial de 

decomposição na mistura é semelhante a do PPB (123 ºC) e pouco superior ao da HQ. Portanto, 

pode-se constatar que o PPB elevou a temperatura de decomposição do fármaco o que contribuiu 

para o aumento da estabilidade da mistura e não possibilitou a presença de interações. 

 Pode ser observado que para as misturas de HQ-PPB e HQ-MTP, o início da decomposição 

dos dois compostos isolados não provocou interações no comportamento térmico da HQ.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapas MTP 

1º      120-248 ºC 

 Etapas HQ + MTP 

1º      111-600 ºC 

 

Etapas HQ 

1º      110-173 ºC 

2º      173-253 ºC 
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Figura 25- Curvas TG da Hidroquinona (HQ), propilparabeno (PPB) e a mistura binária (HQ + PPB) 

 

A Figura 26 apresenta a curva TG do álcool cetílico (AC) apresenta uma única etapa de 

decomposição térmica com temperatura inicial de 138 ºC e com perda de massa de 99%. A curva da 

mistura binária entre HQ e AC mostra apenas duas etapas de decomposição, entre 111 e 600 ºC, 

com perda massa de 100 %. Através da sobreposição das curvas é possível perceber que há um 

somatório dos eventos térmicos, inicialmente, surge o comportamento da HQ e, em seguida, do 

álcool cetílico (em uma temperatura mais elevada). Com isso, pode-se afirmar que não há interações 

significativas entre o fármaco e o excipiente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapas HQ 

1º      110-173 ºC 

2º      173-253 ºC 

 Etapas PPB 

1º      123-242 ºC 

             2º      242-600 ºC 

Etapas HQ + PPB 

1º      123-240 ºC 

             2º      240-600 ºC 
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Figura 26- Curvas TG da Hidroquinona (HQ), álcool cetilíco (AC) e a mistura binária (HQ + AC) 

 

A Figura 27 mostra a curva do ACT com uma única etapa de decomposição térmica no 

intervalo de temperatura de 130-326 ºC com perda de massa de 100%. A curva TG da mistura 

binária entre HQ e ACT apresenta também apenas uma etapa de decomposição térmica entre 120 e 

252 ºC, com perda de massa de 100 %. Este resultado não mostra interação do ACT com a HQ, pois 

a primeira etapa (que ocorre em uma temperatura menor) é relativa à decomposição da HQ e em 

seguida a do ACT. 

 

Figura 27- Curvas TG da Hidroquinona (HQ), álcool cetoestearílico (ACT) e a mistura binária (HQ + ACT) 

 

Etapas HQ + AC 

1º      111-244 ºC 

             2º      244-600 ºC 

Etapas HQ 

1º      110-173 ºC 

2º      173-253 ºC 

 Etapas HQ + AC 

1º      138-473 ºC 

 

Etapas HQ 

1º      110-173 ºC 

2º      173-253 ºC 

 

Etapas ACT 

1º      130º-326 ºC 

 Etapas HQ + ACT 

1º      121-252 ºC 
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A Figura 28 apresenta a curva TG da HPMC isolada mostrando duas etapas de 

decomposição térmica. A mistura binária da HQ + HPMC mostra quatro etapas entre 32-77 ºC, 

106-278º C, 278-402 ºC e 402-891 ºC, respectivamente, com um total de perda de massa de 97%. A 

partir dessas temperaturas, pode-se afirmar que a etapa inicial pode indicar perda de algum solvente 

volátil, a segunda está relacionada com a decomposição da HQ e as últimas a decomposição da 

HPMC. A partir disso, pode-se indicar que ambas sofreram o processo de decomposição 

individualmente e que este excipiente não provoca interação com a substância ativa. 

