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CAPÍTULO III 
 

 

Estudo de compatibilidade fármaco/excipiente por meio das 

técnicas de TG/DTG, DSC e IV, e entre os conservantes e 

excipientes por meio de técnicas termoanalíticas 
 
A análise térmica, especialmente as técnicas de TG e DSC, têm se mostrado como uma 

importante ferramenta em diversas etapas do desenvolvimento de formulações. Suas 

aplicações no estudo de compatibilidade entre substâncias têm ganhado grande destaque nas 

últimas décadas, pois permitem predizer eventuais interações e/ou incompatibilidades no 

produto final. Neste contexto, estão apresentados neste capítulo os resultados obtidos no 

estudo de compatibilidade entre o prednicarbato e excipientes normalmente utilizados em 

produtos farmacêuticos na forma de creme, e também entre os conservantes metilparabeno e 

propilparabeno, e estes excipientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

“No campo das observações, o acaso só favorece as mentes preparadas”. 

 

(Luis Pasteur) 
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3.1 INTRODUÇÃO 

 

A diversidade de informações físicas e químicas obtidas a partir dos ensaios 

termoanalíticos, a simplicidade experimental, somados à rápida aquisição de dados e à 

pequena quantidade de amostra utilizada, fez com que estas técnicas se tornassem ao longo 

dos anos uma importante ferramenta na área farmacêutica, em especial na caracterização de 

materiais e no estudo de compatibilidade entre substâncias (GIRON, 1986; OZAWA, 2000; 

CIDES et al., 2006). A termogravimetria/termogravimetria derivada (TG/DTG) e a 

calorimetria exploratória diferencial (DSC) apresentam-se como as técnicas termoanalíticas 

mais empregadas no estudo de compatibilidade entre substâncias (HARDY, 1982; SMITH, 

1982; GIRON, 1986; VERMA; GARG, 1994; ARAÚJO et al., 2003; TOMASSETTI et al., 

2005; MURA et al., 2005; MORA et al., 2006; CIDES et al., 2006; FREITAS et al., 2007; 

REZENDE; SANTORO; MATOS, 2008; STULZER et al., 2008; SALVIO NETO; NOVAK; 

MATOS, 2009), pois permitem estudar potenciais interações físicas e químicas entre fármaco 

e excipiente da formulação, possibilitando prever eventuais incompatibilidades no produto 

final.  

Entende-se por incompatibilidade química entre substâncias neste tipo de estudo, a 

existência de qualquer interação entre elas, em função do aquecimento, que dá origem a 

alterações da estrutura química da substância avaliada, seja por decomposição da molécula 

original ou pela formação de uma nova espécie química. Estas informações adquirem atenção 

especial na área farmacêutica, pois certas interações físicas e químicas entre fármaco e 

excipientes da formulação podem afetar não somente a natureza química, mas também a 

estabilidade e a biodisponibilidade do ingrediente farmacologicamente ativo e, por 

conseqüência, afetar seu efeito terapêutico e a eficácia do medicamento (ARAÚJO et al., 

2003; OLIVEIRA et al., 2005). Além disso, a degradação do fármaco no medicamento pode 

levar à perda parcial ou total de sua atividade terapêutica ou ainda levar à formação de 

produtos cuja toxicidade seja mais elevada que a do fármaco original.  

Deste modo, o estudo de compatibilidade entre substâncias por meio das técnicas 

termoanalíticas tornou-se parte integrante da etapa de pré-formulação (FIESE; HAGEN, 

2001) no desenvolvimento de produtos. As amostras utilizadas nos estudos de 

compatibilidade em que são empregadas as técnicas de TG e DSC devem estar 

preferencialmente na proporção 1:1 (massa/massa) entre as substâncias, condição esta que 

permite maximizar a probabilidade de se observar qualquer interação química quando 

existente (MORA et al., 2006). 
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A utilização da técnica de DSC para a avaliação de interações entre fármaco e 

excipiente se baseia em observações referentes ao aparecimento, mudança ou desaparecimento 

de eventos endotérmicos e exotérmicos e/ou variações nos valores de entalpia referentes a 

estes eventos térmicos de interesse. Para as misturas físicas binárias homogêneas na proporção 

1:1 (massa/massa) em que não houver qualquer interação entre as espécies químicas, os 

valores de Tonset referente ao evento de fusão e Tonset referente à primeira etapa do processo de 

decomposição térmica da espécie química avaliada não devem sofrer alteração, ou apresentar 

valores próximos, em relação aos valores obtidos para esta substância avaliada isoladamente 

(ARAUJO et al., 2003; CIDES et al., 2006; MEDEIROS et al., 2007; STULZER et al., 2008; 

SALVIO NETO; NOVAK; MATOS, 2009).  

Para os valores de Tpico de fusão e Tpico do evento de decomposição térmica referido, 

deve ser observada uma pequena redução destes valores nas misturas binárias em relação aos 

resultados obtidos para a substância avaliada isoladamente, por se tratar de uma mistura na 

proporção 1:1. Neste contexto, espera-se um valor de Hfus reduzido pela metade, ou valores 

próximos a este, novamente por se tratar de mistura física na proporção 1:1 (massa/massa). Em 

muitas ocasiões, tanto para os resultados obtidos por DSC quanto para aqueles obtidos por 

TG/DTG, torna-se necessário associar os resultados termoanalíticos àqueles obtidos por outras 

técnicas físico-químicas e analíticas que possam auxiliar na interpretação de fenômenos de 

maior complexidade (ARAUJO et al., 2003; CIDES et al., 2006; STULZER et al., 2008; 

SALVIO NETO; NOVAK; MATOS, 2009). 

 A utilização da termogravimetria no estudo de compatibilidade entre substâncias, em 

misturas físicas homogêneas na proporção 1:1 (massa/massa), baseia-se, também, nas 

alterações dos valores encontrados para os eventos térmicos de interesse em relação aos 

mesmos eventos encontrados nas curvas TG/DTG da substância avaliada isoladamente. Os 

eventos térmicos de decomposição dos materiais são aqueles utilizados para se observar 

interações entre substâncias. Alterações no valor de temperatura correspondente ao início 

extrapolado do evento térmico (Tonset TG), e no valor em que dm/dt torna-se diferente de zero 

( Máx
DTGdtdmT 0/  ) e valor de Tpico DTG, demonstram interação entre as substâncias.  

