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RESUMO 
 
 

A indústria farmacêutica brasileira vem enfrentando novos desafios no 

desenvolvimento tecnológico em virtude da baixa qualidade das matérias-primas 

farmacêuticas que são comercializadas no país. O presente trabalho estuda a correlação 

de técnicas analíticas visando à obtenção de parâmetros da qualidade tecnológica da 

matéria-prima ativa albendazol e dos excipientes (celulose microcristalina 101, glicolato 

de amido sódico, lauril sulfato de sódio, croscarmelose sódica, dióxido de silício 

coloidal, talco e PVP K30), que possibilite prever a qualidade do produto farmacêutico 

mais rápido e de desempenho mais elevado no que se compete à tecnologia, qualidade e 

confiabilidade. As matérias-primas ativas, excipientes e misturas binárias foram 

analisadas pelas técnicas térmicas (TG, DSC e DSC fotovisual), cromatrográficas e 

dissolução. As metodologias térmicas utilizaram termobalança Shimadzu, modelo TGA 

50H e calorímetro de varredura diferencial Shimadzu, modelo DSC-50. Foram obtidas 

imagens dos processos calorimétricos através do sistema fotovisual, modelo VCC-520, 

conectado a um microscópio da marca Olympus e a uma câmera fotográfica da marca 

Sanyo acoplada ao calorímetro. Os dados cromatográficos foram obtidos no 

cromatógrafo líquido, marca Shimadzu com detector de arranjo de diodo (DAD). Os 

dados de dissolução foram obtidos numa estação de dissolução marca Hanso SR6 

acoplado ao espectrofotômetro marca Shimadzu.  Foram obtidos comprimidos de 

albendazol a partir de 3 lotes diferentes de matéria-prima ativa, variando-se também  os 

fabricantes dos desintegrantes utilizados, no caso a croscarmelose sódica. Foram 

realizados estudos comparativos de dissolução nos lotes de bancada dos comprimidos 

de albendazol. As constantes das reações de termodecomposição foram calculadas 

utilizando o modelo de Arrehnius. As constantes de dissoluções intrínsecas dos ativos e 

misturas binárias e de dissolução dos comprimidos foram obtidas a partir dos dados de 

dissolução. A comparação das constantes térmicas e de dissolução intrínsecas das 

matérias-primas mostraram estar correlacionadas entre si e estas com as constantes de 

dissolução dos comprimidos. 

 

Palavras-chave: albendazol, análise térmica, dissolução intrínseca, anti-helmínticos, 

neurocisticercose. 
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Abstract 

 
The Brazilian pharmaceutical industry comes facing new challenges in the technological 

development in virtue of the poverty in the quality of the pharmaceutical raw materials 

that are commercialized in the country. The present work studies the correlation of 

analytical techniques aiming at to the attainment of parameters of the technological 

quality of the drug substance albendazole and the excipients (microcrystalline cellulose 

101, sodium glicolato of  starch, sodium lauryl sulfate, sodium croscarmellose, Cab-O-

Sil®, talc and PVP K30), that it more makes possible the prediction of the 

pharmaceutical product quality faster e of raised performance in what is competed to the 

technology, quality and trustworthiness. The active raw materials, excipients and binary 

mixtures had been analyzed by the thermal techniques (TG, photovisual DSC and 

DSC), chromatography and dissolution. The thermal methodologies had using a 

thermobalance Shimadzu, model TGA 50H using a Shimadzu calorimeter model DSC-

50. Pictures were obtained of the calorimetric processes through the photovisual system, 

model VCC-520, constituted by microscope Olympus connected to the camera Sanyo 

coupled to the DSC. High Performance Liquid Chromatography using Photodiode 

Array Detector Shimadzu. The dissolution data had been gotten in a dissolution station 

mark Hanso SR6 connected to spectrophotometer UV-Visible Shimadzu mark. They 

had been gotten compressed of albendazole from 3 different lots of raw material, 

varying also the manufacturers of the used desintegrants, in the case soduim 

croscarmellose. Comparative studies of dissolution the diferents lots of benches tablets 

of albendazole had been carried through. The constants of the thermal decomposition 

reactions had been calculated using the model of Arrehnius. The binary constants of 

intrinsic dissolutions of the assets and mixtures of dissolution of tablets had been gotten 

from the dissolution data. The comparison of intrinsic the thermal constants and 

dissolution of raw materials had shown to be correlated between itself and these with 

the constants of dissolution of tablets. 

 
Key-words: albendazole, thermal analysis, intrinsic dissolution. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Como as infecções por parasitas intestinais representam um problema de saúde 

pública mundial, de difícil solução, principalmente na população pobre e em crianças, 

devido às precárias condições de saneamento básico, habitação e educação, tornam-se 

necessários estudos de novas formulações que barateiem os custos de produção 

(OSVALDO, 2006).  

Estima-se que 50 milhões de indivíduos estejam infectados pelo complexo 

teníase/cisticercose no mundo e que 50.000 morrem a cada ano. Cerca de 350.000 

pessoas encontram-se infectadas na América Latina. 

Antes de transformar um fármaco em uma forma farmacêutica, é essencial que 

ele seja química e fisicamente caracterizado. Os estudos de pré-formulação, assim como 

outros, fornecem as informações necessárias para definir sua natureza e bases de 

conhecimento para a combinação do fármaco com outras matérias-primas para produzir 

uma forma farmacêutica (ANSEL et al,2000). Para atingir estes objetivos, o método 

tradicional de desenvolvimento de formas farmacêuticas, baseado em tentativa e erro, 

raramente conduz a resultados satisfatórios, mesmo fundamentados em um 

conhecimento empírico prévio (LINDEN, 1998). 

Segundo Macêdo (1996), a implementação da análise térmica na indústria 

farmacêutica surge como método analítico, quantitativo e comparativo, capaz de 

produzir resultados rápidos e reprodutíveis, podendo ser utilizada no controle de 

qualidade de medicamentos, visando a análise global da qualidade do produto final e a 

determinação de parâmetros de qualidade tecnológica de medicamentos. Dentre as 

várias técnicas destacam-se: Termogravimetria (TG), Análise Térmica Diferencial 

(DTA), Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC). Dessa maneira, o cenário atual na 

indústria farmacêutica mundial é de crescimento rápido no que se refere ao incremento 

dos requisitos analíticos na fase de pré-formulação e desenvolvimento de novas 

formulações (VINHA, 2002). 

Dentre as análises aplicadas no estudo de pré-formulação, as propriedades físicas 

são de fundamental importância na compreensão da descrição física do fármaco, 

visando o desenvolvimento de formulações (AULTON, 2005).  Grande parte das 

matérias-primas são compostos químicos puros de constituição cristalina ou amorfa. A 

pureza da substância química é essencial para sua identificação, bem como avaliação de 



 

 

3 

suas propriedades químicas, físicas ou biológicas. Um fator importante na determinação 

da pureza química é o ponto de fusão (MEDEIROS, 2001). 

O polimorfismo é a tendência que o fármaco possui de assumir diferentes 

estados de cristalização. As diversas formas sólidas do mesmo composto são chamados 

polimorfos ou modificações cristalinas (GIRON,1995). 

Devido a todas as características físico-químicas do estado sólido estarem 

envolvidas em polimorfismo e/ou pseudopolimorfismo, a indústria farmacêutica se 

confronta com esse comportamento. Segundo Giron (1995) as principais propriedades 

afetadas são: temperatura de fusão e sublimação, condutividade, volume, densidade, 

viscosidade, dureza do cristal, coloração, índice de refração, solubilidade, razão de 

dissolução, estabilidade, higroscopicidade e reações do estado sólido. A combinação de 

todos esses parâmetros fornece informações adequadas sobre o fármaco e/ou 

excipientes, definindo suas naturezas.  

Dessa forma, reproduzir nos medicamentos equivalentes as características de 

eficácia e segurança terapêutica do referência é uma meta mais complexa a ser 

alcançada do que apenas as especificações de qualidade do produto descritas na 

monografia farmacopéica. Para o setor de desenvolvimento isso implica na orientação e 

na definição de atividades que efetivamente conduzam à obtenção e a garantia dessas 

características de qualidade no processo e na adoção de práticas que tornem o processo 

de desenvolvimento eficiente em alcançá-las (SILVA et al. 2004). 
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2. OBJETIVOS 

 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 
Estudar os parâmetros cinéticos de estabilidade térmica e dissolução intrínseca 

de diferentes lotes de albendazol e a compatibilidade do fármaco e excipientes através 

dos dados térmicos. 

 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Avaliar perfil calorimétrico de diferentes lotes do fármaco albendazol. 

• Determinar os parâmetros cinéticos de estabilidade térmica através dos 

dados termogravimétricos dinâmicos e isotérmicos. 

• Determinar as constantes cinéticas de dissolução intrínseca dos diferentes 

lotes do fármaco albendazol. 

• Avaliar o comportamento térmico dos diferentes lotes do fármaco 

albendazol, através do sistema fotovisual. 

• Avaliar o estudo de compatibilidade do fármaco-excipiente. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 
3.1 Aspectos gerais 

Em muitos países, sobretudo nos subdesenvolvidos, quase toda a população é 

infectada por protozoários e/ou helmintos, de modo que o problema do tratamento das 

helmintíases tem grande importância prática (RANG et al, 2001)  

As parasitoses intestinais ou enteroparasitas decorrem da presença no intestino 

de helmintos e/ou protozoários. As helmintíases e protozooses comprometem de forma 

heterogênea cerca de 25% da população mundial, variando com a região e 

características das comunidades (PRADO et al, 2003). 

As infecções por parasitas intestinais representam um problema de saúde 

pública mundial, de difícil solução. Têm alta prevalência no Brasil, principalmente na 

população pobre e em crianças, devido às precárias condições de saneamento básico, 

habitação e educação. Estudo realizado no Brasil (1988) revelou prevalência de 55,3% 

em crianças, sendo que a maior parte era poliparasitada (MELO et al, 2004). 

A invasão do organismo se dá através da pele, pelo contato direto com o solo 

contaminado, e/ou pela boca, através da ingestão de água e/ou alimentos contaminados, 

fomites, perversão do apetite ou práticas sexual (PRADO et al, 2003). 

Os anti-helmínticos são fármacos utilizados no tratamento de infecções 

parasitárias causadas por vermes chatos e por nematódeos. Em geral, o principal alvo 

destes fármacos é o estágio adulto do ciclo de vida do parasita  (JACOB et al, 2001). 

A neurocisticercose (NCC) é uma das formas de acometimento mais graves 

produzidos pelos parasitas intestinais ou enteroparasitas através do complexo 

tênia/hospedeiro. Dessa maneira, neurocisticercose (NCC) é a expressão utilizada para 

designar a infecção do sistema nervoso central (SNC) pela forma larvária da Taenia 

solium, sendo problema particularmente comum em países latino-americanos, asiáticos 

e africanos ( Schantz et al. 1999; Roman, Sotelo et al. 2000). 

Segundo a Organização Mundial de Saúde o complexo tênia/hospedeiro acomete 

50.000.000 indivíduos em todo mundo provocando aproximadamente 50.000 mortes 

anualmente. Estima-se que o Brasil gaste aproximadamente U$ 85 milhões no 

tratamento de complicações da NCC (Pal Carpio et al. 2000).  

A neurocisticercose acomete indivíduos de ambos os sexos, de qualquer raça e 

de todas as faixas etárias, com predomínio entre 11 e 35 anos (Takayanagui 1990). 
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As manifestações clínicas mais freqüentes são: crises epilépticas (62%), síndrome de 

hipertensão intracraniana (38%), meningite cisticercótica (35%), distúrbios psíquicos 

(11%), forma apoplética ou endarterítica (2,8%) e síndrome medular (0,5%) 

(TAKAYANAGUI et al, 1990).  

A gravidade da neurocisticercose pode ser ilustrada pelo elevado coeficiente de 

letalidade constatado em diferentes serviços, variando de 16,4% a 25,9% 

(TAKAYANAGUI OM et al, 1983).  

Atualmente, praziquantel e albendazol têm sido considerados eficazes na 

terapêutica etiológica da neurocisticercose. Deve-se, contudo, evitar a idéia de que estes 

medicamentos possam ser benéficos a todos os pacientes com neurocisticercose 

(TAKAYANAGUI et al, 1990).  

Nos estudos comparativos, o albendazol tem-se revelado mais eficaz que 

praziquantel (Cruz et al, 1991) além de ter sido melhor tolerado, com menor freqüência 

de reações colaterais. O menor custo do albendazol constitui outra importante 

vantagem, principalmente com a possibilidade da redução do tempo de administração 

do medicamento (Sotelo et al, 1990), (TAKAYANAGUI OM et al 1997).  

