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RESUMO 

 
Neste trabalho, os medicamentos de referência, genérico e similar com os princípios 

ativos ácido acetil salicílico, paracetamol, captopril, hidroclorotiazida e mebendazol foram 

adquiridos em farmácias locais e estudados por Termogravimetria (TG) e Calorimetria 

Exploratória Diferencial (DSC). A decomposição térmica foi avaliada objetivando obter a 

partir do Método de Ozawa a energia de ativação, em atmosfera inerte (de nitrogênio), 

utilizando três razões de aquecimento distintas (5, 10 e 20 oC min-1). A formulação 

farmacêutica do AAS de referência foi o único que apresentou perfil termogravimétrico 

diferente dos demais (genérico e similar) indicando, provavelmente interação entre os 

excipientes e o princípio ativo. Foi observado no gráfico do log da razão de aquecimento pelo 

inverso da temperatura que não houve linearidade dos dados, isto é, não houve correlação 

entre os percentuais de perda de massa e a energia de ativação envolvida na decomposição 

térmica da formulação farmacêutica do AAS de referência. A análise por calorimetria 

exploratória diferencial foi realizada em atmosfera de nitrogênio, com razão de aquecimento 

de 10 °C min-1. Na análise destes mesmos medicamentos, os dados das curvas encontradas 

sobre o ponto de fusão foram, exceto para a hidroclorotiazida, condizentes com a literatura. A 

hidroclorotiazida apresentou um ponto de fusão bastante inferior ao encontrado na literatura, o 

que pode ser justificado devido à interação do princípio ativo com o excipiente lactose. No 

estudo da pureza, utilizando a equação de Van’t Hoff, os medicamentos de hidroclorotiazida 

de referência e mebendazol de referência, genérico e similar apresentaram teor de impureza 

acima do limite estabelecido nesta equação que deve ser inferior a 2,5 % mol.  

 

Palavras-chave: Medicamentos. Termogravimetria. Calorimetria Exploratória Diferencial. 
Energia de Ativação. Pureza. 



 

 

ABSTRACT 

 

In this work, the reference drugs, generic and similar to the active ingredients acetylsalicylic 

acid, paracetamol, captopril, hydrochlorothiazide and mebendazole were purchased from local 

pharmacies and studied by thermogravimetry (TG) and Differential Scanning Calorimetry 

(DSC). Thermal decomposition was assessed to obtain from the Ozawa method the activation 

energy in inert atmosphere (nitrogen), using three different heating ratios (5, 10 and 20 oC 

min-1). The pharmaceutical formulation of the AAS reference was the one who presented 

different from the others (generic and similar) Thermogravimetric profile indicating likely 

interaction between the active ingredient and excipients. Was observed at the heating rate of 

the inverse temperature that no linearity of the data, ie, there was no correlation between the 

percentage of mass loss and the activation energy involved in the thermal decomposition of 

the pharmaceutical formulation of the AAS reference log graph. The analysis by differential 

scanning calorimetry was performed in nitrogen atmosphere with a heating rate of 10 ° C 

min-1. In the analysis of these same drugs, the data curves found on the melting point were, 

except for hydrochlorothiazide, are consistent with the literature. Hydrochlorothiazide 

presented a melting point well below that found in the literature, which may be justified due 

to the interaction of the active ingredient with the excipient lactose. In the study of purity, 

using the Van't Hoff equation, the reference drugs hydrochlorothiazide and mebendazole 

reference generic and showed similar impurity content below the limit established that this 

equation must be greater than 2.5 mol%. 

 

Keywords: Drugs. Thermogravimetry. Differential Scanning Calorimetry. Activation Energy. 
Purity.
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1 INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

 

1.1 INTRODUÇÃO 

 

Medicamentos são produtos farmacêuticos produzidos com um rigoroso controle de 

qualidade e são utilizados na prevenção e tratamento de doenças. Neste sentido, temos hoje 

três tipos de medicamentos diferentes: o de referência, genérico e similar. 

Segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), a formulação 

farmacêutica de referência é o medicamento inovador registrado no órgão federal responsável 

pela vigilância sanitária e comercializado no País, cuja eficácia, segurança e qualidade foram 

comprovadas cientificamente junto ao órgão federal competente, por ocasião do registro. A 

eficácia e segurança do medicamento de referência são comprovadas através de apresentação 

de estudos clínicos. Eles são medicamentos mais caros porque a sua confecção envolve 

muitos custos tais como: estudo da molécula, pesquisa, propaganda, marca de laboratório 

conhecida. O medicamento de referência é o primeiro remédio que surgiu para tratar uma 

determinada doença. 

Já o medicamento genérico é aquele que contém o mesmo fármaco (princípio ativo), na 

mesma dose e forma farmacêutica, é administrado pela mesma via e com a mesma indicação 

terapêutica do medicamento de referência no país, apresentando a mesma segurança que o 

medicamento de referência no país podendo, com este, ser intercambiável (ANVISA). Ou 

seja, é um remédio que pode substituir o medicamento de marca ou referência, pois possui as 

mesmas características e efeitos sobre o organismo do paciente. A garantia da qualidade é 

dada pelo Ministério da saúde que exige o teste de bioequivalência farmacêutica. Este 

medicamento é mais barato que o de referência visto que os laboratórios não investem em 

pesquisas, isto porque as formulações já estão definidas pelos medicamentos de referência. 

Além disso, os seus fabricantes não necessitam fazer propaganda, pois não há marca para ser 

divulgada. 

Conforme a ANVISA, o medicamento similar é aquele que contém o mesmo ou os 

mesmos princípios ativos, apresenta a mesma concentração, forma farmacêutica, via de 

administração, posologia e indicação terapêutica, preventiva ou diagnóstica, do medicamento 

de referência registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária, podendo diferir 

somente em características relativas ao tamanho e forma do produto, prazo de validade, 
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embalagem, rotulagem, excipientes e veículos, devendo sempre ser identificado por nome 

comercial ou marca (Ministério da Saúde, 2003). Porém, eles não são bioequivalentes, sendo 

assim, não podem substituir os remédios de marca na receita, pois apesar de terem qualidade 

assegurada pelo Ministério da Saúde, não passaram por análises capazes de atestar se seus 

efeitos no paciente são exatamente iguais aos dos medicamentos de referência nos quesitos 

quantidade absorvida e velocidade de absorção. 

Neste trabalho, foram adquiridos medicamentos de referência, genérico e similar 

contendo os princípios ativos: ácido acetil salicílico, paracetamol, captopril, hidroclorotiazida 

e mebendazol para serem analisados por termogravimetria e calorimetria exploratória 

diferencial e com isso, determinar a energia de ativação e a pureza destas formulações 

farmacêuticas.  

A determinação da energia de ativação foi realizada através do método não isotérmico 

ou dinâmico aplicando o modelo de Ozawa que é um método integral aproximado, onde 

plota-se o log da razão de aquecimento pelo inverso da temperatura para um dado valor de 

massa do reagente e o resultado é uma reta na qual a inclinação nos fornece a energia de 

ativação. Através desta pode-se inferir a estabilidade do medicamento, visto que, quanto 

maior a energia de ativação maior a estabilidade do medicamento. 

No estudo da pureza, aplicou-se a equação de Van’t Hoff. Nesta equação é possível 

determinar a pureza dos medicamentos conhecendo os picos de fusão das formulações 

farmacêuticas.  

Com isso, este trabalho mostra um estudo comparativo das energias de ativação e a 

pureza dos medicamentos de referência, genérico e similar de cada formulação farmacêutica 

adquirida nas farmácias locais.  

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

Este trabalho tem por objetivo determinar a pureza e a energia de ativação dos farmácos 

captopril, hidroclorotiazida, paracetamol, ácido acetil salicílico e mebendazol encontrados nos 

medicamentos de referência, genérico e similar comercializados na forma de comprimidos. 
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Para isso, serão utilizadas as técnicas termoanalíticas Calorimetria Exploratória Diferencial 

(DSC) e Termogravimetria (TG), respectivamente. 

 

 

1.2.2 Objetivos Especifícos 

 

 Determinar o parâmetro cinético Energia de ativação (Ea) usando o Método de Ozawa. 

 Determinar o ponto de fusão dos fármacos captopril, hidroclorotiazi, paracetamol, 

ácido acetil salicílico e mebendazol, com a finalidade de avaliar o grau de pureza 

usando a técnica de Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC).  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 MEDICAMENTOS 

 

Segundo a Lei nº 5.991, de 17 de dezembro de 1973, que dispõe sobre o Controle 

Sanitário do Comércio de Drogas, Medicamentos, Insumos Farmacêuticos e Correlatos e dá 

outras providências, dentre elas, o conceito de medicamento. Este é produto farmacêutico, 

tecnicamente obtido ou elaborado, com finalidade profilática, curativa, paliativa ou para fins 

de diagnóstico.  

Os medicamentos dividem-se em de referência, genéricos e similares e sua descrição, 

conforme a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA), é que o medicamento de 

referência é produto inovador registrado no órgão federal responsável pela vigilância sanitária 

e comercializado no País, cuja eficácia, segurança e qualidade foram comprovadas 

cientificamente junto ao órgão federal competente, por ocasião do registro, conforme a 

definição do inciso XXII, artigo 3º, da Lei n. 6.360, de 1976 (com redação dada pela Lei nº 

9.787 de 10 de fevereiro de 1999). Já o medicamento genérico é aquele que contém o mesmo 

fármaco (princípio ativo), na mesma dose e forma farmacêutica, é administrado pela mesma 

via e com a mesma indicação terapêutica do medicamento de referência no país, apresentando 

a mesma segurança que o medicamento de referência no país podendo, com este, ser 

intercambiável.  

E, por último temos os similares, que é aquele que contém o mesmo ou os mesmos 

princípios ativos, apresenta mesma concentração, forma farmacêutica, via de administração, 

posologia e indicação terapêutica, e que é equivalente ao medicamento registrado no órgão 

federal responsável pela vigilância sanitária, podendo diferir somente em características 

relativas ao tamanho e forma do produto, prazo de validade, embalagem, rotulagem, 

excipientes e veículo, devendo sempre ser identificado por nome comercial ou marca. 

Ainda conforme a ANVISA, os medicamentos genéricos e similares podem ser 

considerados semelhantes ao medicamento de referência. Para o registro de ambos os 

medicamentos, genérico e similar, há obrigatoriedade de apresentação dos estudos de 

biodisponibilidade relativa e equivalência farmacêutica. 

É importante lembrar que o medicamento genérico teve a obrigatoriedade dos testes de 

bioequivalência desde a sua criação, mas o Similar foi exigido apenas a partir do ano de 2003. 

O medicamento Similar possui nome comercial ou marca, enquanto o medicamento Genérico 
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possui a denominação genérica do princípio ativo, não possui, portanto, nome comercial 

(ANVISA 2013).  

 

2.2 ANÁLISE TÉRMICA 

 

É um termo utilizado para definir um grupo de técnicas em que a propriedade física de 

uma substância ou de seus produtos de reação é medida em função da temperatura ou do 

tempo, enquanto esta substância é submetida a um programa controlado de temperatura 

(MACKENZIE, 1984). Esta definição é adotada pela International Confederation for Thermal 

Analysis and Calorimetry (ICTAC). 

Com o passar dos anos, o desenvolvimento da instrumentação termoanalítica tem se 

caracterizado com a combinação de métodos térmicos com outros métodos clássicos de 

análise, ou seja, a técnica pode ser acoplada ou simultânea. Esta é caracterizada pela aplicação 

de duas ou mais técnicas na mesma amostra ao mesmo tempo e aquela é a aplicação de duas 

ou mais técnicas na mesma amostra, quando os dois instrumentos envolvidos estão 

conectados através de uma interface. Esta combinação de métodos permitiu obter aumento nas 

informações fornecidas pelos métodos em questão (M. IONASHIRO E I. GIOLITO). 

Portanto, a instrumentação termoanalítica consiste em controlar, processar e registrar os 

dados através de microprocessadores adequadamente programados. Com isso, novos 

equipamentos de análise térmica têm sido desenvolvidos permitindo, assim, a utilização de 

técnicas simultâneas como, por exemplo, TG e DSC, aplicadas à mesma amostra, avaliando 

variações de massa e aspectos energéticos. As medidas simultâneas são utilizadas, 

principalmente, para o estudo de materiais poliméricos e de estabilidade de produtos químicos 

(OZAWA, 2000; CHENG ET AL., 2000). 

A análise térmica pode ser aplicada na estabilidade térmica e caracterização de 

materiais, mecanismos e cinética de decomposição térmica (determinar a vida útil de 

produtos), otimização das condições de síntese de novos materiais, determinação do grau de 

pureza ou composição de algumas misturas, desenvolvimento de métodos termoanalíticos de 

análise, determinação dos teores de cinzas, oxidação térmica, diagrama de fases, determinação 

de calor específico, dentre outros. 

A análise térmica possui a vantagem de usar uma pequena quantidade de amostra (com 

unidades de miligramas), fácil preparação da amostra, resposta rápida, além de uma variedade 
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de resultados em um único gráfico e pode ser aplicada em áreas, tais como: alimentícia, 

farmacêuticas, petroquímica, polímeros, dentre outras.  

O método de análise, resumidamente, consiste em colocar uma amostra em um 

ambiente no qual é possível observar, direta ou indiretamente, uma modificação em função da 

temperatura e do tempo. As mudanças ocorridas na amostra serão monitoradas por um 

transdutor apropriado, que conduz um sinal elétrico análogo à mudança física ou química. 

Este sinal é ampliado eletronicamente e aplicado ao dispositivo de leitura e registro 

(MALEIXO, 2002). 

 

As técnicas de análise térmica mais utilizadas são (MALEIXO, 2002): 

 

 Termogravimetria (TG), que mede a perda ou o ganho de massa de uma substância em 

função da temperatura. 

 Termogravimetria Derivada (DTG), que fornece a velocidade de perda de massa em 

função da temperatura ou do tempo. 

 Calorimetria exploratória diferencial (DSC) que mede a quantidade de energia 

envolvida nos processos físicos ou químicos de uma amostra que é submetida a um 

programa de temperatura controlada juntamente com um material de referência 

termicamente inerte. 

 Análise térmica diferencial (DTA), que mede a variação de temperatura de uma 

amostra em relação a uma referência quando esta é submetida a uma programação de 

aquecimento ou resfriamento controlado. 

 

Sendo assim, os métodos tradicionais de análise térmica são usados para estudar a 

variação da massa do composto e os efeitos de entalpia. No entanto, os gases liberados da 

decomposição térmica de um dado material não podem ser separados e nem tão pouco 

detectados diretamente por estes métodos. Neste caso, o sistema deve ser acoplado a outros 

sistemas para identificação destes produtos (DOLLIMORE et al., 1984; FLYNN, 1992; 

MOTHÉ, AZEVEDO, 2002; FERNÁNDEZ, SÁNCHES, 2003; FARIAS et al., 2002).  

É importante observar que, segundo Wendlant (1986), existem três critérios que 

devem ser seguidos para uma técnica ser aceita como termoanalítica, quais sejam:  

 

 Uma propriedade física deve ser medida;  
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 A medida deve ser expressa, direta ou indiretamente em função da temperatura ou do 

tempo;  

 A medida deve ser feita utilizando um programa de temperatura controlada. 

 

Além disso, a termogravimetria pode ser utilizada como uma técnica para síntese de 

novas substâncias, uma vez que durante a termodecomposição da amostra ocorre à formação 

de produtos intermediários. Portanto, existem vários fatores que podem influenciar nos 

resultados das análises (precisão e exatidão), são eles fatores instrumentais (razão de 

aquecimento, atmosfera do forno, composição do porta-amostra (platina, alumina, aluminium, 

etc), geometria do porta-amostra e características da amostra (natureza e quantidade da 

amostra, empacotamento, condutividade térmica, granulometria etc) (WENDLAND, 1986).  

Sendo assim, a termogravimetria é aplicada na verificação da estabilidade térmica da 

substância, definição da estequiometria, determinação da composição e estabilidade térmica 

dos compostos intermediários, determinação dos parâmetros cinéticos de reação e 

cristalização, umidade da amostra (detecta até 0,5% de umidade), diagrama de fases, 

transições vítreas e fusão (IONASHIRO E GIOLITO, 2005).  Além disso, Vogel (2002) 

também acrescenta que a termogravimetria pode ser aplicada em determinação da pureza e da 

estabilidade térmica de padrões primários e padrões secundários, investigação das 

temperaturas corretas de secagem e forma de pesagem para análise gravimétrica, aplicação 

direta em problemas analíticos (termogravimétrica automática) e determinação da composição 

de misturas complexas.  

A Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC), segundo a ICTAC, pode ser definida 

como uma técnica que mede as temperaturas e o fluxo de calor associado com as transições 

dos materiais em função da temperatura e do tempo. 

É um método rápido que permite obter dados confiáveis sobre a compatibilidade entre 

os componentes da formulação química por meio das variações nos picos de temperaturas 

endotérmicos e/ou exotérmicos ou valores relevantes nos valores de entalpia, onde o fármaco 

é aquecido e os seus eventos térmicos são monitorados em função do tempo ou da 

temperatura, enquanto a temperatura é programada em uma atmosfera especificada. Com isso, 

a temperatura e a energia associada com os eventos, como a fusão, oxidação e reações de 

redução, transição vítrea, ebulição, sublimação, decomposição, cristalização podem ser 

avaliados (WENDLANDT, 1986; GIRON, 1995). 
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Esta técnica (DSC) divide-se em (HOHNE, HEMMINGER E FLAMMERSHEIM, 

2003): 

 

 Compensação de potência: A amostra e a referência são aquecidas individualmente e o 

controle de temperatura é feito através de dois sistemas. O primeiro controla a 

temperatura média entre a amostra e a referência, de forma que o aquecimento ou 

resfriamento possa ser feito a velocidade controlada. Já o segundo garante que se 

houver diferença de temperatura entre a amostra e a referência, devido absorção ou 

perda de calor, a potência nos aquecedores individuais é ajustada de forma a restaurar 

o equilíbrio. 

 Fluxo de calor: A amostra e a referência são aquecidas por uma única fonte e a 

temperatura de ambas é medida por termopares em contato com cada uma delas 

individualmente. 

 

A técnica termoanalítica DSC apresenta com principais vantagens a análise rápida, fácil 

preparo da amostra, é aplicada para sólidos e líquidos, larga faixa de temperatura e a 

realização de medidas quantitativas. Porém, ela apresenta como fatores negativos a redução 

da sensibilidade quando a linha base está em inclinação ou curvatura, para aumentarmos a 

sensibilidade é necessário aumentar as razões de aquecimento e, com isso, diminuirmos a 

resolução e também o fato de algumas transições observadas serem complexas e apresentarem 

dificuldades para interpretação (HOHNE, HEMMINGER E FLAMMERSHEIM, 2003). 

É importante ressaltar que fatores como quantidade de amostra, tamanho da partícula, 

efeito do diluente, condutividade térmica e capacidade térmica afetam o resultado das curvas 

DSC (HOHNE, HEMMINGER E FLAMMERSHEIM, 2003). 

 

2.3 CINÉTICA 

 
Fusão, recristalização e decomposição térmica são processos que ocorrem quando as 

substâncias são submetidas a tratamentos térmicos e, em todos estes processos fica clara o 

aumento de defeitos na rede cristalina (BROWN 2001). 

Nas reações de decomposição térmica dos sólidos os constituintes que pertencem a rede 

cristalina, ao sofrerem tratamentos térmicos, desfazem-se e dão origem a novas substâncias. 

Estas transformações podem ocorrer mesmo abaixo do ponto de fusão normal do sólido, e 
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mesmo que as equações químicas que as descrevem sejam simples, frequentemente ocorrem 

estágios intermediários, o que requer bastante atenção na aplicação cinética (BROWN 2001). 

Nos últimos anos, técnicas termogravimétricas tem sido aplicadas no estudo cinético de 

decomposição de sólidos, em várias áreas, incluindo a área farmacêutica. Portanto, o 

conhecimento da cinética e do provável mecanismo das reações de decomposição térmica de 

sólidos, como por exemplo, na determinação da energia de ativação, constitui-se em uma 

importante ferramenta de determinação de parâmetros cinéticos (BROWN 2001).  

O estudo de decomposição térmica de sólidos é realizado em etapas, sendo a primeira 

relacionada ao isolamento, identificação dos compostos intermediários e produtos finais da 

reação. Em seguida, a determinação das constantes da velocidade e por fim, a determinação 

dos parâmetros cinéticos que caracterizam as reações de decomposição térmica (BROWN 

2001 E BRAGA 1989). 

O desenvolvimento de uma reação de decomposição térmica de sólidos depende de 

fatores internos e externos.  Segundo Pysiak e colaboradores (1989), os fatores internos são os 

conteúdos energéticos dos reagentes e dos produtos da reação, energia de ativação do 

processo, defeitos na rede cristalina e estado de dispersão dos reagentes. Já os fatores 

externos, conforme Galwey, 1967, Pysiak et al., 1984, são temperatura, tipo de porta amostra, 

compactação da amostra, presença de aditivos e de catalisadores, razão de aquecimento, 

pressão e composição da fase gasosa. 

Granulometria da amostra, temperatura, tempo de reação, pressão, composição do 

produto gasoso, razão de aquecimento são fatores que podem ser controlados. 

