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RESUMO 

 

Os fármacos secnidazol e benznidazol são nitroimidazóis fundamentais no 

tratamento de doenças que atingem às populações economicamente desfavorecidas. Neste 

trabalho abordamos duas problemáticas, a primeira do secnidazol, medicamento vastamente 

utilizado, carente de estudos sobre as possíveis transformações de fase a qual é passível, uma 

vez que se trata de um hidrato, forma no qual é comercializado. O segundo alvo de estudo é o 

benznidazol, o fármaco de escolha para o tratamento de Doença de Chagas e de baixa 

solubilidade e considerável toxicidade, para o qual não existem registros de cocristais na 

literatura. Utilizamos os métodos da engenharia de cristais com a finalidade de conhecer o 

comportamento da estrutura cristalina do secnidazol e formular cocristais de benznidazol. 

Ambos foram cristalizados utilizando técnicas como: evaporação lenta, slurry, ativação 

mecanoquímica numa vasta amplitude de condições de solubilização e temperatura. Todo 

material produzido foi caracterizado por técnicas térmicas, espectroscópicas e estruturais. 

Para o secnidazol foram identificados e caracterizados dois polimorfos da forma anidra e para 

o benznidazol, uma nova forma sólida com ácido oxálico, um cocristal hidratado com fenol, 

três solvatos isomórficos com ácido salicílico e três polimorfos do cocristal com o mesmo 

coformador, todas as estruturas são inéditas. Os cocristais com ácido salicílico se mostraram 

com satisfatória estabilidade e melhor solubilidade, comparada ao fármaco puro. Em resumo, 

observamos que a forma comercial do secnidazol, ainda que estável, deve ser alvo de 

cuidadoso controle de qualidade de polimorfos da forma anidra. Além disto, verificamos que é 

possível otimizar as propriedade físico-químicas do benznidazol com o advento da 

cocristalização. Concluímos, portanto, que a engenharia de cristais se aplicada a sólidos 

farmacêuticos pode facilitar o entendimento e agrega valor dos mesmos através do controle de 

suas propriedades físico-químicas. 

 

Palavras-chave: Secnidazol. Benznidazol. Engenharia de Cristais. Hidratos. Solvatos. 

Cocristais. Solubilidade. 

 



 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Secnidazole and benznidazole drugs are key nitroimidazoles for the treatment of 

diseases affecting economically disadvantaged populations. In this work we address two 

problems, the first of the secnidazol, a widely used drug, lacking studies on the possible phase 

transformations that is possible, since it is a hydrate, in which form it is marketed. The second 

target of study is benznidazole, the drug of choice for the treatment of Chagas Disease and of 

low solubility and considerable toxicity, for which there are no records of cocrystals in the 

literature. We used the methods of crystal engineering with the purpose of knowing the 

behavior of the crystalline structure of secnidazol and formulating cocrystals of benznidazole. 

Both were crystallized using techniques such as: slow evaporation, slurry, mechanochemical 

activation in a wide range of solubilization conditions and temperature. All material produced 

was characterized by thermal, spectroscopic and structural techniques. For secnidazole two 

polymorphs of anhydrous and benznidazole, a new solid form with oxalic acid, a cocrystal 

hydrated with phenol, three isomorphic solvates with salicylic acid and three polymorphs of 

the cocrystal with the same coformer were identified and characterized. Cocrystals with 

salicylic acid showed satisfactory stability and better solubility compared to pure drug. In 

summary, we observed that the commercial form of secnidazole, although stable, should be 

the subject of careful quality control of anhydrous polymorphs. In addition, we verified that it 

is possible to optimize the physico-chemical properties of benznidazole with the advent of 

cocrystallization. We conclude, therefore, that the engineering of crystals when applied to 

pharmaceutical solids can facilitate the understanding and add value of them by controlling 

their physicochemical properties. 

Keywords: Secnidazole. Benznidazole. Crystal Engineering. Hydrates. Solvates. Cocrystals. 