O homem é habitualmente o hospedeiro definitivo da T. solium, o parasita adulto 

se aloja no intestino; as proglótides repletas de ovos são eliminadas nas fezes. No 

interior do ovo ou embrióforo encontra-se o embrião hexacanto que, quando ingerido 

pelo hospedeiro intermediário (porco), é liberado sob a ação do suco gástrico. Aquele, 

por meio de acúleos, penetra através da mucosa intestinal e, caindo na corrente 

sanguínea, é levado a diferentes partes do organismo, transformando-se em cisticerco. O 

cisticerco alojado na carne de porco ingerida crua ou mal cozida, chegando ao intestino 

do homem, transforma-se em T. solium completando, assim, o ciclo evolutivo natural 

(Osvaldo et al, 2006).  

A contaminação humana com os ovos da T. solium processa-se por 

autoinfestação em indivíduos portadores de teníase, através de mãos contaminadas 

(autoinfestação externa) ou por heteroinfestação através de alimentos, particularmente 

verduras cruas, água e mãos contaminadas. Enquanto a cisticercose suína acomete 

principalmente a musculatura estriada, no homem o sistema nervoso revela-se a 

localização mais importante por sua freqüência e gravidade. Foi observado que em 90% 

dos casos a cisticercose era exclusivamente cerebral; freqüências similares foram 

relatadas por outros autores (COSTA et al, 1995). 
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3.2. Informações técnicas 

O albendazol foi introduzido recentemente no mercado, pertence à classe dos 

benzimidazol, e é um fármaco de amplo espectro. Estão inseridos nesta classe ainda o 

mebendazol e o tiabendazol. Estes compostos são agentes que formam um dos 

principais grupos de anti-helminticos utilizados na clínica (PRADO et al, 2003). 

O albendazol é um anti-helmíntico oral potente de amplo espectro, dotado de 

atividade ovicida, larvicida e helminticida sobre grande parte dos parasitas mais 

comumente presentes nas infestações intestinais simples ou mistas; causadas por 

Ascaris lumbricóides, Trichuris trichiura, Enterobius vermiculares, Ancylostoma 

duodenale, Necator americanus, Taenia spp Strongyloides stercoralis, Neurocisticercose 

(SOTELO at al, 2002).  

Além disso, o albendazol é um derivado benzimidazólico que produz inúmeras 

alterações bioquímicas sobre os helmintos suscetíveis. Inibe a enzima fumarato-redutase 

mitocondrial, bloqueando a captação e transporte de glicose pelos parasitas, depletando 

suas reservas de glicogênio e diminuindo a formação de ATP. Entretanto, há evidências 

importantes de que a ação primária do albendazol é a inibição da polimerização tubular, 

por sua ligação à beta-tubulina. Como consequência, o helminto inicialmente torna-se 

imóvel e morre em seguida. No homem, após a administração oral, o albendazol é muito 

pouco absorvido (menos de 5%), devido à sua hidrossolubilidade, e a maior parte de sua 

atividade anti-helmíntica se dar na luz intestinal. Após a sua absorção, sofre rápida 

metabolização a sulfóxido de albendazol, metabólito ativo que possui meia-vida 

plasmática de 8 a 12 horas. Cerca de 3 horas após uma dose de 400mg de albendazol, a 

concentração sérica de sulfóxido de albendazol atinge o seu valor máximo, de 0,46 a 

1,58 mcg/ml. O sulfóxido de albendazol liga-se intensamente (70%) às proteínas 

plasmáticas e distribui-se amplamente no organismo, inclusive no líquor. O sulfóxido de 

albendazol é primordialmente eliminado na bile, sendo sua excreção urinária irrelevante 

(TAKAYANAGUI OM et al 1997).   

 

3.2.1. Contra-indicações 

 Como os demais derivados benzimidazólicos, o albendazol apresenta 

propriedades teratogênicas e embriotóxicas em animais de experimentação. Desta 

forma, albendazol não deve ser empregado em mulheres grávidas ou com possibilidades 

de engravidar. Também não deve ser usado durante o período de amamentação (embora 

não sejam conhecidos dados sobre a passagem do albendazol para o leite materno 
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humano, ele é excretado no leite animal). A segurança e a eficácia do albendazol não 

estão bem estudadas em crianças menores de 2 anos de idade, portanto, recomenda-se 

evitar o emprego do produto nesta faixa etária (SILVA et al, 2006) . 

 

3.2.2. Precauções e Advertências 

 Antes do início do tratamento para mulheres em idade fértil (15 a 40 anos), 

deve-se assegurar que não há gestação em andamento. Recomenda-se a administração 

de Albendazol no período de 7 dias após o início da menstruação. Pacientes recebendo 

altas doses de albendazol, em tratamentos prolongados (parasitoses teciduais), devem 

permanecer em acompanhamento médico constante, realizando dosagens das 

transaminases séricas, eritrogramas, plaquetometrias e leucogramas regulamentares 

(SOTELO et al, 2002). 

 

3.2.3. Reações Adversas   

 Quando utilizado no tratamento das parasitoses intestinais, em posologias de 1 a 

3 dias, o albendazol é extremamente bem tolerado, sendo muito rara a ocorrência de 

reações colaterais. Entretanto, pode ocorrer, desconforto gastrointestinal, náuseas, 

vômitos, constipação, diarréia, cefaléia, secura da boca e reação cutânea alérgica. 

Mesmo quando utilizado de maneira prolongada, em doses altas, com o propósito de 

tratar parasitoses teciduais como a neurocisticercose, o albendazol mantém a baixa 

incidência de reações adversas, podendo, entretanto ocorrer elevação das transaminases 

séricas, leucopenia, trombocitopenia, alopécia, dor abdominal, febre, fadiga e prurido 

(RANG et al, 2001).  

 

3.2.4. Posologia 

Para as infestações causadas por Ascaris lumbricoides, Enterobius 

vermicularis, Trichuris trichiura, Ancylostoma duodenale, e Necator americanus, a 

posologia usual é de 400 mg (2 comprimidos ou 10 ml da suspensão) em dose única. 

Nos casos de infestação confirmada ou suspeitada por Taenia sp e Srongyloides 

stercoralis, esta dose (400 mg/dia) deve ser repetida por 3 (três) dias consecutivos. Para 

os casos de giardíase, recomenda-se o esquema de 400 mg (2 comprimidos ou 10ml da 

suspensão) em dose única diária , por 5 dias seguidos. Nos casos de hidatidose, deve-se 

administrar ciclos de 10 mg/kg ao dia, VO, divididos de 8 em 8 horas, por 28 dias, 

tendo duas semanas de intervalo  (até cinco ciclos); nos casos de neurocisticercose, 
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administrar 15 mg/Kg ao dia , em três ingestões, VO, por 30 dias; microsporidiose, 

deve-se administrar 200 a 400 mg, VO de 12 em 12 horas, por um mês; no tratamento 

da giardíase, utiliza-se 400 mg/dia, durante cinco dias. (BARROS, et al 2001), (Osvaldo 

et al, 2006). 

 

4. Análise térmica 

Métodos térmicos são técnicas em que as variações de propriedades físicas ou 

químicas de uma substância são medidas em função da temperatura. 

Conceitua-se análise térmica como um conjunto de técnicas que permite medir 

as mudanças de propriedades físicas ou químicas de uma substância ou material em 

função da temperatura ou tempo, enquanto a substância é submetida a uma programação 

controlada de temperatura (GARN et al, 1965). 

 As áreas de aplicação da análise térmica incluem os seguintes estudos: 

decomposição térmica; determinação de umidade, de voláteis, de resíduos e de teor de 

cinzas; oxidação térmica; cinética de reação e cristalização; diagrama de fases; 

determinação de calor específico; determinação de transição vítrea, de fusão, tempo de 

armazenamento; dentre outros (MOTHÈ & AZEVEDO, 2002). 

 As vantagens da Análise Térmica são muitas (necessita de uma pequena 

quantidade de amostra para os ensaios, variedade de resultados em um único gráfico, 

não há necessidade de preparo da amostra), e sua aplicabilidade ocorre em diversas 

áreas: alimentícia, catálise, cerâmica, engenharia civil, farmacêutica, inorgânica, 

petroquímica, polímeros, vidros, dentre outras.  

Segundo Kent (1971) para uma técnica ser considerada termoanalítica ela deverá 

atender a três critérios básicos: 

a) Medir uma propriedade física; 

b) Expressar a medida, direta ou indiretamente, em função da temperatura; 

c) Realizar a medida sob um controle de temperatura. 

Os métodos que envolvem mudanças no peso ou na energia se enquadram 

nesta definição (AULTON et al, 2005). 

De acordo com  Holler & Nieman (1998), algumas das vantagens que a análise 

térmica possui em relação a outros métodos analíticos são: 

� A amostra pode ser estudada sobre em ampla grande faixa de temperatura usando 

vários programas de temperatura; 
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� Quase todas as formas físicas da amostra (sólido, líquido ou gel) podem ser 

usadas; 

� Uma pequena quantidade da amostra (0,1µg – 10mg) é requerida; 

� A atmosfera na vizinhança pode ser padronizada; 

� O tempo requerido para completar o período de experimento é de alguns minutos 

a horas; 

� Os instrumentos de análise térmica apresentam preços razoáveis.  

A implementação da análise térmica na indústria farmacêutica surge como um 

método analítico, quantitativo e comparativo, capaz de produzir resultados rápidos e 

reprodutíveis, podendo ser utilizada no controle de qualidade de medicamentos, visando 

à análise integral do produto final e a determinação de parâmetros de qualidade 

tecnológica (MACÊDO et al, 1996); (GOMES et al, 2002). 

Dentre as técnicas termoanalíticas utilizadas na análise térmica podemos citar: 

a calorimetria exploratória diferencial (DSC), a análise térmica diferencial (DTA) e a 

termogravimetria (TG). 

 

4.1. Calorimetria exploratória diferencial (DSC) 

A técnica DSC mede a diferença de energia cedida a uma substância e a um 

material de referência em função da temperatura, quando a substância e a referência são 

submetidas a um processo térmico controlado. Dependendo do método de medida, 

podem ser distinguidos dois procedimentos de DSC: com compensação de energia e 

com fluxo de calor (VOGEL et al, 2002). 

As amostras de DSC são analisadas em pequenas panelinhas de metal, 

designadas pela ótima condutividade térmica e reações mínimas com as amostras (por 

ex., alumínio, platina, prata, liga e aço inoxidável). 

Os picos da calorimetria exploratória diferencial resultam tanto de modificações 

físicas como reações químicas induzidas por variações de temperatura da amostra. Os 

processos físicos endotérmicos incluem fusão, vaporização, absorção e desorção. A 

adsorção e a cristalização geralmente são exotérmicas. As reações químicas podem ser 

também exotérmicas ou endotérmicas. As reações exotérmicas incluem oxidação no ar 

ou na presença de oxigênio, polimerização e reações catalíticas. As reações 

endotérmicas incluem desidratação, redução em uma atmosfera gasosa e decomposição. 
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A. Vantagens do DSC: (MOTHÉ & AZEVEDO, 2002) 

 

� Rápido tempo de análise; 

� Fácil preparo da amostra; 

� Pode ser aplicado para sólidos e líquidos; 

� Larga faixa de temperatura; 

� Medidas quantitativas. 

 

B. Desvantagens e limitações do DSC: 

 

� Redução da sensibilidade quando a linha base está em inclinação ou curvatura; 

� Algumas transições observadas são complexas e apresentam dificuldade para 

interpretação (por exemplo, temperatura de transição vítrea, fusão e cristalização). 

 

C. Principais aplicações: 

 

� Determinação do ponto de fusão; 

� Determinação do calor de fusão; 

� Determinação de pureza; 

� Caracterização de polimorfismo; 

� Caracterização de pseudopolimorfismo; 

� Estudo de diagramas de fase; 

� Evaporação, dessorção e vaporização de substâncias; 

� Transição vítrea; 

� Estudo de compatibilidade droga-excipientes; 

� Estudo de estabilidade térmica; 

� Estudo de cinética de decomposição. 

 

4.1.1. DSC acoplado a um sistema fotovisual 

O sistema DSC – fotovisual é uma técnica termoanalítica, recentemente 

introduzida na análise de medicamentos que combina a microscopia por imagem com os 

dados DSC (LACHMAN, LIEBERMAN & KANIG, 2001). Essa técnica permite 

visualizar os processos entálpicos em tempo real (SOUZA et al, 2005).   
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Os estudos realizados com DSC fotovisual demonstram a sua aplicabilidade em 

controle de qualidade, desde comparações do comportamento térmico entre o fármaco e 

seus excipientes até diferenças existentes entre uma matéria-prima e outra (MACÊDO 

et al, 2001). 

Muitos pesquisadores têm utilizado o DSC acoplado a um sistema fotovisual 

para confirmar transições de fases e ponto de fusão ocorrida nas curvas calorimétricas.  

Segundo Macêdo & Nascimento (2002) observou-se o comportamento térmico 

de pré-formulado de tiabendazol e comprimidos por TG e DSC acoplado ao sistema 

fotovisual.  

Souza et al. (2002) realizaram estudos de compatibilidade sobre misturas de 

drogas pré-formuladas e comprimidos de cimetidina por TG e DSC acoplado ao sistema 

fotovisual.  