Sabendo que a velocidade de reação é função dos parâmetros que descrevem as 

condições do experimento, tem-se que o estudo cinético visa, principalmente, encontrar a 

expressão analítica correspondente ao sistema que está sendo estudado. 

Na análise térmica são estudadas as equações heterogêneas (BROWN, 2001 E BRAGA 

1989). Fazer a classificação das reações em heterogêneas é um processo complexo e fornece 

poucas informações com relação à natureza física. Uma classificação mais adequada pode ser 

dada do ponto de vista do mecanismo do processo. 

As principais reações que podem ser determinadas por TG são: 

 

)()()( gSs CBA +→                                                                                                           

(1) 

)()()( SgS CBA →+                                                                                                          (2) 
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)()()()( gSSS DCBA +→+                                                                                                (3) 

 

A reação (1) é a mais fácil de ser estudada experimentalmente, visto que a fração 

decomposta (α) pode ser determinada em função da perda de massa do reagente e por 

expressões matemáticas mais simples. 

 

2.3.1 Análise Cinética do sistema 

 

Nas medidas termogravimétricas, a velocidade da reação é definida em função da fração 

decomposta (α), que corresponde a relação da perda de massa no tempo t, ou na temperatura T 

e a perda de massa total para um dado estágio de reação, conforme a equação 4 (FREEMAN 

et. al., 1958).  

 

∞
−
−

=
mm
mm t

0

0α                                                                                                                             (4) 

Onde: 

 

 om  = massa inicial da amostra; 

 tm = massa da amostra no tempo, t, ou na temperatura, T; 

 ∞m = massa da amostra no final do estágio em estudo. 

 

No tratamento assume-se que (α) representa uma única etapa de decomposição. Como já 

falado acima, o processo de decomposição térmica de sólidos é bastante complicado, não há, 

portanto uma única equação que descreva todos os casos. Em função disso, seguem-se duas 

linhas de tratamentos teóricos da decomposição: isotérmico e não isotérmico, cujos processos 

são controlados por nucleação, por mecanismos de difusão e por reações limítrofes, os quais 

incluem aspectos geométricos e físico-químicos (YOSHIDA, 1993). 

 

 

2.3.2 Método Isotérmico ou Estático 

 

Neste método obtém-se como resultado curvas cinéticas que ilustram a relação entre a 

fração decomposta (α) e o tempo (t). Ele apresenta os princípios: 
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 Reação à temperatura constante; 

 Determinação da equação da velocidade para o curso da reação; 

 Determinação da dependência da constante de velocidade em relação à temperatura T 

medidas a várias temperaturas sobre condições estáticas. 

 

O estudo da cinética de reações de decomposição térmica de sólidos, neste método, é 

fundamentado na equação (5): 

 

( ) ( )αα fTk
dt
dV ==                                                                                                                  (5) 

 

Onde: 

 

 t = Tempo de reação; 

 T = Temperatura da amostra. 

 

A função ( )αf  é determinada experimentalmente e indica o provável mecanismo 

através do qual a reação de decomposição térmica se processa. Desenvolvendo a equação (5), 

encontramos: 

 

( ) ( ) ( ) ( ) ( ) ( )∫∫ =∴==∴=
t

dtTk
f
ddtTk

dt
d

f
dfTk

dt
d

00

α

α
αα

α
ααα                                                   (6) 

 

Fazendo, 

 

( ) ( )∫=
α

α
αα

0 f
dg                                                                                                                           (7) 

( ) ktg =α                                                                                                                                   (8) 

 

Esta função descreve a constante de velocidade da reação em relação a temperatura e 

usualmente é descrita pela lei de Arrhenius. Ela é aceita tanto para reações homogêneas 

quanto para heterogêneas. Sendo assim, para distinguir as reações em homogêneas e 
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heterogêneas no estado sólido, os parâmetros cinéticos devem ser designados como aparentes, 

portanto, quando se tratar de reações heterogêneas o fator pré exponencial (A), deve ser 

chamado de fator pré exponencial e a energia de ativação (Ea) deve ser chamada de energia de 

ativação aparente. 

Cada curva deve ser tratada separadamente e isso é necessário para a determinação dos 

coeficientes de regressão linear de cada equação. O modelo que se aplica é aquele que 

apresentar o menor desvio padrão e o maior coeficiente de correlação linear entre os valores 

experimentais e calculados de ( )αg , como também um valor aceitável para a energia. 

Quando determinado o modelo que mais se aplica ao estudo de ( )αg , deve-se realizar a 

repetição do ensaio em diferentes temperaturas que permita que se calcule a energia de 

ativação e o fator pré exponencial através da equação de Arrhenius na forma linearizada, onde 

R representa a constante universal dos gases. 

 

RT
E

Ak a−= lnln                                                                                                            (9) 

 

Plotando-se o gráfico de ln K versus 1/T, obtêm-se o fator pré exponencial pelo 

coeficiente linear da reta (lnA) e a energia de ativação aparente (Ea) pelo coeficiente angular 

da reta (-Ea/R). (CONCEIÇÃO et al., 2005). 

A desvantagem deste método relaciona-se com o fato da temperatura constante referir-

se a temperatura do forno e não da amostra, que é o local onde está ocorrendo as reações 

endotérmicas ou exotérmicas. 

 

2.3.3 Método não isotérmico ou Dinâmico 

 

No estudo da cinética de decomposição térmica de sólidos, o método dinâmico através 

da TG se difundiu rapidamente. A partir de 1958, através de Akahira (1958), foram inseridos 

os primeiros conceitos de dinâmica. A partir da década de 60, a técnica tornou-se interessante 

em decorrência dos vários trabalhos publicados. Assim, surgiram os estudos de Borchardt e 

Daniels (1957), Freeman e Carrol (1958), Doyle (1961), Ozawa (1965 e 1970), dentre outros. 

O princípio do método não isotérmico consiste na determinação do grau de 

transformação como uma função do tempo durante um aumento linear de temperatura bem 
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como na obtenção de dados sobre a cinética da reação para uma curva simples em toda faixa 

de temperatura. 

Assim como no método isotérmico, os cálculos cinéticos da termogravimetria dinâmica 

são baseados na equação (5): 

 

( ) ( )αα fTk
dt
dV ==  

  

Em que o valor de ( )Tk , que geralmente aplica-se em intervalos limitados de 

temperatura (Sestak, 1966, Zsakó, 1996), é substituído de acordo com a equação de Arrhenius 

(9), e incluindo-se a razão de aquecimento, tem-se: 

 

( )
dt
Td

=β ,                                                                                                                   (10) 

 

Organizando, 

 

 

 

 

Integrando, temos: 

 

( ) ( ) dTAg
f
d T

RT
Ea

e∫∫
−=

=

==
0

1

0 β
α

α
αα

α

                                                                                                         (11) 

 

A resolução do primeiro termo da equação 11 depende apenas da função ( )αf , o que 

torna a sua resolução simples. No entanto, a integral da exponencial não apresenta solução 

analítica. Diante disto, têm sido proposto vários métodos de aproximação e com isso, a 

resolução dos parâmetros cinéticos. 

Doyle (1961) realizou uma aproximação desta integral e junto com Zsacó (1968) criou 

tabelas para usar nesta equação. Estas tabelas são todas em função da energia de ativação e da 

temperatura. A equação é dada por: 

 

( ) dTA
f
d e RT

Ea−

=
´

βα
α
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( )
RT
E

xp a4567,0315,2log −−=                                                                                   (12) 

 

O método dinâmico apresenta como principais vantagens: 

 

 Determinar a temperatura onset da reação de forma precisa; 

 A cinética pode ser calculada sobre uma faixa inteira de temperatura de uma forma 

contínua; 

 Usa apenas uma amostra. 

 

As desvantagens residem no fato de que, a uma dada temperatura o andamento da 

reação pode ser descrito por muitas equações e também o mecanismo da reação não pode ser, 

geralmente, determinada. 

 

O tratamento matemático das equações cinéticas são classificados em três, são eles: 

 

 Diferencial: Freeman-Carrol é o mais conhecido e têm como base a equação: 

 

T
E

n
W
dt

dW
a

r

1
303,log

log
Δ−=

Δ

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛Δ

2
                                                                                      (13) 

 

Onde: 

rW  = Diferença entre a perda de massa no final do estágio e a perda de massa a uma 

dada temperatura ( ∞W - 0W ). 

Para comprovar a validade desta equação, os autores a aplicaram na decomposição 

térmica do oxalato de cálcio, obtendo bons resultados quando comparados com os dados 

experimentais encontrados na literatura. 

Este método utiliza apenas uma curva para determinar os parâmetros cinéticos e possui 

como principais desvantagens o fato de apresentar dificuldades em se obter valores confiáveis 

para a ordem da reação, ter várias formas de se aplicar a equação, em certos casos, o método 

parece não dar bons resultados mais em razão da própria reação e por último na maioria dos 

casos a equação só parece ser aplicável em porções muito limitada das curvas TG. 



30 

 

 

No método diferencial temos também o Flynn-Wall (1966) que se baseia na perda de 

massa estimada a diferentes razões de aquecimento. 

 

 Aproximado: Baseia-se na equação ( ) ( )xp
R
AE

g a

β
α = no qual o segundo termo da 

equação a integral é aproximada com a inclusão da temperatura do pico da DTG. 
 

A equação de Horowitz-Metzer, escrita abaixo, foi a que mais se destacou. 

 

( )
( ) dTeA

f
d T

RT
Ea

∫∫
−

−=
00 βα

αα

                                                                                                           (14) 

 

Onde a função de ( )αf pode assumir os seguintes valores: 

Quando a ordem da reação for igual a 1: ( ) ( )αα −= 1f . 

Quando a ordem da reação for diferente de 1: ( ) ( )nf αα −= 1 . 

 

 Integral: Este método é o mais usado, isto porque não apresenta a desvantagem da 

dispersão dos dados, que pode impossibilitar ou dificultar a utilização dos métodos 

diferenciais. 

 

Doyle desenvolveu um método para derivar os dados de curvas termogravimétricas 

baseadas na suposição que uma simples curva termogravimétrica dinâmica é equivalente a um 

grande número de curvas isotérmicas. A equação é dada por: 

 

( )αα kf
dt
d

=                                                                                                                             (15) 

 

Na razão de aquecimento β e substituindo a equação de Arrhenius em k e integrando a 

equação anterior encontramos: 

 

( ) dTeA
f
d RT

E
T

T

a ⎟
⎠

⎞
⎜
⎝

⎛ −

∞
∫∫ −=
0

βα
αα

                                                                                                        (16) 
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A função dTe
E
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⎜
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⎛

0

 é introduzida e os valores de ⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

RT
Ep a  são 

calculados para uma faixa de valores experimentais 30/10 ≤≤ RTEa . Quando uma 

aproximação linear é assumida, ou seja: 

 

⎟
⎠
⎞

⎜
⎝
⎛−−≈⎟

⎠
⎞

⎜
⎝
⎛

RT
E

RT
Ep aa 4567,0315,2log                                                                          (17) 

 

Ozawa (1965) propôs um método que determina o valor da energia de ativação, 

independentemente do conhecimento do mecanismo da reação, baseando-se nas várias curvas 

termogravimétricas obtidas a diferentes razões de aquecimento. Portanto, baseando-se em: 

 

B
E

ARxp
a

==−
β

α log)(log)log(                                                                                   (18)    

E na equação de Doyle: 

 

RT
E

xp a4567,0315,2)(log −−=                                                                                     (19) 

 

Obteve-se a equação de Ozawa: 

 

RT
E

Rg
AE aa 4567,0315,2

)(
loglog −−⎥

⎦

⎤
⎢
⎣

⎡
=

α
β                                                                    (20) 

 

Assim, se o valor de α for mantido invariável, um gráfico de log β  versus 1/T deverá 

ser linear, permitindo a determinação da energia de ativação. O valor de Ea pode ser 

encontrado para vários valores de α, escolhendo-se como o valor mais provável a média dos 

resultados verificados. 

Neste sentido, verifica-se que um gráfico de βlog versus 1/T, à uma dada fração de 

massa será representado por uma reta cuja a inclinação fornece como resultado a energia de 

ativação, conforme observado na Figura 1. 
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Figura 1- Gráfico de Ozawa obtido a partir de curvas termogravimétricas registrados com diferentes razões de 
aquecimento (5, 10 e 20 °C min-1) para um dado processo de degradação. 

 
Fonte: Autor, 2014. 

 

Nos casos em que o mecanismo da reação é alterado com o seu desenvolvimento, 

observa-se que o valor de Ea varia significativamente quando o valor de α é modificado. Se a 

função g(α) for também conhecida, o fator pré exponencial poderá ser determinado pelo 

parâmetro linear deste mesmo gráfico. Caso contrário, uma variável θ , denominada tempo de 

conversão, definida pela equação: 

  

)(xp
R

Ea
⎟⎟
⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
=

β
θ                                                                                                               (21) 

 

Substituindo-se essa variável na equação 8, temos: 

 

θα Ag =)(                                                                                                                     (22) 

 

Um gráfico de g(α) versus θ  será linear quando a função escolhida for a correta e sua 

inclinação igual ao fator pré exponencial. 
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2.4 IMPUREZAS 

 

Impurezas em produtos farmacêuticos são indesejadas. Elas podem ser originadas 

depois da síntese, durante o processo de fabricação e/ou armazenamento da droga bem como 

na formulação final do produto. Conforme Gabbot (2007), elas classificam-se em:  

 

 Impurezas orgânicas: Podem surgir durante o processo de fabricação e/ou 

armazenamento da substância. Elas podem ou não serem identificadas; voláteis ou não 

voláteis, e incluem materiais iniciais, formação de produtos, intermediários, produtos 

de degradação, reagentes, ligantes e catalíticos. 

 Impurezas inorgânicas: podem resultar do processo de fabricação. Elas são 

normalmente conhecidas e identificadas e incluem reagentes, ligantes, metais pesados 

e outros resíduos de metais, sais inorgânicos bem como outros materiais (filtros, 

carvão vegetal). 

 

 Os solventes, orgânico ou inorgânico, são usados como veículos na preparação da 

solução ou suspensão na síntese de uma nova substância. Eles são, geralmente, de baixa 

toxicidade e a seleção e controle é realizado usando um guia de solventes residuais. 

(GABBOT 2007). 

 A presença destas impurezas, mesmo em pequenas quantidades, pode influenciar na 

eficácia e segurança dos produtos farmacêuticos. Em geral, de acordo com o ICH (guidelines 

on impurities) o teor de impurezas abaixo de 0,1% não é considerado necessariamente tóxico. 

Porém, em todos os casos, impurezas devem ser qualificadas e determinadas. (GABBOT 

2007). 

 

2.5 PUREZA E DSC 

 

Inicialmente, quando uma amostra é aquecida lentamente através da região de fusão do 

DSC, o perfil do pico pode ser usado para determinar o grau de pureza da substância. Se esta 

estiver relacionada a impurezas orgânicas e formar uma mistura eutética com a substância em 

estudo. Neste caso, temos de conhecer a massa molar da substância e esta apresentar impureza 

inferior a 2,5% (GABBOT 2007). 
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Este método não se aplica a misturas que apresentam interação sólido-líquido, 

transformações polimórficas e impurezas que formam mistura não eutética. Outras impurezas, 

que não formam uma mistura eutética e interagem com a substância não devem ser levadas 

em consideração neste cálculo e precisa ser avaliada separadamente. (GABBOT 2007) 

Para realizar o estudo da pureza dos fármacos, iremos usar a técnica de DSC 

(Calorimetria Exploratória Diferencial) a partir da equação de Van’t Hoff. (GABBOT 2007)  

  

2.5.1 Equação de Van’t Hoff 

 

A avaliação de pureza por DSC pode ser realizada qualitativamente, apenas observando 

a presença de eventos térmicos característicos de fármacos, ou quantitativamente usando a 

equação de Van’t Hoff. 

Na avaliação quantitativa de pureza, usando a equação de Van’t Hoff, tem-se que 

quanto maior a concentração das impurezas na amostra menor o ponto de fusão e, 

consequentemente, mais larga será a faixa de fusão. 

Esta teoria é baseada na observação de que uma pequena quantidade de impureza causa 

um alargamento do pico de fusão. Ou seja, quanto maior a quantidade de impureza menor o 

tamanho do pico e maior o alargamento do mesmo. A Figura 2 demonstra como as impurezas 

influenciam no formato do pico.  

 

 Figura 2- Influência das impurezas no formato do pico. 

 
Fonte: Principles and applications of thermal analysis, Paul Gabbot (2007,pg. 317) 
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De acordo com a Figura 2, tem-se que o pico bem definido, isto é simétrico, é o que não 

apresenta impureza, ele é o resultado da análise de uma amostra padrão. Já o segundo pico, 

apresenta 0,3 % de impureza e nele já é observado um alargamento da temperatura de fusão e 

uma diminuição no fluxo de calor. Por fim, o terceiro e último pico, apresenta um teor de 

impureza de 1,3% e um pico pouco definido e com uma ampla faixa de fusão. 

 

A equação de Van’t Hoff é dada por: 

 

FH
XRTTT
f

12
2

0
0 Δ
=−                                                                                                                 (23) 

  

Onde: 

 

T e T0: Temperatura absoluta da fusão da substância pura e da substância com impurezas (em 

Kelvin, K); 

∆Hf: Entalpia molar da fusão (J mol–1); 

X2: Fração molar correspondente a T0; 

R: Constante Universal dos Gases (8,3143 J K–1 mol–1); 

F: Fração fundida de impurezas. 

 

Esta equação 23 descreve a relação linear entre temperatura de fusão das impurezas (T0) 

e fração molar das impurezas. 

A determinação da pureza por DSC é explicada pela teoria da não linearidade, ou seja, a 

área onde normalmente é iniciado o evento é decorrente da fusão das impurezas, justificando 

um processo não linear. 

O evento de fusão corresponde à porção endotérmica da curva DSC que se afasta da 

linha base, retornando posteriormente à mesma. A temperatura de fusão é obtida pelo início 

extrapolado da curva, sendo definida pelo ponto de intersecção da tangente com o ponto 

máximo de inclinação, do lado principal do pico com a linha base extrapolada. 
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3 MEDICAMENTOS UTILIZADOS 

 

3.1 ÁCIDO ACETIL SALICÍLICO 

 
 É utilizado como analgésico, antipirético, anti-inflamatório não esteróide, antiagregante 

plaquetário, bem como, para alívio de enxaqueca e em cardiopatia isquêmica. 

Segundo a farmacopéia brasileira, é um pó cristalino branco ou cristais incolores, 

geralmente inodoro. Possui ponto de fusão em torno de 143°C é pouco solúvel em água e 

muito solúvel em etanol e solúvel em éter etílico (FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 2010). 

Possui fórmula química C9H8O4. A Figura 3 mostra a fórmula estrutural do ácido acetil 

salicílico. 

 
Figura 3- Estrutura Química do AAS 

 
Fonte: Farmacopéia Brasileira, 2010. 

 

O AAS, ácido 2-(acetoxi) benzóico é um fármaco antiplaquetário e analgésico. É 

absorvido em sua forma inalterada e sofre rápida hidrolise em ácido acético e salicilato por 

esterases presentes nos tecidos e no sangue.  

O AAS é extremamente efetivo na redução da dor de intensidade leve a moderada, por 

intermédio de seus efeitos sobre a inflamação e pelo fato de inibir provavelmente os estímulos 

dolorosos em um local subcortical. 

O AAS diminui a incidência de ataques isquêmicos transitórios, da angina instável, da 

trombose da artéria coronária com infarto do miocárdio e da trombose após enxerto da artéria 

coronária (KATZUNG, 2007, p.519).  

  

3.2 PARACETAMOL 

 

O paracetamol (acetominofeno; N-acetil-p-aminofenol) é uma alternativa eficaz ao AAS 

como um analgésico antipirético, entretanto seus efeitos anti inflamatórios são muito fracos. 

Embora seja indicado para o alívio da dor em pacientes com osteoartrite não inflamatória, o 
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paracetamol não é um substituto adequado para o AAS ou para outras condições crônicas 

como artrite reumatóide.  (BRUNTON, 2010, p.445-446). Possui a estrutura química: 

 
Figura 4- Estrutura Química do Paracetamol 

 
Fonte: Farmacopéia Brasileira, 2010. 

 

O paracetamol ingerido em doses terapêuticas únicas ou repetidas não tem efeito sobre 

os sistemas cardiovascular e respiratório, sobre as plaquetas ou sobre a coagulação. Não há 

alterações ácido-básicas bem como efeitos uricosúricos, e o fármaco não produz a irritação, 

erosão ou sangramentos gástricos que podem ocorrer após a administração de salicililatos. 

O paracetamol oral possui excelente biodisponibilidade e cerca de 90 a 100% podem ser 

recuperados na urina no primeiro dia de uso terapêutico, principalmente após a conjugação 

hepática do ácido glicurônico (cerca de 60%), ácido sulfúrico (cerca de 35%) e cisteína (cerca 

de 3%); metabólitos hidroxilados e desacetilados já foram detectados em pequenas 

quantidades. As crianças têm menor capacidade de glicuronidação de fármacos quando 

comparados aos adultos.  

A sobredose deste medicamento constitui emergência médica, pois ocorre lesão 

hepática grave em 90% dos pacientes com concentrações plasmáticas de paracatemol > 300 

µg mL-1 em 4 horas ou 45 µg mL-1 em 15 horas após a ingestão do fármaco. O diagnóstico e 

tratamento precoces da overdose deste medicamento são essenciais para otimizar o desfecho. 