A redução do valor de Tonset do evento térmico de decomposição do material em 

relação ao valor obtido para este mesmo evento em ensaio realizado com a substância isolada, 

sob as mesmas condições experimentais, está correlacionada à redução de sua estabilidade 

térmica, fato que sugere a existência de incompatibilidade química entre as substâncias em 

função do aquecimento (ARAUJO et al., 2003; CIDES et al., 2006; MEDEIROS et al., 2007; 
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SANTOS et al., 2008). A redução no valor de Tpico na curva DTG, por sua vez, pode indicar 

um aumento da taxa de decomposição térmica. Neste cenário, a utilização da curva DTG deve 

facilitar a interpretação dos resultados obtidos no estudo de compatibilidade, pois permite uma 

melhor visualização de eventos térmicos envolvendo variação de massa quando comparado 

com as curvas TG, possibilitando, ainda, diferenciar eventos térmicos sobrepostos. PAULIK e 

ARNOLD (1990), por exemplo, demonstraram experimentalmente as vantagens de uma 

avaliação quantitativa dos resultados obtidos em ensaios termogravimétricos a partir da 

utilização do recurso da derivada primeira da curva TG (curva DTG). Foram avaliadas as 

sobreposições de eventos térmicos congruentes (mesma extensão e razão de variação de 

massa) e não congruentes, e os erros inerentes da extensão da sobreposição dos eventos 

térmicos não congruentes simétricos e assimétricos. 

O número de trabalhos científicos encontrados na literatura que relatam as aplicações 

das técnicas termoanalítcas no estudo de compatibilidade de substâncias, em especial entre 

fármacos e excipientes, aumentou consideravelmente na última década (GIRON, 2002). Os 

pesquisadores MORA, CIRRI e MURA (2006), por exemplo, utilizaram a técnica de DSC 

para avaliar a compatibilidade química do dehidroepiandrosterona (DHEA) na forma de 

complexo ternário com -ciclodextrina e glicina (c-DHEA) com alguns excipientes de uma 

preparação de comprimido de liberação sustentada por compressão direta. A comparação das 

curvas DSC do c-DHEA com as curvas obtidas para este material em mistura física 1:1 

(massa/massa) com excipientes, antes e após a compressão, associado aos resultados obtidos 

por espectroscopia de absorção na região do infravermelho e difratometria de raios X, 

permitiu avaliar modificações no estado sólido. Os resultados demonstraram que o c-DHEA 

foi compatível com a goma xantana, hidroxipropilcelulose, amido glicolado sódico, 

polivinilacetato-polivinilpirrolidona e cloreto de sódio, mas também apresentou interações em 

função do aquecimento com os excipientes dextrato hidratado, manitol e estearato de 

magnésio.  

 Outro estudo de compatibilidade entre fármaco e excipiente envolvendo técnicas 

termoanalíticas foi realizado por MURA et al. (1995). O fármaco cetoprofeno mostrou-se 

compatível quimicamente com os excipientes hidroxietilcelulose, hidroxipropilcelulose, 

celulose microcristalina, amido de milho e goma arábica. Interações indesejadas foram 

evidenciadas entre este ingrediente ativo e o ácido palmítico, o ácido esteárico e o álcool 

estearílico. Uma formação eutética foi evidenciada entre o cetoprofeno e o estearato de 

magnésio. VERMA e GARG (1994), por sua vez, avaliaram por meio da técnica de DSC a 

existência de interação entre o fármaco isosorbida mononitrato (IMN) e alguns excipientes 
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usados no desenvolvimento de uma formulação de liberação prolongada. A fórmula protótipo 

foi ainda avaliada por meio de ensaios de dissolução. Os resultados das curvas DSC 

demonstraram interações indesejáveis entre IMN e acetato de celulose, mas não houve 

qualquer interação entre este ingrediente ativo e cloreto de sódio, etil celulose, lactose, PVP e 

estearato de magnésio.  

A verificação de possíveis interações do composto ativo glibenclamida com os 

excipientes natrosol, ácido esteárico, polivinilpirrolidona e sorbitol, para uma forma 

farmacêutica sólida, foi realizada por MURA et al. (2005) com a utilização da técnica de 

DSC. O valor absoluto obtido pela diferença entre o ponto de fusão do fármaco isolado e o 

ponto de fusão desta mesma substância associada a outros excipientes, possibilitou determinar 

a existência de interação entre a glibenclamida e alguns excipientes. O mesmo 

comportamento foi observado para estas amostras na avaliação comparativa entre os 

respectivos valores de entalpia deste evento endotérmico.  

SOUZA, MACEDO e VERAS (2002) avaliaram a compatibilidade entre o fármaco 

cimetidina e excipientes presentes em uma forma farmacêutica sólida por meio das técnicas 

de TG e DSC acoplado ao sistema fotovisual, a partir de misturas binárias na proporção 1:1 

(massa/massa) entre cimetidina e excipientes. Os resultados obtidos por DSC acoplado ao 

sistema fotovisual mostraram que os excipientes utilizados, PVDK 30, microcel MC 101, 

aerosil e estearato de magnésio, não produziram mudanças no comportamento térmico da 

cimetidina. Avaliou-se, também, a estabilidade da cimetidina em mistura com os excipientes 

por meio do estudo da cinética da reação de decomposição térmica empregando-se método 

isotérmico por TG, que utilizou a clássica equação de Arrhenius. Os resultados obtidos neste 

estudo cinético, associado a cálculos estatísticos auxiliares, possibilitaram utilizar a análise 

térmica na predição da estabilidade deste produto farmacêutico (LERDKANCHANAPORN; 

DOLLIMORE; ALEXANDER, 1996). 

 O estudo de compatibilidade empregando-se as técnicas termoanalíticas de DSC e 

TG/DTG, e a técnica de espectroscopia de absorção na região do infravermelho, foi realizado 

entre o hipoglicemiante glimepirida e alguns excipientes utilizados em formulações sólidas 

tais como estearato de magnésio, lactose, celulose microcristalina e Plasdone®, por CIDES et 

al. (2006). Os resultados obtidos na análise por espectroscopia de absorção na região do 

infravermelho para a mistura binária entre o fármaco e os excipientes lactose e estearato de 

magnésio, antes e após a fusão das substâncias, demonstraram não haver incompatibilidade 

entre eles, pois nos espectros FTIR das misturas não foram evidenciadas novas bandas de 

absorção. Os resultados obtidos por DSC e TG, por sua vez, demonstraram haver interação 
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entre estes excipientes e a glimepirida, e também entre o Plasdone® e o fármaco, pois os 

valores de ΔHfus da glimepirida mostraram uma alteração não esperada na presença destas 

substâncias. 
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3.2 MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.2.1 Material 

 

O fármaco utilizado na realização do estudo de compatibilidade foi o prednicarbato 

fabricado pela Hawon Biochemical Science CO, LTD (Korea), material cujas informações 

estão apresentadas no item 2.2.1 (Capítulo II). Todos os excipientes utilizados no estudo de 

compatibilidade fármaco/excipiente e conservante/excipiente, e respectivos fabricantes, 

classificação e lotes atribuídos, foram apresentados na Tabela 2.2 (Capítulo II). 