A determinação da pureza de um fármaco pode ser feita por DSC, pois 

impurezas numa substância considerada pura podem diminuir seu ponto de fusão. É 

descrita pela equação de Van`t Hoff a correlação entre a diminuição do ponto de fusão e 

o grau de impureza de uma substância (WELLS et al, 1988). 

  O método de determinação da pureza é baseado na equação de Van`t Hoff: 

 

 

 

Tf = Temperatura de fusão; 

T0 = Ponto de fusão; 

R = Constante dos gases; 

∆Hf  = Calor de fusão molar; 

x 2.0  = Concentração ( fração molar de impurezas); 

F = Fração fundida. 

O pico de fusão de uma substância pura, material cristalino, deverá ser exato, 

mas impurezas ou defeitos na estrutura do cristal ampliarão o limite de fusão e baixarão 

o ponto de fusão final para temperaturas mais baixas do que T0 (FORD et al, 1989). 

Uma relação direta é esperada, quando plota-se Tf em função de 1/F. Portanto, o 

gráfico da equação de Van´t Hoff desvia-se da relação direta, quando ocorre diminuição 

do ponto de fusão, falta de detecção do ponto eutético ou a formação de uma solução 

sólida. Mas, uma quantidade significante de substância pode fundir-se antes que o fluxo 

de calor seja medido por DSC. Para minimizar isso, uma constante de correlação é 

Tf = T0 – RT0Tf   ln     1- x 2.0 1 

               ∆Hf                                      F 
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freqüentemente adicionada à medida de áreas (YAKAMOTO et al, 1996); 

(YAKAMOTO et al, 1998). 

O DSC também pode ser utilizado para quantificação da cristalinidade de um 

fármaco, pois se sabe que durante a formação de um fármaco cristalino algumas 

conversões para formas amorfas podem ocorrer durante o processamento da 

formulação, o que afetará a estabilidade química e física do fármaco. Outra importante 

aplicação do DSC é no estudo de compatibilidade fármaco-excipiente, no qual é 

observado se há ou não interação entre uma mistura ou formulação. 

A vantagem do método de determinação de pureza por DSC é a velocidade da 

medida. Os tipos de impurezas não precisam ser conhecidos e uma quantidade mínima 

da amostra é necessária. A determinação de pureza pode ajudar a assegurar a qualidade 

de um lote de fármacos, como também ser utilizada para calcular o conteúdo de 

substâncias amorfas ou compostos orgânicos desordenados (CLÃS, 1999). 

Segundo Costa et al. (2002), ao se estudar a caracterização térmica da quercetina 

e rutina por TG e DSC, observou que os dados de DSC revelaram a presença de várias 

transições de fase para os dois compostos. Também foi visto através do DSC acoplado 

ao sistema fotovisual a decomposição e processos polimórficos para a quercetina e 

rutina respectivamente, de acordo com dados da literatura. 

Para Clãs et al. (1999), a quantidade de energia liberada na cristalização é 

relacionada à energia do látice do composto cristalino, e assim o DSC pode ser usado 

para quantificar a cristalinidade de compostos farmacêuticos liofilizados. 

 

 4.2. Análise Térmica Diferencial (DTA) 

A diferença de temperatura entre a amostra e uma substância de referência é 

medida em função da temperatura. Enquanto, a amostra e a referência são submetidas a 

um programa de temperatura controlada (SKOOG, HOLLER & NIEMAN, 1998). 

Um instrumento de DTA típico compreende um forno, tendo célula de amostra e 

referência, um controlador do diferencial de temperatura com amplificador associado e 

sistema de registro com controle de temperatura e atmosfera programada do forno 

(FORD & TIMMINS, 1989). 

A referência utilizada é a α-alumina, substância termicamente inerte, que não 

exibe mudanças de fase com variações de temperaturas. 

Os primeiros trabalhos termoanalíticos fizeram uso do DTA com o objetivo de 

avaliar compatibilidade farmacêutica, uma vez que esta técnica permite detectar 
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diversas situações de interações físicas e químicas (SHATTAWY, KILDSIG & PECK, 

1982). 

O DTA é utilizado na determinação do comportamento térmico e composição 

de produtos industrializados. Como também, na formação de diagramas de fase e no 

estudo de transições de fase. Esse método também fornece um caminho simples e 

preciso para determinação do ponto de fusão e ebulição e decomposição de compostos 

orgânicos (SKOOG, HOLLER & NIEMAN, 1998). 

 

4.3.Termogravimetria (TG) 

É uma técnica termoanalítica na qual se analisa continuamente a massa da 

amostra, em uma atmosfera controlada, em função da temperatura ou do tempo. O 

método termogravimétrico fornece informações sobre reações de decomposição e 

oxidação, e de processos físicos como vaporização, sublimação e desorção (SKOOG, 

HOLLER & NIEMAN, 1998; HATAKEYAMA & QUINN, 1997). 

O registro da análise é representado pela curva TG ou termogravimétrica, sendo 

a massa colocada no eixo das ordenadas, com valores decrescentes de cima para baixo e 

o tempo (t) ou temperatura (T) no eixo das abscissas, com valores crescentes da 

esquerda para a direita (SOUZA et al, 2001). 

As curvas de variação de massa em função da temperatura permitem tirar 

conclusões sobre a estabilidade térmica da amostra e sobre a composição do resíduo 

(IANOSHIRO et al, 1996). 

Os componentes essenciais da termobalança moderna consistem em uma 

microbalança eletrônica, um programador de temperatura, um suporte para a amostra, 

um acessório para estabelecer a atmosfera adequada e um registrador. A sensibilidade 

da balança é em torno de micrograma, com uma capacidade total em torno de cem 

miligramas. O forno pode ser programado a temperatura de até 1000 °C, com 

velocidade de aquecimento de até 100 °C/minuto. A atmosfera do forno é controlada, 

principalmente, para garantir que o ambiente seja o mais constante possível durante o 

experimento. Os materiais do suporte da amostra comumente utilizados incluem: 

platina, sílica e alumina (UNITED STATES PHARMACOPOEIA, 2000). 

Uma curva típica que mostra a aplicação da termogravimetria em preparações 

farmacêuticas envolve: 

� Componentes voláteis, como misturas, solventes, etc; 

� Perda de água de cristalização; 
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� Decomposição; 

� Resíduos (como cinzas), resíduos carbonáceos enegrecidos, formados durante a 

decomposição numa atmosfera inerte (MEDEIROS, 2001). 

 

4.3.1 Classificação 

Os métodos termogravimétricos são classificados em: 

A. Termogravimetria Dinâmica ou Não-isotérmica – Faz-se uma avaliação da 

massa, de forma contínua, à medida que vai ocorrendo aumento da temperatura (Figura 

1A) (KENT, 1971).  

Este método tem sido muito utilizado para o estudo de decomposição térmica de 

sólidos (MEDEIROS, 2001). 

B. Termogravimetria Isotérmica – A medida da variação de massa da amostra é 

registrada em função do tempo, mantendo-se a temperatura constante (Figura 1B) 

(CONCEIÇÃO, 2000). 

Permite o cálculo da energia de ativação desde que se utilize repetição em 

diferentes temperaturas (MEDEIROS, 2001). 

C. Termogravimetria Quase-isotérmica – A partir do momento em que começa a 

perda de massa da amostra (∆m ≠ 0), a temperatura é mantida constante até que a 

massa se estabilize novamente (∆m = 0), assim recomeça-se o aquecimento e este 

procedimento pode ser repetido em cada etapa de decomposição (Figura 1C) 

(YOSHIDA, 1993). 

 

 

                    A                                         B                                    C 

 Fonte: Medeiros, 2001 

Figura 1: Classificação dos métodos termogravimétricos 
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4.3.2 Aplicações 

As principais aplicações da Termogravimetria são as seguintes (MEDEIROS, 

2001): 

� Estudo da decomposição e da estabilidade térmica de substâncias orgânicas e 

inorgânicas, de fármacos, minerais, metais, polímeros, produtos alimentícios entre 

outros; 

� Determinação de pureza e da estabilidade térmica de reagentes analíticos, inclusive 

padrões primários e secundários; 

� Desenvolvimento de processos analíticos gravimétricos; 

� Estudo sobre a velocidade de destilação e evaporação de líquidos por diferentes 

gases e em faixas amplas de temperatura; 

� Estudos sobre a velocidade de destilação e evaporação de líquidos e de sublimação 

de sólidos; 

� Estudo cinético de reações no estado sólido; 

� Definição da estequiometria. 

4.3.3 Cinética de termodecomposição de fármacos 

As reações de degradação nos medicamentos ocorrem à velocidade definidas e 

são de natureza química, conseqüentemente, para que o estudo seja efetivo e eficiente 

faz-se necessário aplicar princípios de cinética química (LACHMAN, LIEBERMAN & 

KANIG, 2001). 

A cinética é definida como sendo o estudo na qual os processos ocorrem, sendo 

importante para fornecer informações que permitem a compreensão dos mecanismos 

das transformações envolvidas, bem como o grau de transformação que terá ocorrido 

após transcorrer um dado intervalo de tempo (AULTON, 2005). 

O procedimento clássico utilizado neste estudo consiste na determinação da 

fração decomposta (α), em função do tempo de reação (t), que em processos ocorrem à 

temperatura (T) constante ou variando linearmente com o tempo (CHOW & LIU, 1995). 

A partir da utilização da equação de Arrhenius, pode-se predizer a velocidade 

de reação, a temperatura de armazenamento proposta, a partir de dados a altas 

temperaturas. 

Equação de Arrhenius: k = Ae – E/RT 

Onde: k é a constante de velocidade específica em uma temperatura T (K); A é 

a freqüência de Arrhenius; E é a energia de ativação; e R é a constante dos gases. 

Considerando k como derivado de cinéticas de temperaturas isotérmicas.  
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5. Pressão de vapor 

A evaporação é um processo de transição de fase através do qual uma 

substância sofre mudança na sua forma física, passando de forma líquida a vapor, sem 

no entanto, alterar sua composição química. 

A pressão de vapor é definida como a pressão exercida por um vapor quando 

este está em equilíbrio com o líquido que lhe deu origem, sendo uma propriedade física 

que depende do valor da temperatura. 

Fatores tais como a pressão de vapor de uma substância, peso molecular, 

quantidade de área de superfície exposta, etc. podem alterar o perfil de evaporação. O 

fator primário que influencia, entretanto, são as condições de aumento da temperatura 

na qual a amostra é submetida. Os parâmetros de evaporação podem ser determinados 

pela razão de perda de massa como uma substância sofre uma transição de fase de 

líquido para vapor. Isto pode ser alcançado com o programa de aumento da temperatura 

na análise termogravimétrica (CHATTERJEE et al, 2001); (WRIGHT et al , 2004). 

Vários estudos têm demonstrado que a termogravimetria é uma técnica rápida 

e conveniente para a determinação das curvas de pressão de vapor e entalpias de 

sublimação e vaporização para compostos voláteis. Tais estudos têm sido utilizados no 

exame de pesticidas, produtos farmacêuticos, absorventes de UV, antioxidantes e 

componentes de perfumes. Estudos recentes usaram a TG isotérmica, mais 

recentemente, um programa de aumento da temperatura de aquecimento vem sendo 

utilizado, o que promove a aquisição de dados mais rapidamente e também reduz a 

quantidade de amostra requerida (PRICE et al, 1998). 

Uma vez que tanto o processo de sublimação quanto o de evaporação 

obedecem à cinética de ordem zero, a razão de perda de massa de uma amostra sob 

condições isotérmicas devido à vaporização deve ser constante, provendo que a área de 

superfície livre não se altere (HAZRA et al , 2004). 

Existem vários métodos para se construir as curvas de pressão de vapor para 

componentes puros, alguns métodos são diretos e outros são indiretos. Um composto 

padrão, com constantes de Antoine já determinadas segundo a literatura, serve para 

calibração e deve ter a mesma natureza daquela dos compostos que terão suas curvas de 

pressão vapor construídas. Uma constante específica deve ser calculada a partir das 

pressões de vapor para o composto de calibração e então aplicada a outros compostos 

para construir suas curvas de pressão de vapor. Um ponto a ser levado em consideração 
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é o fato de que somente substâncias simples puras, e que possuem ordem de reação zero 

podem ter suas pressões de vapor calculadas por esse método (STEPHENSON et al, 

1987). 

A determinação da ordem para cinética de reação de evaporação é ordem zero. 

O processo para determinação da ordem de reação tem sido discutido na literatura 

previamente, e o método mais aplicado para tanto segue a equação de Arrhenius, 

visualizada abaixo (STEPHENSON et al, 1987): 

 kvap = Ae-Evap/RT  

onde: Evap = energia de vaporização, A = fator pré-exponencial, R = constante universal 

dos gases, T = temperatura absoluta e kvap = coeficiente de evaporação. 