 

Figura 28- Curvas TG da Hidroquinona (HQ), hidropropilmeticelulose (HPMC) e a mistura binária (HQ + HPMC) 

 

A Figura 29 apresenta a curva da glicerina isolada com duas etapas de decomposição 

térmica no intervalo entre 32-261 ºC, com perda de massa de 97%. A curva TG da mistura binária 

HQ + GLI mostra a presença de quatro etapas de decomposição térmica que ocorrem entre 32-600 

ºC. A mistura binária não mostra qualquer interação, pois se comporta termicamente como amostras 

individuais. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapas HPMC 

1º 263-358 ºC 

2º 358-407 ºC 

3º 407-674 ºC 

 

 

 

Etapas HQ + HPMC 

1º 32-77 ºC 

              2º 106-278 ºC 

              3º 278-402 ºC 

              4º 402-890 ºC 
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Figura 29- Curvas TG da Hidroquinona (HQ), glicerina (GLI) e a mistura binária (HQ + GLI) 

 

A Figura 30 mostra a curva TG do oleato de decila isolado que se apresenta contendo uma 

única etapa de decomposição térmica. Acurva TG da mistura binária HQ + ODC mostra três etapas 

de decomposição térmica no intervalo de temperatura de 123-811 ºC, com perda de massa de 100%. 

Como é possível ver através da curva, inicialmente, a primeira etapa corresponde à perda de água da 

amostra, a segunda a decomposição da HQ e a última a decomposição do ODC, portanto, indica que 

não há interações entre as substâncias. 

 

Figura 30- Curvas TG da Hidroquinona (HQ), oleato de decila (ODC) e a mistura binária (HQ + ODC) 

 

 

Etapas GLI 

1º     32-151 ºC 

2º     151-261 ºC 

 

 

 

Etapas HQ + GLI 

1º     32-111 ºC 

2º     111-246 ºC 

3º     246-352 ºC 

4º     352-600 ºC 

 

 

 

Etapas HQ 

1º      110-173 ºC 

2º      173-253 ºC 

 

Etapas HQ 

1º      110-173 ºC 

2º      173-253 ºC 

 

Etapas ODC 

1º      167-295 ºC 

2º      295-323 ºC 

 Etapas HQ + ODC 

1º      123-221 ºC 

2º      221-320 ºC 

              3º      320-811 ºC 
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A Figura 31 apresenta a curva TG do EDTA Na
+ 

com cinco etapas de decomposição 

térmica. A curva TG da mistura binária HQ-EDTA Na
+ 

mostra seis etapas de perda massa nas 

seguintes temperaturas: 88-203 ºC; 203-22 ºC; 223-290 ºC; 290-336 ºC e 410-770 ºC, 

respectivamente. É possível afirmar que na mistura HQ + EDTA Na
+ 

ocorreu um somatório dos 

comportamentos das duas substâncias, por isso ocorreu o acréscimo de mais duas etapas (05 etapas 

correspondentes ao EDTA Na
+ 

e 01 correspondente a HQ), mas isso não leva ao indicativo de 

possíveis interações, observamos o comportamento dos dois na mistura. 

 

Figura 31- Curvas TG da Hidroquinona (HQ), EDTA Na
+
 e a mistura binária (HQ + EDTA) 

 

 

A Figura 32 mostra a curva TG do DPG puro, com duas etapas de decomposição térmica, à 

primeira em uma temperatura próxima a 33 ºC, que é referente à perda de água do Dipropilenoglicol 

e a segunda referente à sua decomposição. A curva TG de HQ-DPG apresenta duas etapas de 

decomposição no intervalo de temperatura de 37-230 º C. A mistura binária HQ-DPG mostra uma 

possível interação que leva a uma mudança no comportamento térmico de DPG adiando sua 

decomposição. Porém com relação a HQ a temperatura da mistura binária se mantem. Assim, 

verifica-se uma melhora na estabilidade do excipiente na mistura binária em comparação ao 

excipiente puro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapas EDTA 

1º      78-193 ºC 

2º      193-278 ºC 

3º      278-360 ºC 

4º      360-411 ºC 

              5º      411-900 ºC 

Etapas HQ + EDTA 

1º      88-203 ºC 

2º      203-223 ºC 

3º      223-290 ºC 

4º      290-336 ºC 

              5º      336-411 ºC 

              6º      411-770 ºC 
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Figura 32- Curvas TG da Hidroquinona (HQ), dipropilenoglicol (DPG) e a mistura binária (HQ + DPG) 