Solubility. 
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1. INTRODUÇÃO 

O benznidazol (BZN) e o secnidazol (SNZ) são fármacos que possuem o grupo 

nitroimidazol na sua estrutura química. Esse grupo é formado pela associação do nitro ao anel 

heterocíclico, aromático, chamado imidazol, as diferenças químicas estarão na cadeia lateral 

ou em outros grupamentos ligados a anel imidazol e estas diferenças conduzem a 

propriedades biológicas diferentes. (Edwards, 1993a; Patterson & Wyllie, 2014). 

Ambos os fármacos são utilizados no tratamento de doenças que acometem, na 

sua maioria, pessoas que vivem em condição de pobreza. O benznidazol é o medicamento de 

primeira escolha no tratamento da Doença de Chagas (DC), que é considerada uma das 

Doenças Tropicais Negligenciadas (DNT) pela Organização Mundial da Saúde (OMS); a DC 

mata cerca de 10000 pessoas por ano e após 100 anos da sua descoberta nenhuma 

modificação no tratamento foi realizada (Giarolla & Ferreira, 2015; Robertson, 

Devleesschauwer, Alarcon de Noya, Noya Gonzalez, & Torgerson, 2016; WHO, 2017). O 

secnidazol tem se mostrado uma alternativa promissora para o tratamento de tricomoníase, a 

Doença Sexualmente Transmissível (DST) não causada por vírus mais comum no mundo e 

sendo também utilizado em outras parasitoses de alta incidência. (Khan et al., 2015; Rivera, 

Hernández, Armas, Elizástegi, & Losada, 2000).  

Apesar da reconhecida importância farmacológica, esses fármacos possuem 

propriedades que precisam ser acompanhadas, o BZN possui baixa solubilidade e na fase 

crônica da DC, causa efeitos colaterais limitantes originados da sua considerável toxicidade e 

da debilitação dos pacientes. (de Andrade et al., 1996; Figueiredo et al., 2017; Sosa-Estani, 

Viotti, & Segura, 2009). O SNZ é um hemi-hidrato e como tal está sujeito, mais facilmente, a 

transformações de fase durante processamento e armazenamento, que podem vir ou não, a 

afetar as propriedades físico-químicas e consequentemente, farmacológicas. Portanto, para 

ambos os fármacos é de fundamental importância acompanhar as propriedades típicas de um 

sólido cristalino.  

Nesse contexto, Engenharia de Cristais surge como oportunidade de projetar e 

acompanhar a formação de um novo Insumo Farmacêutico Ativo (IFA), ou seja, se trata de 

projeto racional de sólidos moleculares funcionais que foram desenhados para terem 

propriedades físico-químicas que favoreçam uma função específica. Os princípios nos quais 

se baseiam os métodos da engenharia de cristais são derivados de uma compreensão das 

interações intermoleculares que prevalecem em sólidos moleculares (Desiraju, 1995, 2002). 
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Como a maioria dos Insumos Farmacêuticos Ativos (IFA) encontram-se no estado 

sólido, incluindo o BZN e o SNZ, se faz necessário conhecer suas características, 

empacotamento cristalino (polimorfos, amorfos, cocristais, sais e íons) e estabilidade. 

Controlar e conhecer as possíveis transições de fase é fundamental para o controle inicial da 

matéria-prima, qualidade do produto final e formulação de novo fármaco, pois atinge 

diretamente as propriedade físico-química dos sólidos e consequentemente, pode modificar a 

biodisponibilidade. Estas transições podem surgir como resultado natural das operações 

farmacêuticas, como moagem, compressão e etc, comprometendo a eficácia e segurança de 

um medicamento. Por isso, a engenharia de cristais é uma aliada nessa pesquisa. 

