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A tolbutamida (TBM) é um fármaco antidiabético oral utilizado no tratamento do 
Diabetes mellitus Tipo II. Ela pertence à Classe 2 do Sistema de Classificação 
Biofarmacêutico por apresentar baixa solubilidade aquosa. Tal fato resulta em redução 
da sua biodisponibilidade e da sua eficácia terapêutica. A síntese de novas formas 
farmacêuticas, tais como os co-amorfos, representa uma alternativa para o aumento 
da hidrossolubilidade dos fármacos e melhoria da sua ação farmacoterapêutica. 
Dessa forma, este trabalho objetivou a síntese e a caracterização estrutural, 
espectroscópica e térmica de um novo co-amorfo da TBM utilizando como coformador 
a trometamina (TRIS). Para tanto, foi realizada a síntese do co-amorfo pelo método 
da evaporação do solvente. Para tanto, os compostos de partida (TBM e TRIS) foram 
pesados em proporções equivalentes à razão molar de 1:1 e adicionados em um 
béquer de 50 mL. Em seguida, foram adicionados 15 mL de metanol para a 
solubilização completa destes compostos. Logo após, a solução resultante foi 
submetida à agitação (150 rpm), por 1 hora à 35 oC. O produto final obtido deixado 
em estufa com circulação forçada de ar a 30 ºC por 2 horas para garantir a evaporação 
completa do solvente. Posteriormente, o co-amorfo de TBM-TRIS (1:1) foi 
caracterizado por Difração de Raios X pelo Método do Pó (PXRD), por Espectroscopia 
Raman e por Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC). Para fins de comparação, 
os compostos de partida individualizados foram recristalizados quando submetidos ao 
mesmo processo de síntese do co-amorfo. Os resultados obtidos a partir da análise 
do material sintetizado neste estudo por PXRD evidenciaram a formação da fase 
amorfa de TBM e TRIS na proporção equimolar. Além disso, observou-se que o co-
amorfo de TBM-TRIS (1:1) apresentou-se altamente estável à temperatura ambiente 
(25 oC). A análise do material sintetizado neste trabalho por Espectroscopia Raman 
também evidenciou a formação de um sólido amorfo, pois o espectro Raman de baixa 
frequência (modos de rede) mostrou a ausência de picos finos característicos dos 
cristais dos compostos de partida. A curva DSC do co-amorfo TBM-TRIS (1:1) 
apresentou a transição vítrea, característica de materiais amorfos, em 113,4 oC 
(Tonset). Assim, observou-se que a partir do método da evaporação do solvente foi 
possível sintetizar o material amorfo em um curto período de tempo. Além disso, o 
novo co-amorfo obtido neste trabalho apresentou-se altamente estável e, 
possivelmente, maior hidrossolubilidade que a TBM cristalina, pois materiais amorfos 
tendem a ser mais solúveis em água que materiais cristalinos. Tal fato contribui para 
uma melhor biodisponibilidade e maior eficácia terapêutica da TBM, quando utilizada 
na forma de seu co-amorfo TBM-TRIS (1:1).
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