 

Segall e colaboradores em seus estudos com o ácido lipóico observaram que o 

propilenoglicol (agente umectante como o DPG) interage com o ácido lipóico de uma forma tão 

forte que seus picos de fusão desaparecem no gráfico de DSC, o que levou a uma significativa 

diminuição no valor da entalpia. Diferente dos resultados citados anteriormente indicando que o 

DPG e substâncias da mesma classe podem provocar interações significativas dependendo dos 

princípios ativos analisados (MOYANO; BROUSSALIS; SEGALL, 2010). 

A Figura 33 apresenta a curva do BHT isolado onde há apenas uma etapa de decomposição 

térmica no intervalo de temperatura entre 71-185 ºC, com perda de massa de 94%. A curva da 

mistura binária HQ + BHT mostra duas etapas de decomposição. A primeira ocorre no intervalo de 

temperatura entre 71-182 ºC, com perda de massa em torno de 70%, que pode estar relacionada à 

decomposição do BHT (pelo mesmo apresentar um ponto de fusão baixo) e a segunda etapa entre 

182-220 ºC correspondente à decomposição da HQ. Com isso, pode-se verificar que o BHT 

aumentou a temperatura de decomposição na mistura, porém a temperatura da HQ é mantida. 

Assim, verificamos que não há incompatibilidade entre as misturas. 

 

 

 

 

 

 

 

Etapas DPG 

1º      33-120 ºC 

2º      120-184 ºC 

 

Etapas HQ 

1º      110-173 ºC 

2º      173-253 ºC 

 

Etapas HQ + DPG 

1º      36-110 ºC 

2º      110-228 ºC 
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Figura 33- Curvas TG da Hidroquinona (HQ), (BHT) e a mistura binária (HQ +BHT) 

 

 

A Figura 34 mostra a curva da IMD pura com cinco etapas de decomposição térmica, com 

98% de perda de massa. A curva da mistura binária HQ + IMD apresenta três etapas de 

decomposição térmica no intervalo de temperatura de 41-892 ºC, com perda de massa de 90%. A 

primeira etapa com temperatura de 41 ºC está relacionada a perda de água da IMD (higroscópica). 

A segunda é referente à decomposição da HQ. A terceira esta relacionada à decomposição térmica 

da IMD, no entanto, nota-se que esta etapa foi deslocada para temperaturas menores. É possível 

perceber que há uma interação entre o principio ativo e o excipiente, pois as etapas de 

decomposição da IMD e HQ desaparecem, apenas aparece uma etapa de decomposição. 

Provavelmente, ocorreu uma reação entre as duas substâncias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapas HQ 

1º      110-173 ºC 

2º      173-253 ºC 

 Etapas BHT 

1º      71-185 ºC 

 Etapas HQ + BHT 

1º      71-182 ºC 

2º      182-220 ºC 
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Figura 34- Curvas TG da Hidroquinona (HQ), imidazolidiniluréia (IMD) e a mistura binária (HQ + IMD) 

 

 

 

A Figura 35 mostra a curva da mistura binária HQ-CCM apresenta duas etapas de 

decomposição térmica. Com temperaturas inicial e final de 26-800 ºC, respectivamente. A etapa 

inicial mostra a decomposição da ciclometicona e a segunda etapa o perfil térmico da hidroquinona. 

Através da curva, percebe-se nitidamente que pela técnica de termogravimetria, não existe 

interações entre as duas substâncias nesta mistura binária e sim um efeito somatório. 