A cocristalização é um processo que envolve a incorporação na rede cristalina de 

um dado fármaco com outra molécula aceitável do ponto de vista farmacêutico, conhecido 

como coformador. Esta estratégia se apresenta como uma excelente oportunidade de diminuir 

os anos gastos em pesquisa para descobrimento de novas entidades farmacêuticas, visto que 

os cocristais farmacêuticos apresentam diferentes propriedades físicas em comparação às das 

formas básicas de um fármaco. Assim, os cocristais podem melhorar a solubilidade dos IFAs e 

torná-los passíveis de patente como novo fármaco, uma vez que a estrutura cristalina 

associada a um coformador não é previsível.  

A facilidade com que os compostos orgânicos podem exibir polimorfismo alerta-

nos para buscar sempre estudar os IFAs quanto essa possibilidade, pois tal fator é 

determinante na estabilidade físico-química, podendo modicar desde características como 

compressibilidade e higroscopicidade, até resposta farmacológica, é indispensável rastrear 

polimorfos de potenciais candidatos a novo fármaco, incluindo os cocristais, e não se limitar a 

determinação de propriedades (Lange & Sadowski, 2016; N Schultheiss & Newman, 2009).  

 Sendo assim, neste trabalho vamos fazer uma caracterização térmica detalhada 

do SNZ, verificar sua estabilidade térmica e a existência de polimorfos, além de fazer uma 

varredura com o BZN investigando a possibilidade de formação de cocristais com as mais 

diversas classes de coformadores, aplicando diferentes técnicas, temperaturas e solventes, 

afim de identificar um cocristal com solubilidade otimizada em relação ao fármaco puro. 
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2. FÁRMACOS NITROIMIDAZÓLICOS 

 

2.1. Grupamento nitroimidazólico 

O grupo nitroimidazol foi sintetizado pela primeira vez em 1955 a partir de um 

extrato de Streptomyces 6670 e mostrou-se ativo contra Trichomonas vaginalis. É composto 

por um anel aromático imidazol, heterocíclico, de fórmula molecular C3H4N2, ligado ao grupo 

nitro (NO2) (Cosar & Julou; Patterson & Wyllie, 2014). Os fármacos que apresentam esse 

grupo funcional em sua estrutura são muito utilizados na medicina humana e veterinária, 

tendo ação descrita contra bactérias Gram-positivas e Gram-negativas, protozoários, alguns 

helmintos e tumores hipóxicos. 

 O primeiro fármaco nitroimidazólico relatado foi o metronidazol em 1960, e 

continua sendo um medicamento de escolha em muitas enfermidades. Outros princípios ativos 

relevantes estão presentes nesse grupo, furazolidona, nifurtimox, tinidazol, ornidazol, 

nitazoxanida, são alguns exemplos, contudo neste trabalho vamos destacar Benznidazol (BZN) 

e secnidazol (SNZ), apresentados na Figura 1. (Edwards, 1993a; Patterson & Wyllie, 2014). 

           

           

Figura 1 – Estrutura química do secnidazol e Benznidazol com grupamento nitroimidazol em 

destaque. 

 

A presença do grupo nitro pode tornar a molécula bastante bioreativa, uma vez 

que ele é um forte retirador de elétrons, leve, polar e capaz de formar pontes de hidrogênio. 

Em parte dos fármacos, o grupo nitro transforma o composto em um pró-fármaco, pois gera a 

necessidade de ativação por nitrorredutases que resultam na formação de radicais 

nitroaniônicos instáveis, capazes de reduzir o oxigênio molecular e dando origem ao íon 
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superóxido (O2
-). Dessa forma a molécula apresenta um efeito citotóxico semelhante ao 

peróxido de hidrogênio (H2O2) e a hidroxila (OH-), como ocorre com o Nifurtimox (Buschini 

et al., 2007; de Toranzo, Castro, de Cazzulo, & Cazzulo, 1988; Edwards, 1993a; Maya et al., 

2003; Patterson & Wyllie, 2014; Raether & Hanel, 2003; Romanha et al., 2002; Strauss, 1979).  