Ainda, para o cálculo da pressão de vapor de substâncias, faz-se necessária a 

utilização de duas equações, que são Antoine e Langmuir, as quais seguem: 

logP = A-B/(T+C) (Equação de Antoine) (STEPHENSON et al, 1987). 

onde P = pressão de vapor, T = temperatura absoluta e A, B e C = constantes 

empíricas de Antoine, num intervalo de temperatura específico que foram listadas 

segundo Stephenson e Malamowski (1987). Deve-se levar em consideração que tais 

constantes são empíricas, não devendo ser atribuído nenhum significado físico aos 

dados delas, e ainda, que as mesmas podem ser usadas para definir a pressão de vapor 

num intervalo de temperatura especificado (STEPHENSON et al, 1987). 

  A equação de Langmuir, visualizada como segue: 

dm/dt = Pα (M/2πRT) (STEPHENSON et al, 1987). 

onde (dm/dt) = velocidade de perda de massa por unidade de área, P = pressão de vapor, 

α = constante de vaporização e M = massa molar do vapor de vaporização; pode ser 

modificada de modo a calcular as pressões de vapor de diversos componentes simples 

de substâncias. As modificações formam a seguinte equação: 

P = [α-1(2πR)1/2] . [(T/M)1/2(dm/dt)] = k.υ (STEPHENSON et al, 1987). 

onde k = α-1(2πR)1/2 e υ = (T/M)1/2(dm/dt). 

O valor de k é considerado constante num determinado intervalo de 

temperatura, pois π e R são constantes, bem como α que é uma constante e que define o 

comportamento de vaporização, independente do material utilizado. Já υ não é 

constante, pois apresenta os valores de T que corresponde a um intervalo crescente de 

temperatura e M que corresponde à massa em mg a ser vaporizada no respectivo 

intervalo de temperatura, apesar de dm/dt definir a variação de perda de massa num 

intervalo específico que é considerado constante (STEPHENSON et al, 1987). 
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5. Cromatografia Liquida de Alta Eficiência 

A cromatografia é um método físico-químico de separação dos componentes de 

uma amostra, que são particionados entre duas fases, uma estacionária e outra móvel. A 

fase móvel carreia o analito pela fase estacionária, e durante essa passagem os 

componentes da mistura são distribuídos de forma que cada composto é seletivamente 

retido nesta fase (COLLINS et al, 1997), (CIOLA et al, 1998). 

As diferentes técnicas cromatográficas são classificadas de acordo com critérios 

relacionados à técnica empregada, ao mecanismo de separação envolvido e aos 

diferentes tipos de fases utilizados. Essa classificação pode ser baseada, na forma do 

leito cromatográfico (cromatografia em coluna ou planar), no estado físico da fase 

móvel (cromatografia gasosa, líquida e de fluido supercrítico), no mecanismo de 

separação (cromatografia de adsorção, de partição, de troca iônica, de exclusão e por 

afinidade), (COLLINS et al, 1997). 

A Cromatografia Liquida de Alta Eficiência (CLAE) se destaca dentre os 

modernos métodos de análise química, efetuando a separação, identificação e 

quantificação das espécies químicas. Uma das principais aplicações das técnicas 

cromatográficas é a análise quantitativa de componentes de uma mistura, baseado, 

principalmente, na capacidade que a maioria das técnicas de separação tem de introduzir 

uma quantidade reprodutível de amostra na coluna, e na relação linear entre a 

quantidade de soluto introduzido e a resposta do sistema detector. A concentração ou 

distribuição da massa do soluto no espaço é descrita pela análise do pico cromatográfico 

(COLLINS et al, 1997), (CIOLA et al, 1998). 

A Cromatografia Líquida de Alta Eficiência é uma técnica extensamente 

utilizada para a análise de fármacos e formulações. A preparação da amostra é 

extremamente simples e os erros associados com a preparação geralmente são mínimos. 

O gradiente de eluição, a temperatura e as técnicas de programação do comprimento de 

onda fornecem informações valiosas a respeito dos componentes detectados em 

determinado fármaco ou formulados (RAO et al, 2003). 

A escolha do detector apropriado no desenvolvimento do método é crucial, uma 

vez que faz-se necessário assegurar que todos os componentes serão detectados. Com 

detector ultra-violeta (UV), este problema pode ser superado quando se faz uso de um 

programa múltiplo da varredura do comprimento de  onda, visto que possibilita  

monitorar diversos comprimentos simultaneamente, fornecendo a garantia que todos os 
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componentes absorvidos no UV estão sendo detectados (SETHI et al, 2001), (SADEK 

et al, 2000). 

Detectores foto-diodo são bastante utilizados, uma vez que permitem a obtenção 

simultânea de cromatogramas e espectros das amostras em estudo (detector arranjo 

diodo), fornece informações quantitativas, aumentando a qualidade dos resultados da 

análise de modo a avaliar a identidade dos componentes e a pureza dos picos. Enquanto 

os detectores convencionais de comprimento de onda variável, de um único canal, 

fornecem apenas informações quantitativas, deixando a desejar a determinação da 

pureza do pico. O detector arranjo diodo fornece espectros de alta resolução 

adicionando informações significativas em relação à identidade dos componentes e 

pureza dos picos (JAUFMANN et al, 1998). 

 
6. Dissolução intrínseca 

A taxa de dissolução de um fármaco a partir do estado sólido é definida como a 

quantidade de fármaco que passa para solução, por unidade de tempo, sob interface 

liquido/sólido, temperatura e composição do solvente padronizados. 

A taxa de dissolução intrínseca é determinada em substâncias puras, ou de alto 

teor de pureza, normalmente sob condição sink (isto é, em meio de dissolução com 

concentração do fármaco equivalente a até 10% da concentração de saturação), 

utilizando um procedimento padrão, no qual a geometria do sistema é fixa e mantida 

constante, e empregando um disco ou pellet de área de superfície constante. 

Freqüentemente o aparato utilizado é um disco rotatório (Kuu, 1989). Usualmente, sob 

essas condições, a relação obtida quando se plotam os dados de quantidade dissolvida x 

tempo é linear e a inclinação da reta (slope) é igual a taxa de dissolução nas unidades de 

peso por unidade de tempo. Considerando-se que a área de superfície exposta é 

conhecida, a taxa de dissolução intrínseca pode ser expressa como massa dissolvida por 

área por tempo (por exemplo: mg/cm2/h). Para reduzir as dificuldades oriundas de 

irregularidades na superfície tem-se utilizado apenas uma superfície de um disco 

achatado preparado comprimindo-se a substância em alta pressão (Wagner, 1971; 

Chowdary, 1987). 

A taxa de dissolução de uma substância em um liquido é governada por 

parâmetros físicos como área de superfície, forma da partícula e solubilidade da 

substância no líquido.     
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8. Estudos de pré-formulação 
 

A pré-formulação é a primeira etapa do desenvolvimento racional de uma 

forma farmacêutica, e se ocupa da investigação do comportamento físico-químico de 

um princípio ativo isoladamente e combinado às outras substâncias presentes na 

formulação, e tem como objetivo gerar informações que auxiliem o pré-formulador a 

desenvolver uma forma farmacêutica estável e com características de biodisponibilidade 

adequadas (LIEBERMAN, LACHMAN & SCHWARTZ, 1989; ANSEL, POPOVICH 

& ALLEN, 2000). 

Um estudo de pré-formulação bem elaborado deve incluir avaliação das 

propriedades organolépticas (cor, odor e sabor), pureza, tamanho, forma e área 

superficial das partículas (principalmente na avaliação de fármacos poucos solúveis), 

solubilidade, dissociação, parâmetros de absorção (coeficiente de partição, grau de 

ionização e permeação através de membranas biológicas), propriedades cristalinas, 

polimorfismo, análise de estabilidade e interações entre fármaco e excipientes 

(LIEBERMAN, LACHMAN & SCHWARTZ, 1989; ANSEL, POPOVICH & ALLEN, 

2000). 

Durante a preparação de uma forma farmacêutica, além do princípio ativo, 

muitas substâncias mais ou menos inertes, são adicionadas à formulação, tendo a 

finalidade de diluir, aglutinar partículas e facilitar a desagregação. Estas substâncias são 

os excipientes ou adjuvantes. 

Alguns excipientes podem ser usados para conferir características físicas, 

físico-químicas e químicas ao produto, ou para melhorar sua aparência, odor e sabor; 

outros podem ser usados para aumentar a estabilidade do fármaco, particularmente, no 

tocante aos processos hidrolítico e oxidativo. No entanto, em todos os casos, 

independente de sua função específica, os excipientes adicionados devem ser 

compatíveis entre si e com o(s) princípio(s) ativo(s) na formulação, de modo a não 

trazer prejuízo à forma farmacêutica final (NAVARRO, 2001). 

A seleção de excipientes compatíveis com o cumprimento dos objetivos 

propostos para a forma farmacêutica é de fundamental importância nos estudos de pré-

formulação de um medicamento (NAVARRO, 2001).  
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Summary  

This work had as objective to use the thermo analytical techniques in the 

characterization of albendazole by TG, DSC and DSC photovisual to determine the 

kinetic parameters of thermal stability correlating it with intrinsic dissolution.  DSC 

curves of the albendazole drug lots A, B and C were obtained in different heating rates.  

The rate of 10ºC/min was the one that better defined the thermal behavior therefore 

presented a melting point in the interval that literature praises between 208-209ºC. The 

purity degree of albendazole drug  lots A, B and C have presented differences between 

them. The results showed that the rate of 10ºC/min have  presented a better correlation 

with the data obtained through liquid chromatography, using the described official 

method in the USP. Through the images captured by the photovisual system, it was 

possible to observe in real time the modifications occurred in the samples A, B and C of 

the albendazole drug about melting process. Kinetic parameters were calculated for 

thermal decomposition reaction and intrinsic dissolution of the albendazole drug lots A, 

B and C and showed thermal reaction constants behavior of   kB < kA < kC, while the 

dissolution constants have presented behavior kC < kA < kB for the different lots. Such 

fact shows that the degradation constant is inversely proportional to the constant of 

intrinsic dissolution. The reaction of order (n), frequency of factor (A) and activation of 

energy (Ea) were determined using the Ozawa model from the dynamic 

thermogravimetric data gotten in synthetic air and nitrogen of atmospheres. The kinetic 

parameters of Arrehnius were calculated using isothermal the thermogravimetric data, 

in which the values of the thermal constants were correlated with the constants of 

intrinsic dissolution. By this way, it becomes evident the importance of the correlation 

between the thermal analysis and the intrinsic dissolution in the development of new 

formulations. 

Keywords: Thermal analysis, Albendazole, Intrinsic Dissolution.
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1. Introduction  

The albendazole (Abz) is a drug that belongs to the antihelminthic, antiparasite 

and neurocisticercosis benzimidazole class of compounds with broad-spectrum of 

action, capable to kill eggs, larvae and adult worms of the parasites in the bowels 

infestations. The therapy of albendazole is especially very important in systemic 

infections of cestoideans and in cases of hydatidosis. Fig. 1(Anexo I) [1-6].  

In the pharmaceutical industry the implementation of the thermal analysis 

appears as an analytical, qualitative, quantitative and comparative method, capable to 

produce fast and reproducible results, aiming at the global analysis of the technological 

quality of medicines. By this way, being one valuable and trustworthy technique in the 

quality control and in the development of new medicines [3]. Several thermo analytical 

techniques are being used in the pharmaceutical area, that is, Thermogravimetric 

Analysis (TGA), Differential Scanning Calorimetry (DSC), and DSC-photovisual [15-

19]. The tax of intrinsic dissolution is determined in pure substances or of high content 

of purity, normally under condition sink, using a standard procedure, in which the 

geometry of the system is fixed and kept constant [10]. 

The tax of dissolution of a substance in a liquid is governed by physical 

parameters as surface area, forms of the particle and solubility in the liquid. The 

solubility of the drug is the factor that more affects the dissolution speed [11-14].  

The present work considers evaluating different raw materials of albendazole 

from the same supplier, utilizing three different lots. Each lot was submitted to the 

thermo analytical characterization for TG, DSC and DSC- photo visual, as well as, for 

intrinsic dissolution in order to identify some no conformity, guaranteeing the quality 

and the reproducibility of the synthesis process and raw material purification. 

 

2. Materials and Methods 

The samples of albendazole raw material was supplied by the Formil Quimica, 

São Paulo - Brazil (Albendazole A, B and C lots: F.A.B.06.01.001.021, 

F.A.B.06.03.009.021 and F.A.B.06.03.010.021, respectively). 
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2.1 Calorimetric Studies 

  DSC curves of albendazole have been obtained using a Shimadzu calorimeter 

model DSC-50 utilizing a nitrogen atmosphere, flow of 50mL.min-1, with heating rates 

of 10ºC. min-1, 20ºC . min-1, 40 ºC. min-1, until the temperature of 500 ºC. The samples 

have been conditioned in an aluminum crucible with a mass around 2,0mg. 

