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     Introdução 

 Os triglicérides de cadeia média (TCM) fornecem muitos benefícios em uma variedade 

de aplicações (Alimentos, Aromas, Cosmética, Dietética, Farmacêutica, Nutrição, Promotor 

Vitamínico, Veterinária), devido suas características estruturais, físicas e químicas únicas. A 

coloração clara, gosto suave e falta de odor são alguns exemplos dos benefícios oferecidos 

pelos TCM. 

Embora baseados em ingredientes de origem vegetal, os triglicérides de cadeia média 

(TCM) são muito estáveis quanto à oxidação, e facilmente biodegradáveis. 

  

 
     Descrição 

Triglicérides do Ácido Cáprico Caprílico (TACC) são ésteres de glicerol purificados com 

cadeia de ácidos graxos média e saturada, resultam da reação de C8-C10 com Glicerina.  

 
 



 

 

Possui baixa viscosidade e boa fluidez por ser constituído de ácidos graxos de cadeias médias 

completamente saturadas.  

 Devido ao tamanho da sua cadeia, o TACC apresenta excelente solubilidade em álcool, 

e é um excelente solvente de princípios ativos, dermatologicamente inócuo. 

 

 

     Propriedades 

A rota metabólica dos TCM no organismo é diferente dos ácidos de cadeia longa. Os 

TCM são absorvidos diretamente no sistema digestivo, metabolizados pelo fígado e então 

transportados como ácidos graxos livres ligados à albumina. Os ácidos de cadeia longa são 

metabolizados no intestino e transportados como triglicérides re-esterificados através do 

sistema linfático. 

 

 O Triglicérides do Ácido Cáprico Caprílico apresenta:  

 Suave sabor e inodoro; 

 Grande miscibilidade e solubilidade; 

 Estável contra a oxidação; 

 Baixa viscosidade e alta lubrificação; 

 Derivado proveniente de origem vegetal; 

 Excelente espalhabilidade; 

 Metabolismo único. 

 

 Benefícios do TACC: 

 Não interfere em aromas e odores das preparações orais; 



 

 

 Ampla compatibilidade com muitas drogas em diferentes formulações; 

 Melhora os resultados, quando usado como carreador no lugar dos óleos 

vegetais, por exemplo, no interior de cápsulas gelatinosas moles ou em injetáveis 

veterinários; 

 Proveitoso para lubrificação, por exemplo, em fabricação de cápsulas de 

gelatinas moles; 

 Substituto natural para o óleo mineral com grande variedade de aplicações; 

 Eficaz emoliente para aplicações tópicas; 

 Não oclusivo, permite a evaporação da água; 

 Rápido e confortável para digestão de gorduras e fonte de energia e 

formulações dietéticas. 

 

     Indicações 

 Para Personal Care: 

 Indicado como emoliente para produtos para a pele, protetores solares resistentes a 

água, cremes de limpeza, óleos de banho e óleos para bebê, óleos e pomadas para cabelo e 

maquiagem, supositórios e perfumes. É uma alternativa para óleos vegetais e mineral com 

alto poder de espalhabilidade. 

 

 Para área Farmacêutica: 

Usado como solventes ou meios de suspensão para várias drogas. Emoliente para 

preparações tópicas. Em comprimidos e drágeas, é usado como agente anti-sticking e para 

dar lustro e brilho a sua superfície. Cápsulas de gelatinas macias. Veículo neutro de baixa 

viscosidade e para promover a absorção do ativo e xaropes e suspensões.  



 

 

Veículo para produtos aerosol e solvente parenteral (vacinas e injeções), infusão 

intravenosa, injeção intramuscular e injeção intramamária. 

 

Nutrição: 

Utilizado como fonte de energia na alimentação parenteral e gastrointestinal, 

indicado na nutrição médica, formulações infantis e dietética adulta (como bebidas 

esportivas). 

  

Uso Veterinário: 

Na indústria veterinária é utilizado em vacinas e injeções, como veículo e solvente. É 

considerado um produto toxicologicamente e dermatologicamente inócuo, sendo 

classificado como GRAS (Generally Recognized As Safe) pelo CTFA. 

Promove efeito prolongado em muitas aplicações, apresenta alta estabilidade contra 

a oxidação, baixa turbidez e baixa viscosidade. Solvente adequado para esteroides 

(administração menos dolorosa e melhor) e outras drogas lipossolúveis, melhor absorção do 

que os tradicionais óleos vegetais. 

 

     Contraindicações 

Mulheres grávidas, crianças e bebes devem evitar a suplementação do Triglicérides 

dos Ácidos Cáprico e Caprílico por causar sintomas gastrointestinais como náusea e diarreia. 

 

     Concentração Recomendada 

De 1 a 20%. Deve ser adicionado no final da formulação. 

 As doses usuais via oral são de 300 a 1.200mg ao dia. 
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