Dos pacientes envenenados que não recebem tratamento específico, talvez 10% desenvolvam 

lesão hepática grave; destes, 10 a 20% posteriormente morrem de insuficiência hepática a 

despeito dos cuidados intensivos de suporte. O carvão ativado, quando dado até 4 horas após 

a ingestão, diminui a absorção deste medicamento em 50 a 90% (BRUNTON, 2010, p. 445-

446). 

  

3.3 CAPTOPRIL 

 

Conforme a Farmacopéia Brasileira, é um pó cristalino branco ou quase branco, é 

solúvel em água e facilmente solúvel em metanol e cloreto de metileno, bem com em soluções 

diluídas de hidróxidos alcalinos. Possui ponto de fusão na faixa de 105 a 108 °C. Contém no 
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mínimo 90,0% e, no máximo, 110,0% da quantidade declarada de C9H15NO3S 

(FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 2010). A Figura 5 apresenta a fórmula estrutural: 

 
Figura 5- Estrutura Química do Captopril 

 
Fonte: Farmacopéia Brasileira, 2010. 

 

O Captopril (S)-1-(Mercapto-2-metil propanoil) –L Prolina inibe e a enzima conversora, 

a peptidil dipeptidase, que hidrolisam a angiotensina I em angiotensina II e inativa a 

bradicinina. A atividade hipotensora deste fármaco resulta da ação inibitória sobre o sistema 

renina angiotensina e ação estimulante sobre o sistema calicreínacinina. (KATZUNG, 2007, 

p.159).   

O medicamento administrado por via oral sofre rápida absorção e apresenta uma 

biodisponibilidade de 75%. As concentrações máximas no plasma são observadas em 1 hora, 

e o fármaco é depurado com meia vida de cerca de 2 horas. A maior parte do fármaco é 

eliminada na urina, 40 a 50% na forma de captopril, e o restante na forma de dímeros de 

dissulfeto de captopril e dissulfetos de captopril-cisteína. A dose oral de captopril varia de 

6,25 a 150 mg, duas ou três vezes/dia apropriadas ao início da terapia para a insuficiência 

cardíaca e hipertensão, respectivamente. A maioria dos pacientes não deve receber doses 

diárias superiores a 150 mg. Como o alimento diminui a biodisponibilidade oral do captopril 

em 25 a 30%, o fármaco deve ser administrado 1 hora antes das refeições (BRUNTON, 2010, 

p. 520). 

 
3.4 HIDROCLOROTIAZIDA 

 

É solúvel em acetona e em soluções diluídas de hidróxidos alcalinos, pouco solúvel em 

etanol e muito pouco solúvel em água. Possui faixa de fusão 266 °C a 270 °C, com 

decomposição. Sua fórmula química é a 6-cloro-3,4-dihidro-7-sulfonamida-2H-, 2,4-

benzotiadiaminal, 1dióxido (2). É um pó cristalino branco ou quase branco, é inodoro e possui 

fórmula estrutural (FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 2010): 
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Figura 6- Estrutura Química da Hidroclorotiazida 
 

 
Fonte: Farmacopéia Brasileira, 2010. 

 

Contém no mínimo 93,0% e no máximo 107,0% da quantidade declarada de 

C7H8ClN3O4S2 (FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 2010).  

A hidroclorotiazida faz parte dos diuréticos tiazídico. Quando é utilizado como único 

agente anti-hipertensivo (monoterapia), faz-se necessário considerar a sua curva de dose-

resposta para baixar a pressão arterial em pacientes com hipertensão. Em muitos pacientes, 

são obtidos efeitos hipertensivos com doses de apenas 12,5 mg de hidroclorotiazida 

diariamente. Além disso, quando usados como monoterapia, a dose diária máxima não deve 

exceder 25 mg. Embora se possa obter maior diurese com doses mais altas, a administração 

de doses mais altas geralmente não é mais eficaz nos pacientes com função renal normal. 

Essas doses de hidroclorotiazida não estão no ápice da curva de dose-resposta para os efeitos 

adversos, como a perda de K+ e inibição da excreção de ácido úrico ressaltando a importância 

das relações de dose-resposta para os efeitos tanto benéficos quanto adversos. A maioria dos 

pacientes responde aos diuréticos tiazídicos com redução de pressão arterial em cerca de 

quatro semanas, embora uma minoria não consiga uma redução máxima da pressão arterial 

durante um período de até doze semanas. Não existe maneira de prever a resposta hipertensiva 

com base na duração ou da gravidade da hipertensão em determinado paciente, embora seja 

pouco provável que os diuréticos sejam efetivos como monoterapia em pacientes com 

hipertensão do estágio 2. Como o efeito dos diuréticos é aditivo com o de outros agentes anti-

hipertensivos, os esquemas de combinação que incluem esses diuréticos são comuns e 

racionais (BRUNTON, 2010, p. 544-546).  

 

 

3.5 MEBENDAZOL 

 

O mebendazol, éster metílico do ácido (5-benzoil-1 H-2-benzimidazolil) carbâmico é 

um anti helmíntico que faz parte dos benzimidazólicos e possui a fórmula estrutural 

representada na Figura 7 (FARMACOPÉIA BRASILEIRA, 2010). 
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Figura 7- Estrutura Química do Mebendazol 

 
Fonte: Farmacopéia Brasileira, 2010. 

 

 

O mebendazol é altamente eficaz no tratamento das principais infecções causadas por 

ascaridíase, enterobíase, tricuríase e ancilostomíase como também nas infecções humanas 

causadas por nematódios menos comuns. Este fármaco é ativo contra as formas larvária e 

adulta dos nematódios, bem como atuam como ovicidas nas infecções por Ascaris e Trichuris. 

A imobilização e a morte dos parasitas gastro intestinais suscetíveis ocorrem lentamente, e 

sua eliminação do trato gastro intestinal pode não ser completa até vários dias depois do 

tratamento. As preparações em comprimidos de mebendazol têm absorção reduzida e 

variável, e as concentrações plasmáticas são baixas. A reduzida biodisponibilidade sistêmica 

(22%) do mebendazol é atribuída a uma combinação de absorção insatisfatória e rápido 

metabolismo durante a primeira passagem pelo fígado. Este fármaco tem ligação de 95% às 

proteínas plasmáticas, sendo metabolizado em sua maior parte. Os principais metabólitos 

apresentam taxas mais lentas de depuração que o mebendazol e aparentemente são inativos. 

Os conjugados do mebendazol e seus metabólitos foram encontrados na bile, mas quantidades 

pequenas do fármaco inalterado aparecem na urina (BRUNTON, 2010, P.698-699).  

Quanto as características do mebendazol temos que, conforme a Farmacopeia Brasileira, este 

fármaco é um pó fino branco a ligeiramente amarelo e inodoro. É praticamente insolúvel em 

água, clorofórmio, cloreto de metileno, etanol e éter etílico. Possui solubilidade em ácido 

fórmico e praticamente insolúvel em ácidos minerais.  Ele Contém no mínimo 98% e no 

máximo 102,0% de C16H13N3O3 em relação à substância dessecada (FARMACOPÉIA 

BRASILEIRA 2010). 

.
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4 ESTADO DA ARTE 

 

Gupchup et al., (1992) fez uso da análise térmica e espectrômetro de massa para estudar 

o comportamento da aspirina na presença dos excipientes (medicamentos) e na presença e 

ausência da mistura. Por TG foi investigada a degradação da aspirina na ausência de misturas. 

A aspirina em forma de medicamentos mostrou estabilidade com o aumento do excipiente 

amido de milho. O comportamento da aspirina em medicamentos com várias concentrações 

de amido, ambos antes e depois de expor a um ambiente aquoso. Neste estudo ficou 

demonstrado que a análise térmica junto com a espectrometria de massa possibilita prever o 

comportamento do princípio ativo nas misturas farmacêuticas. 

Cavalheiro et al., (1995) estudou a influência de fatores experimentais nos resultados 

termogravimétricos. Ele objetivou mostrar como alguns fatores controláveis pelo operador 

podem afetar um experimento e também a importância de se fixar variáveis na obtenção de 

dados reprodutíveis. Neste experimento foi utilizado o padrão oxalato de cálcio e a escolha é 

devida ele apresentar etapas de decomposição bem conhecidas. Ficou concluído que se deve 

ter cuidado com razões de aquecimento escolhidas, pois se forem muito altas deslocam as 

perdas de massa para temperaturas maiores; maiores massas de amostra deslocam as 

transições para temperaturas mais elevadas; aumento de fluxo de gás de arraste promove 

deslocamento das transições para menores temperaturas; amostras mais adensadas se 

decompõem com maior dificuldade, elevando as temperaturas de perda de massa e por fim, a 

atmosfera do forno pode retardar transições, quando o gás de arraste tem como componente, 

um ou mais gases, que sejam iguais aos produtos de decomposição da amostra. 

 Ribeiro et al., (1996) estudaram o decomposição térmica da aspirina no ar e em fluxo de 

ar seco através das técnicas TG-DTG, DSC, NMR, espectro de absorção por infravermelho e 

cromatografia de camada. Foi possível identificar alguns componentes detectados na primeira 

perda de massa das curvas TG-DTA e encontrar um suposto mecanismo de decomposição 

térmica. 

 Macedo et al., (1997) estudou a aplicação da termogravimetria no controle de qualidade 

do mebendazol. Ele realizou o estudo comparativo de mebendazol puro e na forma de 

misturas binárias e ternárias. Através da técnica termogravimétrica eles verificaram que 

amido e lactose apresentam baixa estabilidade térmica; O mebendazol puro é mais estável que 

em forma de comprimidos apresentando três perdas de massa enquanto na forma de 

comprimido, verifica-se um total de cinco perdas de massa. Os pesquisadores concluíram 
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também que a baixa estabilidade do amido contribuiu para diminuição da estabilidade do 

mebendazol na segunda e terceira perda de massa; Além disso, estearato de magnésio com 

mebendazol mostrou baixa estabilidade na primeira decomposição quando comparada com as 

misturas binárias: amido-mebendazol e lactose-mebendazol. A mistura binária mais estável 

foi a de polivinil pirrolidona (PVP) e mebendazol. Por fim, as misturas ternárias 

mebendazol+amido+lactose e mebendazol+lactose+PVP mostraram baixa estabilidade na 

primeira etapa quando comparado com outras misturas. 

 Macêdo et al., (2000) realizaram o estudo comparativo de medicamentos de 

hidroclorotiazida genérico e observou que a hidroclorotiazida sofre decomposição a 

temperatura de 313,6 °C, o medicamento A (que contém 22,73% hidroclorotiazida,43,63% 

amido, 24,64% lactose, 3,82% PVP, 2,28% explocel, 2,00% talco e 1,00% de estearato de 

magnésio) sofre decomposição a temperatura 210,6 °C, o B 265,8 °C e o C 215,2 °C. Os 

medicamentos B e C foram obtidos em farmácias locais, ambas sem uma fórmula descrita.  

Estes resultados permitiram observar que a estabilidade térmica da hidroclorotiazida é menor 

quando em comprimidos.  

 A curva termogravimétrica das misturas binárias mostrou que os excipientes lactose 

(236,7 °C) e amido (300,4 °C) foram responsáveis pela redução na temperatura inicial da 

decomposição do medicamento A. 

 Long et al., (2001) estudou a cinética e o decomposição térmica do Ácido Acetil 

Salicílico. Foi observado que tanto a termogravimetria (TG) quanto a calorimetria 

exploratória diferencial (DSC) mostrou que a decomposição do AAS ocorre em duas etapas. 

Na primeira etapa da decomposição a polimerização da forma I resulta na formação do ácido 

acético e oligômeros de I; a segunda etapa envolve a ciclização dos oligômeros lineares que 

leva a formação de mais ácido acético e oligômeros cíclicos de I. Quanto a cinética, foi usado 

o modelo análise de cinética livre e este permitiu determinar a energia de ativação global da 

decomposição térmica e estimar a vida útil da forma I. 

  Huang et al., (2001) realizou um estudo térmico do captopril utilizando as técnicas TG-

DTA, ambas em condições isotérmicas e não isotérmicas, objetivando investigar a 

decomposição térmica do captopril no estado sólido. Baseado na ordem da reação eles 

identificaram o mecanismo da reação. Os modelos usados foram Avrami-Erofeev, Arrhenius 

e Freeman e Carol. Foram usadas também as técnicas FTIR, difração de raios X e 

microscopia eletrônica de varredura. Os pesquisadores realizaram o estudo termoanalítico do 

captopril e verificaram que o fármaco sofreu decomposição térmica entre 160 e 450 °C. Os 
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pesquisadores observaram que ficou uma quantidade pequena de resíduo constituído de 

material carbonizado. 

 Beninca et al., (2005) realizou o estudo, caracterização e determinação do grau de 

pureza de amostras comerciais de sacarina. Para isso, ele usou as técnicas termoanalíticas TG 

e DSC. Os autores obtiveram curvas TG, DTG, e DSC num equipamento que opera nos 

modos TG e DSC simultaneamente. As curvas das amostras tiveram comportamento muito 

similar. Para determinação do grau de pureza das amostras, e constante de célula do 

equipamento, foi utilizada a equação de Van’t Hoff. Os resultados mostraram que com as 

técnicas utilizadas foi possível encontrar valores próximos aos do certificado enviado pelos 

fornecedores da sacarina. O estudo mostrou que os pontos de fusão citados nos certificados de 

qualidade não correspondem ao da sacarina sódica, mas sim da sacarina ácida, a qual não é 

comercializada por esta ser de menor solubilidade que as demais. 

 Rodrigues et al., (2005) em seus estudos aplicaram técnicas termoanalíticas na 

caracterização, determinação de pureza e cinética de degradação da substância Zidovudina. 

Foram utilizadas as seguintes técnicas: Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) para 

caracterização termoanalítica, determinação do ponto de fusão e da pureza da zidovudina e a 

Termogravimetria para caracterização termoanalítica e estudo cinético isotérmico de 

decomposição. Os resultados apontaram que a técnica do DSC permitiu identificar a 

zidovudina, fornecendo dados quantitativos sobre sua pureza. Os autores ressaltaram que essa 

técnica é considerada rápida e confiável na determinação da pureza em sistemas nos quais a 

fusão não é acompanhada da decomposição do material. Apesar da termogravimetria não 

substituir os estudos de estabilidade que são utilizados comumente, essa técnica mostrou uma 

evidente alternativa para a área farmacêutica, uma vez que, a mesma se mostrou simples e 

rápida quando comparada com onerosos estudos de estabilidade. 

 Bazzo & Silva (2005) realizou o estudo termoanalítico do captopril e das formulações 

através da TG e da DSC. Através das curvas DSC foi observado que não houve interação 

entre os fármacos e os excipientes lactose, celulose microcristalina, croscarmelose sódica, 

aerosil e talco. Também não foram observadas alterações na cristalinidade do fármaco 

decorrente de compressão e revestimento. A TG foi utilizada no estudo cinético de 

degradação do captopril e dos comprimidos. Os parâmetros cinéticos foram determinados 

através do método Ozawa. Os resultados indicaram que não houve alteração da estabilidade 

do captopril na forma de comprimido. O equipamento TG usado foi TGA-50 da Shimadzu, 

razões de aquecimento foram 2,5; 5; 10; 20 e 40 °C min-1, da temperatura ambiente até 650 
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°C; atmosfera oxidativa de ar com vazão de 50 mL min-1, cadinho de platina e massa de 

amostra em torno de 4 mg. O equipamento foi calibrado com oxalato de cálcio monoidratado. 

Já para a análise DSC utilizou-se o DSC-50 da Shimadzu, atmosfera dinâmica de nitrogênio 

de 50 mL min-1, razão de aquecimento 10 °C min-1, da temperatura ambiente até 500 °C, 

cápsula de alumínio e massa da amostra em torno de 1,5 mg. A célula DSC foi calibrada 

utilizando padrões de índio e zinco metálico, ambos com pureza de 99,999%.  

 Tomassetti e colaboradores (2005) realizaram o estudo das interações entre o 

paracetamol e alguns excipientes (polivinil pirrolidona, estearato de magnésio, ácido cítrico, 

aspartame, manitol, celulose e amido) contidos nas misturas binárias (medicamentos). Eles 

usaram a Termogravimetria e a calorimetria exploratória diferencial para avaliar a 

compatibilidade entre o paracetamol e alguns excipientes que eram bastante usados em 

medicamentos comerciais. Os pesquisadores concluíram que só ocorreram modificações 

apreciáveis quando a proporção dos excipientes eram muito grandes. O paracetamol 

apresentou incompatibilidade apenas para amostras contendo apreciável conteúdo de manitol. 

 Barreto et al., (2007) realizou o estudo termogravimétrico de decomposição térmica do 

mebendazol em cinco razões de aquecimento diferentes. Os pesquisadores observaram que o 

mebendazol comprimido sofre quatro perdas de massa. Eles realizaram os ensaios em duas 

atmosferas distintas: nitrogênio e ar sintético com nitrogênio. Ele observou que em atmosfera 

oxidativa houve um grande aumento na decomposição térmica do mebendazol. Os dados 

mostraram que altas razões de aquecimento implicam na redução da perda de massa, e sugere 

que os dois primeiros estágios de perda de massa do mebendazol apresenta polimórficos com 

menor estabilidade térmica e o terceiro é o polimórfico mais estável. 

 Mathkar et al., (2008) usou a calorimetria exploratória diferencial para realizar a 

verificação da pureza de 16 amostras padrão de fármacos. Neste estudo, a determinação da 

pureza dos padrões foi realizada usando CLAE e comparadas com o DSC. Foi realizado o 

cálculo da reprodutibilidade e precisão da pureza obtida através de DSC e obteve-se que para 

nove padrões de referências de fármacos o desvio padrão de 0,1%. Para as outras sete 

amostras padrão, a pureza encontrada foi de 0,5% do valor médio, visto que as análises foram 

realizadas em triplicata. Com isso, observou-se que as amostras de padrão primário 

apresentaram reprodutibilidade em relação as técnicas de DSC e CLAE. Já os padrões 

secundários, com pureza inferior a 98% apresentaram um erro maior e isto se justifica pelo 

fato de que o DSC só deve ser usado em amostras que apresentem pureza igual ou superior a 

98%.  
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 Stualzer et al., (2008) realizou o estudo de compatibilidade entre o captopril e os 

excipientes farmacêuticos usados em medicamentos comerciais. Para realizar a investigação 

das possíveis interações entre o captopril padrão preparando-se misturas binárias (1:1 

captopril: excipiente) e excipientes: lactose, ácido esteárico, celulose, etil celulose, metil 

celulose, estearato de magnésio e PVP. Foram utilizadas as técnicas difração de raios X, e 

FTIR além das técnicas termoanalíticas TG e DSC. Por DSC foi observado que o único 

excipiente que apresentou interação com o captopril foi o estearato de magnésio, pois foi 

observado a presença de dois picos endotérmicos entre 71 e 109 °C, referente a desidratação 

deste excipiente. Além disso, quando foi analisada a mistura binária PVP:captopril por DSC 

ocorreu o desaparecimento do pico de fusão do captopril. Segundo os pesquisadores isto não 

indica incompatilidade entre o PVP e captopril, apenas indica uma forte interação sólido-

sólido após o aquecimento. A interação entre o estearato de magnésio e o captopril não foi 

visualizada pelas outras técnicas adotadas neste estudo. 

 Kumar et al., (2009) realizaram o estudo do uso da calorimetria exploratória diferencial 

para a verificação da pureza dos padrões de referência de fármacos. Neste artigo, a pureza de 

16 padrões de referência foi determinada por DSC e os resultados foram comparados com os 

valores de pureza obtidos através de cromatografia líquida de alta eficiência (CLAE) e outras 

técnicas analíticas.  

 Dentre os padrões estudados, o AAS foi um dos selecionados. O AAS é um padrão 

secundário e tem certificado de pureza de 99,1%. Usando a técnica de DSC eles obtiveram 

uma pureza de 99,0%, ou seja, apresenta uma diferença de pureza de 0,1%. Com isso, eles 

concluíram que a análise estatística de dos dados obtidos por DSC mostraram boa 

reprodutibilidade, e com isso, verifica-se que a Calorimetria Exploratória Diferencial pode ser 

utilizada como um importante método alternativo na verificação da pureza de padrões de 

referência farmacêutico e pode ser usada como parte do processo de certificação de padrões 

farmacêuticos. 