The calibration of the DSC was carried through via melting point of the standard 

Indium (156,6ºC 0,3) and Zinc (419,6ºC ± 0,3). The flow of heat and enthalpy have 

been calibrated via melting point of the Indium (28,59 ± 0,3J/g). 

Pictures were obtained of the calorimetric processes through the photovisual 

system, model VCC-520, constituted by microscope Olympus connected to the camera 

Sanyo coupled to the DSC, using a nitrogen atmosphere, flow of 50mL.min-1, with 

heating rate of 10 ºC.min-1, until the temperature of 500ºC [20-23]. 

The thermal analytical data have been analyzed using a software TASYS by 

Shimadzu. DSC purity of albendazole was calculated in the TASYS software using the 

equation of Vant' Hoff : 

 

where Tm, the temperature of the sample in the equilibrium (K); T0, melting point of the 

pure component (k); R, gas constant;  χ2, concentration of the impurity (mole fraction); 

∆H0 melting enthalpy; e F, melted fraction at Tm. 

 Purity of albendazole was obtained too by High Performance Liquid 

Chromatography using Photodiode Array Detector Shimadzu, accordingly USP 30, 

2007. 

 

2.2 Thermogravimetric Studies  

TG curves of albendazole have been obtained using a thermobalance Shimadzu, 

model TGA 50H, under synthetic air, flow of 20 mL.min-1, and under nitrogen flow of 

50mL/min, with heating rates of 10ºC.min-1, 20ºC.min-1, 40ºC.min-1, until 900ºC. The 

samples have been conditioned in alumina crucible with a mass around 5,0 (±0,5) mg. 

The reaction order (n), frequency factor (A) and activation energy (Ea) were determined 

using the Ozawa model from the dynamic thermogravimetric data under synthetic air 

and nitrogen atmospheres. 
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Isothermal TG curves for the drug substance albendazole were obtained in a 

thermobalance SHIMADZU, model TGA-50H, under a syntetic air flow of 20mL/min 

using temperatures of 180ºC, 175ºC, 170ºC, 165ºC and 160ºC with a duration of 2h. 

The kinetic parameters of thermal decomposition were calculated using Arrehnius’ 

equation from the isothermal thermogravimetric data. 

  

2.3 Intrinsic Dissolution 

  The pellet system utilized was the device Wood of the Vankel Industries, 

Incorporation (Cary, NC). The test material was placed in the socket of the matrix with 

diameter of 0,8 cm. The dissolution was carried through at 50 rpm. In appropriate 

intervals of time, the samples had been collected and filtered in a 10 µm filter. The 

analysis of each curve point was carried in the spectrophotometer UV-Visible 

(Shimadzu, UVmini 1240). The reference standards solutions of albendazole were 

prepared to generate a curve of absorbance versus concentration  

 

3. Results and Discussion  

 

3.1 Differential Scanning Calorimetry  

 Results presented in Table 01 show differences between thermal behavior of of 

different lots of albendazole drug submitted in different heating rates. Melting 

temperatures of albendazole raw material showed a difference about 8º C degree if 

measured in heating rate of 10 ºC/min or 40 ºC/min. Melting enthalpies showed values 

increasing with increase in heating rate for lots A and C. Lot B showed be different 

from lots A and C, where melting enthalpies in the heating rate of 10 ºC/min was larger 

than 40 ºC/min. These differences evidenced possible modifications in crystalline 

morphology between lots of albendazole raw material. This fact was confirmed by 

calorimetric purities calculated using the equation of Vant `Hoff. Table 1(Anexo I), 

where can be visualized  that lots A and C presented better purity in heating rate of 20 

ºC/min and lot B in 10 ºC/min.  

 Chromatographic purity of albendazole raw material presented media value of 

98.64 ± 0.31% for the three lots. The values can be compared with calorimetric values 

of 98.41 ± 1.27%.  The comparison of the albendazole raw material purities showed that 

HPLC presented small variation in the concentration of albendazole between lots than 
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DSC. On the other hand the determination of albendazole purity by DSC allowed to 

differentiate physical changes between lots of albendazole raw material.  

Images captured for the photovisual system allow to observe in real time the 

occurred modifications in the samples of the drug albendazole A, B and C, ilustrated in 

figure 2 (Anexo I). 

The first illustration of each lot shows the drug albendazole at ambient 

temperature, without visible alterations. In the following images the melting process at 

the temperatures of corresponding peak can be visualized. The drug A darkened at the 

temperature of 196,28ºC/min, after that it was possible to visualize the melting process, 

with an increase of the volume and release of gas at the temperature at 209 ºC. Drugs B 

and C have also shown the processes of transition of phases with change of state of the 

sample, and minor coloration change. The melting processes, increase of the volume 

and release of gases for samples B and C, have occurred at the temperatures of 211 ºC 

and 214 ºC, respectively. Therefore, it is confirmed that the DSC-photovisual is 

presented as a sensitive technique on the confirmation of thermal processes evaluated by 

the conventional DSC. It is necessary to talk that small value in melting temperature 

observed in the DSC photovisual can be attributed to the use of open pan in this 

technique. 

 

3.2 Thermogravimetric Studies  

The dynamic thermogravimetric curves of the drug albendazole, submitted to 

synthetic air and nitrogen atmospheres have shown different thermal behaviors, with 

regard to the number of stages of decomposition and its corresponding losses of mass. 

The thermogravimetric profiles of the different lots albendazole, A, B and C obtained in 

synthetic air atmosphere at the rate of 10ºC/min. have shown four stages of 

decomposition, the first stage occurred between 174 ºC and 228 ºC corresponding the 

lesser loss of mass varying from 4.52% to 5.37%, the second stage between 228 ºC and 

265 ºC, with loss of mass from 8.82% to 9.15%, the third stage between 265 ºC and 421 

ºC with loss of mass from 34.58% to 37.26% and the last stage occurred between 421 

ºC and 880 ºC with a loss of mass from 47.89% to 51.42% in the different samples. At 

the rates of 20ºC/min and 40ºC/min the profiles of the curves have been similar, 

occurring only a subtle displacement between the temperatures of the stages of 

decomposition.Figure3(AnexoI).
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The dynamic thermogravimetric curves of albendazole A, B and C, at the 

heating rate of 10ºC/min in the nitrogen atmosphere, have also presented four stages of 

decomposition. The first stage presented a lesser loss of mass, initiating in 189ºC to 

239ºC, with loss of mass varying between 4,36% and 5,84%, the second stage from 

239ºC to 284,3ºC with loss of mass from 10.60% to 11.14%, the third stage from 284 ºC 

to 451ºC with loss of mass from 38.56% to 39.29% and fourth stage of thermal 

decomposition occurred between 451 ºC and 880 ºC corresponding to a variation of loss 

of mass around 21.73% to 22.97%. Figure 3 (Anexo I). 

The thermogravimetric profiles at the heating rates of 20 and 40ºC/min in 

nitrogen atmosphere have presented greater values of on set temperature when 

compared with the rate of 10ºC/min. between range x to y. In relation the loss of total 

mass of the samples analyzed in nitrogen atmosphere were observed values near to 

80%, which indicates a residue presence corresponding about 20% of the sample. 

Figure 3 (AnexoI). 

 

3.3 Thermal Stability Studies  

 

3.3.1 Determination of Kinetic Parameters for Ozawa 

The analysis of the reaction order (n), frequency factor (A) and the activation 

energy (Ea) of the dynamic thermogravimetric data in the different lots of albendazole 

have shown distinct behaviors in relation the atmosphere of synthetic air and nitrogen. 

Such fact shows that in synthetic air atmosphere, the variations of loss of mass in the 

different analyzed heating rates have been lesser in relation to nitrogen atmosphere. In 

air atmosphere the lots A, B and C of the drug albendazole have presented kinetic of 

decomposition of zero order with the following values of A and Ea (1,66 x 109 min-1; 

94,07 kJ/mol; 6,24 x 1013 min-1; 140,58 kJ/mol and 1,8 x 1014 min-1; 146,36 kJ/mol), 

respectively. Table 2 (Anexo I) 

 

3.3.2 Thermal Decomposition Constants 

Based on the isothermal data of the different lots of the albendazole drug 

substance, it was calculated the thermal decomposition constants using the Arrehnius 

model considering  zero order decomposition, determined by Ozawa in accordance with 

the coefficients of correlations presented in Table 3 (AnexoI). 
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 It can be observed that lot B of albendazole raw material presents smaller 

thermal decomposition rate constant than lots A and C. This fact confirmed the 

difference in the thermal behavior in the lot B when compared to the lots A and C 

determined by melting temperatures and enthalpies.  

  

3.3.3 Intrinsic Dissolution Constants 

Dissolution data was used to calculate the intrinsic dissolution constant 

presented in Table 4 (Anexo I), where can be observed larger dissolution constant of lot 

B than lots A and C in time of 10 minutes. Once again the dissolution data confirm the 

difference between lot B e lots A and C. It was calculated the intrinsic dissolution 

constant meditated to better compare the dissolution behavior between different lots of 

albendazole raw material. The KDpon showed similar value among lots A and B.      

Data analysis allowed to correlate  the thermal stability constant with intrinsic 

dissolution constant obtained with  lots A, B and C of albendazole raw material. The 

thermal data showed the following stability order of kB < kA < kC, while the intrinsic 

dissolution constants in time of 10 minutes presented following order kC < kA < kB. 

When was obtained the dissolution constant meditated the order was kC < kB ≤ kA for 

the different lots. Such fact shows that the degradation constant is inversely proportional 

to the constant of intrinsic dissolution, indicating that variations in the route of synthesis 

and the process of purification can produce physical-chemical alterations and changes in 

the crystalline morphology, characterized for the presence of polymorphs that can 

directly affect the thermal stability and the solubility of the drug implying in problems 

of stability and release. Table 4 (Anexo I).  

 

4. Conclusion  

The thermal studies by DSC, DSC-photovisual and TG applied in the 

characterization of albendazole raw material allowed to differentiate the quality of 

different lots of the product. 

Intrinsic dissolution data obtained with albendazole raw material showed 

differences in the quality between the three lots analyzed.  

Data of thermal stability constant and intrinsic dissolution constant showed 

correlation between albendazole drug of different lots, evidencing that smaller thermal 

decomposition reaction constant result in larger intrinsic dissolution constant. 
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Resumo 
No presente trabalho, foram realizados estudos de compatibilidade das misturas 

binárias albendazol : excipientes e formulações. Possíveis interações fármaco-

excipientes foram avaliadas através de misturas binárias. Os excipientes estudados 

foram: celulose microcristalina (MC101®), croscarmelose sódica (Solutab®), 

glicolato de amido sódico, PVP K30, lauril sulfato de sódio, dióxido de silício (Cab-

O-Sil®) e talco. As técnicas temoanaliticas utilizadas foram a Termogravimetria (TG) 

e a Análise Térmica Diferencial (DTA). Os dados de TG mostraram que os 

excipientes não produziram mudanças no comportamento térmico das misturas 

binárias. De acordo com os resultados obtidos através de DTA não foram observadas 

interações significativas nas misturas binárias, propondo a aplicação dos excipientes 

avaliados no desenvolvimento de formulações farmacêuticas. 

Palavras chave: Análise Térmica; Compatibilidade; Albendazol. 

 

1. Introdução 

O Albendazol (ABZ) é um fármaco que pertence à classe de compostos anti-

helmínticos, antiparasitários com amplo espectro de ação, sendo capaz de matar ovos, 

larvas e vermes adultos dos parasitas nas infestações intestinais. [1-3]. 

O estudo de pré-formulação é o primeiro passo no desenvolvimento de uma 

substância em forma farmacêutica. Porém, antes de transformar um fármaco em forma 

farmacêutica é necessário que ele seja química e fisicamente caracterizado[4]. Para isso, 

faz-se necessário o sistema de misturas binárias, visando esclarecer eventuais 

incompatibilidades que possam surgir [5].  
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Interações físico-químicas no estado sólido entre os princípios ativos e os excipientes 

em formulação farmacêuticas podem influenciar a estabilidade, a taxa da dissolução e a 

biodisponibilidade de formulações. Os estudos de pré-formulação visam indicar 

possíveis interações do fármaco-excipiente sendo essencial ao desenvolvimento de 

formulações farmacêuticas. [6-7] 

Os excipientes causam, às vezes, variações nas propriedades físico-químicas dos 

componentes ativos. A estabilidade de uma formulação depende entre outros fatores, da 

compatibilidade do fármaco com os outros componentes. A análise térmica foi utilizada 

como uma ferramenta para a avaliação rápida das interações entre o ativo e os 

excipientes da pré-formulação. [8]  

As técnicas mais usadas são a análise térmica diferencial (DTA), calorimetria 

exploratória diferencial (DSC) e termogravimetria (TG) [9].  

Normalmente, a DTA é empregada como técnica de screening com a finalidade 

de assegurar a compatibilidade fármaco:excipiente [10]. 