 

Figura 35 - Curvas TG da Hidroquinona (HQ), ciclometicona (CCM) e a mistura binária (HQ + CCM) 

 

 

 

Etapas HQ + IMD 

1º      41-148 ºC 

2º      148-193 ºC 

              3º      302-892 ºC 

Etapas IMD 

1º      43-150 ºC 

2º      150-239 ºC 

              3º      239-336 ºC 

              4º      336-555 ºC 

              5º      555-682 ºC 

Etapas CCM 

1º      38-120 ºC 

 Etapas HQ + CCM 

1º      38-120 ºC 

              2º     110-800 ºC 

Etapas HQ 

1º      110-173 ºC 

2º      173-253 ºC 
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A Figura 36 mostra a curva TG do estearato de octila com duas etapas de etapa de 

decomposição térmica. A curva da mistura binária HQ + ETO apresenta três etapas de 

decomposição térmica nos seguintes intervalos de temperaturas; 110-211 ºC; 211-277 ºC; 277-886 

ºC, com perda de massa de 97%. Através dessas temperaturas, pode-se afirmar que a primeira etapa 

está relacionada a decomposição da HQ (semelhante a da HQ pura, (em torno de 110 ºC) e as etapas 

seguintes são do ETO, pois ocorrem em temperaturas mais elevadas. Portanto, acredita-se que 

ocorreu um somatório dos comportamentos das duas substâncias na mistura binária e leva ao 

indicativo de não haver interações entre as mesmas. 

 

 

Figura 36- Curvas TG da Hidroquinona (HQ), estearato de octila (ETO) e a mistura binária (HQ + ETO) 

 

 

 

A Figura 37 mostra as curvas TG da mistura binária com o dipropilenoglicol em proporções 

diferentes. O comportamento térmico de todas as proporções mostra semelhança entre eles, no 

entanto, o DPG provoca diminuição na temperatura inicial de decomposição da HQ em todas as 

proporções, portanto, a interação persiste.  

 

 

 

 

 

 

 

Etapas HQ 

1º      110-173 ºC 

2º      173-253 ºC 

 Etapas ETO 

1º      176-312 ºC 

2º      605-838 ºC 

 Etapas HQ + ETO 

1º      110-211 ºC 

2º      211-277 ºC 

              3º      277-886 ºC 
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Figura 37 - Curvas TG das Misturas binárias da Hidroquinona com Dipropilenoglicol (HQ+ DPG) em diferentes 

proporções 

 

 

 

 

5.5 CARACTERIZAÇÃO DAS MISTURAS TERNÁRIAS ENTRE O ÁCIDO RETINÓICO, 

HIDROQUINONA E EXCIPIENTES 

 

Foram realizadas curvas termogravimétricas com as misturas ternarias para que houvesse a 

confirmação da existência ou não de interações. 

A Figura 38 mostra a curva TG da mistura ternária do AR, HQ e metilparabeno que 

apresenta duas etapas de decomposição. A primeira ocorre com temperaturas inicial e final de 127-

234 ºC e a segunda 240-315 ºC, com perda de massa total de 98%.  

A sobreposição das curvas nos mostra que tanto a HQ quanto o MTP se decompõem em 

temperaturas muito semelhantes, isto é, na primeira etapa; e a segunda etapa é a decomposição do 

AR, em temperaturas mais elevadas. Portanto, pode-se afirmar que não há, por termogravimetria, 

interações entre os fármacos e o MTP.  
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Figura 38 - Curvas TG da mistura ternária (AR + HQ + MTP), do ácido retinóico (AR), hidroquinona (HQ) e 

metilparabeno (MTP) 

 

A Figura 39 mostra a curva da mistura ternária dos ativos com o propilparabeno é possível 

perceber que há presença de duas etapas de perda de massa. A primeira etapa ocorre em uma 

temperatura inicial e final de 128-251 ºC, respectivamente, com perda de massa de 84%.  A segunda 

etapa ocorre entre as temperaturas de 254-358 ºC, com perda de massa de 10%. O comportamento 

da curva TG desta mistura ternária se assemelha bastante com a curva da mistura binária AR+PPB. 