 

3.2.2 Equipamentos 

 

Os seguintes equipamentos foram utilizados para a realização das atividades: 

- balança analítica AUW220D (Shimadzu)  

- célula calorimétrica modelo DSC-50 (Shimadzu) 

- espectrômetro de infravermelho modelo MB102 (Bomem) 

- termobalança modelo TGA-50 (Shimadzu) 

 

3.2.3 Métodos 

 

Os ensaios termoanalíticos foram realizados no Laboratório de Análise Térmica Prof. 

Dr. Ivo Giolito (LATIG) do Instituto de Química da USP. Realizou-se a calibração e/ou 

verificação da termobalança, antes de cada ensaio termogravimétrico, empregando-se uma 

amostra de oxalato de cálcio monoidratado conforme norma ASTM E1582-04. Realizou-se, 

também, um branco com o cadinho vazio para cada condição avaliada. Antes dos ensaios por 

DSC, o eixo de temperatura da célula foi calibrada e/ou verificada utilizando-se padrões de 

In0 (Tfus =156,6 oC) e Zn0 (Tfus = 419,5 oC) com elevada pureza (99,99%). Empregou-se, 

também, o Hfus do In0 (28,7 J.g-1) para a calibração e/ou verificação do eixo de fluxo de 

calor. Do mesmo modo, antes dos ensaios por DSC, obteve-se a curva em branco nas mesmas 

condições, com as cápsulas de referência e da amostra vazias. Para os excipientes sólidos que 

não se encontravam na forma de pó finamente dividido, utilizou-se gral e pistilo para 

pulverizá-los. As misturas físicas binárias homogêneas na proporção 1:1 (massa/massa) foram 

obtidas a partir da mistura de quantidades rigorosamente iguais em valores de massa das duas 

substâncias (30 mg de cada uma), seguido de homogeneização em gral por 5 minutos. Para as 
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misturas do fármaco e/ou conservantes com excipientes líquidos, adicionou-se o respectivo pó 

sobre o líquido em quantidades idênticas de massa, seguido de homogeneização com auxílio 

de um bastão de vidro. 

A avaliação do comportamento térmico das amostras foi realizada em célula 

calorimétrica, para obtenção das curvas DSC, com razão de aquecimento () de 10 °C.min-1, 

no intervalo de temperatura entre 25 e 550 °C, sob atmosfera dinâmica de N2 (50 mL.min-1). 

Foram utilizadas cápsulas de Al parcialmente fechadas e massas de amostras de 

aproximadamente 1,5 mg. As curvas TG para a caracterização térmica destes mesmos 

materiais foram obtidas em ensaios realizados em termobalança modelo TGA-50. Os ensaios 

foram efetuados sob atmosfera dinâmica de N2 (50 mL.min-1) e  de 10 °C.min-1, para uma 

faixa de temperatura entre 25 e 900 °C, utilizando-se cadinho de Pt e massas de amostras de 

aproximadamente 4 mg. 

 Os espectros FTIR das amostras foram registrados na temperatura de 25ºC e faixa 

espectral compreendida entre 4000 e 400 cm-1, a partir de amostras preparadas na forma de 

pastilhas de KBr. 
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3.3 RESULTADOS E DISCUSÃO 

 

3.3.1 Estudo de compatibilidade entre prednicarbato e excipientes 

 

 As Figuras 3.1 a 3.3 ilustram, respectivamente, as curvas TG, DTG e DSC de todas as 

substâncias utilizadas no estudo de compatibilidade. 

 

0   

Temperatura (°C) 

 

 

 

 

Prednicarbato 
Metilparabeno 
Propilparabeno 

Carbopol 940 
Crosspolímero 
Álcool estearílico 
l Ácido láctico 

Óleo mineral light 
Pirrolidona carboxilato 
de sódio 

Palmitato de isopropila 
Lactato de miristila 
 

Estearato de glicerila 
Álcool cetílico 

200 400 600 800 

70% 

M
as

sa
 (%

) 

 

 
Figura 3.1. Curva TG do prednicarbato e dos excipientes utilizados no estudo de 

compatibilidade, obtidas sob atmosfera dinâmica de N2 (50 mL.min-1) 
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Figura 3.2. Curva DTG do prednicarbato e dos excipientes utilizados no estudo de 

compatibilidade, obtidas sob atmosfera dinâmica de N2 (50 mL.min-1) 
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Figura 3.3. Curva DSC do prednicarbato e dos excipientes utilizados no estudo de 

compatibilidade, obtidas sob atmosfera dinâmica de N2 (50 mL.min-1) 
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Na curva DSC da mistura física 1:1 (massa/massa) entre o prednicarbato e o excipiente 

carbopol 940 (Figura 3.4) não foi constatada qualquer alteração significativa dos valores de 

Tonset e Tpico do evento térmico de fusão do fármaco. O valor de entalpia (ΔH, J.g-1) 

encontrado para este mesmo evento na mistura, apresentou-se reduzido pela metade, redução 

esperada por se tratar de uma mistura cuja proporção é 1:1. 
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Figura 3.4. Curva DSC do prednicarbato, do carbopol 940 e da mistura física 1:1 entre estas 

substâncias, obtidas sob atmosfera dinâmica de N2 (50 mL.min-1) 

 

 O mesmo comportamento térmico do prednicarbato foi observado nas misturas físicas 

1:1 entre este fármaco e os excipientes crosspolímero de acrilato e óleo mineral light (Figura 

3.5). O valor de entalpia encontrado para o evento de fusão do prednicarbato na mistura física 

1:1 entre esta substância e o excipiente pirrolidona carboxilato de sódio apresentou um valor 

menor (ΔH = 20,4 J.g-1) do que aquele que era esperado (Figura 3.6). O valor encontrado para 

o início extrapolado deste evento endotérmico (Tonset) também se mostrou menor (179,4 °C) 

que o valor esperado. 
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Figura 3.5. Curva DSC do prednicarbato e das misturas físicas 1:1 entre este fármaco e os 

excipientes carbopol 940, crospolímero de acrilato e óleo mineral light, obtidas sob atmosfera 

dinâmica de N2 (50 mL.min-1) 
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Figura 3.6. Curva DSC do prednicarbato, da pirrolidona carboxilato de sódio e da mistura 

física 1:1 entre estas substâncias, obtidas sob atmosfera dinâmica de N2 (50 mL.min-1) 