O presente trabalho propõe estudar as possíveis interações entre o albendazol e 

os excipientes: celulose microcristalina 101 (Microcel 101®), glicolato de amido 

sódico, croscarmelose sódica (Solutab®), PVP K30, talco, lauril sulfato de sódio e 

dióxido de silício coloidal (Cab-O-Sil®), usualmente empregados em produtos 

farmacêuticos, como também, as alterações dos pré-formulados antes e depois de serem 

submetidos a uma força de compressão. Cada substância mencionada anteriormente foi 

submetida a caracterização termoanalítica por TG e DTA de modo a identificar alguma 

interação química na mistura. 

 
2. Materiais e Métodos 

 As amostras de PVP K30, Celulose Microcristalina 101 (Microcel 101®), 

Glicolato de Amido Sódico, Lauril Sulfato de Sódio, Dióxido de Silício (Cab-O-Sil®), 

Croscarmelose Sódica (Solutab®) e Talco foram adquiridos no Laboratório Industrial 

Farmacêutico do Estado da Paraíba (LIFESA) – João Pessoa, Brasil. A amostra de 

Albendazol matéria-prima foi fornecida pela Formil Quimica, São Paulo - Brasil 

(Albendazol A, B e C lote: F.A.B.06.01.001.021, F.A.B.06.03.009.021 e 

F.A.B.06.03.010.021, respectivamente). 

As metodologias utilizadas envolveram as técnicas térmicas: Termogravimetria 

(TG) e Análise Térmica Diferencial (DTA) para determinação de compatibilidade das 

misturas binárias fármaco/excipiente. 
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2.1. Misturas Binárias 

As misturas binárias albendazol : excipientes foram preparadas em proporções 

massa : massa (mg:mg) como se segue: Glicolato de Amido Sódico(920 : 80); PVP (900 

: 100); MC101 (600 : 400); Croscarmelose (920 : 80); Dióxido de silício coloidal (960 : 

40); Lauril Sulfato de Sódio (960 : 40) e Talco (960 : 40).  

 

2.2. Preparação das formulações 

 As formulações foram preparados de acordo com as seguintes composição:  A -  

(albendazol – 67,65%, glicolato de amido sódico – 4,35%, PVP – 5%, MC101® – 

20,0%, lauril sulfato de sódio – 1,0%, talco – 1,0% e estearato de magnésio – 1,0%);  B 

- (albendazol – 67,65%, croscarmelose – 4,35%, PVP – 5%, MC101® – 20,0%, lauril 

sulfato de sódio – 1,0%, talco – 1,0% , e estearato de magnésio – 1,0%);  C -  

(albendazol – 67,65%, croscarmelose – 4,35%, PVP – 1,5%, MC101® – 23,5%, lauril 

sulfato de sódio – 1,0%, talco – 1,0%, e estearato de magnésio – 1,0%).  D (albendazol 

– 67,65%, glicolato de amido sódico – 4,35%, PVP – 1,5%, MC101® – 23,5%, lauril 

sulfato de sódio –1,0%, talco – 1,0% e estearato de magnésio – 1,0%); E (albendazol – 

29,67%, croscarmelose – 4,35%, PVP – 1,5%, MC101® – 61,48%, lauril sulfato de 

sódio – 1,0%, dióxido de silício coloidal – 1,0% e estearato de magnésio – 1,0%); F 

(albendazol – 29,67%, croscarmelose – 4,35%, PVP – 1,5%, MC101® – 61,48%, lauril 

sulfato de sódio – 1,0%, talco – 1,0% e estearato de magnésio – 1,0%); 

 
2.3. Estudos Térmicos Diferenciais 
 

As curvas DTA para as misturas binárias de albendazol/excipientes e das 

formulações foram obtidas utilizando um analisador térmico diferencial de marca 

Shimadzu, modelo DTA-50, em atmosfera de nitrogênio de 50 mL.min-1, com massa 

em torno de 8,0 (± 0,5) mg, acondicionadas em um cadinho de alumina nas razões de 

aquecimento de 10 ºC/min, 20 ºC/ min, 40 ºC/min até 900ºC. A temperatura de 

calibração foi realizada através do ponto de fusão e entalpia do padrão Índio (156,6ºC ± 

0,3) e (28,58J/g ± 0,3), respectivamente; e ponto de fusão do padrão Zinco (419,6ºC ± 

0,3), sob as mesmas condições das amostras. 

Os dados térmicos diferenciais foram analisados usando um software TASYS da 
Shimadzu. 
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2.4. Estudos Termogravimétricos 

As curvas do TG para as misturas binárias de albendazol/excipientes foram 

obtidas utilizando uma termobalança Shimadzu, modelo TGA 50H, sob fluxo de ar 

sintético de 20 mL.min-1, usando uma atmosfera de nitrogênio na razão de 50 mL/min., 

e sob fluxo de nitrogênio de 50 mL/min, com razão de aquecimento de 10 ºC/min, 20 

ºC/ min, 40 ºC/min, até 900oC. As curvas TG para as formulações foram obtidas apenas 

na razão de aquecimento de 20 ºC/ min. As amostras foram acondicionadas em cadinho 

de alumina com uma massa em torno de 5,0 (± 0,5) mg. 

 

3. Resultados e Discussão 

 

3.1. Estudo de Compatibilidade Fármaco-Excipiente 

3.1.1. Curvas DTA do Albendazol 
 
As curvas DTA dos diferentes lotes do albendazol mostraram que o fármaco 

apresentou um processo endotérmico característico de fusão nas diferentes razões de 

aquecimento de 10, 20 e 40°C/min analisadas, conforme dados mostrados na Tabela 

1(Anexo II). Os dados mostram ∆T entre as razões de aquecimento de 10 e 40 ºC / min. 

de 21,6; 17,0 e 15,0°C, respectivamente, para os lotes A, B e C. A variação na 

temperatura de pico, relacionada com o processo de fusão do fármaco, sugere que os 

lotes são diferentes quanto a sua morfologia e/ou pureza cristalina. Na razão de 

aquecimento de 20°C/min verificou-se valores de temperatura correspondente a faixa de 

fusão relatada na literatura [11]. Os dados da entalpia de fusão evidenciaram, também, 

variações na homogeneidade da matéria prima do albendazol, cujos valores de ∆H entre 

as razões de 10 e 40ºC/min. foram 30,2; 20,5 e 31,2 J/g, respectivamente para os lotes 

A, B e C do albendazol.  

 

3.1.2. Curvas DTA das Misturas Binárias  

As curvas DTA das misturas binárias albendazol-excipientes, nos diferentes 

lotes do fármaco, apresentaram uma boa reprodutibilidade inter-lotes do fármaco e nas 

diferentes misturas, conforme dados mostrados na Tabela 1(Anexo II). Em todos os 

casos analisados observou-se um baixo coeficiente de variação inter-lote, exceto a 

mistura albendazol-lauril sulfato de sódio que apresentou um coeficiente de variação 

superior a 10%, em contrapartida a mistura albendazol-MC 101 apresentou um 
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coeficiente de variação inferior a 2,0% dos valores de ∆H. Tal fato foi confirmado 

através da analise dos dados ∆H nas diferentes razões de aquecimento, no qual 

evidenciou-se uma melhor distribuição da mistura albendazol-MC 101 (600mg:400mg). 

Estes resultados mostram que essas variações estão relacionadas também com a 

natureza química dos excipientes, que interferem no processo de misturas. Isto sugere 

que a tecnologia de mistura empregada no processo de obtenção de formas sólidas 

necessita de uma avaliação caso a caso, devendo ser respeitado as características físico-

químicas de cada mistura e a seqüência da adição de cada excipiente no processo. 

A razão de aquecimento que melhor definiu o comportamento térmico das 

misturas ABZ:excipiente, através da analise térmica diferencial, foi a de 20ºC/min, 

sendo possível observar que não houve interação fármaco:excipiente .  

Analise realizada com as misturas binárias mostrou comportamento térmico 

semelhante ao do fármaco isolado, quando se variou a razão de aquecimento. Na razão 

de 20ºC/min., os valores de temperatura de fusão das misturas reproduziram ao citado 

na literatura [11]. Dessa forma, pode-se sugerir que as misturas albendazol-excipiente 

estudadas assumem um comportamento térmico do fármaco, não apresentando 

mudanças consideráveis que indiquem interações químicas entre o albendazol e os 

excipientes empregados nos estudos de pré-formulação e avaliação dos parâmetros 

tecnológicos de qualidade.  

 

3.1.3. Curvas Termogravimétricas das Misturas Binárias  

As curvas termogravimétricas dinâmicas das misturas binárias dos diferentes 

lotes de albendazol:excipiente, submetidas às atmosferas ar sintético e nitrogênio 

(oxidativa e inerte) mostraram comportamentos térmicos diferentes, com relação ao 

número de etapas de decomposição e suas correspondentes perdas de massa, conforme 

Figura 1(Anexo II). Os perfis termogravimétricos mostram que na atmosfera oxidativa 

as misturas são mais reativas e perdem um maior percentual de massa. Na atmosfera 

inerte verifica-se menor perda de massa pela falta de componentes reativos.   

 

3.1.4. Estudos Térmicos das Formulações de Albendazol 

As curvas DTA das formulações A, B, C, D, E e F, antes da compressão, 

mostraram que a formulação  A apresentou um pico endotérmico correspondente ao 

ponto de fusão do fármaco em temperatura de 199,88ºC,  B em 199,82ºC e  C em 

203,11ºC, D em 202,82ºC, E em 201,75ºC e F em 200,91ºC com respectivos calores de 
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reação (A) -83,89J/g; (B) -60,11J/g; (C) - 91,69J/g, (D) - 106,23J/g, (E) -12,47 J/g, (F) -

23,20 J/g. Foi evidenciado nas formulações, antes do estresse da compressão, uma 

diminuição no valor da temperatura de fusão em relação à descrita na literatura [11] 

208,0 - 209,0ºC.  

Na análise das formulações A, B, C e D, após a compressão, não foram 

observados alterações nas temperaturas de fusão do albendazol, cujos valores foram: A -

213,66ºC; B -211,11ºC; C – 205,3ºC e D – 240,97ºC.  Verificou-se apenas pequenas 

alterações nos valores da entalpia de fusão do albendazol nas formulações A – 47,74 J/g 

; B – 60,11 J/g; C –56,06 J/g e D – 52,12 J/g. Os dados evidenciaram a não interação 

entre os componentes que constituem as formulações estudadas. 

As formulações E e F, com peso médio em torno de 675,0 mg, foram obtidos 

visando avaliar o efeito do aumento das proporções albendazol-excipientes (m/m). As 

curvas de DTA mostraram os valores das temperatura e entalpia de fusão para 

formulações E e F, respectivamente, 200,91ºC; 23,20J/g e 210,1ºC 42,01 J/g ,  

Verificou-se uma redução da energia do processo de fusão do albendazol, evidenciando 

não haver diferenças entre as  formulações (E e F) e  (A, B, C e D). As formulações E F, 

contendo maiores concentrações de celulose microcristalina (MC101), tiveram uma 

melhor física do fármaco frente ao processo de fusão, visto que não apresentaram 

alteração em relação à temperatura de pico e energia de fusão antes e depois do 

processo de compressão Figura 2. (Anexo II).  

De acordo com as curvas termogravimétricas obtidos por TGA das formulações 

A, B, C, D, E e F, utilizando atmosfera oxidativa na razão 20ºC/min, não observou-se 

mudanças no comportamento térmico em relação a perda de massa e a velocidade de 

degradação térmica antes e depois do processo de compressão. Isto mostra que os 

formulados desenvolvidos apresentaram propriedades compressíveis com características 

de deformação plástica, onde os excipientes promoveram uma proteção física nas 

variações de energia envolvidas no processo de compressão. Figura 2. (Anexo II).  

 
4. Conclusão 

O comportamento do albendazol frente a diferentes excipientes mostrou ser 

robusto com relação a sua compatibilidade fármaco x excipiente.  

Os excipientes utilizados na composição das formulações do albendazol 

mostraram energias diferentes na proteção da qualidade do albendazol.
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Os dados térmicos mostraram que as diferentes formulações propostas para os 

comprimidos de albendazol apresentaram mesmo comportamento antes e depois do 

estresse da compressão. 
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Resumo 
 
O objetivo deste trabalho foi determinar e avaliar as características da pressão de vapor 

do fármaco albendazol e misturas binárias com croscarmelose de diferenstes 

fabricantes. As amostras foram analisadas por termogravimetria nas razões de 10, 20 e 

40 ºC/min. para a determinação e caracterização da pressão de vapor. Os dados obtidos 

foram utilizados nas equações de Antoine e Langmuir, a fim de chegar às curvas de 

pressão do fármaco e misturas binárias. As curvas de pressão do fármaco albendazol e 

das misturas binárias albendazol/croscarmelose foram avaliadas utilizando os índices 

matemáticos de fator de diferença, f1, e fator de similaridade, f2, para comparar seus 

perfis. Os dados mostraram que há diferença significativa entre os perfis de pressão das 

misturas binárias nas condições ambientais estudadas.  