Podemos observar que, não há interações significativas nesta mistura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapas HQ 

1º      110-173 ºC 

2º      173-253 ºC 

 

Etapas MTP 

1º      120-248 ºC 

 

Etapas AR 

1º      185-262 ºC 

2º      265-351 ºC 

3º      352-609 ºC 

Etapas AR+ HQ + MTP 

1º      127-234 ºC 

2º       240-315ºC 
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Figura 39 – Curvas TG da mistura ternária (AR + HQ + PPB), do ácido retinóico (AR), hidroquinona (HQ) e 

propilparabeno (PPB) 

 

 

A Figura 40 mostra a curva TG da mistura ternária dos fármacos com o álcool cetílico (AR 

+ HQ + AC) que apresenta duas etapas de decomposição térmica. A primeira ocorre com 

temperaturas inicial e final de 135-243 ºC, com perda de massa de 83% e a segunda de 250-330 ºC, 

com perda de massa 8%. A HQ e AC se decompõem em temperaturas muito próximas, como se 

pode observar no gráfico, a sobreposição de ambos, primeira etapa. No entanto, o AR se decompõe 

em seguida, indicando ser a segunda etapa da mistura ternária. Como não tiveram deslocamentos 

nas temperaturas de decomposição dos ativos e do AC, afirma-se que não ocorreram interações. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapas HQ 

1º      110-173 ºC 

2º      173-253 ºC 

 Etapas AR 

1º      185-262 ºC 

2º      265-351 ºC 

3º      352-609 ºC Etapas PPB 

1º     130-326  ºC 

  

 

Etapas AR+ HQ + PPB 

1º      128-251 ºC 

2º      254-328 ºC 
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Figura 40 – Curvas TG da mistura ternária (AR + HQ + AC), do ácido retinóico (AR), hidroquinona (HQ) e álcool 

cetílico (AC) 

 

A Figura 41 mostra curva TG da mistura ternária AR + HQ + GLI com três etapas de 

decomposição térmica. A primeira etapa tem temperaturas inicial e final entre 39-120 ºC, com perda 

de massa de 5%. A segunda esta no intervalo de 124-258 ºC, com perda de massa de 77%. E a 

última etapa ocorre em 264-339 ºC, com perda de massa de 11%. Assim, confirma-se na mistura 

ternária os dados obtidos na mistura binária, que a glicerina interage com os ativos o que pode 

interferir na estabilidade da formulação. 

Figura 41 – Curva TG da mistura ternária (AR + HQ + GLI), do ácido retinóico (AR), hidroquinona (HQ) e glicerina 

(GLI) 

 

 

Etapas HQ 

1º      110-173 ºC 

2º      173-253 ºC 

 Etapas AR 

1º      185-262 ºC 

2º      265-351 ºC 

3º      352-609 ºC 

Etapas AC 

1º      138-473 ºC 

 

Etapas AR + HQ + AC 

1º      135-243 ºC 

2º      250-330 ºC 

 

Etapas HQ 

1º      110-173 ºC 

2º      173-253 ºC 

 Etapas AR 

1º      185-262 ºC 

2º      265-351 ºC 

3º      352-609 ºC 

Etapas GLI 

1º      138-473 ºC 

 

Etapas AR + HQ + GLI 

1º      39-120 ºC 

2º      124-258 ºC 

 3º      264-339 ºC 
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A Figura 42 apresenta a curva da mistura ternária dos ativos com  HPMC mostra três etapas 

de decomposição nas seguintes temperaturas: 124-253 ºC; 293-420 ºC; 437-882 ºC, 

respectivamente. A perda de massa total foi em torno de 92%. A comparação entre a curva da 

mistura ternária e as demais mostrou que, ocorre inicialmente o comportamento térmico dos ativos 

e, em seguida, o do excipiente, o que provavelmente, evidencia que não existem interações entre a 

hidroxipropilmetilcelulose e os ativos. 

 

Figura 42 – Curvas TG da mistura ternária (AR + HQ + HPMC), do ácido retinóico (AR), hidroquinona (HQ) e da 

hidroxipropilmetilcelulose (HPMC) 

 

 

 

A Figura 43 apresenta a curva termogravimétrica da mistura ternária AR + HQ + ODC com 

três etapas de decomposição térmica nos seguintes intervalos de temperatura entre: 110-188 ºC; 

192-246 ºC; 251-858 ºC, respectivamente, com perda de massa de 99%. A curva da mistura binária 

com o oleato de decila mostra os comportamentos térmicos, inicialmente dos ativos e em seguida do 

excipiente. Portanto, não há a presença de interações. 