Há diversos estudos que apontam o potencial tóxico e mutagênico deste grupo, 

contudo há também pesquisas demonstrando que a toxicidade pode ser reduzida ao se 

monitorar os efeitos colaterais ou ao se identificar a enzima humana que ativaria a reação, é 

possível limitar os danos que podem ser causados (Edwards, 1993b; Patterson & Wyllie, 2014; 

Raether & Hanel, 2003). Além disso, existem nitroimidazóis que ainda não tiveram seu 

mecanismo de ação elucidado ou que atuam por outro meio e por isso apresentam menor 

toxicidade, como o BZN, por exemplo. Portanto, existem compostos com perfil 

farmacológico e tóxico aceitáveis e descartar esse grupamento ou diminuir as pesquisas do 

potencial terapêutico de candidatos a IFA podem significar diminuição na expectativa e 

qualidade de vida de pacientes, em especial aos que vivem em condição de pobreza, e já são 

ignorados pela indústria farmacêutica. 

A Iniciativa Medicamentos para Doenças Negligenciadas (DNDi, sigla em inglês 

para Drugs for Neglected Diseases Initiative) é uma organização sem fins lucrativos de 

pesquisa e desenvolvimento para identificar tratamentos seguros, eficazes e acessíveis para 

pessoas afetadas pelas doenças negligenciadas. Essa organização estudou mais de 700 

composto nitroheterocíclicos, sendo sua maioria nitroimidazóis, quanto à atividade 

antiparasitária e perfil mutagênico e identificou promissores candidatos a IFA (Torreele et al., 

2010).  

Em seguida, BZN e SNZ serão descritos a partir de uma revisão bibliográfica, 

bem como as doenças a quais esses IFA têm indicação terapêutica. 

2.2. Benznidazol 

A Doença de Chagas, que será detalhada no item 3.2.4 foi descoberta 1909, pelo 

pesquisador brasileiro Carlos Chagas, que sozinho descreveu em detalhes o ciclo de 

transmissão da doença e as manifestações clínicas da mesma durante fase aguda do primeiro 

caso humano reportado. Apesar de inúmeras pesquisas clínicas, somente no final dos anos 60 

o tratamento a passou existir, os fármacos em uso eram Nifurtimox e Benznidazol (BZN). 

Passados 57 anos, estes ainda são os medicamentos utilizados, apesar da toxicidade e efeitos 

colaterais presentes (Coura & Castro, 2002). 
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O BZN é o fármaco de escolha e em alguns países é o único liberado para uso, 

visto que sua toxicidade é dose-dependente e seu efeito adverso mais comum, rash cutâneo, 

responde ao tratamento com anti-histamínicos. O BZN é um derivado do 2-nitroimidazol e 

cujo  nome oficial é N-benzil-2-(2-nitroimidazol-1-il) acetamida, (RO 7-1051), descoberto 

em 1972 pela indústria farmacêutica Roche e comercializado com o nome de Rochagan no 

Brasil e Rodanil em outros países. (PubChem, 2017). Em 2003, o laboratório Roche transferiu 

a patente e direitos ao Laboratório Farmacêutico de Pernambuco LAFEPE. Atualmente, os 

produtores de matéria-prima são Nortec (Brasil) e Maprimed (Argentina). Sendo o LAFEPE o 

produtor dos comprimidos no país, nas doses de 12,5 mg e 100 mg. Esses mesmos 

comprimidos são produzidos também na Argentina, pelo laboratório ELEA, com o nome 

comercial de Abarax, nas doses de 50mg e 100mg, essas duas indústrias são os únicos 

produtores mundiais de BZN. 

2.2.1. Características físico-químicas 

O BZN, de fórmula molecular C12H12N4O3, é um sólido cristalino, levemente 

amarelado, de peso molecular 260,253 g/mol, inodoro, insípido, não higroscópico e de baixa 

compressibilidade. O espectro de absorção no ultravioleta apresenta pico máximo de absorção 

em 316 nm. 