 

Palavras-chave: Equação de Antoine, equação de Langmuir, pressão de vapor, 

termogravimetria. Albendazol, Croscarmelose. 

 

1. Introdução 

O Albendazol (ABZ) é um fármaco que pertence à classe de compostos anti-

helmínticos, antiparasitários com amplo espectro de ação, sendo capaz de matar ovos, 

larvas e vermes adultos dos parasitas nas infestações intestinais. [1,2]. 

A pressão de vapor é definida como a pressão exercida por um vapor quando 

este está em equilíbrio com o líquido que lhe deu origem, sendo uma propriedade física 

que depende do valor da temperatura. [3,4] 

Os parâmetros de evaporação podem ser determinados pela razão de perda de 

massa como uma substância sofre uma transição de fase de líquido para vapor. Isto pode
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 ser alcançado com o programa de aumento da temperatura na análise termogravimétrica 

[5,6]. 

Vários estudos têm demonstrado que a termogravimetria é uma técnica rápida e 

conveniente para a determinação das curvas de pressão de vapor e entalpias de 

sublimação e vaporização para compostos voláteis. Tais estudos têm sido utilizados no 

exame de pesticidas, produtos farmacêuticos, absorventes de UV, antioxidantes e 

componentes de perfumes. Estudos recentes usaram a TG isotérmica, mais 

recentemente, um programa de aumento da temperatura de aquecimento vem sendo 

utilizado, o que promove a aquisição de dados mais rapidamente e também reduz a 

quantidade de amostra requerida [7]. 

Os processos de vaporização das substâncias obedecem a uma cinética de reação 

de ordem zero, sendo um requisito para se determinar a cinética de vaporização de 

fármacos [6]. O objetivo deste trabalho foi determinar e avaliar as características da 

pressão de vapor do fármaco albendazol e misturas binárias com croscarmelose de 

diferenstes fabricantes utilizando a termogravimetria, fundamentado na determinação da 

pressão de vapor do fármaco. 

 

2. Materiais e métodos 

A amostra de albendazol lote: F.A.B.06.03.009.021 matéria-prima foi fornecida 

pela Formil Química, São Paulo – Brasil. Para as misturas binárias foram utilizadas Ac-

Di-Sol® , Solutab® e Dissolcel®.  

As curvas termogravimétricas do albendazol e das misturas foram obtidas 

utilizando uma termobalança Shimadzu, modelo TGA 50H, sob fluxo de ar sintético de 

20 mL/min, usando uma atmosfera de nitrogênio na razão de 50 mL/min., com razão de 

aquecimento de 10oC/min, 20oC/min, 40oC/min até 900oC/min. As amostras foram 

acondicionadas em cadinho de alumina com uma massa em torno de 5,0 (± 0,5) mg. O 

padrão usado para calibração foi o metilparabeno e apresentou cinética de reação de 

ordem zero, como previsto para compostos que apresentam processo de vaporização, 

conforme literatura [3]. Os valores de ‘k’ obtidos para o metilparabeno na razão de 10, 

20, 40ºC/min., com ar sintético foi de 125555 ± 0,10, 245191 ± 1,60, 414034 ± 1,50, 

605841 ± 2,70 e 714416 ± 2,89, respectivamente. [4] 
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2.1 Equação de Arrhenius 

 

Os dados termogravimétricos não-isotérmicos foram utilizados para 

determinação da ordem de reação pela equação de Arrhenius. [8] 

 

kvap = Ae-Evap/RT 

 

onde Evap é a energia de vaporização, A é o fator pré-exponencial, R é a constante 

universal dos gases, T é a temperatura absoluta e kvap é o coeficiente de evaporação.  

 

2.2 Equação de Antoine e Equação de Langmuir 

 

 Os dados obtidos dos experimentos termogravimétricos do metilparabeno foram 

utilizados para construir as curvas de pressão de vapor, utilizando a equação de Antoine, 

e posteriormente determinar o valor de ‘k’, o qual será utilizado para a construção das 

curvas de pressão do fármaco e comprimidos de albendazol, utilizando a equação de 

Langmuir, ambas apresentadas a seguir: 

A equação de Antoine [8] é apresentada como se segue: 

logP = A-B(T+C) 

onde P é a pressão de vapor, T é a temperatura absoluta e A, B e C são as constantes de 

Antoine de um dado intervalo de temperatura [10]. As constantes de Antoine registradas 

para o metilparabeno são: A = 5.23662, B = 1159.34 e C = -220.03, para um intervalo 

de temperatura de 446-517 K [9]. 

A equação de Langmuir [8] é apresentada como se segue: 

dm/dt = Pα (M/2πRT) 

 

onde (dm/dt) é a razão da perda de massa por unidade de área, P é a pressão de vapor, α 

é a constante de vaporização e M é a massa molecular do vapor de evaporação. 

A equação de Langmuir pode ser modificada para obter os valores de pressão de 
vapor de vários componentes simples. A seguinte modificação é descrita: [8] 

 
P = [α -1(2πR)1/2] . [(T/M)1/2(dm/dt)] = k . υ 

onde k = α -1(2πR)1/2 e υ = (T/M)1/2(dm/dt) 
Se k é considerado uma constante para um dado grupo de dados e é 

independente do material usado, então o gráfico de P versus υ dá o valor de k. 
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2.3 Método de Ozawa 

 A energia de ativação das curvas TG não-isotérmicas do fármaco e misturas 

binárias de albendazol foi determinada pelo método de Ozawa.  Foram realizadas a 

analise das ordens de reações (n), fator de frequência (A) e energia de ativação(Ea) [9].  

 

2.4 Equações de f1 e f2 

As equações de f1 e f2 são recomendadas pelo FDA como um método aceitável 

para comparação dos perfis de dissolução, no entanto este método foi utilizado por ser 

um método de comparação entre retas paralelas, no qual f1 irá definir a diferença entre 

as retas e f2 definirá a semelhança entre as mesmas. Os dados dos perfis das curvas de 

pressão de vapor para o fármaco e misturas binárias de albendazol nas duas situações 

ambientais foram aplicados nas equações de f1 e f2. Os limites de aceitação para que 

duas amostras sejam pertencentes à mesma população são: f1 menores que 15% e f2 

maiores que 50% [10]. 

 

 

3. Resultados e discussão 

 

3.1. Perfil termogravimétrico das misturas binárias 

As curvas termogravimétricas dinâmicas das misturas binárias A, B e C 

submetidas à atmosfera de ar sintético mostraram um comportamento térmico distinto 

em relação ao fármaco.  Em relação às misturas binárias A e B foi observado 

semelhanças no comportamento térmico em relação ao número de etapas e valores de 

perda de massa nas diferentes razões de aquecimento. No entanto a mistura binária C 

apresentou valores menores de perdas de massa, quando comparados com as misturas A 

e B nas mesmas condições experimentais. Figura 1. (Anexo III). 
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3.2. Determinação de Parâmetros Cinéticos por Ozawa 

A análise da ordem de reação n, fator de freqüência A e energia de ativação Ea dos 

dados termogravimétricos dinâmicos do albendazol e as misturas A, B e C mostraram 

pequenas variações de perda de massa nas diferentes razões de aquecimento analisadas. 

Em atmosfera de ar sintético o albendazol e as misturas A, B e C apresentaram uma 

cinética de decomposição de ordem zero com os seguintes valores de A e Ea: ABZ- 

(5,26E+20 min-1, 140,58 Kj/mol); misturas (A - 2,64E+15 min-1, 145,79 Kj/mol; B - 

114,84E+12 min-1, 130,08 Kj/mol; C - 3,73E+16 min-1, 114,84 Kj/mol) confirmando 

um processo de vaporização. 

 

3.3. Determinação da pressão 

A figura 2 (Anexo III) mostrou que praticamente não ocorreu um aumento da 

pressão de vapor com o aumento da razão de aquecimento, no entanto, vale salientar 

que a pressão de vapor apresentada para o fármaco é menor em relação às misturas 

albendazol / croscarmelose em todas as razões de aquecimento.  

A tabela 1(Anexo III) mostra avaliação estatística dos valores de pressão de vapor 

das misturas em relação ao fármaco de albendazol através dos parâmetros f1 e f2 nas 

razões de 10, 20 e 40 ºC/min., respectivamente. As misturas A, B e C apresentaram 

valores de f2 maiores que 50% e f1 menores que 15% em relação ao fármaco de 

albendazol. A comparação entre as misturas A e B apresentaram uma similaridade com 

f2 maior que 74,58% e 97,39%, enquanto que as misturas A e C evidenciaram um 

similaridade de apenas 69,11% e 92,63% na razão 10 e 20ºC/min, respecivamente. No 

entanto a análises dos dados de f1 e f2 das misturas nas razões de 40ºC/min foi 

observado um baixo poder discriminante na avaliação do comportamento térmico 

através da determinação da pressão de vapor. 

 

4. Conclusão 

A análise dos dados mostrou que os valores são estatisticamente diferentes, 

portanto a croscarmelose (Ac-Di-Sol® e Solutab®) apresentou melhor qualidade 

tecnológica em relação a Dissolcel® de acordo com os estudos de pressão de vapor. 
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7 - Conclusão 

 

Os estudos térmicos por DSC, DSC-fotovisual e TG aplicados na caracterização 

dos diferentes lotes da matéria-prima albendazol, permitiu diferenciar a qualidade do 

diferentes lotes do produto.  

Os dados das constantes de estabilidade térmica e constantes de dissolução 

intrínsica foram correlacionados com os diferentes lotes do fármaco albendazol, 

evidenciando uma constante de reação decomposição térmica pequena entre diferentes 

lotes de albendazol. 

O comportamento do albendazol frente a diferentes excipientes mostrou ser 

robusto com relação a sua compatibilidade fármaco x excipiente.  

Os excipientes utilizados na composição das formulações do albendazol 

mostraram energias diferentes na proteção da qualidade do albendazol.  

Os dados térmicos mostraram que as diferentes formulações propostas para os 

comprimidos de albendazol apresentaram mesmo comportamento antes e depois do 

estresse da compressão. 

A análise dos dados mostrou que os valores são estatisticamente diferentes, 

portanto a croscarmelose (Ac-Di-Sol® e Solutab®) apresentou melhor qualidade 

tecnológica em relação a Dissolcel® de acordo com os estudos de pressão de vapor. 
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PERSPECTIVAS 

 
• Realizar estudos de dissolução intrínseca das misturas binárias 

 
• Formular os comprimidos de Albendazol para obtenção de três lotes do 

medicamento, na forma farmacêutica sólida. 

 

• Realizar estudos de equivalência farmacêutica. 

 

• Realizar estudos de biodisponibilidade relativa 
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Capítulo II – Anexo I 

Artigo I - Kinetic parameters of thermal stability and intrinsic dissolution of the 

drug albendazole. 

 

 
 
 
Fig. 1 - Chemical structure of the Albendazole. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 02. DSC Photovisual and DSC curves of the Albendazole: Lot A (Pictures A – D), 
Lot B (Pictures E - H) and Lot C (Pictures I - M).Pictures of the Albendazole drug A, B 
and C obtained through a camera with image of high resolution of the mark SANYO, 
model VCC-D520, connected to a microscope of the mark OLYMPUS coupled to 
calorimeter exploratory differential of SHIMADZU, model DSC-50, in a strip of 
temperature range of 25–500ºC. The pictures: A, E and I (room temperature), B 
(196,28ºC), C (205,71ºC), F (195,89ºC), G (205,00ºC), and J (197,86ºC); L (207,14ºC). 
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Fig. 3 - Curves TG (A- Albendazole A, B-Albendazole B, C - Albendazole C; X-
Synthetic Air and Y- Nitrogen; 1-Rate 10ºC/min, 2-Rate 20ºC/min, 3-Rate 40ºC/min). 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 4: Correlation the kinetic parameters (k) of intrinsic dissolution (Fig 4-A) and 
thermal decomposition (Fig 4-B) of the substance albendazole. 
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Tabela 1 - Evaluation of the fusing processes, heat of reaction and pureness 
of the drug Albendazol.  
 

Samples Rate (°C/min) Peak (°C) ∆H (J/g) Purity (%) CLAE (%) 
10 208,19 132,57 97,38 
20 210,39 173,22 97,5 Alben MPA 
40 216,44 188,84 92,18 

98,59 

10 212,74 217,87 99,68 
20 216,57 190,33 96,61 Alben MPB 
40 219,94 185,21 95,18 

98,95 

10 211,47 86,78 94,17 
20 217,08 180,53 98,04 Alben MPC 
40 219,66 202,57 93,37 

98,38 

 
 
 
 
 
 
Table 2 - Kinetic Parameters for Ozawa: reaction order (n), frequency factor (A) and the 

activation energy (Ea) of the dynamic thermogravimetric data. 
 