 

 

 

 

 

 

 

Etapas HQ 

1º      110-173 ºC 

2º      173-253 ºC 

 Etapas AR 

1º      185-262 ºC 

2º      265-351 ºC 

3º      352-609 ºC 

Etapas HPMC 

1º      263-358 ºC 

2º      358-407 ºC 

3º      407-674 ºC 

Etapas AR + HQ + HPMC 

1º      263-358 ºC 

2º      358-407 ºC 

3º      407-674 ºC 
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Figura 43 – Curvas TG da mistura ternária (AR + HQ + ODC), do ácido retinóico (AR), hidroquinona (HQ) e oleato de 

decila (ODC) 

 

A Figura 44 mostra a curva TG da mistura binária dos ativos AR e HQ com o EDTA Na
 +

 

com seis etapas de decomposição térmica no intervalo de temperatura entre 84-890 ºC, com perda 

de massa de 92%. Inicialmente, a mistura apresenta um comportamento semelhante ao da HQ, em 

seguida, se parece com o AR e posteriormente, com o EDTA. Então, pode-se dizer que aconteceu 

uma adição entre as etapas de decomposição de cada substância, implicando a ausência de 

interações entre elas. 

 

Figura 44 – Curvas TG da mistura ternária (AR + HQ+ EDTA), do ácido retinóico (AR), hidroquinona (HQ) e do 

(EDTA) 

  

 

Etapas EDTA 

1º      78-193 ºC 

2º     193-278 ºC 

3º     278-360 ºC 

4º     360-411 ºC 

5º     411-900 ºC 

Etapas AR + HQ + EDTA 

1º      84-890 ºC 

 

Etapas HQ 

1º      110-173 ºC 

2º      173-253 ºC 

 

Etapas ODC 

1º      167-295 ºC 

2º      295-323 ºC 

 

Etapas AR 

1º      185-262 ºC 

2º      265-351 ºC 

3º      352-609 ºC 

Etapas AR + HQ + ODC 

1º      110-188 ºC 

2º       192-246 ºC 

              3º       251-858 ºC 
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A Figura 45 mostra curva TG da mistura ternária AR + HQ + DPG que apresenta três etapas 

de decomposição térmica nas seguintes temperaturas: 123-233 ºC; 267-325 ºC; 435-667 ºC, 

respectivamente. A perda de massa foi em torno de 96%. A interação que foi citada anteriormente, 

do DPG tanto com HQ quanto com AR permanece na mistura ternária. O que se observa é uma 

melhora na estabilidade do DPG quando presente na mistura ternária. 

 

Figura 45 – Curvas TG da mistura ternária (AR + HQ+ DPG), do ácido retinóico (AR), hidroquinona (HQ) e do 

dipropilenoglicol (DPG) 

 
A Figura 46 apresenta a curva TG da mistura ternária AR + HQ + BHT onde apresenta 

quatro etapas de decomposição térmica no intervalo de 93-338 ºC, com perda de massa de 95%. 

Observa-se antecipação das temperaturas de decomposição do AR e HQ, portanto indicativo de 

interação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapas DPG 

1º       33-120 ºC 

2º       120-184ºC 

 

Etapas AR 

1º      185-262 ºC 

2º      265-351 ºC 

3º      352-609 ºC 

Etapas HQ 

1º      110-173 ºC 

2º      173-253 ºC 

 

Etapas AR + HQ + DPG 

1º      123-333 ºC 

2º      267-325 ºC 

  3º      435- 667 ºC 
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Figura 46 – Curvas TG da mistura ternária (AR + HQ+ BHT), do ácido retinóico (AR), hidroquinona (HQ) e do (BHT) 

 
A Figura 47 apresenta a curva TG da mistura ternária AR-HQ-CCM mostrando três etapas 

de perda de massa onde é possível perceber a decomposição de cada substância. A primeira, em 

uma temperatura próxima a 26 ºC mostra a perda de massa do excipiente, ciclometicona 

(semelhante à curva da CCM isolada), a segunda etapa mostra a perda de massa equivalente a 

hidroquinona e a terceira e última etapa mostra a perda de massa do ácido retinóico que ocorre em 

uma temperatura mais elevada.  