Solubilidade é um parâmetro fundamental para avaliação da taxa de absorção, 

permeabilidade gastrointestinal e consequentemente biodisponibilidade. O Sistema de 

Classificação Biofarmacêutica (SCB) divide os IFA’s em quatro classes, de acordo com 

permeabilidade e solubilidade, sendo I – alta solubilidade e alta permeabilidade, II - baixa 

solubilidade e alta permeabilidade, III - alta solubilidade e baixa permeabilidade e IV - baixa 

permeabilidade e baixa solubilidade. Vários artigos concordam que a solubilidade do BZN é 

baixa, divergindo no resultado entre 0,2 mg/mL e 0,4 mg/mL e no SCB os resultados são 

ainda mais distintos, variando entre SCB II, III e IV (de Lima et al., 2009; Figueiredo et al., 

2017; Kasim et al., 2004; Maximiano, Costa, & de Souza, 2010). O ponto certo é que 

conseguir melhorar a solubilidade deste fármaco, otimizaria seu potencial terapêutico, eficácia 

e segurança. 

Segundo a Farmacopéia Brasileira, 5a edição, é facilmente solúvel em 

dimetilformamida (DMF), solúvel em hexano e ligeiramente solúvel em etanol, metanol, 

acetato de etila e cloreto de metileno. 

O perfil térmico indica que a fusão ocorre entre 188 e 192 °C, entalpia de 

aproximadamente 140 J‧g-1, permanece estável até, no máximo, 240 °C e se decompõe entre 
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273 e 280 °C (Honorato et al., 2014; Maximiano et al., 2010; Soares-Sobrinho et al., 2010). 

Ao ser resfriado antes da decomposição apresenta da origem a um pico exotérmico, 

correspondente a recristalização, que segundo Honorato et al. (2014), se trata de um 

polimorfo.  

A difração de raios X do pó, em temperatura ambiente, sob taxa de 2 o min-1, 

utilizando geometria de Bragg-Brentano e incidência de radiação de feixe de Cu Kα (λ = 

1.5418 Å) mostra um perfil cristalino com picos principais em 7,3; 10,8; 16,0; 16,7 e 21,8 o.  

2.2.2. Características cristalográficas 

A estrutura cristalina do BZN foi determinada a -173 ⁰C, -123 ⁰C e a 20 ⁰C, as 

estruturas determinadas pertencem a um sistema cristalino monoclínico não centrossimétrico, 

o grupo espacial é P21 e os demais dados encontram-se na Tabela 1.  

 

Tabela 1 – Dados cristalográficos do BZN 

Temperatura 100 K 150K 283 – 303K 

a 4.6556(1) Å 4.683(1) Å 4.6870(14) Å 

b  10.9113(2) Å 10.989(3) Å 10.9940(17) Å 

c 11.7681(3) Å 11.905(5) Å 12.025(2) Å 

β 90.6680(10) ° 90.58(12)° 91.167(13) ° 

Volume 597.763 Å3 612.618 Å3 619.506 Å3 

Z 2 2 2 

R 2.48% 4.63% 4.68% 

Cor incolor incolor incolor 

Forma prisma placa placa 

Referência Soares-Sobrinho et al., 2008 Honorato et al., 2014 Honorato et al., 2014 

 

A molécula é praticamente coplanar e o empacotamento cristalino (Figura 2) é 

formado por uma rede bidimensional, na qual uma rede de pontes de hidrogênio 

intermoleculares N-H‧‧‧O, formam uma cadeia infinita ao longo do eixo a e outra cadeia, 

agora estabilizada por CH‧‧‧N, ao longo do eixo b. 
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Figura 2 – (a) projeção ao longo do eixo a; (b) projeção ao longo do eixo b e (c) 

empacotamento cristalino 

 

2.2.3. Mecanismo de ação 

O BZN não tem efeito imediato, seu efeito inibitório aumenta com o período de 

contato e então inibe a síntese de proteínas e de RNA no T. cruzi, a síntese de DNA é apenas 

ligeiramente diminuída, e também não se observa efeito na respiração aeróbica de T. cruzi, 

mesmo com diminuição do consumo de oxigênio e a produção de dióxido de carbono, pois 

estes são consideradas como consequências do aumento imobilidade e lise das células do que 

os efeitos primários do fármaco (Polak & Richle, 1978). Logo reduz a carga de parasitas nos 

tecidos infectados. E não depende de espécies reativas e tóxicas resultantes do metabolismo 

do oxigênio do grupo nitro. 