 Moreira et al., (2010) compararam as técnicas DSC e CLAE na determinação da pureza 

de fármacos. Ela observou que as análises por DSC e CLAE para o captopril, cujo princípios 

ativos tinham perfis de impurezas conhecidos, a pureza determinada foi equivalente em ambas 

as técnicas. Porém, o DSC apresentou limitações quando utilizado com compostos que se 

decompõem ao fundir-se. Além disso, para princípios ativos cujo perfil de impureza é 

desconhecido, os resultados da DSC podem diferir daqueles obtidos por CLAE. 
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 Campanella et al., (2010) fez um estudo preliminar das misturas binárias para detectar 

alguma possível interação entre o componente ativo e os excipiente (celulose, amido e 

sacarina sódica).  Em seguida, realizou a determinação do AAS contido em duas das 

formulações farmacêuticas disponível no mercado. Nesta etapa, o valor da entalpia de fusão 

foi obtida plotando-se a área do pico de fusão em função da quantidade de massa do AAS.  Os 

resultados obtidos foram comparados com os obtidos por titrimetria e espectrofotometria de 

UV. Para realizar a análise térmica, foi utilizado um termoanalisador simultâneo. Foi usado, 

em cada experimento, em torno de 7 mg de amostra, fluxo de ar com vazão de 50 mL min-1 e 

razão de aquecimento 10 K min-1. Este experimento também foi realizado em atmosfera de 

argônio e observou-se que a entalpia de fusão foi quase idêntica, o que significa que a entalpia 

de fusão não é afetada por atmosfera circundante. Os autores concluíram que da análise das 

curvas de DSC e das informações referentes a entalpia de fusão obtida é possível se avaliar se 

o método DSC pode ou não ser aplicada neste estudo. Ele concluiu que o método titrimétrico 

e o termoanalítico (DSC) deram respostas mais confiáveis, visto que ele comparou com o 

dado do fabricante do medicamento em estudo. Já o método espectrofotométrico não 

apresentou resultados confiáveis.  

 Alves et al., (2010) fizeram o estudo do comportamento térmico e da cinética de 

decomposição do polimorfo rifampicina em condições isotérmicas e não isotérmicas. As 

curvas DSC foram obtidas a partir de um DSC-50 da Shimadzu, usando cadinho de alumínio 

e 2 mg de amostra. A atmosfera aplicada foi a de nitrogênio com vazão de 50 mL min-1, a 

razão de aquecimento foi de 10 °C min-1 e a rampa de temperatura foi de 25 °C a 500 °C. A 

célula do DSC foi calibrada com padrão do metal índio. As curvas TG/DTG foram obtidas 

usando-se uma termobalança modelo TGA-50 da Shimadzu, faixa de temperatura de 25 °C a 

700 °C, usando cadinho de platina e massa de amostra de 5 mg, foi usada razões de 

aquecimento de 2,5; 5,0; 7,5; 10; 15 e 20 °C min-1 e a atmosfera dinâmica de ar com vazão de 

50 mL min-1. Foi estudado também o espectro de absorção do polimorfico rifampicina, em um 

equipamento da Bomen, modelo MB 102 e a região de estudo foi de 4000 a 400 cm-1. Deste 

estudo concluiu-se que existe uma diferença significativa entre a estabilidade térmica das 

formas polimórficas I e II da rifampicina, e esta informação é importante na compatibilidade 

entre fármaco/excipiente. O DSC mostrou que a forma II é metaestável e isto ocorre devido a 

recristalização dos polimórfos. Já as energias de ativação obtidas para o polimórfico usando o 

método de Ozawa foram consistentes com o valor esperado, porém a energia de ativação 

obtida para os polimórficos I e II, determinada pelo método isotérmico apresentou distorções, 
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visto que a Ea do polimórfico I era para ser maior que a do II e o autor explica que isto 

ocorreu devido o polimórfico II ser instável e também devido a conversão parcial do 

polimórfico I. Com isso o resultado refere-se a uma mistura de polimórficos e provavelmente 

a um produto da decomposição térmica das espécies I e II de rifampicina.  

 Wassel, em 2010 realizou o estudo da estabilidade térmica dos antiinflamatórios 

diflunisal, tenoxican e celecoxib. Para isso, o autor utilizou as técnicas TG/DTA, e os dados 

encontrados permitiram a determinação de parâmetros cinéticos e termodinâmicos, quais 

sejam: energia de ativação, fator de frequência, entropia de ativação e ordem de reação. As 

purezas destas drogas foram determinadas por DSC e comparadas com o método da 

farmacopéia. Usando a técnica DSC foi possível verificar que a pureza do diflunisal, 

tenoxicam e celocoxib foram similares aos encontrados usando a metodologia indicada pela 

farmacopéia. Quanto à estabilidade, ficou comprovado que diflunisal > tenoxicam > 

Celocoxib. 

Bruni et al., (2011) fez a determinação da pureza do polimórfico nateglinida utilizando a 

técnica termoanalítica DSC. Os autores estudaram as formas polimórficas H e B. As amostras 

padrão dos polimórficos H e B foram adquiridas de um fabricante. As medições foram feitas 

usando componente puro e também sistemas binários preparados de três formas diferentes: 

misturas de grãos, misturas físicas e sistemas binários preparados e pesados diretamente na 

panelinha do DSC. Nos resultados, os autores concluíram que para o primeiro sistema binário 

os resultados alcançados ficaram bastante similares aos descritos em estudos interiores; as 

curvas DSC mostraram os picos de fusão de ambos os polimórficos, porém a extensão da 

separação dos picos tiveram uma considerável mudança relacionada a razão de aquecimento 

bem como da composição da mistura binária. No segundo sistema estudado, as curvas DSC 

também apresentaram diferença quanto a razão de aquecimento e da composição da mistura 

binária; os dados experimentais encontrados mostraram que os valores medidos da mudança 

de entalpia para o polimórfico B quase sempre concorda com o esperado se não for levado em 

conta o erro experimental, já a entalpia de fusão experimental do polimórfico H é 

significativamente maior para um conteúdo superior a 20% deste polimórfico, com isso, os 

pesquisadores rejeitaram este sistema binário; O terceiro apresentou-se qualitativamente 

similar aos realizados pelo método das misturas físicas; quanto as entalpias de fusão temos 

que para o polimórfico B ficou evidenciado uma diferença entre o valor medido e o esperado, 

ou seja, foi encontrado um valor muito abaixo que o esperado, já o polimórfico H foi muito 

acima do esperado.   
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Campanella et al. (2011) realizou a investigação cinética e o uso de modelos preditivos 

para a degradação do AAS e do AAS contido em dois medicamentos convencionais. Foi feito 

um estudo do AAS puro e do AAS contido nos medicamentos adquiridos em farmácias 

usando a técnica do DSC. É importante ressaltar que os AAS selecionados no estudo 

(comercial) foram escolhidos devido apresentarem uma alta concentração deste fármaco. O 

que foi observado no estudo é que não houve interação significativa entre o fármaco e os 

excipientes. O AAS padrão foi analisado por DSC e apresentou pureza de 99%, os 

medicamentos adquiridos em farmácias locais (foram apenas “pulverizados” e 

homogeneizados vinte comprimidos) não sofreram nenhum pré tratamento e a pureza 

encontrada para eles foi de 93,6% para o medicamento 1 e 84,3% para o medicamento 2 

(w/w), os excipientes presentes nestas formulações são respectivamente, de acordo com o 

fabricante, amido e celulose (PF1) e amido, celulose, sacarina sódica e corante. A amostra 

usada no procedimento foi de aproximadamente 7 mg, foi usado fluxo de ar e de argônio e 

observou-se que não houve influência na atmosfera de ar, as razões de aquecimento: de 2,5 K 

min-1 a 20 K min-1 e a calibração do DSC foi feita usando índio, chumbo, estanho e ácido 

benzóico. Já a calibração de fluxo de aquecimento foi realizada usando o cadinho vazio e o 

cadinho com cristal de safira colocados junto com a amostra. O estudo da estabilidade foi 

focado na análise de decomposição térmica do AAS e nas duas formulações farmacêuticas 

usando o método de Kissinger e Ozawa-Flynn-Wall.  Os pesquisadores concluíram que no 

medicamento 1 houve mudanças significativas na escala de α < 0,15 e α >0,85 da energia de 

ativação; A degradação dos dois remédios adquiridos foi mais rápida do que a do AAS padrão 

e com isso eles concluíram que os excipientes influenciam na estabilidade dos medicamentos. 

 Chang-Quin-Hu et al., (2011) realizaram um estudo comparativo da pureza de 

fármacos usando as técnicas DSC e método de balanço de massa. Os autores estudaram trinta 

padrões de alta pureza e calcularam a incerteza associada com a medição do DSC, os 

resultados obtidos foram comparados com o método de balanço de massa. Para amostras com 

alta pureza e com baixas impurezas orgânicas, inorgânicas e voláteis, a técnica termoanalítica 

DSC determinou com precisão a pureza dos padrões com uma incerteza menor que a do 

método balanço de massa. Com o aumento das impurezas houve um desvio entre as respostas 

do DSC e do método de balanço de massa e a incerteza do DSC aumentou. O que se concluiu 

foi que, apesar da técnica DSC apresentar vantagens como resposta rápida, reprodutibilidade, 

pequena quantidade de amostra, não necessita de aquisição de padrões, ela apresenta 

limitações tais como: não é aplicável a sistemas não eutéticos, nem em amostras contendo 
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impurezas de massa molar significativamente diferente do componente principal (a resposta 

do DSC é dada em %mol) bem como ser aplicável apenas a amostras que apresentam alta 

pureza 98,5%. 

Fernandes et al., (2011) realizou o estudo termogravimétrico de um medicamento a base 

de quitosana e determinou a energia de ativação utilizando o modelo de Ozawa. Os 

comprimidos foram adquiridos em farmácias locais e a amostra de quitosana pura foi 

sintetizada obtendo-se um grau de acetilação de 92%. Foi utilizada as técnicas termoanalíticas 

TG e DTG. A partir dos dados obtidos foi identificado as etapas de perda de massa da 

quitosana pura e na forma de comprimidos e também foi verificado a estabilidade da mesma. 

O modelo de Ozawa mostrou-se adequado para a determinação das energias de ativação nos 

diferentes percentuais de conversão avaliados. 

Morais et al., (2011) realizou o estudo do comportamento térmico do paracetamol e dos 

medicamentos de referência, genérico e similar. Para isso, os autores usaram as técnicas 

termoanalíticas, quais sejam: TG, DTG, DTA e DSC. As curvas TG/DTG e DTA foram 

obtidas nas termobalanças DTG 60 e TGA-50 da Shimadzu na faixa de temperatura entre 25 e 

900 °C, sob atmosfera dinâmica de nitrogênio, com vazão 50 mL min-1 e com razão de 

aquecimento de 10 °C min-1. As curvas DSC foram obtidas usando uma célula calorimétrica, 

modelo DSC-50 da Shimadzu sob atmosférica dinâmica de nitrogênio 50 mL min-1 e razão de 

aquecimento de 10°C min-1, no intervalo de temperatura de 25 a 500 °C e massa de amostra 

de 1 mg. Além disso, foram obtidos difratogramas de raios-x num equipamento da Shimadzu, 

modelo XRD-600, 30 kV de potência, corrente de 30 mA e faixa de 5 a 80(2θ). Como 

resultado, foi observado que a decomposição térmica foi completa, na curva TG do 

medicamento de referência observou-se estabilidade térmica até 179,8 °C. Já para o 

medicamento genérico, a curva TG manteve-se estável até 177,9 °C e o medicamento similar 

apresentou estabilidade térmica até 178,5 °C. Quanto às curvas DTG, todas as amostras 

apresentaram apenas um pico relacionado ao primeiro evento de perda de massa visualizado 

nas curvas TG. Já as curvas DTA, mostrou dois eventos endotérmicos: o primeiro referente ao 

princípio ativo e dos medicamentos e o segundo do paracetamol referência, genérico e similar. 

As curvas DSC demonstraram alta pureza do princípio ativo e os resultados indicaram que 

todas as amostras de medicamento analisadas apresentam características similares, ou seja, 

garantem a presença do paracetamol e a pouca influência dos excipientes usados na 

formulação farmacêutica. 
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 Oliveira et al., (2011) realizou uma revisão sobre o uso da análise térmica, aplicada na 

indústria de fármacos e formulações farmacêuticas. Os autores abordaram tópicos tais como: 

caracterização, determinação de umidade, pureza, compatibilidade de formulações 

farmacêuticas, estabilidade e compatibilidade, polimorfismo e cinética de degradação térmica. 

Através desta revisão ficou concluído a abrangência de aplicações da análise térmica, tais 

como: desenvolvimento de formulações farmacêuticas, avaliação da estabilidade dos 

fármacos e formulações farmacêuticas, pesquisa de polimorfos. Com isso, ficou evidenciado 

como a análise térmica é uma ferramenta importante no cotidiano de uma indústria 

farmacêutica, ou seja, na garantia da qualidade do produto final.  

Pehlic et al., (2011) usou a Calorimetria Exploratória Diferencial para identificar e 

determinar o ponto de fusão do ácido acetil salicílico. Os autores utilizaram o AAS pré 

cristalizado em éter de petróleo, o AAS pré cristalizado em etanol e por fim, o AAS 

sintetizado na indústria farmacêutica.  O AAS sintetizado foi identificado por ponto de fusão 

pelo método capilaridade e também por DSC. Ficou concluído que o etanol não interfere nas 

propriedades do AAS enquanto que o éter de petróleo altera o ponto de fusão do AAS. 

Através do DCS observou-se que o ponto de fusão do AAS puro foi de 138,4 °C e o pré 

cristalizado com etanol foi de 139,01 °C. Já o AAS pré cristalizado com éter de petróleo 

apresentou temperatura de fusão de 83,27 °C.  

POLLETO et al., (2012), realizou a avaliação da estabilidade térmica e pirólise da 

madeira. As duas espécies estudadas foram analisadas por termogravimetria a diferentes 

razões de aquecimento para calcular a energia de ativação usando os métodos de Flynn- Wall- 

Ozawa e Kissinger. Os pesquisadores afirmam que o deslocamento das curvas 

termogravimétricas para maiores temperaturas geralmente acontece porque as baixas razões 

de aquecimento geram grandes intervalos de tempo para a construção das respectivas curvas. 

Koga Nobuyoshi (2013) estudou o método cinético de Ozawa de análise de curvas 

termoanalíticas.  O autor analisou a história da análise térmica e a aplicação na análise 

cinética de processos de degradação de sólidos e investigou a base teórica e o panorama 

histórico do método cinético de Ozawa para análise de curvas termoanalíticas. O método não 

isotérmico de Ozawa foi demonstrado usando dados termoanalíticas na decomposição térmica 

do hidrogênio carbonato de sódio e a cristalização de acetato de magnésio anidro. O autor 

concluiu que o método de Ozawa é indicado e que ele está alinhado com os avanços recentes 

das investigações teóricas sobre a análise cinética não isotérmica. 
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Tita et al., (2013) desenvolveram um projeto de pesquisa que teve por objetivo 

encontrar e otimizar métodos de análise para avaliar a compatibilidade fármaco-excipiente. 

Neste estudo foi estudada a compatibilidade do Ácido Acetil Salicílico com excipientes 

farmacêuticos de uso comum, incluindo diluentes, ligantes, desintegrantes, lubrificantes e 

agentes de solubilização. Com a finalidade de investigar as possíveis interações entre AAS e 

onze excipientes foram utilizadas as técnicas: termogravimetria, termogravimetria derivada, 

calorimetria exploratória diferencial, esctroscopia de infravermelho e difração de raios X. As 

amostras foram preparadas na proporção 1:1 (w:w) do fármaco excipiente. Os resultados 

mostraram uma possível interação entre AAS com K30, polivinil pirrolidona e estearato de 

magnésio e uma possível interação física entre com o dióxido de silício coloidal e ácido 

esteárico. Estes resultados foram obtidos por DSC e confirmados por FTIR. A técnica DSC 

foi o mais sensível e específico no estudo da compatibilidade AAS:excipientes.   

Volli et al., (2013) estudaram a pirólise cinética da “borra de petróleo” por análise 

termogravimétrica. Foram utilizadas as técnicas termoanáliticas TG, DTG no estudo do 

compostamento térmico dessa substância. A degradação térmica foi estudada em atmosfera 

inerte (Nitrogênio), da temperatura ambiente até 700 °C usando cinco razões de aquecimento. 

A estrutura, composição química e propriedades foram investigada utilizando diferentes 

técnicas analíticas, dentre elas a calorimetria exploratória diferencial. Os parâmetros cinéticos, 

energia de ativação e o fator pré exponencial, foram realizados usando o modelo de Coats e 

Redfer.
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5 MATERIAIS E MÉTODOS 

 

5.1 MATERIAIS 

 

Os medicamentos de Referência, Genérico e Similar do ácido acetil salicilíco, 

paracetamol, captopril, hidroclorotiazida e mebendazol foram adquiridos em farmácias locais. 

Eles foram pesados em balança analítica, pulverizados, transferidos para um frasco de vidro 

âmbar, armazenados em dessecador e enviados para o Laboratório de Análise Térmica e 

Eletroanalítica (LATEL) para ser analisado.  

As Tabelas 1, 2 e 3 relacionam os dados referentes aos medicamentos de referência, 

genérico e similar. 
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Tabela 1-Medicamentos de referência 

 

Princípio Ativo 

 

Excipientes 

 

Classe terapêutica 

 

Qdade teórica (mg) 

 

Massa do comprimido (g) 

 

 

Ácido Acetilsalicílico 

 

Fosfato de cálcio dibásico, celulose 

microcristalina e amido. 

 

Antitérmico e 

antiinflamatório 

 

500  

 

0,6059 

 

 

Paracetamol 

Amido, celulose microcristalina, 

dioctilsulfosuccionato de sódio, 

estearato de cálcio e metabissulfito de 

sódio. 

 

Analgésico 

 

750  

 

0,8328 

 

Hidroclorotiazida 

 

Lactose monoidratada, amido, 

estearato de magnésio. 

 

Diurética-hipertensão 

arterial 

 

25 

 

0,1080 

 

Mebendazol 

Amido de milho, amidoglicolato de 

sódio, aroma de morango, celulose 

microcristalina, estearato de magnésio, 

lactose monoidratada, metilcelulose, 

sacarina sódica e dióxido de silício 

coloidal. 

 

 

Anti-helmíntico 

 

 

500 

 

 

0,6549 

Fonte: Autor, 2014. 
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Tabela 2- Medicamentos genéricos 

Princípio Ativo Excipientes Classe terapêutica Qdade teórica (mg) Massa do comprimido (g) 

Ácido Acetilsalicílico Fosfato de cálcio dibásicodibásico, celulose 

microcristalina e amido. 

Antitérmico e 

antiinflamatório 

500 0,7528 

 

 

Paracetamol 

Xarope de frutose de milho, propilenoglicol, 

glicerina, sorbitol solução, goma, celulose 

microcristalina, ácido cítrico, benzoato de sódio, 

butilparabenzeno, corante. 

 

 

Analgésico 

 

 

750  

 

 

0,8315 

 

Captopril 

Lactose, celulose microcristalina, amido, dióxido de 

silício e ácido esteárico 

 

Anti-hipertensivo 

 

25 

 

0,1829 

 

Hidroclorotiazida 

Lactose monoidratada, amido pré gelatinizado, 

celulose microcristalina, estearato de magnésio. 

 

Diurética-hipertensão 

arterial 

 

25 

 

0,1252 

 

Mebendazol 

Amido pré-gelatinizado, amido, talco, 

croscarmelose sódica, celulose microcristalina, 

manitol, estearato de magnésio, essência de laranja, 

água purificada. 

 

Anti-helmíntico 

 

100 

 

0,26150 

 

 

 

Fonte: Autor, 2014. 
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Tabela 3- Medicamentos Similares 

Princípio Ativo Excipientes Classe terapêutica Qdade teórica (mg) Massa do comprimido (g) 

Ácido Acetilsalicílico Vanilina, sacarina sódica, lactose monoidratada, 

dióxido de silício, amido de milho, corante 

amarelo. 

Antitérmico e 

antiinflamatório 

500 0,6286 

Paracetamol - Analgésico 750  0,8440 

 

Captopril 

Ácido esteárico, dióxido de silício coloidal, 

amido, celulose microcristalina e lactose 

 

Anti-hipertensivo 

 

25 

 

0,1042 

 

Hidroclorotiazida 

Celulose microcristalina, talco, lactose 

monoidratada, crospovidona, dióxido de silício e 

estearato de magnésio. 

 

Diurética-hipertensão 

arterial 

 

25 

 

0,1496 

 

Mebendazol 

Povidona, amido, amidogolicolato de sódio, 

estearato de magnésio e manitol oral. 

Anti-helmíntico 100 0,1588 

Fonte: Autor, 2014. 
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Os quadros 1, 2 e 3 referem-se aos medicamentos, objeto desse estudo e pertencem a 

laboratórios diversos, nelas estão descritos os dados referentes a lote e prazo de validade. 

 
             Quadro 1- Medicamentos de referência (N° de lote e Prazo de validade) 

 AAS Paracetamol Hidroclorotiazida Mebendazol 

N° de lote 260382 TFL 134 215802 TAL136 

Prazo de 

validade 

04/14 03/15 02/15 01/16 

Fonte: Autor, 2014. 

 
Quadro 2- Medicamentos genéricos (N° de lote e Prazo de validade) 

 AAS Paracetamol Captopril Hidroclorotiazida Mebendazol 

N° de lote 110665 L585539 B12G0470 513359 545780 

Prazo de 

validade 

12/13 01/15 07/14 01/15 05/16 

Fonte: Autor, 2014. 

 
Quadro 3- Medicamentos similares (N° de lote e Prazo de validade) 

 AAS Paracetamol Captopril Hidroclorotiazida Mebendazol 

N° de lote 110665 B29031 B12G0470 513359 545780 

Prazo de 

validade 

12/13 04/15 07/14 01/15 05/16 

Fonte: Autor, 2014. 