 97

As mudanças observadas no perfil termoanalítico do prednicarbato nas curvas DSC, 

tais como alargamento e/ou deslocamento do pico endotérmico de fusão do material, fato 

demonstrado pelos valores encontrados de Tonset, Tpico e entalpia, não mostraram 

necessariamente a incompatibilidade desta substância com o excipiente pirrolidona 

carboxilato de sódio, mas demonstraram a ocorrência de uma forte interação entre ambos em 

função do aquecimento. Modificações no perfil termoanalítico do prednicarbato, em especial 

no que se refere ao seu evento de fusão, foram também observadas nas curvas DSC das 

misturas físicas binárias entre este fármaco e os excipientes ácido láctico e palmitato de 

isopropila (Figura 3.7). Na curva DSC da mistura física 1:1 entre o prednicarbato e o ácido 

láctico, o evento de fusão do fármaco apresentou uma pequena variação de entalpia (2,2 J.g-1), 

fato que pode ser atribuído à dissolução de maior parte do prednicarbato no próprio 

excipiente. O valor de Tonset (191,4 °C) encontrado para este mesmo evento endotérmico 

também se mostrou diferente daquele encontrado na avaliação do fármaco isolado. De acordo 

com a curva DSC da mistura prednicarbato/palmitato de isopropila, uma interação entre estas 

substâncias em função do aquecimento também foi observada. Os valores de entalpia e Tonset 

do evento de fusão do prednicarbato na mistura física binária entre estas duas substâncias, 

respectivamente 14,12 J.g-1 e 164,9 °C, apresentaram uma diferença significativa quando 

comparados aos valores deste mesmo evento encontrados na curva DSC do prednicarbato 

isolado (Figura 3.7).   
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Figura 3.7. Curva DSC do prednicarbato e das misturas físicas 1:1 entre este fármaco e os 

excipientes ácido láctico, pirrolidona carboxilato de sódio e palmitato de isopropila, obtidas 

sob atmosfera dinâmica de N2 (50 mL.min-1) 

 

 Devido à completa solubilização do prednicarbato no excipiente, não foi observado o 

evento endotérmico de fusão deste fármaco na curva DSC da mistura física 1:1 (massa/massa) 

entre esta substância e o álcool estearílico (Figura 3.8). A inexistência do evento de fusão do 

prednicarbato também foi constatada nas curvas DSC das misturas físicas binárias entre este 

fármaco e os excipientes metilparabeno, propilparabeno, lactato de miristila, estearato de 

glicerila e álcool cetílico (Figura 3.9), demonstrando existir uma forte interação em função do 

aquecimento entre o prednicarbato e estes excipientes. 
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Figura 3.8. Curva DSC do prednicarbato, do álcool estearílico e da mistura física 1:1 entre 

estas substâncias, obtidas sob atmosfera dinâmica de N2 (50 mL.min-1) 
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Figura 3.9. Curva DSC do prednicarbato e das misturas físicas 1:1 entre este fármaco e os 
excipientes metilparabeno, propilparabeno, álcool estearílico, lactato de miristila, estearato de 
glicerila e álcool cetílico, obtidas sob atmosfera dinâmica de N2 (50 mL.min-1) 
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A Tabela 3.1 lista os valores de Tonset, Tpico e variação de entalpia (J.g-1), quando 

existentes, envolvidos no processo de fusão do prednicarbato isolado e desta substância em 

mistura física 1:1 (massa/massa) com excipientes, obtidos nas curvas DSC do estudo de 

compatibilidade fármaco/excipientes (Figuras 3.4 a 3.9). 
 

Tabela 3.1 - Valores de Tonset, Tpico e entalpia do evento de fusão do prednicarbato obtidos nas 
curvas DSC do estudo de compatibilidade fármaco/excipientes, misturas físicas 1:1 

Amostra Tonset DSC (°C) Tpico DSC (°C) entalpia de fusão (J.g-1) 
Fármaco    
 prednicarbato 182,7 186,2 75,6 
Fármaco/excipiente (1:1)    
 metilparabeno* - - - 
 propilparabeno* - - - 
 carbopol 940 183,0 185,9 34,8 
 crosspolímero acrilato 183,2 185,7 31,7 
 álcool estearílico* - - - 
 ácido láctico 191,4 192,7 2,2 
 óleo mineral light 179,1 181,6 28,9 
 pirrolidona carboxilato de sódio 179,4 185,2 20,4 
 palmitato de isopropila 164,9 170,1 14,2 
 lactato de miristila* - - - 
 estearato de glicerila* - - - 
 álcool cetílico* - - - 
* mistura física em que o evento de fusão do prednicarbato não foi evidenciado 

 

A avaliação das curvas TG/DTG da mistura física 1:1 (massa/massa) entre o 

prednicarbato e o metilparabeno demonstrou que a presença deste excipiente não originou 

qualquer alteração na temperatura em que se inicia a primeira etapa do processo de 

decomposição térmica do fármaco (Figura 3.10). A ausência de múltiplas inflexões na 

derivada segunda da curva TG para a faixa de temperatura em que este evento térmico foi 

observado comprovou a inexistência de eventos térmicos sobrepostos. O primeiro evento de 

perda de massa observado na curvas TG e DTG da mistura corresponde à volatilização do 

metilparabeno. Estas curvas mostraram ainda um aumento da temperatura em que o processo 

de volatilização do excipiente se iniciou (Tonset TG = 201°C) quando comparado ao valor 

encontrado na curva TG do metilparabeno avaliado isoladamente (Tonset TG = 123°C). 
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Figura 3.10. Curva TG/DTG do prednicarbato, do metilparabeno e da mistura física 1:1 entre 

estas substâncias, obtidas sob atmosfera dinâmica de N2 (50 mL.min-1) 

 

 A temperatura que corresponde ao início da primeira etapa do processo de 

decomposição térmica do prednicarbato não apresentou qualquer alteração nas curvas 

TG/DTG das misturas físicas 1:1 (massa/massa) entre o prednicarbato e os excipientes 

propilparabeno, crosspolímero de acrilato C10-30, carbopol 940, ácido láctico, óleo mineral 

light, palmitato de isopropila, lactato de miristila e álcool cetílico, quando comparada àquela 

encontrada na curva TG/DTG do fármaco (Figura 3.11 e 3.12). Na curva TG/DTG da amostra 

originada pela associação do prednicarbato com o excipiente estearato de glicerila na 

proporção 1:1 (Figura 3.13), foi possível observar uma redução da temperatura 

correspondente ao início da primeira etapa do processo de decomposição térmica do fármaco 