2.2.4. Doença de Chagas 

A Doença de Chagas (DC) ou Tripanossomíase Americana é uma das principais 

enfermidades pertencentes ao grupo de infecções endêmicas em populações de baixa renda, 

normalmente causadas por micro ou macroparasitas, conhecidas como Doenças Tropicais 

Negligenciadas (DTN). Na ausência de tratamento efetivo, a infecção é incurável. A 

consequência mais importante da infecção por T. cruzi é a cardiomiopatia, que ocorre em 20 a 

30% das pessoas infectadas (Bern, 2015; Trouiller et al., 2002). 

O termo Doenças Tropicais Negligenciadas (DTN) se refere a um grupo de 18 

doenças transmissíveis, que são mais frequentes em países de clima tropical ou subtropical e 

em pessoas que vivem em condições de pobreza. Atualmente, segundo a Organização 
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Mundial da Saúde (OMS), atinge mais de um bilhão de pessoas distribuídas em pelo menos 

149 países. Historicamente, por serem prevalentemente doenças de classes econômicas 

desfavorecida não existe incentivo para pesquisa de novos IFAs pela indústria farmacêutica, 

em 25 anos (1975-1999) apenas 1% dos fármacos lançados eram indicados para alguma DTN, 

mesmo este grupo representando 12% dos problemas de saúde global. (Pedrique et al., 2013; 

WHO, 2017) 

Estimativas de 2010 relatam que DC é endêmica em 21 países latino-americanos e 

indicam 5.742.167 pessoas infectadas por T. cruzi, das quais 62,4% eram residentes em 

nações da Iniciativa dos Países do Cone Sul. Em 2015, a OMS estimou em aproximadamente 

6 a 7 milhões o número de pessoas infectadas em todo o mundo, a maioria na América Latina.  

(Dias et al., 2016; Giarolla & Ferreira, 2015; WHO, 2015). Com o evento da migração de 

pessoas infectadas há considerável número de portadores e proliferação da DC em países da 

Europa (em maior número na Espanha), Estados Unidos, Austrália e Japão (Jackson, Pinto, & 

Pett, 2014; Strasen et al., 2014). 

Os dados associados a DC são impressionantes, pelo menos 7000 mortes por ano, 

alguns estudos apontam 10000, mais de 11% dos problemas cardíacos no Brasil são 

consequência dessa enfermidade e 25 milhões de pessoas estão sob risco de contrair essa 

infecção. O custo global anual com a doença é estimado em US$ 7,19 bilhões por ano 

(Robertson et al., 2016; WHO, 2015). 

O protozoário flagelado T. cruzi é transmitido para o homem através de insetos 

hematófagos, o mais comum é o Triatoma infectans, contudo Rhodnius prolixus, Triatoma 

dimidiata são espécies registradas como transmissoras e outras 60 espécies de triatomíneos 

foram identificados no Brasil e podem ser encontrados nas florestas do país. O vetor do T. 

cruzi é popularmente chamado de barbeiro (inseto hematófago), visto que ele costuma picar 

na face, nesse ato ele expele T. cruzi ao defecar causando prurido e ao institivamente coçar, o 

agente causador é inoculado, este também consegue penetrar na pele íntegra (tripomastigota 

metacíclico). O ciclo completo da DC, incluindo hospedeiro e vetor, está descrito na Figura 3. 

