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Introdução 

O albendazol (ABZ) e o mebendazol (MBZ) são 

fármacos pertencentes à classe dos anti-

helmínticos, derivados do benzimidazol. Estes 

fármacos possuem uma ampla aplicação e vem 

sendo utilizados em terapêuticas humana e 

veterinária, combatendo as parasitoses do lúmen 

intestinal tais como nematódeos, cisticercos e 

hydatoses
1
. 

Os fármacos apresentam-se na forma sólida como 

um pó cristalino, o ABZ é incolor e o MBZ é 

amarelo. Ambos são insolúveis em água. O ABZ 

possui temperatura de fusão na faixa de 208 a 

210°C
2
, enquanto o mebendazol funde a 288,5°C, 

segundo a literatura
3
.  

As técnicas termoanalíticas podem contribuir no 

controle de qualidade durante todo o processo de 

produção dos fármacos e das matérias primas 

utilizado na sua fabricação
4
. 

Resultados e Discussão 

A análise das curvas TG-DSC do ABZ e do MBZ, 
permitiu verificar que o ABZ é termicamente 
estável até 175°C e o MBZ até aproximadamente 
215 °C. A Figura 1 mostra as curvas TG-DSC do 
MBZ (a) e do ABZ (b).  

  

 

 

 

Figura 1. Curvas TG-DSC do MBZ (a) e ABZ (b). 

O ABZ se decompõe em três etapas, sendo que 
as duas primeiras etapas são decorrentes da 
decomposição do fármaco e a terceira refere-se à 
oxidação da matéria orgânica. Já o MBZ 
decompõe-se em quatro etapas, onde as três 
primeiras etapas da decomposição são referentes 
à decomposição do fármaco e a quarta etapa é 
referente à oxidação da matéria orgânica. 
A fim de entender um pouco melhor as etapas de 
decomposição térmica e identificar alguns 
produtos voláteis da decomposição, o 
equipamento TGA/DSC Star

e
 System teve sua 

saída de gás acoplada ao espectrofotômetro 
Nicolet iS 10 da Thermo Scientific, sendo assim, 
possível identificar alguns produtos gasosos de 
cada etapa da decomposição do ABZ e do MBZ.  
Observou-se que para ambos os fármacos os 
produtos voláteis da decomposição se tratavam de 
metanol e amônia, segundo as bandas de 
absorção em 3650 cm

-1
 para vapores de álcoois 

com a deformação simétrica axial O-H
5
, 3334 cm

-1
 

com a simétrica axial de N-H
6
.  

Conclusões 

A partir desse trabalho foi possível sugerir, pela 
técnica de TG-FTIR, os produtos voláteis da 
decomposição térmica dos anti-helmínticos 
Albendazol e Mebendazol e estudar o 
comportamento térmico dos compostos.  
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