(Tonset TG = 173 °C). 
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Figura 3.11. Curva TG do prednicarbato e das misturas físicas 1:1 entre este fármaco e os 
excipientes metilparabeno, propilparabeno, carbopol 940, crosspolímero de acrilato, ácido 
láctico, óleo mineral light, palmitato de isopropila, lactato de miristila e álcool cetílico, 
obtidas sob atmosfera dinâmica de N2 (50 mL.min-1) 
 

   

0  200  400  600  800    

Temperatura (°C) 

 

 

 

 

 

 

 

0,40 mg.min-1 

0,02 mg.min-1 (segunda derivada da TG) 

Prednicarbato Hawon 

Prednicarbato + Metilparabeno 

Prednicarbato + Propilparabeno 

Prednicarbato + Carbopol 
Prednicarbato + Crosspolímer 
Prednicarbato + Ácido Láctico 
 

Prednicarbato + Óleo Mineral 

Prednicarbato + Palmitato Isopropila 

Prednicarbato + Lactato Miristila 
Prednicarbato + Álcool Cetílico 

  

Pr
im

ei
ra

 d
er

iv
ad

a 
da

 T
G

 (m
g.

m
in

-1
) 

  
D

er
iv

ad
a 

pr
im

ei
ra

 (m
g.

m
in

-1
) 

(derivada segunda) 

 Prednicarbato + Crosspolímero 

 0,02 mg.min-2 (derivada segunda) 

 

Figura 3.12. Curva DTG do prednicarbato e das misturas físicas 1:1 entre este fármaco e os 
excipientes metilparabeno, propilparabeno, carbopol 940, crosspolímero de acrilato, ácido 
láctico, óleo mineral light, palmitato de isopropila, lactato de miristila e álcool cetílico, 
obtidas sob atmosfera dinâmica de N2 (50 mL.min-1) 
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Figura 3.13. Curva TG/DTG do prednicarbato, do estearato de glicerila e da mistura física 

1:1 entre estas substâncias, obtidas sob atmosfera dinâmica de N2 (50 mL.min-1) 

 

 A redução do valor da temperatura que corresponde ao início da primeira etapa do 

processo de decomposição térmica do fármaco também foi observada na curva TG/DTG da 

mistura física 1:1 (massa/massa) entre o prednicarbato e o excipiente álcool estearílico (Tonset 

TG = 223 °C, Figura 3.14), e na curva TG/DTG da mistura 1:1 entre o prednicarbato e o 

excipiente pirrolidona carboxilato de sódio (Tonset TG = 221 °C, Figura 3.14). 
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Figura 3.14. Curva TG/DTG do prednicarbato e das misturas físicas 1:1 entre este fármaco e 

os excipientes álcool estearílico, pirrolidona carboxilato de sódio e estearato de glicerila, 

obtidas sob atmosfera dinâmica de N2 (50 mL.min-1) 

 

 Avaliando-se de modo comparativo as curvas TG/DTG do prednicarbato, da 

pirrolidona carboxilato de sódio e da mistura física 1:1 entre estas substâncias, foi possível 

observar que, embora os valores encontrados para Tonset TG e Tpico DTG referentes ao evento de 

decomposição térmica do prednicarbato na mistura tenham apresentado uma redução de 

temperatura, respectivamente iguais a 22 e 35 ºC em relação aos valores encontrados para o 

fármaco avaliado isoladamente, o início do evento observado na curva DTG ( Máx
DTGdtdmT 0/  ) da 

mistura apresentou uma redução menos intensa (∆T = 3 ºC). Deste modo, pode-se dizer que a 

presença da substância pirrolidona carboxilato de sódio desencadeou um aumento da taxa do 

processo de decomposição térmica do prednicarbato, mas pouco influenciou na temperatura 

que corresponde ao seu início (Figura 3.15). 
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Figura 3.15. Curva TG/DTG do prednicarbato, da pirrolidona carboxilato de sódio e da 

mistura física 1:1 entre estas substâncias, obtidas sob atmosfera dinâmica de N2 (50 mL.min-1) 
 

A Tabela 3.2 lista os valores de Tonset TG, Tpico DTG e Máx
DTGdtdmT 0/  , correspondentes a 

primeira etapa do processo de decomposição térmica do prednicarbato avaliado isoladamente e 

em mistura física 1:1 (massa/massa) com os excipientes álcool estearílico, pirrolidona 

carboxilato de sódio e estearato de glicerila (Figuras 3.13 a 3.15).  

O espectro FTIR obtido para o prednicarbato (Figura 3.16) apresentou em 1752 cm-1 

uma banda de estiramento עC=O característico de grupo químico éster (C22) e carbonato (C25). 

Neste mesmo espectro também foram observadas bandas de absorção em 1282 cm-1 e 1083 

cm-1, que se referem, respectivamente, a banda de estiramento עas C-O de grupo químico 

carbonato e banda de estiramento עs C-O de grupo químico éster. A permanência destas bandas 

de absorção no espectro FTIR do prednicarbato submetido a 220 ºC (Figura 3.16) indicou que 

esta substância apresentou-se termicamente estável quando submetida a esta temperatura. 
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Tabela 3.2 - Valores de Tonset TG, Tpico DTG e Máx
DTGdtdmT 0/   da primeira etapa de decomposição 

térmica do prednicarbato isolado e em mistura física 1:1 com o álcool estearílico, pirrolidona 

carboxilato de sódio e estearato de glicerila 

Amostra Tonset TG (°C) Máx
DTGdtdmT 0/   (oC) Tpico DTG (°C) 

Fármaco    
 prednicarbato 243 195 264 
Fármaco/excipiente (1:1)    
 álcool estearílico* 223 - 232 
 pirrolidona carboxilato de sódio 221 192 229 
 estearato de glicerila 173 158 205 
* valor de Tonset encontrado a partir da derivada segunda da curva TG 
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Figura 3.16. Espectro FTIR do prednicarbato, do prednicarbato submetido a 220 ºC e das 

misturas físicas 1:1 submetidas a 220 ºC entre este fármaco e os excipientes álcool estearílico, 

pirrolidona carboxilato de sódio e estearato de glicerila 

 