Esse tipo de transmissão é o mais comum em regiões endêmicas, corresponde a mais de 80% 

das infecções na América do Norte, Central e do Sul (Bern, 2015; Romero & Morilla, 2010).  
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Figura 3 – Ciclo de vida do Trypanosoma cruzi. Fonte: Fernandes, A., 2016, disponível em 

http://knoow.net/ciencterravida/biologia/trypanosoma-cruzi/) 

 

Outras formas de adquirir a doença são:  transfusão sanguínea (10-20%), 

transplante de órgão, transmissão congênita (1-2%, podendo chegar a 5% na Bolívia), 

acidentes laboratoriais e por ingestão de alimentos contaminados com barbeiro (ambos <1%). 

A contaminação por alimentos, caldo de cana-de-açúcar, açaí ou carne crua geralmente está 

associado a uma infestação severa, fase aguda grave e alta mortalidade e segundo Robertson e 

colaboradores (2016) esse meio de infecção tem se tornado de alta incidência (Rassi Junior, 

Rassi, & Marin-Neto, 2010; Robertson et al., 2016; Romero & Morilla, 2010).  Apesar do 

ciclo da doença ter sido descrito em 1909 por Carlos Chagas, estudos de paleoparasitologia 

identificaram DNA de T. cruzi em múmias humanas de 9000 anos atrás (Aufderheide et al., 

2004). 

Progressos foram alcançados com trabalhos de erradicação do barbeiro, 

diminuição das casas de taipas, varredura sorológica em casos de doação nos bancos de 

sangue e triagem no período pré-natal. Em 2006, a Organização Pan-Americana de Saúde 

(OPAS) certificou a interrupção (e não a erradicação) da transmissão por T. infestans no Brasil, 

contudo quatro outras espécies de triatomíneos têm especial importância na transmissão da 

doença ao homem e se tornaram domésticos: T. brasiliensis, Panstrongylus megistus, T. 

pseudomaculata e T. sórdida, além dos dados e conceito de interrupção serem contestados 

(Bern, 2015; Dias et al., 2016; Silveira et al., 2002). Assim, a DC continua a ser a doença 
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parasitária mais importante no Hemisfério Ocidental, com uma carga anos de vida ajustados 

por incapacidade 7,5 vezes maior do que a malária (Dias et al., 2016). 

A doença se divide em duas fases: aguda e crônica. A fase aguda pode se 

apresentar assintomática ou acompanhada de febre, edema facial, mal-estar, linfadenopatia e 

aumento de baço, sintomas estes que desaparecem espontaneamente entre 4 e 6 semanas. A 

fase crônica possui uma forma indeterminada, na qual os pacientes podem transmitir o 

parasita e passarem até 10 anos sem desenvolver sintomas e em seguida, evoluir para a forma 

determinada, que ocorrem em 10 a 30% dos pacientes que apresentam severas consequências 

cardíacas e⁄ou gastrointestinais, com baixa efetividade dos fármacos disponíveis e alta 

mortalidade.  

2.3. Secnidazol 

O secnidazol (SNZ), cujo  nome oficial é o 1-(2-methil-5-nitroimidazol-1-

il)propan-2-ol, de fórmula molecular, C7H11N3O3, e peso 185,18 g/mol, é derivado do 5-

nitroimidazol e estruturalmente relacionado ao metronidazol e tinidazol, com indicações 

terapêuticas que incluem amebíase intestinal e hepática, giardíase e tricomoníase, sendo 

considerado bem tolerado. Mas como todo fármaco desse grupo ele possui toxicidade seletiva 

contra microrganismos anaeróbios e baixa seletividade para os aeróbios e facultativos (Gillis 

& Wiseman, 1996; Rivera et al., 2000).  