 
O captopril de referência não foi adquirido, uma vez que não estava disponível no 

comércio local. Isto se deve, segundo aos atendentes das farmácias, a pequena ou quase 

nenhuma procura deste fármaco, ou seja, devido ao fato dele apresentar um custo muito 

elevado quando comparado ao genérico. Dessa forma os clientes estão optando por comprar o 

medicamento na forma genérico. 

Quanto ao mebendazol de referência, apenas foi encontrado nas farmácias em forma de 

dose única com 500 mg, diferentemente do genérico e similar que devido a indicação para 

serem utilizados em várias doses apresentam-se com 100 mg.  
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5.2 MÉTODOS 

 

5.2.1 Análise Térmica 

 

Os estudos termoanalíticos para as amostras dos medicamentos, ácido acetil salicílico, 

paracetamol, captopril, hidroclorotiazida e mebendazol foram realizados no Laboratório de 

Análise Térmica e Eletroanalítica (LATEL) usando as técnicas de Termogravimetria (TG), 

Termogravimetria Derivada (DTG) e Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC). 

 

5.2.1.1 Termogravimetria (TG) 

 

Os medicamentos de referência, genérico e similar foram pulverizados para garantir a 

homogeneização da amostra, em seguida transferidos para um frasco de vidro âmbar e 

enviados para o Laboratório de Análise Térmica e Eletroanalítica (LATEL).  O equipamento 

utilizado foi uma termobalança da marca Shimadzu, modelo TGA 50, com os seguintes 

parâmetros: Razão de aquecimento: 5, 10° e 20 °C min-1, atmosfera de nitrogênio, fluxo de 50 

mL min-1 e cadinho de α-alumina. 

O mebendazol de referência de 500 mg foi dividido em cinco porções. Aleatoriamente 

foi escolhida uma das porções, sendo em seguida pulverizada. A amostra a ser analisada foi 

retirada dessa porção. A massa das amostras usadas estão descritas nos quadros 4, 5 e 6. 

 
Quadro 4- Massa dos medicamentos de referência usada nos ensaios de TG 

 AAS Paracetamol Hidroclorotiazida Mebendazol 

Massa (mg) 6,86 4,42 10,02 6,44 

Fonte: Autor, 2014. 

 
Quadro 5- Massa dos medicamentos genéricos usada nos ensaios de TG 

 AAS Paracetamol Captopril Hidroclorotiazida Mebendazol 

Massa (mg) 8,51 4,33 8,39 9,40 6,70 

Fonte: Autor, 2014. 

 
Quadro 6- Massa dos medicamentos similares usada nos ensaios de TG 

 AAS Paracetamol Captopril Hidroclorotiazida Mebendazol 

Massa (mg) 7,25 4,48 8,39 8,62 8,36 

Fonte: Autor, 2014. 
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Para analisar a linha de base do sistema, antes das análises foram realizadas as curvas 

do branco. Foi verificada também a calibração do equipamento empregando-se uma amostra 

de oxalato de cálcio monoidratada conforme a norma ASTM E 1582-043. 

O estudo cinético não isotérmico de decomposição dos medicamentos referência, 

genérico e similar, objeto de nosso estudo, foi realizado sob as mesmas condições e 

equipamentos citados acima. Neste estudo foram empregados três razões de aquecimento 

diferentes, quais sejam: 5 10 e 20 °C min-1. A seleção do modelo cinético (método de Ozawa) 

para o cálculo da energia de ativação foi realizada empregando o software TA 60 WS. 

 

5.2.1.2 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC) 

 

Os ensaios dos medicamentos de referência, genérico e similar foram realizados no 

Laboratório de Análise Térmica e Eletroanalítica (LATEL). O equipamento utilizado foi DSC 

20 da TA, atmosfera de nitrogênio (50 mL min-1), a faixa de temperatura foi de 30 a 500 °C 

com uma razão de aquecimento de 10 °C min-1 e cadinho de alumínio. As amostras foram 

pesadas na balança AUW 220 D da Shimadzu. Para o mebendazol de referência utilizou-se a 

amostras conforme descrito no item 5.2.1.1. Os quadros 7, 8 e 9 apresentam as massas usadas 

no ensaio. 

 
Quadro 7- Massa dos medicamentos de referência usada nos ensaios de DSC 

 AAS Paracetamol Hidroclorotiazida Mebendazol 

Massa (mg) 2,05 2,14 2,15 1,97 

Fonte: Autor, 2014. 

 

Quadro 8- Massa dos medicamentos genéricos usada nos ensaios de DSC 
 AAS Paracetamol Captopril Hidroclorotiazida Mebendazol 

Massa (mg) 2,05 2,00 1,99 2,15 2,10 

Fonte: Autor, 2014. 

 

Quadro 9- Massa dos medicamentos similares usada nos ensaios de DSC 

 AAS Paracetamol Captopril Hidroclorotiazida Mebendazol 

Massa (mg) 2,07 2,18 1,98 2,12 2,07 

Fonte: Autor, 2014. 
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Para avaliar a linha base do sistema antes das análises foram obtidas curvas do branco. 

A célula do DSC foi calibrada empregando como padrão o metal Índio que apresenta TFusão= 

156,16 °C; ΔHFusão = 28,71 J g-1 com pureza de 99,999%. 
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6 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

6.1 ESTUDO DA CINÉTICA DE DECOMPOSIÇÃO TÉRMICA POR TG NÃO 

ISOTÉRMICA 

 

6.1.1 Comprimido com Ácido acetil Salicílico 

 

6.1.1.1 Termogravimetria 

 

As curvas termogravimétricas dos medicamentos de referência, genérico e similar à 

base de ácido acetil salicílico estão apresentadas na Figura 8. A partir desta é possível inferir 

que, para os medicamentos genéricos e similares ocorreram três perdas de massa. A primeira 

é um evento de desidratação devido provavelmente umidade presente no amido utilizado em 

ambas as formulações farmacêuticas.  A segunda perda de massa refere-se a eliminação do 

ácido acético e ácido salicílico  com formação de um composto intermediário e a terceira 

etapa é a degradação térmica do composto intermediário. Isso foi confirmado pelos 

pesquisadores Gupchup et al., (1992, p.267-278) e Ribeiro et al (1996, p. 178) que atribuíram 

que a primeira etapa de decomposição do AAS ocorre com a eliminação do ácido acético e 

este foi evidenciado por um odor característico e também com a formação de produtos 

intermediários sugerido como um dímero. Moura et al., (2004) realizou uma investigação da 

degradação do ácido acetil salicílico em condições isotérmicas e observou que ocorreram duas 

perdas de massa, sendo a primeira referente a saída de ácido acetil salicílico e ácido acético 

com formação de um composto intermediário e a segunda degradação deste composto 

intermediário. Para descobrir o que é este composto intermediário, foram realizadas análises 

termogravimétricas em condições isotérmicas (até 180 °C, com razão de aquecimento de 10 

°C min-1 mantida durante 20 min) e obteve um resíduo sólido cristalino. Este foi analisado por 

IV que confirmou que o mesmo corresponde a um polímero do AAS. Para confirmar o 

resultado encontrado, amostra de AAS foi aquecida em um forno elétrico com atmosfera de ar 

(10 °C min-1 da temperatura ambiente a 155 °C, durante 20 min), e o produto obtido foi um 

semi sólido transparente. A mesma operação foi repetida só que usando 180 °C como 

temperatura limite e o produto obtido foi um sólido transparente. Ambos os resíduos foram 

analisados por IV e também por difração de raios X que mostrou que ambos os resíduos 

apresentam baixa cristalinidade. Foi realizada uma curva TG para AS, AAS e resíduo 
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transparente oriundo da degradação térmica até 180 °C. O perfil das curvas obtidas é bem 

diferente, com o resíduo transparente apresentando uma alta estabilidade térmica, 

comprovando-se, com isso, que ele não é apenas uma mistura de AS e AAS e sim um novo 

composto. Por DSC isto também foi confirmado. 

Morais (2011), para confirmar que a eliminação de ácido acético ocorre nesta etapa, 

realizou os cálculos e estes foram validados pelos cálculos teóricos obtidos a partir das curvas 

termogravimétricas. 

Para o medicamento de referência ocorreram quatro perdas de massa. A primeira é um 

evento de desidratação devido provavelmente umidade presente no amido utilizado na 

formulação farmacêutica, a segunda refere-se à decomposição do ácido acético e ácido 

salicílico com formação de um composto intermediário (polímero do AAS) e a terceira a 

decomposição do polímero do AAS. Já a quarta etapa é uma decomposição dos excipientes, 

visto que, apesar dos medicamentos de referência e genérico apresentarem a mesma 

composição não é possível identificar se a proporção entre os excipientes e princípio ativo é a 

mesma. Sendo assim, a curva termogravimétrica do medicamento de referência apresentou 

um comportamento diferente dos demais (similar e genérico), isto é, apresentam diferentes 

curvas de decomposição, indicando influência dos excipientes na decomposição do AAS nos 

medicamentos (GUPCHUP et al., 1992, P.267-268). 

Os intervalos de perda de massa, temperatura inicial e final, consideradas para o cálculo 

da perda de massa, estão descritos na Tabela 4.  

 
Tabela 4- Dados de TG para comprimidos com Ácido Acetil Salicílico. 

Amostra Ti (°C) Tf (°C) Δm (%) 
Referência 30,0 849,6 97,4 
Genérico 36,1 849,6 97,8 
Similar 36,1 849,6 95,4 

Fonte: Autor, 2014. 

 

A partir da Tabela 4 pode-se observar que a temperatura inicial do genérico e similar 

são iguais e a do referência bem inferior. Já a perda de massa para o medicamento de 

referência e genérico foi praticamente idêntica enquanto que para o similar verificou-se uma 

variação devido, provavelmente, a presença do dióxido de silício, presente apenas na 

formulação farmacêutica desse medicamento e que é estável termicamente na faixa de 

temperatura avaliada.  
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Em geral, as curvas termogravimétricas apresentam perfis semelhantes. A Figura 8 

mostra também que o aumento da razão de aquecimento da amostra proporciona um 

deslocamento das curvas termogravimétricas para maiores temperaturas. Segundo Cavalheiro 

et al., (1995), isso não significa que as temperaturas de transição do material são alteradas 

com a mudança na razão de aquecimento, isso pode ser atribuído a mudanças na velocidade 

com que o equipamento consegue detectar a variação da massa. Polleto et al., (2012), afirmam 

ainda que este fenômeno geralmente acontece porque as baixas razões de aquecimento geram 

grandes intervalos de tempo para a construção das respectivas curvas. 

Para a avaliação da cinética dos medicamentos de referência, genérico e similar do 

ácido acetil salicílico foram consideradas as faixas de perda de massa de 99,3 a 2,8%, para o 

medicamento de referência, 98,9 a 8,4% para o genérico e de 99,3 a 5,1% para o similar, 

caracterizando mais de 90,0% de perda de massa em todas as amostras. 

A Figura 8 corresponde as curvas termogravimétricas do ácido acetil salicílico: a) 

referência, b) genérico e c) similar nas razões de aquecimento 5°, 10° e 20 °C min-1. 

A Figura 9 mostra os gráficos referentes ao logaritmo da razão de aquecimento pelo o 

inverso da temperatura. A partir destes dados pode-se observar a correlação entre os 

percentuais de perda de massa e a energia de ativação (Ea) envolvida na decomposição 

térmica do AAS de referência, genérico e similar nestas razões de aquecimento. Utilizando-se 

do método de Ozawa foi calculada a energia de ativação. 
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Figura 8- Curvas termogravimétricas do comprimido de AAS: a) referência, b) genérico e c) similar. 
 

 

 

 
Fonte: Autor, 2014. 
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Na Figura 9-a, para o AAS de referência, pode-se inferir que ocorreu uma diminuição 

da linearidade, possivelmente devido a diferença nas etapas de perdas de massa observadas 

nessa amostra, principalmente na razão de aquecimento de 20 oC min-1,  mostrando uma falta 

de homogeneidade no comportamento térmico em função da razão de aquecimento.  

A cinética de primeira ordem pode ser observada quando a degradação do fármaco for 

diretamente proporcional à concentração remanescente com relação ao tempo. Neste sentido, 

através das Figuras 9-b e 9-c verifica-se que os resultados para o AAS genérico e similar 

apresentaram correlação com a curva teórica e sugere uma reação de primeira ordem. Com 

isso, é possível dizer que os resultados obtidos neste gráfico apresentam boa correlação entre 

os percentuais de perda de massa e energia de ativação envolvida na decomposição térmica do 

AAS genérico e similar com as três razões de aquecimento adotadas em nosso estudo. 

Para o medicamento genérico e similar as retas obtidas do ajuste linear são 

aproximadamente paralelas na faixa de 10,0 a 90,0% de conversão. O paralelismo destas retas 

indica que a decomposição térmica das amostras dos medicamentos (genérico e similar) 

apresenta comportamento cinético semelhante e isto significa que o mecanismo de reação 

para essa faixa de conversão é o mesmo ou que há uma unificação dos mecanismos de reações 

múltiplas.
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Figura 9- log da razão de aquecimento versus o inverso da temperatura, em K, dos comprimidos de 

AAS (a) Referência, (b) Genérico e (c) Similar. 

 

 

 
Fonte: Autor, 2014. 
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6.1.1.2 Percentual de perda de massa e Energia de Ativação 

 

O estudo cinético foi realizado utilizando os dados obtidos pelo método de Ozawa, ou 

seja, pelo método não isotérmico. A Tabela 5 lista as energias de ativação referente a cada 

etapa de perda de massa (dado em percentual) e a média destas energias.  

Analisando de modo comparativo os valores apresentados na Tabela 6, pode se observar 

que os valores de energia de ativação encontrados no processo de decomposição térmica dos 

medicamentos de referência, genérico e similar avaliados pelo método cinético não isotérmico 

foram, quando considerado o valor médio, bastante próximos para os medicamentos de 

referência e genérico. Isso era esperado visto que eles apresentam a mesma concentração do 

princípio ativo do AAS e os mesmos excipientes. Já o similar, apesar de apresentar a mesma 

concentração do AAS apresenta excipientes diferentes quando comparados aos medicamentos 

de referência e genérico. 

Sendo assim, a barreira de energia para a reação de decomposição térmica do AAS 

similar é maior, o que significa que há um aumento na estabilidade térmica desta substância 

na presença destes excipientes. 
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Tabela 5- Dados obtidos do estudo da cinética de decomposição térmica do comprimido com o Ácido Acetil Salicílico. 
 

Referência 
 

 
Genérico 

 
Similar 

 
% de perda de 

massa 

 
Energia de Ativação 

(kJ mol-1) 

 
% de perda de massa 

 
Energia de Ativação 

(kJ mol-1) 

 
% de perda de massa 

 
Energia de Ativação 

(kJ mol-1) 
89,7 10,3 52,5 89,9 10,1 73,5 90,0 10,0 75,2 
80,0 20,0 56,0 80,9 19,1 69,0 80,5 19,5 72,5 
70,4 29,6 35,3 71,8 28,2 65,4 71,0 29,0 77,5 
60,7 39,3 17,5 62,8 37,2 106,1 61,6 38,4 141,7 
51,1 48,9 168,5 53,7 46,3 102,1 52,2 47,8 171,8 
41,4 58,6 123,9 44,7 55,3 120,6 42,8 57,2 185,0 
31,8 68,2 133,0 35,6 64,4 138,3 33,3 66,7 195,3 
22,1 77,9 147,8 26,5 73,5 148,5 23,9 76,1 197,5 
12,5 87,5 207,2 17,5 82,5 153,2 14,5 85,5 191,6 

      
Média 104,6 Média 108,6 Média 145,4 

Fonte: Autor, 2014. 
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6.1.1.3 Fração Decomposta 

 

Através da regressão linear é possível estabelecer a energia de ativação dos 

medicamentos para toda a extensão da conversão, isto é, de 10 a 90%. A Figura 10 mostra 

todas as energias de ativação obtidas para os medicamentos AAS de referência, genérico e 

similar usando o modelo de Ozawa. Nota-se que o medicamento de referência apresentou um 

aumento grande de energia de ativação à conversão de 50%, igualando a sua energia de 

ativação a do medicamento similar. Na faixa de conversão de 60 a 80% obteve energia de 

ativação semelhante ao medicamento genérico e teve um novo aumento a 90%. Em geral, as 

energias de ativação são maiores a partir dos percentuais de conversão de 40%. Com isso, 

tem-se que a energia de ativação varia com a conversão e os perfis das curvas são 

característicos de cada medicamento. 

 
Figura 10-Relação entre a energia de ativação e o fator de conversão para os comprimidos do AAS 

 
Fonte: Autor, 2014. 

 

6.1.2 Comprimido com Paracetamol 

 

6.1.2.1 1 Termogravimetria – TG 

 

As curvas termogravimétricas dos medicamentos de referência, genérico e similar à 

base do Paracetamol estão representadas na Figura 11. A partir destas curvas observa-se que 
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ocorreram duas perdas de massa e que os comportamentos térmicos das amostras são bastante 

semelhantes. Isto se deve ao fato de, nestes medicamentos, ter-se uma maior proporção do 

princípio ativo (88,8 a 90,1%) quando comparado a presença de excipientes.  

Tomassetti e colaboradores (2005) realizaram o estudo das interações entre o 

paracetamol e os excipientes contidos nas misturas binárias (medicamentos). Eles usaram a 

termogravimetria e a calorimetria exploratória diferencial para avaliar a compatibilidade entre 

o paracetamol e alguns excipientes que eram bastante usados em medicamentos comerciais. 

Os pesquisadores concluíram que só ocorreram modificações apreciáveis quando a proporção 

dos excipientes eram muito grandes. O paracetamol apresentou incompatibilidade apenas para 

amostras contendo apreciável conteúdo de manitol. 

Morais e colaboradores (2011) realizaram o estudo do comportamento térmico do 

paracetamol e dos medicamentos de referência, genérico e similar. Para isso, eles utilizaram 

técnicas termoanalíticas (TG, DTG, DTA e DSC) e para confirmação dos dados as amostras 

foram caracterizadas por IV, DRX e MEV. As curvas TG/DTG apresentaram 

comportamentos semelhantes indicando a baixa influência dos excipientes. 

A Tabela 6 descreve as temperaturas inicial, final e percentual de perda de massa 

obtidas pelas curvas TG para os medicamentos a base de paracetamol. 

 
Tabela 6- Dados da TG para os comprimidos com paracetamol. 

Amostra Ti (°C) Tf (°C) Δm (%) 
Referência 37,1 751,1 96,5 
Genérico 28,1 832,0 96,7 
Similar 30,8 802,0 96,8 

Fonte: Autor, 2014. 

 

A partir da Tabela 6, podemos observar que a temperatura inicial e final do 

medicamento genérico foi menor e maior respectivamente que os medicamentos de referência 

e similar. Já a perda de massa de todas as formulações farmacêuticas aproximada. Isto se 

justifica devido à alta concentração do princípio ativo nos medicamentos estudados. 

Em geral, as curvas termogravimétricas possuem perfis semelhantes. Através da Figura 

11 a, b e c pode-se observar que amostras não apresentaram perda de massa relacionada à 

desidratação. Houve formação de uma pequena quantidade de resíduo.  

O estudo de cinética foi realizado na faixa de perda de massa de 3,7% a 99,6%, para o 

medicamento de referência, 3,5% a 99,9% para o genérico e de 11,1% a 99,7% para o similar. 

O método de Ozawa foi aplicado aos dados obtidos nas curvas termogravimétricas, para a 

determinação de energia de ativação (Ea) durante todo o intervalo de todas as perdas de 
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massa, ou seja, foi aplicada considerando o evento como um todo e o percentual de conversão 

adotado foi de 10,0 a 90,0%. 

A Figura 11 corresponde às curvas termogravimétricas do paracetamol: a) referência, b) 

genérico e c) similar nas razões de aquecimento 5, 10 e 20 °C min-1. 

 
Figura 11- Curvas termogravimétricas dos comprimidos de paracetamol: a) referência, b) genérico e c) 

similar. 

 

 

 
Fonte: Autor, 2014. 
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A Figura 12 corresponde ao logaritmo da razão de aquecimento em função do inverso 

da temperatura absoluta, obtida após o tratamento de dados pelo método de Ozawa. 

 
Figura 12- log da razão de aquecimento versus o inverso da temperatura, em K, dos comprimidos de 

Paracetamol (a) Referência, (b) Genérico e (c) Similar. 

 

 

 
Fonte: Autor, 2014. 
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No caso dos medicamentos de referência, genérico e similar do paracetamol, é 

observado cinética de primeira ordem, e isto significa que, a degradação do fármaco é 

diretamente proporcional a concentração restante em relação ao tempo. De acordo com a 

Figura 12 observa-se que ocorre correlação entre o resultado obtido e a curva teórica, ou seja, 

os resultados obtidos neste gráfico apresentam boa correlação entre os percentuais de perda de 

massa e energia de ativação envolvida na decomposição térmica do paracetamol com as três 

razões de aquecimento adotadas.  

Para os medicamentos de referência, genérico e similar as retas obtidas do ajuste linear 

são paralelas na faixa de 10,0 a 90,0% de conversão. 

 

6.1.2.2 Percentual de perda de massa e Energia de Ativação 

 

O estudo cinético foi realizado utilizando os dados obtidos pelo método de Ozawa, ou 

seja, pelo método não isotérmico. A Tabela 7 lista as energias de ativação referente a cada 

etapa de perda de massa (dado em percentual) e a média destas energias.  