O espectro FTIR da mistura física 1:1 (massa/massa) entre o prednicarbato e o álcool 

estearílico (Figura 3.16 e 3.17) submetida a 220 ºC mostrou o desaparecimento da banda de 

estiramento em aproximadamente 1280 cm-1. Esta alteração observada no espectro FTIR da 
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mistura em relação ao espectro obtido para o prednicarbato submetido a 220 ºC indicou a 

ocorrência de interação química entre as substâncias em função do aquecimento. Associando-

se o desaparecimento desta banda em torno de 1280 cm-1 com a presença de uma banda 

menos intensa em torno de 1750 cm-1 no espectro, pode-se dizer que as modificações 

observadas no espectro FTIR da mistura 1:1 prednicarbato/estearato de glicerila, submetida a 

220 ºC, foi decorrente da eliminação do grupo químico carbonato da molécula de 

prednicarbato. 
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Figura 3.17. Espectro FTIR da mistura física 1:1 entre o prednicarbato e o álcool estearílico, 

mantida em temperatura ambiente e submetida a 50, 220 e 264 ºC 

  

As alterações evidenciadas no espectro FTIR da mistura física 1:1 (massa/massa) entre 

o prednicarbato e o álcool estearílico (Figura 3.17) também foram observadas nos espectros 

FTIR das misturas físicas 1:1 entre o fármaco e os excipientes pirrolidona carboxilato de 

sódio e estearato de glicerila (Figura 3.16), demonstrando que o prednicarbato, na presença 

destes excipientes, não se apresentou termicamente estável a 220 ºC. 
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3.3.2 Estudo de compatibilidade entre os conservantes metilparabeno e propilparabeno, 

e excipientes 

 

Nas curvas DSC das misturas físicas 1:1 (massa/massa) entre o metilparabeno e os 

excipientes carbopol 940, crosspolímero de acrilato e óleo mineral light (Figura 3.18) não foi 

constatada qualquer alteração significativa dos valores de Tonset e Tpico do evento térmico de 

fusão do conservante. O valor de entalpia (ΔH, J.g-1) encontrado para o mesmo evento 

térmico na mistura apresentou-se reduzido pela metade, redução esperada por se tratar de uma 

mistura cuja proporção é 1:1. 
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Figura 3.18. Curva DSC do metilparabeno e das misturas físicas 1:1 entre esta substância e os 

excipientes carbopol 940, crosspolímero de acrilato e óleo mineral light, obtidas sob 

atmosfera dinâmica de N2 (50 mL.min-1) 

 

 O valor de entalpia encontrado para o evento de fusão do metilparabeno na mistura 

física 1:1 entre esta substância e o excipiente palmitato de isopropila apresentou um valor 

próximo, porém menor (ΔH = 75,6 J.g-1), em relação ao valor esperado (Figura 3.19). O valor 

encontrado para o início extrapolado deste evento endotérmico (Tonset DSC) também se mostrou 

menor (105,3 °C) que o valor esperado (125,7 ºC). Estas mudanças observadas no perfil 

termoanalítico do metilparabeno, tais como alargamento e/ou deslocamento do pico 

endotérmico referente à fusão do material, demonstradas pelos valores encontrados de Tonset, 
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Tpico e entalpia, não mostraram necessariamente uma incompatibilidade química entre estas 

substâncias, mas deixaram evidente existir uma forte interação entre elas em função do 

aquecimento. Modificações no evento de fusão do metilparabeno também foram observadas 

nas curvas DSC das misturas físicas binárias entre esta substância e os excipientes pirrolidona 

carboxilato de sódio, lactato de miristila e estearato de glicerila (Figura 3.19).   
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Figura 3.19. Curva DSC do metilparabeno e das misturas físicas 1:1 entre esta substância e os 

excipientes pirrolidona carboxilato de sódio, palmitato de isopropila, lactato de miristila e 

estearato de glicerila, obtidas sob atmosfera dinâmica de N2 (50 mL.min-1) 

 

 Devido à completa solubilização do metilparabeno no excipiente ácido láctico, o 

evento térmico de fusão desta substância utilizada como conservante não foi observado na 

curva DSC da mistura física 1:1 (massa/massa) entre estes compostos (Figura 3.20). O evento 

de fusão do metilparabeno também não foi constatado nas curvas DSC das misturas físicas 

binárias entre esta substância e os excipientes propilparabeno, álcool estearílico e álcool 

cetílico (Figura 3.20). Este fato se deve novamente à completa solubilização do metilparabeno 

nos excipientes, os quais apresentaram uma temperatura de fusão (Tonset DSC) inferior àquela 

apresentada pelo conservante. 
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Figura 3.20. Curva DSC do metilparabeno e das misturas físicas 1:1 entre esta substância e os 
excipientes propilparabeno, álcool estearílico, ácido láctico e álcool cetílico, obtidas sob 
atmosfera dinâmica de N2 (50 mL.min-1) 
 

A Tabela 3.3 lista os valores de Tonset, Tpico e variação de entalpia (J.g-1), quando 

existentes, envolvidos no processo de fusão do metilparabeno isolado e desta substância em 

mistura física 1:1 (massa/massa) com excipientes, obtidos nas curvas DSC do estudo de 

compatibilidade (Figuras 3.9, 3.18 a 3.20). 
 

Tabela 3.3 - Valores de Tonset, Tpico e entalpia do evento de fusão do metilparabeno obtidos 
nas curvas DSC do estudo de compatibilidade entre esta substância e excipientes/fármaco, 
misturas físicas 1:1 

Amostra Tonset DSC (°C) Tpico DSC (°C) entalpia de fusão (J.g-1) 
Conservante    
 metilparabeno 125,7 126,7 189,1 
Metilparabeno/excipiente (1:1)    
 prednicarbato 112,4 125,8 70,0 
 propilparabeno* - - - 
 carbopol 940 125,4 126,81 63,4 
 crosspolímero acrilato 125,0 126,6 82,4 
 álcool estearílico* - - - 
 ácido láctico* - - - 
 óleo mineral light 123,5 125,7 105,3 
 pirrolidona carboxilato de sódio** - - - 
 palmitato de isopropila 105,3 120,4 75,6 
 lactato de miristila 95,5 121,8 38,5 
 estearato de glicerila 123,4 125,7 7,9 
 álcool cetílico* - - - 
* mistura 1:1 em que o evento de fusão do metilparabeno não foi evidenciado 
** sobreposição parcial de eventos 
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 A partir das curvas TG e DTG do metilparabeno, foi possível observar que esta 

substância perdeu massa em uma única etapa. Esta etapa corresponde à volatilização da 

substância, evento que ocorreu antes mesmo de se observar qualquer etapa de decomposição 

térmica (Figura 3.21 e 3.22). Para uma melhor interpretação dos resultados obtidos nas curvas 

