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Resumo: O Cloridrato de Metformina (MET.HCl) é um hipoglicemiante oral utilizado no tratamento da Diabetes
Mellitus Tipo 2, com boa eficácia clínica. O MET.HCl apresenta polimorfismo (Formas A e B), sendo a Forma A,
termodinamicamente mais estável e, portanto, usada na produção de medicamentos. Este estudo objetivou a
caracterização estrutural e térmica deste fármaco. A amostra foi analisada por Difração de Raios X pelo Método
do Pó (DRXP); por Termogravimetria, Termogravimetria Derivada e Análise Térmica Diferencial Simultâneas
(TG/DTG-DTA) e por Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC). A partir da DRXP, observou-se que o
MET.HCl apresenta-se na Forma A. As curvas DTA e DSC mostraram ponto de fusão em torno de 224 °C,
como relatado para esta forma polimórfica. As curvas TG/DTG mostraram boa estabilidade térmica com início
da decomposição em 232 °C. Portanto, através das técnicas foi possível confirmar que o MET.HCl corresponde
a Forma A, sendo à indicada para a produção de medicamentos.
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Introdução:
A metformina é um fármaco hipoglicemiante oral, da classe das biguanidas, sendo muito utilizada no
tratamento de Diabetes Mellitus 2. Este fármaco apresenta grande eficiência e toxicidade baixa, com poucos
efeitos adversos. No Brasil, este princípio ativo encontra-se na Relação Nacional de Medicamentos Essenciais,
sendo que a sua eficácia do controle glicêmico obtido com a metformina é semelhante àquela alcançada com
sulfonilureias, embora seus mecaminsmos de ação sejam diferentes 1.
A metformina é comercializada como Cloridrato de Metformina (MET.HCl), C 4H11N5.HCl (Figura 1a),
quimicamente conhecida como Cloridrato de N,N-dimetilbiguanida. O MET.HCl apresenta-se como um pó
branco, cristalino, quase inodoro, possuindo sabor amargo e propriedades higroscópicas, seu peso molecular é
165,6 g/mol e sua faixa de fusão é de 222 a 226 ºC1 – 3. O MET.HCl apresenta polimorfismo, pois pode ser
encontrado nas Formas A e B (Figuras 1b e 1c). O polimorfismo consiste em uma substância existir no estado
sólido com no mínimo, duas estruturas cristalinas diferentes, como os polimorfos, podendo ocorrer em
fármacos, durante a produção e/ou armazenamento de medicamentos devido às variações de temperatura e/ou
pressão4.
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Figura 1 – Estutura química do MET.HCl (a)5; Células unitárias das Formas A e B do MET.HCl,
respectivamente (b e c)5.
O polimorfo B do MET.HCl é metaestável, enquanto que o seu polimorfo A é termodinamicamente
estável, sendo portanto a forma que deve ser comercializada para a produção de medicamentos 5. Assim, a
caracterização da forma polimórfica do fármaco presente nas matérias-primas é importante para o controle de
qualidade de fármacos no processo de produção de medicamentos6. Esta caracterização utilizando técnicas
analíticas apropriadas, como a DRXP e a DSC, é um elemento essencial para o desenvolvimento de produtos
farmacêuticos7. Diante deste contexto, este trabalho objetivou através das características físico-químicas, a
caracterização estrutural e térmica do cloridrato de metformina utilizado como matéria-prima para a produção
de medicamentos em uma farmácia com manipulação.
Metodologia:
Obtenção da amostra analisada neste estudo
O MET.HCl (Fabricante: Purifarma; Pureza: 99,9%) obtido em uma farmácia com manipulação,
localizada em Imperatriz – MA. Posteriormente, caracterizada por DRXP, TG/DTG-DTA e DSC.
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Caracterização por Difração de Raios X pelo Método do Pó (DRXP)
A DRXP ocorre quando um feixe de raios incide sobre um respectivo material onde uma fração desse
feixe sofre uma dispersão ou um espalhamento em diferentes direções. O espalhamento é de modo coerente
ou incoerente, neste caso, a difração de Raios X só irá ocorrer se este espalhamento for de forma coerente8.
A análise de DRXP da amostra foi realizada em um Difratômetro Marca Rigaku, Modelo MiniFlex II,
com radiação Cu Kα (λ = 1,5418 Å), operando com tensão de 40 kV e corrente de 30 mA, à temperatura
ambiente. O padrão de difração foi obtido no intervalo de 5º a 45º (2θ), utilizando um passo angular de 0,02º e
com tempo de contagem de 2 segundos de aquisição por passo. Posteriormente, este padrão foi submetido ao
Método de Refinamento de Rietveld apresentando como ponto fundamental o ajuste de um difratograma a um
perfil difratométrico9.
Caracterização por Termogravimetria, Termogravimetria Derivada e Análise Térmica Diferencial
Simultâneas (TG/DTG-DTA)
A TG mede a variação de massa em função da temperatura em uma atmosfera controlada sob um
programa de aquecimento10, a DTG é um arranjo matemático, no qual a derivada da variação de massa em
relação ao tempo (dm/dt) é registrada em função da temperatura ou tempo, ou seja, é a derivada primeira da
TG11. A DTA acompanha a variação de temperatura (ΔT) da amostra em relação a um material de referência
(termicamente estável)12.
As curvas TG/DTG-DTA da amostra foram obtidas em um analisador térmico da marca Shimadzu
Instuments, modelo DTG-60, com balança do tipo Top plan de guia diferencial paralela. Os ciclos únicos de
aquecimento foram realizados de acordo com a estabilidade térmica da amostra, sob atmosfera dinâmica de ar
seco com vazão de 50 mL min-1 e razão de aquecimento de 10 ºC min-1. O suporte para a amostra utilizado foi
de alfa-alumina e a massa de amostra usada foi entre 5 e 7 mg.
Caracterização por Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC)
A DSC mede a diferença de fluxo de calor entre uma substância e um material de referência em
função de um programa de aquecimento ou resfriamento8. Suas aplicações incluem o estudo de polimorfismo,
avaliação de condições de estabilidade e armazenamento de medicamentos 13.
A curva DSC da amostra foi obtida em um analisador térmico da marca Shimadzu Instruments,
modelo DSC-60. Para tanto, ciclos únicos de aquecimentos foram realizados na faixa de temperatura de acordo
com a estabilidade térmica de cada composto, sob atmosfera dinâmica de ar seco e com vazão de 50 mL min -1.
A taxa de aquecimento de equilíbrio programada foi de 5 ºC min -1. Utilizou-se um cadinho de alumínio com
tampa prensada como suporte para as amostras e, como referência usou-se um cadinho similar, porém vazio.
Resultados e Discussão:
Caracterização da amostra por DRXP
A Figura 2 (a) apresenta o padrão de Difração de Raios X pelo Método do Pó e a Figura 2 (b) é
apresentado o difratograma do refinamento pelo método de Rietveld do MET.HCl, a fim de verificar e confirmar
sua fase polimórfica. Com o refinamento de Rietveld para o MET.HCl foram obtidos os valores de (R WP, RP e S)
através do resultado foi possível confirmar que o MET.HCl possui Forma A, sendo a fase termodinamicamente
estável, possuindo como parâmetros de rede: a(Å) = 7,9231(12); b(Å) = 13,894(2); c(Å) = 7,9231(12); α(°) = 90,
β(°) = 114,48, γ(°) = 90; pertencente ao grupo espacial P21/c e forma monoclínica, demonstrando boa
concordância com a forma relatado por Childs et al. (2004) 5.