 

Albendazole Order A (min-1) Ea (Kj/mol) 

Lot A 0 8,01E+07(±1,28E+08) 94,07 (±12,60) 

Lot B 0 5,26E+20(±9,12E+20) 140,58 (±11,40) 

Lot C 0 1,79E+14(±3,12E+14) 135,69 (±20,60) 

 
 
Table 3 - Constant (K) for isothermal decomposition of the drug substance albendazole. 
 

Sample 
 Kinetic 

Parameters 
k180ºC K 175ºC k 170ºC k 165ºC k 160ºC 

ABZ A Order Zero 
1,34E-04 

(r²=0,9970) 
1,41E-05 

(r²=0,9539) 
1,33E-05 

(r²=0,9755) 
3,49E-06 

(r²=0,9999) 
2,19E-06 

(r²=0,9999) 

ABZ B Order Zero 
1,09E-04 

(r²=0,9936) 
1,01E-05 

(r²=0,9718) 
8,19E-06 

(r²=0,9739) 
2,85E-06 

(r²=0,9999) 
1,76E-06 

(r²=0,9999) 

ABZ C Order Zero 
1,1E-04 

(r²=0,9938) 
2,27E-05 

(r²=0,9798) 
1,09E-05 

(r²=0,9730) 
4,20E-06 

(r²=0,9999) 
3,88E-06 

(r²=0,9999) 
 



 

 

 
Table 4 - Kinetic parameters (k) of intrinsic dissolution of the drug substance 
albendazole. 

 
 

 ABZ  A ABZ B ABZ C 
min kA kB kC 
10 0,039 0,046 0,035 
20 0,027 0,026 0,022 
30 0,020 0,020 0,019 
40 0,018 0,018 0,016 
50 0,016 0,016 0,016 
60 0,015 0,014 0,014 

KDpon 0,01881 0,01876 0,01733 
R² 0,9912 0,9920 0,9954 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 



 

 

Capítulo III - Anexo II 

Artigo II - Estudos Térmicos Diferenciais do Albendazol, Misturas Binárias e 

Formulações de Albendazol 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figura. 1 – Curvas TGA (Fármaco: A – albendazol lote A, B - albendazol lote B, C - 

albendazol lote C; Misturas binárias: 1 – ABZ / PVP, 2 – ABZ / talco, 3 - ABZ / 

dióxido de silício, 4 – ABZ / croscarmelose, 5 – ABZ / glicolato, 6 – ABZ / MC 101, 7 - 

ABZ / LSS). * X (Curvas obtidas em ar sintético); Y (Curvas obtidas em nitrogênio); W 

(fármaco) e Z (misturas binárias). 
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Figura. 2 – Curvas DTA (1-formulado A, 2 - formulado B, 3 - formulado C, 4 – 

formulado D, 5 - formulado E, 6 – formulado F e ABZ - albendazol) 

* X (Curvas obtidas antes da compressão);Y (Curvas obtidas após a compressão);  
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Figura. 3 – Curvas TGA (1 - formulado A, 2 - formulado B, 3 - formulado C, 4 - formulado D, 5 - 

formulado E, 6-formulado F e albendazol – ABZ) e DTA (A-formulado A, B - formulado B, C - 

formulado C, D – formulado D, E - formulado E, F – formulado F e ABZ - albendazol). 

* X (Curvas obtidas antes da compressão); Y (Curvas obtidas após a compressão); 

 
 
 
 
 
 
 

Figura. 3 – Curvas TGA (1 - formulado A, 2 - formulado B, 3 - formulado C, 4 - formulado 

D, 5 - formulado E, 6-formulado F e albendazol – ABZ) 

* X (Curvas obtidas antes da compressão); Y (Curvas obtidas após a compressão); 
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  Média inter-lote 
  ABZ Lot  A ABZ Lot B ABZ Lot C 

Média inter-lote 
  

 Razão (°C/min) Pico (°C) ∆H (J/g) Pico (°C) ∆H (J/g) Pico (°C) ∆H (J/g) Pico (°C) ∆H (J/g) 

10 198,28 (±0,15) 183,05 (±4,59) 198,6 (±0,22) 189,33 (±1,77) 198,63 (±0,13) 185,67 (±8,39) 198,50 (±0,05) 186,02 (±1,69) 
20 206,41 (±1,52) 201,46 (±6,36) 207,59 (±0,64) 205,78 (±2,23) 207,34 (±0,59) 194,36 (±6,24) 207,11 (±0,52) 200,53 (±2,87) ABZ  

40 219,87 (±0,33) 213,26 (±1,12) 215,63 (±0,32) 209,87 (±2,66) 213,66 (±1,52) 216,9 (±5,83) 216,38 (±0,68) 213,34 (±1,64) 
                    

10 198,37 (±0,05) 104,45 (±2,61) 197,99 (±0,16) 105,95 (±4,84) 198,19 (±0,08) 104,42 (±8,17) 198,18 (±0,13) 104,94 (±4,96) 

20 206,42 (±0,18) 101,52 (±7,07) 206,13 (±0,22) 102,76 (±4,90) 205,92 (±0,06) 99,04 (±5,58) 205,99 (±0,18) 100,28 (±7,19) 
ABZ + 

Croscarmelose 
40 212,51 (±0,13) 166,05 (±1,90) 213,50 (±0,10) 151,77 (±9,50) 213,42 (±0,04) 155,04 (±4,49) 213,14 (±0,32) 157,62 (±6,61) 

                    

10 198,37 (±0,22) 184,27 (±5,53) 198,52 (±0,13) 180,85 (±5,57) 198,41 (±0,11) 178,07 (±5,32) 198,43 (±0,28) 181,06 (±4,97) 

20 205,54 (±0,24) 208,79 (±4,36) 207,79 (±1,18) 199,20 (±4,83) 206,15 (±0,49) 188,50 (±4,92) 206,49 (±0,68) 198,83 (±6,01) ABZ + Glicolato 

40 214,26 (±0,24) 196,76 (±3,19) 216,36 (±0,70) 197,34 (±4,29) 216,70 (±1,00) 196,88 (±1,10) 215,77 (±0,76) 196,99 (±2,73) 
                    

10 197,82 (±0,20) 150,32 (±6,34) 198,33 (±0,23) 147,27 (±1,04) 198,20 (±0,18) 149,20 (±6,30) 198,11(±0,21) 148,93 (±4,61) 

20 205,08 (±0,26) 163,35 (±4,76) 209,02 (±1,52) 167,21 (±8,36) 204,64 (±0,19) 164,38 (±4,59) 206,25 (±1,54) 164,98 (±5,46) ABZ + PVP K 30 

40 214,99 (±1,24) 168,56 (±11,98) 215,89 (±1,29) 182,63 (±2,59) 215,71 (±0,23) 189,16 (±0,72) 215,53 (±0,99) 180,12 (±7,67) 
                    

10 197,87 (±0,06) 155,56 (±3,94) 198,67 (±0,14) 170,26 (±4,13) 198,58 (±0,18) 165,97 (±4,18) 198,37(±0,23) 163,93 (±5,34) 

20 206,54 (±1,12) 191,54 (±0,14) 205,99 (±0,24) 175,00 (±5,16) 207,23 (±1,36) 181,10 (±0,52) 206,00 (±0,91) 180,18 (±4,87) ABZ + Talco 

40 213,57 (±0,30) 197,77 (±0,43) 215,43 (±0,55) 195,41 (±1,82) 215,25 (±0,52) 197,46 (±1,46) 196,88 (±0,60) 196,88 (±1,31) 
                    

10 199,18 (±0,14) 137,61 (±4,28) 198,96 (±0,14) 133,39 (±2,37) 198,88 (±0,06) 131,15 (±3,59) 199,00 (±0,15) 199,00 (±0,14) 

20 206,36 (±0,20) 150,21 (±1,71) 206,96 (±0,18) 150,61 (±2,60) 206,76 (±0,05) 157,78 (±1,29) 201,40 (±0,21) 201,4 (±1,85) ABZ + MC 101 

40 213,72 (±0,14) 143,18 (±1,50) 215,62 (±0,33) 154,94 (±4,29) 214,61 (±0,21) 155,41 (±3,11) 214,65 (±0,47) 214,65 (±0,46) 
                 

10 197,57 (±0,07) 131,43 (±10,25) 198,31 (±0,06) 144,07 (±2,70) 198,46 (±0,10) 127,08 (±6,15) 198,11(±0,22) 134,19 (±8,26) 

20 207,54 (±0,40) 139,74 (±1,44) 208,33 (±0,73) 114,80 (±8,25) 205,42 (±0,04) 144,12 (±7,26) 207,1 (±0,77) 132,89 (±11,62) ABZ + LSS 

40 213,38 (±0,33) 191,06 (±1,17) 214,45 (±0,42) 184,56 (±5,30) 214,64 (±0,27) 193,44 (±1,77) 214,16 (±0,42) 189,69 (±3,49) 
                    

10 200,23 (±0,23) 163,23 (±3,92) 200,27 (±0,21) 157,85 (±0,60) 200,23 (±0,14) 166,42 (±0,79) 200,24 (±0,17) 162,50 (±3,07) 

20 206,81 (±0,30) 200,56 (±4,91) 208,60 (±0,32) 217,16 (±0,30) 208,14 (±0,27) 223,98 (±4,10) 207,00 (±0,47) 213,90 (±5,81) 
ABZ + Dioxido de 

Silicio 
40 215,17 (±0,25) 216,57 (±2,76) 215,60 (±0,40) 209,38 (±2,29) 215,72 (±0,44) 213,08 (±5,38) 215,50 (±0,35) 213,01(±3,55) 

Tabela 1 – Avaliação dos processos de fusão e calor de reação das misturas binárias Albendazol A, B, C - excipientes por DTA, respectivamente. 
* Resultados como média ± CV; n=3. 
 



 

 

Capítulo IV – Anexo III 

Artigo III - Estudos da Pressão de Vapor do Albendazol e Mistura Binária com 

Croscarmelose Através de Dados Termogravimétricos. 

 

 

 

 

Figura. 1 - Curva TG (ABZ – albendazol; misturas binárias: 1 – ABZ / Ac-Di-Sol® , 2 – 

ABZ / Solutab®, 3 - ABZ / Dissolcel®;), em três diferentes razões de aquecimento (A - 

razão 10ºC/min, B - 20ºC/min, C - 40ºC/min;). 
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Figura. 2 - Curvas de pressão de vapor do albendazol (ABZ) e misturas binárias 

(misturas: A - Albendazol / Ac-Di-Sol® , B – Albendazol / Solutab® e C - Albendazol / 

Dissolcel®), em três razões de aquecimento (A - razão 10ºC/min, B - 20ºC/min, C - 

40ºC/min;). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
Tabela 1. – Os dados estatísticos fator de diferença (f1) e fator de similaridade (f2) das 
misturas A, B e C em relação ao albendazol e entre as misturas (A - Albendazol / Ac-
Di-Sol® , B – Albendazol / Solutab® e C - Albendazol / Dissolcel®) 
 

Razão 10 
Fármaco x A Fármaco x B Fármaco x C A x B A x C 

f1 f2 f1 f2 f1 f2 f1 f2 f1 f2 
4,96 75,03 4,52 76,84 6,25 70,43 4,52 76,84 6,25 70,43 
5,06 74,61 4,63 76,36 6,37 70,03 4,63 76,36 6,37 70,03 
5,15 74,26 4,73 75,89 6,46 69,71 4,73 75,89 6,46 69,71 
5,25 73,85 4,90 75,18 6,55 69,42 4,90 75,18 6,55 69,42 
5,40 73,24 5,04 74,58 6,64 69,11 5,04 74,58 6,64 69,11 

Razão 20 
Fármaco x A Fármaco x B Fármaco x C A x B A x C 

f1 f2 f1 f2 f1 f2 f1 f2 f1 f2 
3,47 81,61 4,31 77,62 5,22 73,90 0,81 97,48 1,70 91,77 
3,44 81,71 4,25 77,84 5,19 73,95 0,78 97,64 1,70 91,73 
3,43 81,69 4,25 77,77 5,14 74,11 0,79 97,58 1,65 92,01 
3,41 81,76 4,25 77,71 5,05 74,36 0,81 97,42 1,59 92,36 
3,38 81,83 4,23 77,75 4,98 74,58 0,82 97,39 1,55 92,63 

Razão 40 
Fármaco x A Fármaco x B Fármaco x C A x B A x C 

f1 f2 f1 f2 f1 f2 f1 f2 f1 f2 
4,21 77,90 4,20 77,95 4,76 75,55 0,01 100,00 0,53 98,84 
4,09 78,35 4,06 78,49 4,59 76,16 0,03 100,00 0,48 99,02 
4,00 78,67 3,99 78,68 4,42 76,74 0,04 99,99 0,41 99,23 
3,88 79,06 3,93 78,88 4,27 77,25 0,07 99,96 0,37 99,33 
3,83 79,20 3,92 78,81 4,20 77,45 0,10 99,92 0,36 99,39 

*Fármaco como referência 