 

Figura 47- Curvas TG da mistura ternária (AR + HQ+ CCM), do ácido retinóico (AR), hidroquinona (HQ) e da 

ciclometicona (CCM) 

 

Etapas HQ 

1º      110-173 ºC 

2º      173-253 ºC 

 
Etapas AR 

1º      185-262 ºC 

2º      265-351 ºC 

3º      352-609 ºC 

Etapas BHT 

1º      93-338 ºC 

 2º     120-184 ºC 

Etapas AR + HQ + BHT 

4º      93-338 ºC 

       

 

Etapas AR 

1º      185-262 ºC 

2º      265-351 ºC 

3º      352-609 ºC 

Etapas HQ 

1º      110-173 ºC 

2º      173-253 ºC 

 

Etapas CCM 

1º      38-120 ºC 

 

 

Etapas AR + HQ + CCM 

1º        24-92 ºC 

2º       110-240 ºC 

 3º       240-371 ºC 
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A figura 48 apresenta a curva TG da mistura binária AR + HQ + ETO com duas etapas de 

decomposição térmica no intervalo de temperatura de 111-309 ºC, com perda de massa de 99%. 

Com a sobreposição das curvas pode-se afirmar que a mistura, inicialmente apresenta o 

comportamento da HQ, em seguida, do AR e por último ao excipiente. Com isso, tem-se que não há 

a presença de interação entre os ativos e o ETO. 

 

Figura 48- Curvas TG da mistura ternária (AR + HQ + ETO), do ácido retinóico (AR), hidroquinona (HQ) e do 

estearato de octila (ETO) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapas HQ 

1º      110-173 ºC 

2º      173-253 ºC 

 Etapas AR 

1º      185-262 ºC 

2º      265-351 ºC 

3º      352-609 ºC 

Etapas HQ 

1º      176-312 ºC 

2º      605-838 ºC 

 

Etapas AR + HQ + ETO 

1º     111-222 ºC 

2º     223-309 ºC 
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6  CONCLUSÕES  

 

As técnicas termoanalíticas DSC e TG foram utilizadas como meios úteis para uma rápida 

avaliação das interações químicas dos fármacos com excipientes, bem como na avaliação de 

estabilidade de fármacos e misturas binárias.  

Os Formulários Nacionais da Farmacopéia Brasileira de 2005 e 2012 propõem diferentes 

formulações para cremes contendo despigmentantes, como ácido retinóico e hidroquinona. Estes 

cremes, geralmente apresentam estes dois ativos em associação. Para tanto, neste estudo foi 

realizado testes de compatibilidade e estabilidade térmica dos ativos com os excipientes contidos 

nos Formulários. 

Através das análises termogravimétricas não foram encontradas interações entre o ácido 

retinóico (AR) e os seguintes excipientes: MTP, PPB, BHT, ODC, EDTA, CCM, ETO, HPMC. No 

entanto, foram encontradas interações com os seguintes excipientes: AC, ACT, IMD, GLI, e DPG. 

Para a hidroquinona (HQ) não foram encontradas interações com os seguintes excipientes: 

MTP, PPB, BHT, ODC, EDTA, CCM, ETO, e HPMC. Contudo, foram encontradas interações com 

a IMD e DPG. 

Foi observado também que as interações permaneceram mesmo alterando as proporções das 

misturas, bem como nas misturas ternárias. 

Portanto, podemos afirmar que uma formulação com menor risco de ocorrer interações entre 

excipientes e ativos, por termogravimetria seria a formulação contida no Formulário Nacional de 

2012. 
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