 Analisando de modo comparativo os valores apresentados na Tabela 7, pode se 

observar que os valores de energia de ativação encontrados no processo de decomposição 

térmica dos medicamentos de referência e genérico são bem próximos. Já para o similar 

observa-se, exceto na conversão de 90,0%, que a energia de ativação é sempre maior quando 

comparada aos medicamentos de referência e genérico. O medicamento similar apresenta 

maior energia de ativação na faixa de conversão de 10,0 a 80,0%, na faixa de 90,0% ainda 

restam 20,0% do medicamento para sofrer perda de massa. O de referência resta 13,3 e 13,1% 

do medicamento a sofrer decomposição. Apesar dos medicamentos apresentarem baixa 

quantidade de excipientes, não se pode relacionar o que existe de diferente, em relação aos 

excipientes, no medicamento similar que justifique esta diferença na energia de ativação, visto 

que, não se tem informações descritivas sobre os excipientes que compõem este 

medicamento.  
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Tabela 7- Dados obtidos do estudo da cinética de decomposição térmica do comprimido com o Paracetamol. 
 

Referência 
 

 
Genérico 

 
Similar 

 
% de perda de massa 

 
Energia de Ativação 

(kJ mol-1) 

 
% de perda de massa 

 
Energia de Ativação 

(kJ mol-1) 

 
% de perda de massa 

 
Energia de Ativação 

(kJ mol-1) 

90,0 10,0 94,0 90,2 9,8 95,3 90,9 9,1 112,5 
80,4 19,6 95,4 80,6 19,4 95,4 82,0 18,0 105,6 
70,8 29,2 95,8 70,3 29,7 94,8 73,1 26,9 103,1 
61,2 38,8 96,1 61,3 38,7 94,8 64,3 35,7 101,8 
51,6 48,4 96,0 51,7 48,3 94,2 55,4 44,6 102,2 
42,1 57,9 95,8 42,1 57,9 93,1 46,6 53,4 101,9 
32,5 67,5 95,5 32,4 67,6 92,7 37,7 62,3 101,8 
23,0 77,0 95,4 22,8 77,2 92,7 28,8 71,2 101,7 
13,3 86,7 116,6 13,1 86,9 95,3 20,00 80,0 103,2 

      

Média 97,9 Média 94,3 Média 103,8 
Fonte: Autor, 2014. 
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6.1.2.3 Fração Decomposta 

 

Através da regressão linear é possível estabelecer a energia de ativação dos 

medicamentos para toda a extensão da conversão, isto é, para conversão de 10 a 90%. A 

Figura 13 mostra todas as energias de ativação obtidas para os medicamentos paracetamol de 

referência, genérico e similar usando o modelo de Ozawa. Nota-se que as energias de ativação 

obtidas para estes medicamentos, em toda a faixa de conversão, são muito próximas, 

indicando a uniformidade da composição das formas farmacêuticas, caracterizada pelo 

percentual elevado do princípio ativo, conforme já discutido anteriormente.  

 
Figura 13- Relação entre a energia de ativação e o fator de conversão (%) dos comprimidos de 

paracetamol 

 
Fonte: Autor, 2014. 

 

6.1.3 Comprimido com Captopril 

 

6.1.3.1 Termogravimetria – TG 

 

Os medicamentos genérico e similar contendo o princípio ativo captopril foram 

analisados por termogravimetria e as curvas correspondentes a estas formulações 

farmacêuticas estão representadas na Figura 14. Analisando estas curvas tem-se que elas 

apresentam um comportamento bastante semelhante. 



75 

 

 

As amostras apresentaram quatro perdas de massa. A primeira é referente a desidratação 

e esta pode estar relacionada a presença de amido presente em ambas as formulações 

farmacêuticas. O amido é um excipiente que apresenta grande facilidade em absorver água. 

 Nos medicamentos genérico e similar foi observado resíduo final de 20,5 e 14,7%. 

Este resíduo pode está relacionado à presença de dióxido de silício, excipiente presente nestes 

dois medicamentos, e que é estável a temperaturas superiores a 900 °C. 

 Huang e Colaboradores (2001) realizaram o estudo termoanalítico do captopril e 

verificaram que o fármaco sofreu decomposição térmica entre 160 e 450 °C. Os pesquisadores 

observaram que ficou uma quantidade pequena de resíduo de carbono.  

 Bazzo e colaboradores (2005) realizaram o estudo termoanalítico de comprimidos 

revestidos contendo captopril através de TG e DSC. Eles realizaram a análise 

termogravimétrica de captopril puro e na forma de comprimidos. Eles observaram que o 

processo de decomposição térmica iniciou-se aproximadamente na mesma temperatura para 

ambas as amostras. Com isso, ficou evidenciado que os excipientes não interagem com o 

princípio ativo, ou seja, os excipientes não influenciaram na decomposição térmica do 

fármaco. 

 Stulzer e colaboradores (2008) realizaram a análise termogravimétrica do captopril e 

excipientes (lactose, ácido esteárico, celulose, etil celulose, metil celulose, PVP e estearato de 

magnésio) e misturas binárias captopril:excipientes. A curva TG exibiu 84,3% de perda de 

massa entre 150 e 350 °C. Houve sobreposição das curvas do captopril puro e dos excipientes 

indicando que não ocorre interação entre o captopril e os excipientes. A curva TG da mistura 

física (binária) também indicou não ocorrer interação. 

Os intervalos de perda de massa, temperatura inicial e final, consideradas para o cálculo 

da perda de massa, estão descritos na Tabela 8.  

 
Tabela 8- Dados da TG para os comprimidos com captopril. 

Amostra Ti (°C) Tf (°C) Δm (%) 
Genérico 31,6 853,9 79,5 
Similar 35,8 863,9 85,3 

Fonte: Autor, 2014. 

 

A partir da Tabela 8 observa-se que a temperatura inicial do genérico foi inferior ao do 

similar e as temperaturas finais apresentaram uma diferença de 10 °C. Quanto à perda de 

massa tem-se que a do similar é bem maior quando comparada com o genérico. Isto indica 
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que o medicamento genérico apresenta um maior percentual do excipiente dióxido de silício, 

que é bastante estável na temperatura avaliada de 900 oC.   

O estudo da cinética foi realizado na faixa de perda de massa de 98,3 a 41,5% para o 

genérico e de 98,2 a 38,1% para o similar.  

A Figura 14 corresponde às curvas termogravimétricas do captopril: a) genérico e b) 

Similar. 

 
Figura 14- Curvas termogravimétricas para os comprimidos com Captopril: a) genérico e b) Similar 

 

 
Fonte: Autor, 2014. 

 

A Figura 15 mostra os gráficos referentes ao logaritmo da razão de aquecimento pelo o 

inverso da temperatura. A partir destes dados é possível observar a correlação entre os 

percentuais de perda de massa e a energia de ativação (Ea) envolvida na decomposição 
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térmica do captopril genérico e similar nestas razões de aquecimento. Utilizando-se do 

método de Ozawa foi calculada a energia de ativação.  

Para o captopril genérico e similar, as retas obtidas do ajuste linear são 

aproximadamente paralelas na faixa de 20,0 a 90,0%. O paralelismo destas retas denota um 

comportamento cinético semelhante entre estes medicamentos, com isso, é possível indicar 

que, o mecanismo de reação para esta faixa de conversão provavelmente é o mesmo. 

Na conversão de 10% para ambos os medicamentos, ocorreu uma diminuição da 

linearidade, possivelmente devido à diferença nas etapas de perdas de massa observadas nessa 

amostra, mostrando uma falta de homogeneidade no comportamento térmico em função da 

razão de aquecimento.  

 
Figura 15- log da razão de aquecimento versus o inverso da temperatura, em K, do comprimido com Captopril 

(a) Genérico e (b) Similar. 

 

 
 

Fonte: Autor, 2014. 
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Na Figura 15-a, para o captopril genérico é possível verificar a linearidade dos dados. É 

possível também concluir que na conversão de 10,0% a reta se afasta um pouco das demais, e 

isto está relacionado à não correlação entre o percentual de perda de massa e a energia de 

ativação nesta razão de aquecimento; Na razão de 5 °C min-1, exceto para a conversão de 

10,0%, a resposta não é muito boa, visto que, as retas não se iniciam na origem. 

Na Figura 15- b, para o captopril similar, verifica-se que ocorre linearidade entre os 

dados. Assim como no medicamento genérico, no similar é observado que na conversão de 

10,0% a reta se afasta um pouco das demais, e isto está relacionado à não correlação entre o 

percentual de perda de massa e a energia de ativação nesta razão de aquecimento; na razão de 

5 °C min-1, para as conversões na faixa de 50,0 a 90,0%, a resposta não é muito boa, visto 

que, as retas não se iniciam na sua origem. 

 

6.1.3.2 Percentual de perda de massa e Energia de Ativação 

 

A Tabela 9 lista os valores de Ea (kJ mol-1), referente a cada etapa de perda de massa 

(dado em percentual) e a média das energias de ativação encontradas. Estes dados foram 

obtidos pela metodologia de Ozawa (estudo cinético não isotérmico).  

Analisando de modo comparativo os valores apresentados na Tabela 9, pode se observar 

que os valores de energia de ativação encontrados no processo de decomposição térmica dos 

medicamentos de captopril genérico nas cinco primeiras perdas de massa, apresentam valores 

superiores ao similar, e este tem sua energia de ativação maior nas quatro últimas perdas de 

massa. Isto deve ocorrer devido à proporção diferente entre os excipientes, visto que, ambos 

os medicamentos (genérico e similar) apresentam os mesmos excipientes. 

Sabendo-se que a energia de ativação é um dos parâmetros de maior interesse na 

avaliação da estabilidade dos medicamentos (Vecchio et al, 2001), tem-se que quanto maior a 

energia de ativação maior a estabilidade do medicamento. Neste sentido, observa-se que a 

amostra do captopril similar é mais estável que o genérico. No percentual de perda de massa 

de 47,1% a energia de ativação do genérico é de 231,8 kJ mol-1 e para o similar, no percentual 

de perda de massa de 49,9, é de 311,6 kJ mol-1. Além disso, a média da energia de ativação é 

de 179,3 kJ mol-1 para o genérico e de 191,7 kJ mol-1 para o similar. 
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Tabela 9- Dados obtidos do estudo da cinética de decomposição térmica do comprimido com Captopril. 
 

Genérico 
 

Similar 
 

 
% de perda de massa 

 
Energia de Ativação 

(kJ mol-1) 

 
% de perda de massa 

 
Energia de Ativação 

(kJ mol-1) 
92,6 7,4 97,4 92,2 7,8 91,6 
87,0 13,0 116,6 86,2 13,8 108,5 
81,3 18,7 116,3 80,2 19,8 104,8 
75,6 24,4 132,3 74,2 25,8 118,8 
69,9 30,1 182,7 68,1 31,9 175,9 
64,2 35,8 248, 7 62,1 37,9 264,2 
58,5 41,5 255,9 56,1 43,9 293,8 
52,9 47,1 231,8 50,1 49,9 311,6 
47,2 52,8 231,9 44,1 55,9 256,4 

    
Média 179,3 Média 191,7 

Fonte: Autor, 2014.
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6.1.3.3 Fração Decomposta 

 

As energias de ativação calculadas a partir das inclinações correspondentes a 

as diferentes conversões são mostrados na Figura 16. Esta Figura mostra a relação Energia de 

Ativação (Ea) em função da conversão (% α). 

A partir da Figura 16 pode-se observar que energia de ativação aumenta com o aumento 

do percentual de conversão, o que sugere que as amostras são bem semelhantes e também que 

o método de Ozawa é adequado para a determinação da energia de ativação. 

 
Figura 16- Relação entre a Energia de ativação e o fator de conversão dos comprimidos com Captopril 

 
Fonte: Autor, 2014. 

 
 

6.1.4 Comprimidos com Hidroclorotiazida 

 

6.1.4.1 Termogravimetria – TG 

 

As avaliações das curvas não isotérmicas foram realizadas com o objetivo de analisar o 

comportamento térmico da hidroclorotiazida de referência, genérico e similar em função da 

temperatura, e estes dados serão usados para realizar o estudo cinético das curvas e estas estão 

apresentadas na Figura 17-a. A primeira perda de massa é atribuída a presença de água 

adsorvida, devido provavelmente a presença do amido. As outras etapas correspondem a 

decomposição do princípio ativo e dos excipientes presentes nos medicamentos. 
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Macêdo et al., (2000, p.757-763) realizaram o estudo comparativo de medicamentos de 

hidroclorotiazida genéricos e observou que a hidroclorotiazida pura sofre decomposição a 

temperatura de 313,6 °C, o medicamento A, de composição conhecida, sofre decomposição a 

temperatura 210,6 °C. Os medicamentos B e C, ambos adquiridos em farmácias, possui ponto 

de fusão de 265,8 °C e 215,2 °C respectivamente. Estes resultados permitiram observar que a 

estabilidade térmica da hidroclorotiazida é menor quando em comprimidos. A curva 

termogravimétrica das misturas binárias mostrou que os excipientes lactose (236,7 °C) e 

amido (300,4 °C) foram responsáveis pela redução na temperatura inicial da decomposição do 

medicamento A. 

 As formulações farmacêuticas de referência e genérica adquiridas para este estudo 

apresentam, além de outros excipientes, a lactose e o amido. Já o similar apresenta apenas, 

além dos demais excipientes, a lactose. 

Os intervalos de perda de massa, temperatura inicial e final, consideradas para o cálculo 

da perda de massa, estão descritos na Tabela 10.  

 
Tabela 10- Dados da TG para os comprimidos com a hidroclorotiazida. 

Amostra Ti (°C) Tf (°C) Δm (%) 
Referência 27,01 828,22 99,531 
Genérico 28,79 788,30 96,349 
Similar 36,20 869,47 84,320 

Fonte: Autor, 2014. 

 

A partir da Tabela 10, é possível verificar que a temperatura inicial do medicamento 

de referência e genérico apresentou diferença de apenas 1,78 °C, porém a temperatura final do 

medicamento de referência foi bem superior a do medicamento genérico. O medicamento 

similar apresentou temperatura inicial e final superior às outras formulações farmacêuticas.  

Não foi observada estabilidade térmica para a formulação farmacêutica genérica na 

temperatura de 900 °C e isto é um indicativo que a amostra não se decompõe totalmente nesta 

temperatura. O resíduo pode ser constituído, além do material carbonizado, da presença de 

óxido de magnésio que é oriundo da decomposição térmica do estearato de magnésio. 

Provavelmente este excipiente estava em maior proporção no medicamento de referência e 

isto pode ter ocorrido na própria formulação realizada pela indústria farmacêutica ou a 

amostragem não foi representativa. 

O medicamento similar apresenta uma temperatura inicial de perda de massa diferente 

dos outros medicamentos e uma perda de massa inferior. Isto pode estar relacionado a 



82 

 

 

presença do dióxido de silício, excipiente presente apenas neste medicamento que é estável a 

temperaturas superiores a 900 °C.  

Na Figura 17 estão mostradas as curvas termogravimétrica dos medicamentos de 

referência, genérico e similar e nelas é possível observar que estas formulações farmacêuticas 

apresentam curvas com perfis semelhantes.  

A Figura 17 nos mostra que o aumento da razão de aquecimento da amostra proporciona 

um deslocamento das curvas termogravimétricas para maiores temperaturas. Segundo 

Cavalheiro et al., (1995), isso não significa que as temperaturas de transição do material são 

alteradas com a mudança na razão de aquecimento, isso pode ser atribuído a mudanças na 

velocidade com que o equipamento consegue detectar a variação da massa. Polleto et al., 

(2012), afirmam ainda que este fenômeno geralmente acontece porque as baixas razões de 

aquecimento geram grandes intervalos de tempo para a construção das respectivas curvas. 

Através destas curvas observa-se que os medicamentos de referência, genérico e similar 

da hidroclorotiazida sofrem três perdas de massa. O estudo cinético foi realizado na faixa de 

perda de amostra de 97,8 a 53,8%, para o medicamento de referência, 99,7 a 41,2% para o 

genérico e de 99,6 a 32,1% para o similar. 
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Figura 17- Curvas termogravimétricas para os comprimidos com hidroclorotiazida: (a) Referência, (b) genérico 
e (c) similar. 

 

 

 
Fonte: Autor, 2014. 

 

A Figura 18 mostra os gráficos referentes ao logaritmo da razão de aquecimento versus 

o inverso da temperatura. A partir destes dados observa-se a correlação entre os percentuais 



84 

 

 

de perda de massa e a energia de ativação (Ea) envolvida na decomposição térmica da 

hidroclorotiazida de referência, genérico e similar nas razões de aquecimento citadas 

anteriormente.  

 
Figura 18- log da razão de aquecimento versus o inverso da temperatura, do comprimido com hidroclorotiazida 

(a) Referência, (b) Genérico e (c) Similar. 
 

 

 

 
Fonte: Autor, 2014. 
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A energia de ativação, calculada pelo método de Ozawa, é dada por meio do coeficiente 

angular da reta média entre os pontos, obtida por meio da regressão linear. A Figura 18 

mostra que o modelo de Ozawa (1965) para determinação da energia de ativação dos 

medicamentos de hidroclorotiazida de referência, genérico e similar é condizente para o tipo 

de perda de massa que ocorre neste processo de termoconversão devido à linearidade 

apresentada nas curvas de logaritmo de diferentes razões de aquecimento em função do 

inverso da temperatura absoluta para diferentes percentuais de conversão. 

Para os medicamentos de referência e genérico as retas obtidas do ajuste linear são 

aproximadamente paralelas na faixa de 30,0 a 90,0% de conversão. O paralelismo destas retas 

denota um comportamento cinético semelhante, indicando que provavelmente o mecanismo 

de reação para essa faixa de conversão é o mesmo ou há uma unificação dos mecanismos de 

reações múltiplas. Nestes medicamentos, a conversão de 10 e 20,0%, ocorreu sem paralelismo 

das retas devido, possivelmente a diferença nas etapas de perdas de massa observadas nessa 

amostra, principalmente nas razões de aquecimento de 5 °C min-1 e de 5 e 10 °C min-1 

respectivamente para os medicamentos genérico  e de referência. 

Já o medicamento similar, apresentou paralelismo na faixa de 10 a 80%, e não 

paralelismo na conversão de 90%, e isto indica que provavelmente nesta conversão existem 

mudanças nos mecanismos de reação a baixas temperaturas, consequentemente, mecanismos 

de reação distintos apresentam diferentes valores para a energia de ativação. 

 
6.1.4.2 Percentual de perda de massa e Energia de Ativação 

 

A energia de ativação da decomposição dos medicamentos de referência, genérico e 

similar foi calculada pelo método de Ozawa. Os dados utilizados para o cálculo foram 

referentes à conversão de 10,0 a 90,0% de massa, ou seja, o evento foi considerado 

praticamente como um todo.  

A Tabela 11 lista os valores de Ea (kJ mol-1), referente a cada etapa de perda de massa 

(dado em percentual) e a média destas energias de ativação  

A variação na energia de ativação que ocorre nos medicamentos de referência, genérico 

e similar ocorre, provavelmente, devido à diferença nas proporções dos excipientes. O que 

apresenta menor energia de ativação indica que existe uma proporção maior de excipientes 

menos estável. 
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Tabela 11- Dados obtidos do estudo da cinética de decomposição térmica do comprimido com hidroclorotiazida. 
 

Referência 
 

 
Genérico 

 
Similar 

 
% de perda de 

massa 

 
Energia de Ativação 

(kJ mol-1) 

 
% de perda de massa 

 
Energia de Ativação 

(kJ mol-1) 

 
% de perda de massa 

 
Energia de Ativação 

(kJ mol-1) 

93,4 6,6 175,1 93,9 6,1 112,9 92,9 7,1 122,9 
89,0 11,0 132,9 88,0 12,0 109,5 86,1 13,9 123,3 
84,6 15,4 154,7 82,2 17,8 125,7 79,4 20,6 151,9 
80,2 19,8 167,8 76,3 23,7 139,7 72,6 27,4 180,6 
75,8 24,2 176,4 70,5 29,5 140,3 65,9 34,1 195,3 
71,4 28,6 184,9 64,6 35,4 141,8 59,1 40,9 231,3 
67,0 33,0 192,2 58,8 41,2 156,6 52,3 47,7 242,9 
62,6 32,4 203,8 52,9 47,1 198,9 45,6 54,4 156,7 
58,2 41,8 249,8 47,1 52,9 211,8 38,9 61,1 147,5 

      

Média 182,0 Média 148,6 Média 172,6 
Fonte: Autor, 2014. 
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6.1.4.3 Fração Decomposta 

 
 

Os medicamentos de hidroclorotiazida de referência, genérico e similar apresentaram 

variações na energia de ativação em função da conversão percentual. Observa-se que cada 

curva de energia de ativação em função da conversão apresenta um perfil distinto e isto ocorre 

em função de cada amostra de medicamento analisado, ou seja, devido à decomposição de 

cada amostra. Com isso, tem-se que diferentes substâncias participam do processo tanto em 

relação à degradação quanto a formação de novas substâncias nos vários estágios de 

decomposição.  