TG e DTG do estudo de compatibilidade entre o metilparabeno e excipientes, optou-se por 

avaliá-los a partir da derivada primeira da curva TG. Neste contexto, buscou-se determinar a 

temperatura em que dm/dt tornou-se diferente de zero ( Máx
DTGdtdmT 0/  ), momento este em que se 

inicia o evento térmico de perda de massa do metilparabeno. 
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Figura 3.21. Curva TG do metilparabeno e das misturas físicas 1:1 entre esta substância e os 

excipientes álcool cetílico, lactato de miristila, propilparabeno, ácido láctico, carbopol 940, 

crosspolímero de acrilato, álcool estearílico, óleo mineral light, palmitato de isopropila, 

pirrolidona carboxilato de sódio e estearato de glicerila, obtidas sob atmosfera dinâmica de N2 

(50 mL.min-1) 
 

Com a avaliação dos resultados obtidos nas curvas TG e DTG do metilparabeno e das 

misturas físicas 1:1 (massa/massa) entre esta substância e excipientes (Figuras 3.10, 3.21 e 

3.22), verificou-se que não houve qualquer redução da temperatura que corresponde ao início 

do evento de perda de massa do metilparabeno (Tabela 3.4). Os eventos térmicos observados 
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nas curvas TG e DTG das misturas binárias mostraram-se como a somatória dos eventos 

obtidos para as substâncias avaliadas individualmente. 
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Figura 3.22. Curva DTG do metilparabeno e das misturas físicas 1:1 entre esta substância e 
os excipientes álcool cetílico, lactato de miristila, propilparabeno, ácido láctico, carbopol 940, 
crosspolímero de acrilato, álcool estearílico, óleo mineral light, palmitato de isopropila, 
pirrolidona carboxilato de sódio e estearato de glicerila, obtidas sob atmosfera dinâmica de N2 
(50 mL.min-1) 
 

Tabela 3.4 - Valores de Máx
DTGdtdmT 0/   e Tpico DTG obtidos para a etapa de perda de massa do 

metilparabeno isolado e em mistura física 1:1 com o fármaco e com excipientes 

Amostra Máx
DTGdtdmT 0/   (°C) Tpico DTG (°C) 

Conservante   
 metilparabeno 123 228 
Metilparabeno/excipiente (1:1)   
 prednicarbato 123 224 
 propilparabeno 120 239 
 carbopol 940 128 215 
 crosspolímero acrilato 130 221 
 álcool estearílico 127 229 
 ácido láctico*  - 217 
 óleo mineral light 123 220 
 pirrolidona carboxilato de sódio 140 220 
 palmitato de isopropila 128 230 
 lactato de miristila 123 226 
 estearato de glicerila 123 228 
 álcool cetílico 126 229 

* eventos parcialmente sobrepostos; somatória dos eventos observados para os compostos isolados 
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O estudo de compatibilidade por meio das técnicas termoanalíticas de DSC e TG/DTG 

foi realizado, também, com as misturas físicas 1:1 (massa/massa) entre o conservante 

propilparabeno e os excipientes álcool cetílico, lactato de miristila, metilparabeno, ácido 

láctico, carbopol 940, crosspolímero de acrilato, álcool estearílico, óleo mineral light, 

palmitato de isopropila, pirrolidona carboxilato de sódio e estearato de glicerila.  Nas curvas 

DSC obtidas para as misturas binárias entre o propilparabeno e as substâncias carbopol 940 e 

crosspolímero de acrilato (Figura 3.23) não foi constatada qualquer alteração significativa dos 

valores de Tonset e Tpico do evento térmico de fusão do conservante. O valor de entalpia (ΔH, 

J.g-1) encontrado para o mesmo evento térmico nestas misturas apresentou-se reduzido pela 

metade, redução esperada por se tratar de uma mistura cuja proporção é 1:1. 
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Figura 3.23. Curva DSC do propilparabeno e das misturas físicas 1:1 entre esta substância e 

os excipientes carbopol 940 e crosspolímero de acrilato, obtidas sob atmosfera dinâmica de 

N2 (50 mL.min-1) 

  

O valor de entalpia encontrado para o evento de fusão do propilparabeno na mistura 

física 1:1 entre esta substância e o excipiente álcool estearílico (Figura 3.24) apresentou um 

valor menor (ΔH = 22,9 J.g-1) em relação ao valor esperado (metade de ΔH = 146,0 J.g-1). O 

valor encontrado para o início extrapolado deste evento endotérmico (Tonset) também se 

mostrou menor (85,4 °C) que o valor esperado (95,9 ºC). Estas mudanças observadas no perfil 
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termoanalítico do propilparabeno, tais como alargamento e/ou deslocamento do pico 

endotérmico de fusão do material, não representaram necessariamente uma incompatibilidade 

química entre estas substâncias, mas demonstraram a existência de uma forte interação entre 

elas em função do aquecimento. Modificações no evento de fusão do propilparabeno também 

foram observadas nas curvas DSC das misturas físicas binárias entre este conservante e os 

excipientes óleo mineral light, pirrolidona carboxilato de sódio, palmitato de isopropila e 

estearato de glicerila (Figura 3.24). 
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Figura 3.24. Curva DSC do propilparabeno e das misturas físicas 1:1 entre esta substância e 

os excipientes álcool estearílico, óleo mineral light, pirrolidona carboxilato de sódio, 

palmitato de isopropila e estearato de glicerila, obtidas sob atmosfera dinâmica de N2 (50 

mL.min-1) 

 

Devido à completa solubilização do propilparabeno no excipiente ácido láctico, o 

evento térmico de fusão desta substância utilizada como conservante não foi observado na 

curva DSC da mistura física 1:1 (massa/massa) entre estes compostos (Figura 3.25). O evento 

de fusão do propilparabeno também não foi observado nas curvas DSC das misturas físicas 

binárias entre esta substância e os excipientes lactato de miristila e álcool cetílico (Figura 

3.25), novamente por ter ocorrido sua completa solubilização nos excipientes. 
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Figura 3.25. Curva DSC do propilparabeno e das misturas físicas 1:1 entre esta substância e 
os excipientes ácido láctico, lactato de miristila e álcool cetílico, obtidas sob atmosfera 
dinâmica de N2 (50 mL.min-1) 
 

A Tabela 3.5 lista os valores de Tonset, Tpico e variação de entalpia (J.g-1), quando 
existentes, envolvidos no processo de fusão do propilparabeno isolado e desta substância em 
mistura física 1:1 (massa/massa) com excipientes, obtidos nas curvas DSC do estudo de 
compatibilidade (Figuras 3.9, 3.23 a 3.25). 
 

