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A capacidade de uma molécula cristalizar em duas ou mais formas é definida como 
polimorfismo. Polimorfos diferentes de um mesmo composto geralmente apresentam 
diferenças significativas de solubilidade, processabilidade e estabilidade física e 
química. Estas diferenças físico-químicas irão modificar o comportamento de 
fármacos no organismo, podendo alterar sua biodisponibilidade e a sua eficácia 
terapêutica. Assim, este trabalho objetivou o estudo estrutural e térmico das formas 
polimórficas do antidiabético Tolbutamida (TBM). Para tanto, a TBM, obtida 
comercialmente, foi recristalizada por evaporação lenta do solvente (ELS) (metanol) 
em diferentes temperaturas (8, 25 e 35 ºC). Posteriormente, os materiais 
recristalizados foram colocados em estufa a 30 ºC por 2 horas para garantir a remoção 
completa do solvente. Em seguida, os polimorfos foram caracterizados por Difração 
de Raios X pelo Método do Pó (PXRD) e por Calorimetria Exploratória Diferencial 
(DSC). Para fins de comparação, a TBM obtida comercialmente, também foi 
caracterizada por estas técnicas, sendo que ela corresponde à Forma IL. A partir dos 
resultados obtidos por PXRD, observou-se que os materiais recristalizados por ELS 
correspondem aos seguintes polimorfos da TBM: Forma II (à 8 ºC); Formas II e IV 
(mistura de fases – à 25 ºC) e Formas IL e III (mistura de fases – à 35 ºC). A curva 
DSC da TBM comercial (Forma IL) mostrou transição de fase da Forma IL para IH em 
38,5 ºC (Tonset) e temperatura de fusão em 127,7 ºC (Tonset). A curva DSC do 
polimorfo obtidos a 8 ºC indicou uma transição de fase da Forma II para a Forma IH 
em 113 ºC (Tonset) e fusão em 126,85 ºC (Tonset). Os dados de DSC do material 
obtido a 25 ºC, evidenciaram uma temperatura de fusão em 127,8 ºC (Tonset). 
Enquanto que a curva DSC do material obtido a 35 ºC apresentou transição de fase 
da Forma IL para IH em 38,5 ºC (Tonset) e outra transição da Forma III para IH em 
106 ºC (Tonset) seguido da fusão do material em 128 ºC (Tonset) corresponde a fusão 
da Fase IH. Observou-se também a partir dos dados de DSC que os polimorfos da 
TBM obtidos neste trabalho sofrem transição sólido-sólido para a forma mais estável 
da TBM (Forma IH). A realização deste estudo foi de suma importância, pois durante 
o processo de fabrico e/ou de armazenamento da TBM, ela pode sofrer a influência 
de variações de temperatura, pressão e de humidade. Estes fatores podem induzir 
transformações físicas no estado sólido deste fármaco, podendo sofrer alterações 
como o polimorfismo.
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