Figura 2 – (a) Padrão de Difração da amostra de MET.HCl e (b) Padrão de Difração da amostra de MET.HCl
submetido ao refinamento pelo Método de Rietveld.
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Caracterização térmica da amostra por TG/DTG-DTA e por DSC
A Figura 3 apresenta as curvas TG/DTG-DTA para o MET.HCl e os eventos térmicos estão
sumarizados na Tabela 1.

Figura 3 – Curvas de TG/DTG-DTA da amostra de MET.HCl.
Tabela 1 – Eventos térmicos observados nas curvas TG/DTG da amostra de MET.HCl.
Amostra
Eventos
Faixa de Temperatura (°C)
∆m

MET.HCl

1º
2°
3°

232,0 – 336,9
337,0 – 389,1
480,0 – 600,0

mg
4,545
0,326
0,508

%
84,5
6,1
9,4

Resíduo (%)
15,5
60,9
0,0

A curva TG/DTG (Figura 3) relata os três principais eventos que são observados na análise da amostra
de MET.HCl. Esta apresentou boa estabilidade térmica com início de decomposição em 232,0 ºC. A curva DTA
para o MET.HCl apresentou um evento endotérmico em 224 ºC referente à fusão deste fármaco, sendo que os
demais eventos são relativos à decomposição da amostra. Este ponto de fusão corresponde à temperatura de
fusão do MET.HCl na sua Forma A, concordando com análise por DRXP.
Como mostrado na Figura 4, a curva DSC para o MET.HCl apresentou um evento endotérmico (223
ºC). Este evento é referente ao início da fusão deste fármaco, como observado na curva DTA. Assim, a
amostra investigada trata-se do seu polimorfo na Forma A.

Figura 4 – Curva DCS da amostra de MET.HCl.
Conclusões:
O Cloridrato de Metformina é muito utilizado no tramento do Diabetes Mellitus Tipo 2 por possuir baixa
toxicidade e grande eficiência terapêutica. A partir das análise de DRXP, DTA e DSC; observou-se que o
MET.HCl encontra-se na sua forma polimórfica A, sendo que esta forma é a mais estável e aquela
recomendada para ser comercializada e utilizada na produção de medicamentos. Além disso, as análise por
TG/DTG mostraram que a amostra apresentou boa estabilidade térmica.
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