Tabela 3.5 - Valores de Tonset, Tpico e entalpia do evento de fusão do propilparabeno obtidos 
nas curvas DSC do estudo de compatibilidade entre esta substância e excipientes/fármaco, 
misturas físicas 1:1 

Amostra Tonset DSC (°C) Tpico DSC (°C) entalpia de fusão (J.g-1) 
Conservante    
 propilparabeno 95,9 97,2 146,0 
Propilparabeno/excipiente (1/1)    
 prednicarbato 80,6 88,7 83,5 
 metilparabeno 81,7 85,4 98,8 
 carbopol 940 94,9 96,4 73,7 
 crosspolímero acrilato 94,2 96,7 88,1 
 álcool estearílico 85,4 90,8 22,9 
 ácido láctico* - - - 
 óleo mineral light 91,7 94,5 79,2 
 pirrolidona carboxilato de sódio** - - - 
 palmitato de isopropila 71,0 86,6 33,5 
 lactato de miristila* - - - 
 estearato de glicerila 74,8 87,2 30,4 
 álcool cetílico* - - - 

* mistura 1:1 em que o evento de fusão do propilparabeno não foi evidenciado 

** sobreposição parcial de eventos 
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Com a avaliação das curvas TG e DTG do propilparabeno, foi possível observar que 

esta substância perdeu massa em uma única etapa. Esta etapa corresponde à volatilização 

deste composto, evento que ocorreu antes mesmo de se observar qualquer etapa de 

decomposição térmica (Figura 3.26 e 3.27). Para uma melhor interpretação dos resultados 

obtidos nas curvas TG do estudo de compatibilidade entre o propilparabeno e excipientes, 

optou-se por avaliá-los a partir da derivada primeira da curva TG. Neste contexto, buscou-se 

determinar a temperatura em que dm/dt tornou-se diferente de zero ( Máx
DTGdtdmT 0/  ), momento 

este em que se inicia o evento térmico de perda de massa do propilparabeno. 
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Figura 3.26. Curva TG do propilparabeno e das misturas físicas 1:1 entre esta substância e os 

excipientes álcool cetílico, lactato de miristila, metilparabeno, ácido láctico, carbopol 940, 

crosspolímero de acrilato, álcool estearílico, óleo mineral light, palmitato de isopropila, 

pirrolidona carboxilato de sódio e estearato de glicerila, obtidas sob atmosfera dinâmica de N2 

(50 mL.min-1) 
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Figura 3.27. Curva DTG do propilparabeno e das misturas físicas 1:1 entre esta substância e 

os excipientes álcool cetílico, lactato de miristila, metilparabeno, ácido láctico, carbopol 940, 

crosspolímero de acrilato, álcool estearílico, óleo mineral light, palmitato de isopropila, 

pirrolidona carboxilato de sódio e estearato de glicerila, obtidas sob atmosfera dinâmica de N2 

(50 mL.min-1) 

 

As curvas TG e DTG do propilparabeno e das misturas físicas 1:1 (massa/massa) entre 

esta substância e excipientes (Figuras 3.11, 3.12, 3.26 e 3.27) demonstrou não existir qualquer 

redução significativa da temperatura que corresponde ao início de perda de massa deste 

composto (Tabela 3.6). Os eventos térmicos observados nas curvas das misturas binárias 

mostraram-se como a somatória dos eventos obtidos para as substâncias avaliadas 

individualmente. 
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Tabela 3.6 - Valores de Máx
DTGdtdmT 0/   e Tpico DTG obtidos para a etapa de perda de massa do 

propilparabeno isolado e em mistura física 1:1 com o fármaco e com excipientes 

Amostra Máx
DTGdtdmT 0/   (°C) Tpico DTG (°C) 

Conservante   
 propilparabeno 124 241 
Propilparabeno/excipiente (1:1)   
 prednicarbato 124 239 
 metilparabeno 123 239 
 carbopol 940 125 223 
 crosspolímero acrilato 121 219 
 álcool estearílico 132 243 
 ácido láctico* - 235 
 óleo mineral light 124 231 
 pirrolidona carboxilato de sódio 137 226 
 palmitato de isopropila 127 237 
 lactato de miristila 132 240 
 estearato de glicerila 127 241 
 álcool cetílico 124 243 

   * eventos parcialmente sobrepostos; somatória dos eventos observados nos compostos isolados 
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3.4 CONCLUSÃO 

 

 As técnicas termoanalíticas de TG e DSC mostraram-se eficazes e confiáveis na 

determinação de potenciais interações físicas e químicas entre substâncias. As mudanças no 

perfil termoanalítico do prednicabato e dos conservantes metilparabeno e propilparabeno 

observadas nas curvas DSC de algumas misturas físicas binárias na proporção 1:1 

(massa/massa) do estudo de compatibilidade, especialmente para o evento endotérmico de 

fusão destas substâncias, não indicaram necessariamente a existência de incompatibilidade 

química entre elas, mas deixaram evidente a existência de uma forte interação em função do 

aquecimento. 

  As curvas TG/DTG das misturas binárias entre o prednicarbato e os excipientes álcool 

estearílico e estearato de glicerila mostraram uma redução da temperatura que corresponde ao 

início da primeira etapa do processo de decomposição térmica do fármaco (Tonset TG). A 

avaliação da curva TG/DTG da mistura binária entre o prednicarbato e o excipiente 

pirrolidona carboxilato sódio mostrou que a presença do excipiente pouco interferiu na 

temperatura que originou a primeira etapa de decomposição térmica do fármaco 

(∆ Máx
DTGdtdmT 0/  = 3 ºC), mas desencadeou um aumento da taxa deste evento de decomposição 

(∆Tpico DTG = 35 ºC). Os resultados obtidos nos espectros FTIR destas misturas físicas binárias 

estiveram de acordo com os resultados obtidos por análise térmica. O desaparecimento de 

bandas de absorção características do prednicarbato nos espectros destas misturas submetidas 

a 220 ºC confirmaram a decomposição térmica do fármaco. 

Portanto, a associação entre o prednicarbato e os excipientes álcool estearílico, 

estearato de glicerila e pirrolidona carboxilato de sódio em uma formulação farmacêutica, não 

é recomendada. Nenhuma interação em função do aquecimento foi observada nas curvas 

TG/DTG das misturas físicas 1:1 entre o fármaco e os excipientes metilparabeno, 

propilparabeno, carbopol 940, crosspolímero de acrilato C10-30, óleo mineral light, palmitato 

de isopropila, ácido láctico, lactato de miristila e álcool cetílico. Do mesmo modo, não foi 

observada qualquer interação nas curvas TG/DTG das misturas binárias entre os conservantes 

metilparabeno e propilparabeno, e os excipientes utilizados.  
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