Analisando a Figura 19 tem-se que na faixa de conversão de 20 a 70%, para os 

medicamentos de referência e similar temos um aumento na energia de ativação, e isto 

significa que temos um processo estável. 

 
Figura 19- Relação entre a energia de ativação e o fator de conversão dos comprimidos com 

hidroclorotiazida. 

 
Fonte: Autor, 2014. 

 

6.1.5 Comprimidos com Mebendazol 

 

6.1.5.1 Termogravimetria - TG 

 

 As avaliações das curvas não isotérmicas foram realizadas com o objetivo de analisar o 

comportamento térmico do mebendazol de referência, genérico e similar em função da 
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temperatura, e estes dados serão usados para o estudo cinético das curvas e estas estão 

apresentadas na Figura 20.  

 O mebendazol é um fármaco que apresenta polimorfismo e é resistente ao processo de 

decomposição. Isto foi verificado apenas no medicamento similar. 

A formulação farmacêutica do mebendazol de referência, genérico e similar sofre quatro 

perdas de massa. A primeira é referente à saída da água, e esta ocorre devido à presença do 

amido que é um dos excipientes utilizados nestes medicamentos. 

 Barreto et al (2007, p.921-2) realizou o estudo termogravimétrico de decomposição 

térmica do mebendazol em cinco razões de aquecimento diferentes. Os pesquisadores 

observaram que o mebendazol comprimido sofre quatro perdas de massa. Eles realizaram os 

ensaios em duas atmosferas distintas: nitrogênio e nitrogênio com ar sintético. Ele observou 

que na atmosfera oxidativa houve um grande aumento na decomposição térmica do 

mebendazol. Os dados mostraram que a altas razões de aquecimento implica na redução da 

perda de massa, e sugere que os dois primeiros estágios de perda de massa do mebendazol 

apresenta polimórficos com menor estabilidade térmica e o terceiro é o polimórfico mais 

estável.  

 Macedo et al., (1997, p. 937-941) estudou a aplicação da termogravimetria no controle 

de qualidade do mebendazol. Eles realizaram o estudo comparativo de mebendazol puro e na 

forma de misturas binárias e ternárias. Através da técnica termogravimétrica eles verificaram 

que amido e lactose apresentam baixa estabilidade térmica; O mebendazol puro é mais estável 

que em forma de comprimidos; o mebendazol puro apresenta três perdas de massa e na forma 

de comprimido cinco perdas de massa. 

 Os pesquisadores concluíram também que a baixa estabilidade do amido contribuiu para 

diminuição da estabilidade do mebendazol na segunda e terceira perda de massa; Além disso, 

estearato de magnésio com mebendazol mostrou baixa estabilidade na primeira decomposição 

quando comparada com as misturas binárias: amido e mebendazol, lactose e mebendazol. A 

mistura binária mais estável foi PVP e mebendazol.  

 Por fim, as misturas ternárias mebendazol+amido+lactose e mebendazol+lactose+PVP 

mostraram baixa estabilidade na primeira etapa quando comparado com outras misturas. 

 Nesse trabalho, os medicamentos de referência, genérico e similar apresentam, os 

excipientes estudados por Macedo et al., (1997, p. 937-941). 

As perdas de massa, temperatura inicial e final, consideradas para o cálculo da perda de 

massa, estão descritos na Tabela 12.  
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Tabela 12- Dados da TG para os comprimidos com o mebendazol. 
Amostra Ti (°C) Tf (°C) Δm (%) 

Referência 29,2 890,3 96,4 
Genérico 31,0 883,5 94,7 
Similar 35,7 883,5 70,5 

Fonte: Autor, 2014. 

 

A partir da Tabela 12, podemos observar que o medicamento de referência foi o que 

apresentou a menor temperatura inicial e a maior temperatura final de perda de massa. Apesar 

do medicamento genérico apresentar uma temperatura inicial de perda de massa inferior ao do 

similar, temos que a temperatura final de perda de massa de ambos os medicamentos 

(genérico e similar) foram iguais. 

Quanto à perda de massa, tem-se que os medicamentos de referência e genérico 

apresentaram perda de massa próximas, porém o similar apresenta uma perda de massa 

bastante reduzida quando comparada ao de referência e genérico. Isto pode estar relacionado 

ao princípio ativo e quantidade e tipos de excipientes utilizados na formulação farmacêutica, 

provavelmente o estearato de magnésio e glicolato amido sódico que formam o óxido de 

magnésio e o carbonato de sódio.  

Em geral, as curvas termogravimétricas possuem perfis semelhantes. A Figura 20 nos 

mostra que o aumento da razão de aquecimento da amostra proporciona um deslocamento das 

curvas termogravimétricas para maiores temperaturas.  

Os medicamentos de referência, genérico e similar do mebendazol sofrem quatro perdas 

de massa. O estudo cinético foi realizado na faixa de perda de amostra de 99,9 a 64,1%, para 

o medicamento de referência, 99,5 a 42,3% para o genérico e de 99,6 a 43,0% para o similar. 

Ou seja, o evento foi considerado como um todo. 

A Figura 20 corresponde às curvas termogravimétricas do mebendazol: a) referência, b) 

genérico e c) similar, nas razões de aquecimento 5, 10 e 20 °C min-1.  
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Figura 20- Curvas termogravimétricas dos comprimidos com mebendazol: (a) Referência, (b) genérico e (c) 
similar. 

 

 

 
 Fonte: Autor, 2014. 
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A Figura 21 mostra os gráficos referentes ao logaritmo da razão de aquecimento pelo o 

inverso da temperatura.  

 
Figura 21- log da razão de aquecimento versus o inverso da temperatura, em K, do comprimido com 

mebendazol (a) Referência, (b) Genérico e (c) Similar 

 

 

 
Fonte: Autor, 2014. 
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Os percentuais de perda de massa e a energia de ativação envolvida na 

decomposição térmica da formulação farmacêutica do mebendazol de referência, 

genérico e similar estão representados nos dados destas Figuras. O parâmetro cinético, 

energia de ativação, foi calculado usando o modelo de Ozawa. 

Nas Figuras 21-a e 21-b, que se referem às formulações farmacêuticas do 

mebendazol de referência e genérico, temos que as retas são aproximadamente paralelas 

para toda a faixa de conversão, isto é, para a faixa que vai de 10 a 90%. 

Na Figura 21-c, referente ao medicamento similar ocorre paralelismo na conversão 

de 10 e 20%, com um pequeno afastamento do paralelismo referente a conversão de 20 a 

70%. Este afastamento pode ter ocorrido devido à diferença nas etapas de perdas de 

massa observadas nessa amostra, mostrando que não há homogeneidade no 

comportamento térmico em função da razão de aquecimento. Nas conversões de 80 e 

90% não linearidade dos dados, nas três razões de aquecimento estudadas. 

O paralelismo das retas é importante por que indicam que os medicamentos 

apresentam comportamento cinético semelhante e isto significa que o mecanismo de 

reação para essa faixa de conversão é o mesmo ou que há uma unificação dos 

mecanismos de reações múltiplas.  

 

6.1.5.2 Percentual de perda de massa e Energia de Ativação 

 

A energia de ativação da decomposição dos medicamentos de referência, genérico e 

similar foi calculada pelo método de Ozawa. Os dados utilizados para o cálculo foram 

referentes à conversão de 10,0 a 90,0% de massa, ou seja, o evento foi considerado como um 

todo.  

A Tabela 13 lista os valores da Energia de Ativação dada em kJ mol-1, referente a cada 

etapa de perda de massa (dado em percentual) bem como a média desta energia. Estes dados 

foram obtidos pela metodologia de Ozawa (estudo cinético não isotérmico).  

A variação na energia de ativação que ocorre nos medicamentos de referência, genérico 

e similar ocorre, provavelmente, devido à diferença nas proporções dos excipientes. O que 

apresenta menor energia de ativação indica que existe uma proporção maior de excipientes 

menos estável. 
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Tabela 13- Dados obtidos do estudo da cinética de decomposição térmica do comprimido com mebendazol. 
 

Referência 
 

 
Genérico 

 
Similar 

 
% de perda de 

massa 

 
Energia de Ativação 

(kJ mol-1) 

 
% de perda de massa 

 
Energia de Ativação 

(kJ mol-1) 

 
% de perda de massa 

 
Energia de Ativação 

(kJ mol-1) 
96,3 3,7 105,9 93,8 6,2 108,8 93,9 6,1 141,4 

92,7 7,3 127,9 88,1 11,9 108,2 88,3 11,7 126,8 

89,1 10,9 113,4 82,3 17,7 88,3 82,6 17,4 188,8 

85,6 14,4 131,3 76,6 23,4 86,3 77,0 23,0 201,3 

82,0 18,0 120,6 70,9 29,1 99,2 71,3 28,7 190,0 

78,4 21,6 142,7 65,2 34,8 128,4 65,6 34,4 186,9 

74,9 25,1 164,1 59,5 40,5 145,7 60,00 40,0 180,4 

71,3 28,7 182,5 53,8 46,2 158,5 54,3 45,7 105,4 

67,7 32,3 156,1 48,0 52,0 218,3 48,6 51,4 84,7 

      
Média 138,3 Média 126,8 Média 156,1 

Fonte: Autor, 2014.



94 

 

6.1.5.3 Fração Decomposta 

 

Os medicamentos de mebendazol de referência, genérico e similar apresentaram 

variações na energia de ativação em função da conversão percentual. Observa-se que cada 

curva de energia de ativação em função da conversão apresenta um perfil distinto e isto ocorre 

em função de cada amostra de medicamento analisado ser diferente, ou seja, devido a 

decomposição de cada amostra.  

Neste caso, diferentes substâncias participam do processo tanto em relação a 

degradação quanto a formação de novas substâncias nos vários estágios de decomposição.  

Analisando a Figura 22 tem-se que: 

 

 Mebendazol de referência: A energia de ativação ficou oscilando de 10 a 50%. A 

partir de 50% aumentou até 80% quando voltou a decrescer. O método de Ozawa se 

aplica melhor na faixa de 50 a 80%. 

 

 Mebendazol Genérico: Apresentou uma relação linear entre o fator de conversão e a 

energia de ativação, visto que, através do gráfico vermelho da Figura 21 tem-se 

aumento da energia de ativação em função do percentual de fração decomposta do 

medicamento. Com isso, tem-se que a energia de ativação varia com a conversão e os 

perfis das curvas são característicos de cada medicamento. 

 

 Mebendazol Similar: A energia de ativação aumentou com a conversão de 10 a 40%, a 

partir de 50% diminuiu muito, o que significa que não houve linearidade entre os 

dados estudados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



95 

 

 

Figura 22- Relação entre a Energia de ativação e o fator de conversão para o comprimido com mebendazol. 

 
Fonte: Autor, 2014. 

 

6.2 ESTUDO DA PUREZA DE MEDICAMENTOS COMERCIAIS 

 

No estudo da pureza os dados referentes a ponto de fusão dos princípios ativos e 

excipientes presentes nos medicamentos e relatados nos resultados foram retirados da 

Farmacopéia Brasileira (2010) e Handbook of pharmaceutical excipients (2006). 

 

6.2.1 Comprimidos com Ácido Acetil Salicílico 

 

As Figuras 23 a, b e c ilustram as curvas DSC das formas farmacêuticas contendo ácido 

acetil salicílico para os medicamentos de referência, genérico e similar e os valores 

encontrados a partir do cálculo descrito na metodologia experimental, empregado na 

quantificação do teor de pureza do fármaco.  

Como pode ser observado, as Figuras 23 a e c, referentes aos AAS de referência e 

similar, apresentam um pico endotérmico bem definido e simétrico característico de transição 

de fase da fusão e que denota uma transição a temperatura constante, indicando que o 

processo ocorre no quase-equilíbrio termodinâmico, com pontos de fusão de 141,5 e 138,7 °C 

respectivamente, atribuídos a fusão do fármaco. Conforme a Farmacopéia Brasileira (2010, 

p.568) o ponto de fusão do AAS é de 143 °C, o que significa que houve um pequeno 

deslocamento do pico para temperaturas inferiores, e isto ocorreu devido, provavelmente, a 
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influência dos excipientes presentes na formulação dos medicamentos; O segundo e terceiro 

eventos endotérmicos são referentes respectivamente à decomposição do AAS com liberação 

de ácido acético e à decomposição do ácido acetil salicílico; e o quarto e o quinto evento são 

exotérmicos e referem-se respectivamente a cristalização e a um processo provocado por 

excesso de calor que se acumula no porta amostra. 

 
Figura 23- Curvas DSC dos comprimidos com AAS a) Referência, b) genérico e c) similar. 

 

 

 
 

 
Fonte: Autor, 2014. 
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A Figura 23 b refere-se à curva DSC do AAS genérico. A partir dele é possível observar 

dois eventos endotérmicos e dois exotérmicos. O primeiro pico endotérmico é referente à 

fusão do fármaco (Tpico = 141,4 °C) com deslocamento de temperatura em relação ao 

relatado a farmacopéia brasileira (2010, p.568), o segundo à decomposição do AAS com 

liberação de ácido acético, o terceiro exotérmico pode ser devido à cristalização e o quarto 

evento é devido a um processo provocado por excesso de calor acumulado no porta amostra. 

De acordo com a Figura 23 a, b e c pode-se inferir que o pico de fusão do AAS de 

referência, genérico e similar, inicia-se respectivamente em torno de 130,2, 127,7 e 130,2 °C 

consumindo 25,5, 23,7 e 25,7 kJ mol-1 respectivamente. 

Como o AAS (referência, genérico e similar) apresentou picos de fusão definidos foi 

possível efetuar o cálculo de pureza por meio dos picos de fusão obtidos através da técnica 

DSC. O Quadro 10 lista a pureza, o ponto de fusão e a entalpia encontrada para estes 

medicamentos. 

 
Quadro 10- Relaciona os dados de pureza, ponto de fusão e entalpia dos comprimidos com AAS de 

referência, genérico e similar. 
 Referência Genérico Similar 

Pureza (%mol) 99,0 98,8 97,9 

Ponto de Fusão (°C) 141,5 141,4 138,7 

Entalpia (kJ mol-1) 25,5 23,7 25,7 

Fonte: Autor, 2014. 

 

De acordo com o quadro 10 observa-se que o medicamento AAS similar foi o que 

apresentou menor pureza e ponto de fusão, o que significa que os excipientes podem estar 

interagindo com o princípio ativo.  

Vários autores estudaram a pureza do AAS utilizando a calorimetria diferencial 

exploratória. Uns fizeram o uso de padrões: Kumar et al.,  (2009, p.627-631) usou a técnica 

DSC para determinar a pureza de 16 padrões de referência, entre eles do AAS, e comparou os 

resultados com analises feitas por cromatografia líquida de alta performance. Ele determinou 

por DSC que a pureza do padrão AAS é de 99,0% e o certificado padrão da amostra tinha 

como pureza 99,1%, ou seja, a técnica apresentou o resultado com diferença de pureza de 

apenas 0,1%. Outros fizeram o estudo comparativo entre amostras padrão e medicamentos 

adquiridos em farmácias locais, este é o caso de: Campanella et al., (2011) realizou a 

investigação cinética e uso de modelos preditivos para a degradação do AAS PA e do AAS 

contido em dois medicamentos convencionais. Foi feito um estudo do AAS puro e do AAS 
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contido nos medicamentos adquiridos em farmácias usando a técnica do DSC. O que foi 

observado no estudo é que não houve interação significativa entre o fármaco e os excipientes. 

O AAS padrão foi analisado por DSC e apresentou pureza de 99%, os medicamentos 

adquiridos em farmácias locais não sofreram nenhum pré tratamento e a pureza encontrada 

para eles foi de 93,6 % para o medicamento 1 e 84,3% para o medicamento 2 (w/w), os 

excipientes presentes nestas formulações são respectivamente, de acordo com o fabricante, 

amido e celulose (medicamento 1) e amido, celulose, sacarina sódica e corante. 

Com isso, nessa dissertação, os valores encontrados de pureza para as amostras de AAS 

de referência, genérico e similar (99,0, 98,8 e 97,8% respectivamente) encontram-se acima do 

encontrado na literatura para medicamentos comerciais. O valor de pureza do medicamento de 

referência é equivalente à encontrada em padrões de referência.  

 

6.2.2 Comprimidos com Paracetamol 

 

O estudo de pureza do paracetamol de referência, genérico e similar foi realizado 

utilizando a lei de depreciação do ponto de fusão de Van’t Hoff, que prevê a depreciação do 

ponto de fusão do composto puro devido à presença de impurezas (ASTM E 928-03). 

As Figuras 24 a, b e c ilustram as curvas DSC adquiridos para as formas farmacêuticas 

paracetamol de referência, genérico e similar e os valores encontrados a partir do cálculo 

descrito na metodologia e empregado na quantificação do teor de pureza do material.  

Como pode ser observado, as Figuras 24 a, b e c, referentes aos paracetamol de 

referência, genérico e similar, apresentam um pico endotérmico bem definido e simétrico, o 

que caracteriza uma transição de fusão e denota uma transição a temperatura constante. O 

medicamento de referência apresentou uma região de fusão de 161,8 a 177,4 °C. 

Os medicamentos genérico e similar apresentaram dois eventos endotérmicos sendo o 

primeiro referente a fusão do fármaco e o segundo a decomposição dos excipientes presentes 

nos medicamentos. A faixa de fusão do genérico foi de 162,2 a 177,8 °C e o similar 160,1 a 

176,1 °C. 

A Figura 24 a, b e c apresenta pico de fusão do paracetamol obtida numa razão de 

aquecimento de 10 °C min-1. De acordo com as curvas, pode-se inferir que o pico de fusão do 

paracetamol para os medicamentos de referência, genérico e similar começam 

respectivamente, em 161,8°, 162,2 e 160,1 °C consumindo 24,6, 26,1 e 24,5 kJ mol-1  

respectivamente para paracetamol de referência, genérico e similar. 
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Figura 24- Curvas DSC dos comprimidos com paracetamol a) referência, b) genérico e c) similar. 

 

 

 
 

Fonte: Autor, 2014. 

 

De acordo com a farmacopéia brasileira (2010, p.1189) o ponto de fusão do paracetamol 

ocorre na faixa de 168 a 172 °C, o que é totalmente condizente com os valores encontrados 
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que são de 170,55, 170,59 e 169,72 °C simultaneamente para paracetamol de referência, 

genérico e similar. Além disso, estes valores também estão de acordo com a literatura 

(KUMAR et al., P.629). 

As curvas DSC dos medicamentos de paracetamol de referência, genérico e similar, 

mostraram além do evento de fusão, mais dois picos endotérmico sendo o primeiro referente à 

decomposição do princípio ativo e o segundo a decomposição dos excipientes que fazem 

parte da formulação dos medicamentos. 

A pureza do paracetamol presente nos medicamentos de referência, genérico e similar 

foi calculada através da aplicação da equação de Van’t Hoff, na linearização do evento de 

fusão. Neste modelo a pureza foi determinada através do desvio da linearidade do evento de 

fusão que ocorre pela presença de impurezas e os valores encontrados estão descritos no 

quadro 11. 

 
Quadro 11- Relaciona os dados de pureza, ponto de fusão e entalpia dos comprimidos com paracetamol de 

referência, genérico e similar. 
 Referência Genérico Similar 

Pureza (%mol) 99,5 99,3 99,6 

Ponto de Fusão (°C) 170,5 170,6 169,7 

Entalpia (kJ mol-1) 24,6 26,1 24,5 

Fonte: Autor, 2014. 

 

De acordo com o Quadro 11 é possível observar que as formas farmacêuticas contendo 

paracetamol apresentam pureza e ponto de fusão muito próxima, com isso, pode-se inferir que 

provavelmente não há interação entre o princípio ativo e os excipientes, ou ainda, devido a 

grande proporção do princípio ativo nestes medicamentos.  

Desta forma, o emprego da equação de Van’t Hoff sobre o evento endotérmico relativo 

à fusão dos medicamentos de paracetamol permitiu estimar o grau de pureza esperado para 

estes medicamentos, sendo encontrado 99,5, 99,3 e 99,6% respectivamente, para os 

medicamentos de paracetamol de referência, genérico e similar. 

Estes resultados estão de acordo com os encontrados na literatura, visto que, Kumar et 

al., (2010, p.629), fez o estudo de pureza do paracetamol e encontrou dados de pureza com 

99,96 %mol, ponto de fusão de 169,02 °C e entalpia de fusão de 27,24 kJ mol-1. 
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6.2.3 Comprimidos com Captopril 

 

A análise de pureza do captopril foi realizada utilizando a calorimetria exploratória 

diferencial, que é uma técnica bastante utilizada na análise de fármacos. A equação de Van’t 

Hoff foi utilizada para avaliar a pureza do composto captopril por meio do pico de fusão do 

mesmo. 

Neste sentido, as Figuras 25 a e b ilustram os gráficos de DSC adquiridos para o 

composto captopril genérico e similar e os valores de pureza encontrados a partir do cálculo 

usando a equação de Van’t Hoff. 

Na Figura 25 a, para o captopril genérico tem-se que o primeiro evento endotérmico é 

devido a fusão do excipiente ácido esteárico. O segundo evento endotérmico é bem definido e 

simétrico e caracteriza a transição de fusão do captopril, na faixa de 99,4 a 109,5 °C, e denota 

uma transição a temperatura constante.  Já o terceiro evento endotérmico refere-se a 

desidratação da lactose. 

