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A gliclazida (GLZ) é um antidiabético oral utilizado para o controle da glicemia em 
pacientes portadores da Diabetes Mellitus Tipo II (DMII). Segundo o Sistema de 
Classificação Biofarmacêutico, GLZ está incluída na Classe II, pois apresenta alta 
permeabilidade e baixa solubilidade, e como consequência destas características 
pode exibir baixa biodisponibilidade, acarretando na redução da eficácia terapêutica. 
A síntese de cocristais farmacêuticos tem se mostrado uma estratégia promissora 
para melhorar a hidrossolubilidade de fármacos como a GLZ. Dessa forma, este 
trabalho objetivou a síntese e a caracterização espectroscópica de um novo cocristal 
de GLZ, utilizando a trometamina (TRIS) como coformador. O cocristal foi sintetizado 
na razão molar de 1:1 por moagem liquido-assistida. Para tanto, foram adicionados 
em um gral de ágata massas equivalentes à 0,918 mmol de GLZ e 0,918 mmol de 
TRIS, seguidos de vinte gotas (±100µL) de metanol. A mistura foi pulverizada 
vigorosamente por 10 minutos pelo processo de moagem manual líquido-assistida. A 
seguir o material foi submetido à secagem em estufa com circulação forçada de ar à 
50°C durante 8 horas com o objetivo de eliminar resíduo de solvente, oriundo do 
processo anterior. Posteriormente foi caracterizado por Difração de Raios X em pó 
(DRXP), Espectroscopia no Infravermelho com Transformada de Fourier (FTIR), 
Espectroscopia no Infravermelho Próximo (NIR) e por Espectroscopia Raman. Os 
resultados de DRXP evidenciou novos picos cristalográficos que não ocorrem nos 
espectros dos compostos de partida, mostrando que houve modificação dos 
parâmetros de rede e formação de uma nova fase cristalina, confirmando a síntese do 
novo cocristal. As análises de espectroscopia NIR, FTIR e Raman do cocristal 
indicaram alterações significativas nos seus modos vibracionais, principalmente os 
modos relacionados aos grupos sulfonil e carbonila (pertencente à GLZ), amina e 
hidroxila (pertencente ao TRIS). A análise dos espectros em conjunto, mostram a 
formação do cocristal com evidencias de ligações de hidrogênio entre o grupo 
sulfonamida presente na GLZ e o grupo amina presente na TRIS. Os modos de rede 
(25 a 150 cm-1) do espectro Raman, apresentaram alterações significativas, 
evidenciando também a formação de uma nova estrutura cristalina, concordando com 
os dados de DRXP. Portanto, o cocristal sintetizado neste trabalho apresenta-se como 
uma nova forma sólida farmacêutica de GLZ promissora para a produção de 
medicamentos mais seguros e eficazes na terapia da DMII. Além disso, a metodologia 
empregada apresenta-se mais vantajosas em relação a outras metodologias de 
cocristalização, tendo em vista que ela requer menor tempo de síntese e menor 
quantidade de solvente.
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