A formulação farmacêutica do genérico mostrou um pico endotérmico simétrico 

indicativo do processo de fusão do fármaco na faixa de 99,4 a 109,5 °C. Foi observado 

também um pico endotérmico antes da fusão do princípio ativo e este é devido ao excipiente 

ácido esteárico. 

A Figura 25 b apresenta quatro eventos endotérmicos sendo o primeiro devido a fusão 

do ácido esteárico, o segundo é um pico endotérmico simétrico indicativo do processo de 

fusão do fármaco, e esta ocorre na faixa de 97,8 a 113,3%. Já o terceiro corresponde a 

desidratação da lactose, que é um excipiente utilizado como diluente nas formulações 

farmacêuticas, o quarto e último corresponde a fusão da lactose seguida de evaporação.   

De acordo com as curvas, pode-se concluir que o pico de fusão do captopril genérico e 

similar começam respectivamente em 99,4 e 97,8 °C consumindo 2,61 e 5,92 kJ mol-1  

respectivamente para captopril genérico e similar.  

De acordo com a farmacopéia brasileira (2010, p.729) o ponto de fusão do captopril 

ocorre na faixa de 105 a 108 °C, o que é bem próximo com os valores encontrados que são de 

106,4 e 107,9 °C simultaneamente para o captopril genérico e similar.  
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Figura 25- Curvas DSC dos comprimidos com captopril a) genérico e b) similar 

 

 
                      Fonte: Autor, 2014. 

 

O ponto de fusão encontrado neste trabalho também está de acordo com a literatura, ou 

seja: Bazzo e colaboradores (2005, p. 317-319) realizaram o estudo termoanalítico do fármaco 

captopril e das suas formulações. Através da técnica DSC foi possível determinar que não 

ocorre interação entre o captopril e os excipientes lactose, celulose microcristalina, 

croscamelose sódica, aerosil e talco. Com essa técnica eles detectaram a possibilidade de 

interação entre este fármaco e o excipiente estearato de magnésio, e isto pode ser observado 

devido ter ocorrido uma diminuição na temperatura de fusão (81,82 °C), bem como alterações 

na forma do pico. 

Stulzer e colaboradores (2008) realizou o estudo de compatibilidade entre o captopril e 

os excipientes farmacêuticos utilizados em medicamentos comerciais. Através da técnica 

DSC ele observou que não houve interação entre o captopril e os excipientes, exceto com o 

excipiente estearato de magnésio, visto que, quando foi analisada a mistura binária captopril: 

estearato de magnésio ocorreu o aparecimento de dois picos endotérmicos, um deles referente 

à desidratação do estearato de magnésio. Também por DSC, os pesquisadores observaram que 



103 

 

 

ocorreu o desaparecimento do pico de fusão do captopril quando analisaram a mistura binária 

captopril: PVP. Neste caso, eles acreditam que não ocorreu interação e sim uma forte 

interação sólido-sólido após o aquecimento. 

Além disso, Moreira et al., (2010, p. 27) fez o estudo termoanalítico do captopril puro 

utilizando a calorimetria exploratória diferencial. Os pesquisadores determinaram, dentre 

outros parâmetros, o valor da pureza, ponto de fusão e entalpia de fusão. Estes dados estão 

descritos no quadro 12.  

 
Quadro 12- Relaciona os dados de pureza, ponto de fusão e entalpia do captopril puro.  

Pureza (%mol) Ponto de Fusão (°C) Entalpia (kJ mol-1) 

99,67 106,77 26,41 

Fonte: Moreira e colaboradores (2010, p.27). 

 

Através dos dados encontrados por Moreira e colaboradores vemos que os dados 

referentes ao ponto de fusão e pureza estão próximos dos encontrados em nosso estudo, 

porém, o fato que chama a atenção é a entalpia, visto que, na literatura os dados encontrados 

são bastante diferentes dos encontrados neste estudo (vide Quadro 10), se não vejamos: 

Bazzo e colaboradores (2005, p. 317-319), encontraram o valor de entalpia de fusão do 

captopril puro, em misturas físicas e em comprimidos de, respectivamente: 116,1, 54,6 e 51,0 

J g-1 que correspondem a 25,2 kJ mol-1, 11,9 e 11,1 kJ mol-1  respectivamente. 

 Moreira et al., (2010, p. 27), encontrou a entalpia de fusão do captopril puro de 26,41 

kJ mol-1. Observa-se também que a entalpia do captopril puro é o dobro da entalpia dos 

medicamentos e misturas binárias. 

Os dados referentes à pureza, ponto de fusão e entalpia de fusão, encontrados neste 

estudo estão descritos no quadro 13. 

Conforme se observa no quadro 13, o valor da entalpia de fusão dos medicamentos 

genérico e similar do captopril são bastante inferiores aos encontrados na literatura que é de 

26,41 kJ mol-1  para o captopril puro e de 11,1 kJ mol-1 para comprimidos revestidos.  



104 

 

Quadro 13- Relaciona os dados de pureza, ponto de fusão e entalpia dos comprimidos com captopril genérico e 
similar. 

 Genérico Similar 

Pureza (%mol) 99,8 99,4 

Ponto de Fusão (°C) 106,4 107,9 

Entalpia (kJ mol-1) 2,6 5,9 

Fonte: Autor, 2014. 

 

O valor encontrado para os medicamentos na literatura é muito maior que o encontrado 

neste estudo. Além disso, a entalpia de fusão do similar é mais que o dobro do genérico, e isto 

pode ser justificado pela quantidade de excipientes na formulação, pois  sabe-se quais são os 

excipientes que tem em cada comprimido mas não sabemos a proporção deles, visto que, é 

segredo industrial. Além disso, isto também pode estar relacionado à amostra que é retirada 

para fazer o ensaio, ou seja, não temos como saber se naquela amostra temos mais excipientes 

ou princípio ativo. 

 

6.2.4 Comprimidos com Hidroclorotiazida 

 

O estudo de pureza da hidroclorotiazida de referência, genérica e similar foi realizado 

utilizando a lei de depreciação do ponto de fusão de Van’t Hoff, que prevê a depreciação do 

ponto de fusão do composto puro devido à presença de impurezas (ASTM E 928-03). 

Segundo a farmacopeia brasileira (2010, p.1035) temos que o ponto de fusão da 

hidroclorotiazida está na faixa de 266 a 270 °C. Além disso, a literatura reafirma este ponto de 

fusão, pois os pesquisadores Lamolha e colaboradores (2007, p. 438-439) realizaram o estudo 

termoanalítico da hidroclorotiazida e de misturas de hidroclorotiazidas com diferentes 

excipientes utilizando a calorimetria exploratória diferencial. Eles concluíram que os 

excipientes povidone, dióxido de silício coloidal, estearato de magnésio e crospovidone, não 

tiveram nenhuma interação com o fármaco. Porém, analisando a curva padrão do DSC da 

mistura física da hidroclorotiazida e manitol, os pesquisadores observaram que o pico de 

fusão da hidroclorotiazida desaparece, surgindo um evento térmico endotérmico em 

temperatura próxima a 300 °C. 

Macedo e colaboradores (2001, p. 759), fez o estudo comparativo da hidroclorotiazida 

genérica. Eles utilizaram hidroclorotiazida padrão, misturas binárias e dois medicamentos (B 

e C), adquiridos em farmácias locais. Eles observaram que hidroclorotiazida PA apresentou 

ponto de fusão condizente com a farmacopeia brasileira (2010, p.1035). Porém, o excipiente 



105 

 

 

lactose foi o único excipiente que reduziu o ponto de fusão da hidroclorotiazida e diminuiu a 

entalpia de fusão, revelando interação química entre o excipiente e o princípio ativo 

hidroclorotiazida. 

As Figuras 26 a, b e c ilustram os gráficos de DSC adquiridos para o composto 

hidroclorotiazida de referência, genérica e similar e os valores encontrados a partir do cálculo 

descrito na metodologia e empregado na quantificação do teor de pureza do material.  

A partir da comparação entre os perfis termoanalítico do comportamento dos 

medicamentos, observou-se a alteração e/ou deslocamentos significativos nas curvas, 

caracterizando possíveis interações entre o princípio ativo e os excipientes contidos em cada 

medicamento.  

Os medicamentos de referência, genérico e similar, apresentam, além de outros 

excipientes, a lactose, e isto pode ter sido o causador do deslocamento do pico de fusão para 

temperaturas inferiores da esperada. 

A Figura 26 a, b e c apresenta picos de fusão da hidroclorotiazida obtida numa razão de 

aquecimento de 10 °C min-1. De acordo com as curvas, podem-se observar três eventos 

endotérmicos e dois exotérmicos. Os eventos endotérmicos são: o primeiro referente à 

desidratação, o segundo fusão de excipiente, o terceiro fusão da hidroclorotiazida e esta 

ocorre na faixa de fusão de 196,3 a 221,6 °C para o medicamento de referência, 195,1 a 222,0 

°C e 195,9 a 221,6 °C para o genérico e similar respectivamente. Já os eventos exotérmicos 

referem-se respectivamente a transição cristalina da forma α para a forma β e excesso de calor 

no porta amostra. 

O terceiro evento endotérmico pode ser atribuído a fusão do fármaco e da lactose, que 

pode ter contribuído para a diminuição do ponto de fusão da hidroclorotiazida. A lactose 

funde aproximadamente nesta temperatura (aproximadamente 218,4 °C) pode ter ocorrido 

alguma interferência. 
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Figura 26- Curvas DSC dos comprimidos com hidroclorotiazida: a) Referência, b) genérico e c) similar. 

 

 

 
                             Fonte: Autor, 2014. 

 

A determinação da pureza dos comprimidos de hidroclorotiazida de referência, 

genérica e similar foi calculada através da aplicação da equação de Van’t Hoff, na 

linearização do evento de fusão. Através da aplicação desta equação, a pureza da 
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hidroclorotiazida encontrada por meio da DSC está descrita no Quadro 14. O resultado 

encontrado para a pureza é comparável com o descrito na literatura.  

 
Quadro 14- Relaciona os dados de pureza, ponto de fusão e entalpia dos comprimidos com hidroclorotiazida de 

referência, genérico e similar. 
 Referência Genérico Similar 

Pureza (%mol) 97,5 99,7 98,0 

Ponto de Fusão (°C) 216,5 210,4 216,9 

Entalpia (kJ mol-1) 25,1 28,3 20,7 

Fonte: Autor, 2014. 

 

De acordo com o Quadro 11 observa-se que os medicamentos de hidroclorotiazida 

genérico foi o que apresentou maior pureza, já o de referência e genérico apresentaram pureza 

muito próximas. Porém, a formulação farmacêutica de referência apresenta teor de impureza 

superior ao estabelecido pela equação de Van’t Hoff que é de no máximo de 2,4%. 

 Já o ponto de fusão ficou bem abaixo do esperado e isto é, devido, provavelmente a 

presença da lactose na formulação destes medicamentos. 

Desta forma, o emprego da equação de Van’t Hoff sobre o evento endotérmico relativo a 

fusão dos medicamentos de paracetamol permitiu estimar o grau de pureza esperado para 

estes medicamentos, sendo encontrado 97,5, 99,7 e 98,0% simultaneamente para os 

medicamentos de hidroclorotiazida de referência, genérico e similar. 

 

6.2.5 Comprimidos com Mebendazol 

 

O estudo de pureza do mebendazol de referência, genérica e similar foi realizado 

utilizando a lei de depreciação do ponto de fusão de Van’t Hoff, que prevê a depreciação do 

ponto de fusão do composto puro devido à presença de impurezas (ASTM E 928-03). 

A farmacopéia brasileira (2010, p.1035) não apresenta dado referente ao ponto de fusão 

do mebendazol. Neste sentido, foi realizada uma pesquisa e nesta foi visto que este fármaco 

apresenta polimorfismo, existindo em três formas, ora denominada: A, B e C.  

Villiers et al., (2005) realizou a o estudo termoanalítico das três formas polimórficas 

do mebendazol. Através da técnica DSC, ele obteve os picos de fusão das três formas 

(denominada A, B e C) polimórficas do mebendazol. A forma A apresentou uma única 

transição endo/exotérmica a 250-255 °C e um pico final de fusão a 330 °C; A forma B foi 

caracterizada por três largos Picos de fusão a 220, 263 e 330 °C, respectivamente. Já a forma 
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C, preferida pelas indústrias de medicamentos por apresentar ótima biodisponibilidade e baixa 

toxicidade do fármaco, apresentou três eventos: um evento endotérmico/exotérmico a 195 °C, 

seguindo por um evento endotérmico a 225 °C e dois eventos endotérmicos bem definidos a 

253 °C, na qual é seguido por um segundo e final pico de fusão a 330 °C. 

 
Figura 27- Curvas DSC dos três polimorfos do mebendazol 

 
Fonte: Villiers et al., 2005. 

 

Morais (2011) realizou as análises por DSC do mebendazol PA e medicamentos de 

referência, genérico e similar. Nele ficou descrito como sendo o ponto de fusão do 

mebendazol PA, de referência, genérico e similar respectivamente: 244,8, 239,0, 216,0 e 

211,5 °C respectivamente. 

Nesse sentido, o pico de fusão escolhido para cálculo e pureza foi o mais aproximado 

da temperatura de fusão do mebendazol puro estudado por Morais (2011). 

As Figuras 28 a, b e c ilustram os gráficos de DSC adquiridos para o composto 

mebendazol de referência, genérica e similar e os valores encontrados a partir do cálculo 

descrito na metodologia e empregado na quantificação do teor de pureza do material. 
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Figura 28- Curvas DSC dos comprimidos com mebendazol: a) Referência, b) genérico e c) similar. 

 

 

 
Fonte: Autor, 2014. 



110 

 

 

De acordo com os gráficos obtidos (Figura 28), neste estudo, do mebendazol de referência, 

genérico e similar tem-se que ocorreram os seguintes eventos: 

 

 Para o mebendazol de referência: foram obtidos quatro picos endotérmicos 

sendo o primeiro referente desidratação do amido e estearato de magnésio, o 

segundo a fusão da lactose, o terceiro a fusão do mebendazol e o quarto a 

decomposição. Foi observado também um evento exotérmico e este é atribuído 

possivelmente a transição cristalina da lactose da forma α para a β. 

 

 Para o mebendazol genérico: foram obtidos três eventos endotérmicos sendo o 

primeiro relacionado a desidratação do amido e estearato de magnésio, o 

segundo a fusão do excipiente manitol e o terceiro a fusão do fármaco. 

 

 Para o mebendazol similar: Foram obtidos quatro picos de endotérmicos. O 

primeiro refere-se a desidratação, o segundo a fusão do manitol, o terceiro a 

fusão do mebendazol e o quarto a decomposição do medicamento. 

 

O evento relacionado à fusão do manitol ocorre apenas nos medicamentos genérico e 

similar, pois o mesmo está presente apenas na formulação farmacêutica destes fármacos. Ele é 

mais evidente no genérico, provavelmente por que a proporção dele deve ser maior neste 

medicamento ou a amostragem do mesmo tinha maior presença deste excipiente. 

Como observado na Figura 28, o excipiente lactose, utilizada, neste caso, apenas no 

medicamento de referência, parece interagir com o princípio ativo mebendazol do 

medicamento. Isto se justifica pelo deslocamento da temperatura de fusão do mebendazol. 

A determinação da pureza dos comprimidos de mebendazol de referência, genérico e 

similar foi calculada através da aplicação da equação de Van’t Hoff, na linearização do evento 

de fusão. Através da aplicação desta equação, a pureza do mebendazol encontrada por meio 

da DSC está descrita no Quadro 15. O resultado encontrado para a pureza é comparável com o 

descrito na literatura.  
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Quadro 15- Relaciona os dados de pureza, ponto de fusão e entalpia dos comprimidos com mebendazol de 
referência, genérico e similar. 

 Referência Genérico Similar 

Pureza (%mol) 93,6 95,0 89,0 

Ponto de Fusão (°C) 253,4 225,8 212,3 

Entalpia (kJ mol-1) 38,6 28,7 43,5 

Fonte: Autor, 2014. 

 

De acordo com o Quadro 15 podemos observar que os medicamentos de mebendazol 

apresentaram baixa pureza e este método de análise não se aplica, visto que, o limite 

estabelecido pela equação de Van’t Hoff é de, no máximo, 2,4% de impureza.  

Comparando-se os dados de fusão encontrados para os medicamentos de mebendazol de 

referência, genérico e similar com os dados determinados por Morais (2011), temos que 

ficaram muito próximos, e que houve, provavelmente, interação dos excipientes lactose, para 

o medicamento de referência e manitol para os medicamentos genérico e similar, visto que, 

quando comparadas às temperaturas de fusão deste princípio ativo dos medicamentos com o 

princípio ativo puro encontrado por Morais (2011) que foi de 244,8 °C, observa-se uma 

diminuição de temperatura de fusão do mebendazol. 
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7 CONCLUSÃO 

 

Neste trabalho foram utilizadas as técnicas termoanalíticas termogravimetria (TG) e 

calorimetria exploratória diferencial (DSC) objetivando realizar o estudo de cinética, 

parâmetro energia de ativação, e determinar a pureza dos medicamentos, e com isso, fazer um 

estudo comparativo entre as formulações farmacêuticas de referência, genérico e similar.  

Os medicamentos de referência, genérico e similar com os princípios ativos de ácido 

acetil salicílico, paracetamol, captopril, hidroclorotiazida e mebendazol, apresentaram em 

algumas situações variações de energia de ativação e ponto de fusão, consequentemente na 

pureza. Isso ocorreu em função dos medicamentos adquiridos apresentarem excipientes 

diferentes ou os mesmos com proporções desconhecidas (segredo industrial) e estes 

influenciarem no comportamento dos princípios ativos. 

Os medicamentos apresentaram eventos de desidratação devido aos excipientes, 

principalmente o amido de milho.   

De uma forma geral o comportamento térmico dos medicamentos foi semelhante. As 

curvas TG das formulações farmacêuticas do Paracetamol de referência, genérico e similar 

apresentaram características semelhantes no comportamento térmico, com uma excelente 

reprodutibilidade devido a maior quantidade do princípio ativo nestes medicamentos. Os 

resultados mostraram que as curvas ficaram quase sobrepostas, ou seja, com os eventos muito 

próximos. 

Na primeira etapa do trabalho foi realizado o estudo cinético não isotérmico, com o 

método de Ozawa, utilizando a termogravimetria e, a partir da análise das curvas foi possível 

calcular o parâmetro cinético energia de ativação. E esta mostrou, de certo modo, boa 

correlação com o modelo de Ozawa. A exceção foi o medicamento de referência do ácido 

acetil salicílico que apresentou perfil diferente dos demais (genérico e similar) indicando, 

provavelmente interação entre os excipientes e o princípio ativo nesta formulação 

farmacêutica. Foi observado no gráfico do log da razão de aquecimento pelo inverso da 

temperatura que não houve linearidade dos dados, isto é, não houve correlação entre os 

percentuais de perda de massa e a energia de ativação envolvida na decomposição térmica da 

formulação farmacêutica do AAS de referência. Neste caso, devem-se repetir os ensaios 

utilizando razões de aquecimento diferentes das utilizadas neste estudo que foram de 5, 10 e 

20 °C min-1.   

Na segunda etapa foi utilizada a calorimetria exploratória diferencial. As curvas DSC 

apresentaram de forma reprodutível o evento de fusão dos medicamentos de paracetamol, o 
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que correspondeu a um alto valor de pureza encontrado, e com isso, confirmando que não 

ocorre interação entre o princípio ativo e os excipientes. A hidroclorotiazida apresentou um 

ponto de fusão bastante inferior ao encontrado na literatura, o que pode ser justificado devido 

à interação do princípio ativo com o excipiente lactose. 

O teor de impureza encontrada para a formulação farmacêutica de referência da 

hidroclorotiazida foi de 2,5%, valor este superior ao estabelecido na norma que é de no 

máximo 2,4%. . O mebendazol de referência, genérico e similar foi bastante inferior ao 

esperado e encontra-se fora do parâmetro da equação de Van’t Hoff, no que se refere ao 

percentual máximo de impureza que deve ser menor que 2,5%mol.  

Com isso, os dados das curvas DSC encontradas sobre o ponto de fusão e pureza foram, 

exceto para a hidroclorotiazida de referência e as formulações farmacêuticas de mebendazol 

de referência, genérico e similar, condizentes com a literatura.  

Sendo assim, as técnicas termoanalíticas termogravimetria e calorimetria exploratória 

diferencial podem ser aplicadas na determinação dos parâmetros cinéticos e de pureza de 

fármacos com segurança e eficácia, substituindo a técnica padrão de análise, a cromatografia. 

A cromatografia é muito onerosa, visto que, utiliza vários padrões, central de gases (com 

hélio, nitrogênio, ar sintético, hidrogênio). Estes gases utilizados na central analítica são 

bastante dispendiosos e os padrões além de caros, nem sempre são encontrados. Neste 

sentido, todas estas análises realizadas por cromatografia visando testar a qualidade destes 

medicamentos onera também o valor final dos medicamentos. Sendo assim, as técnicas 

termoanalíticas são uma opção na substituição desta técnica, visto que, conforme descrito 

neste trabalho, foi verificado que a resposta obtida por termogravimetria e calorimetria 

exploratória diferencial é bastante similar ao encontrado por esta técnica instrumental. 
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