É prontamente absorvido por administração oral, tmax de 1,4 a 3h, tem a mais 

longa meia vida entre os fármacos do mesmo grupo (17 h), com concentrações plasmáticas 

médias de 17,8-20,8 mg‧L-1, após 24 h; 8,7-9,4 mg‧L-1, após 48 h; e 3,9-4,8 mg‧L-1 passados 

de 72 h, valores dentro da Concentração Inibitória Mínima (CIM) a qual de B. fragilis, T. 

vaginalis e E. histolytica são susceptíveis. Assim, o tratamento é significantemente eficaz em 

administração de única dose. Não deve ser administrado em mulheres grávidas ou que estejam 

amamentando, pois atravessa a barreira placentária e é excretado no leite materno. Deve-se 

evitar bebidas alcóolicas, medicamentos que contenham álcool e ou dissulfiram durante o 

tratamento e nos 4 dias que se seguem (Edwards, 1993a; Gillis & Wiseman, 1996; Raether & 

Hanel, 2003; Rivera et al., 2000). 

Os medicamentos referência são o Secnidal, produzido pelo laboratório Sanofi-

Aventis, para o comprimido de 1000 mg e Secnidazol,  a Prati Donaduzzi para o de 500 mg 

(ANVISA, 2017a). Apesar de estar há 40 anos no mercado não existe monografia em 
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nenhuma farmacopeia, vários autores estão relatando métodos de quantificação, parâmetros 

de qualidade e estabilidade parâmetros de qualidade (Bakshi & Singh, 2004; Bezerra et al., 

2016; Rivera et al., 2000).  

2.3.1. Propriedade Físico-químicas 

A forma mais estável do SNZ na temperatura ambiente é um hemi-hidrato (SNZh), 

com fórmula molecular de C7H11N3O3‧0,5H2O, de peso molecular 194,18 g‧mol-1, sendo, 

portanto, esta a forma comercializada. A matéria-prima se apresenta cristalina e incolor, 

podendo sofrer significativa degradação em meio alcalino, sob estresse oxidativo e na 

presença de luz (Bakshi & Singh, 2004; Rivera et al., 2000). 

Em solução aquosa (10 µg‧mL-1) apresenta máximo de absorção no UV em 319 

nm. Possui alta solubilidade (33,0 mg‧mL-1 a 27 oC) o que está de acordo com sua boa 

biodisponibilidade. Possui compressibilidade média e baixa propriedade de fluxo, 

informações fundamentais na escolha do processo de produção e excipientes. A difração de 

raios X confirma a cristalinidade da matéria-prima com picos acentuados em 7,2; 10,2; 14,4 e 

21,7 o 2θ (Honorato, 2009; Rivera et al., 2000). 

Os dados térmicos serão detalhados no capítulo 5, mas vale ressaltar que a 

molécula perde a água em 67 oC, se tornando anidro, então, o SNZh se mantém estável até 

essa temperatura que deve ser a máxima nos processos farmacêuticos que envolvam calor e 

no armazenamento. O ponto de fusão ocorre em 74 oC. Em ciclos de aquecimento e 

resfriamento é possível acompanhar uma transformação de fase da forma anidra e 

consequentemente, a formação de polimorfos monotrópicos (Bezerra et al., 2016; Honorato, 

2009). 

2.3.2. Características cristalográficas 

Em 1998, de Armas e colaboradores resolveram a estrutura cristalina do hemi-

hidrato. O SNZ foi cristalizado por evaporação lenta, numa solução tampão de tetraborato de 

sódio e hidróxido de sódio, pH do líquido foi 10,4, dando origem a cristais amarelo claro com 

formato de agulha. As dimensões da cela unitária são a=12.424(2) Å, b= 12.187(2) Å, c = 

6.662(l) Å, β = 100.9(1) °; volume = 990,5 Å3 e possuem quatro moléculas na unidade 

assimétrica. A hidroxila do SNZ forma dímeros com a molécula de água, mas esta tem um 

fator de ocupação de 50%, ou seja, está ligado por pontes de hidrogênio a meia molécula de 

água, portanto hemi-hidrato. O cristal é monoclínico e pertence ao grupo espacial P21/c 
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(Armas, Hernández, & Rivera, 1999; Honorato, 2009). A estrutura cristalina está representada 

na Figura 4. 

 

Figura 4 – (a) projeção ao longo do eixo b; (b) projeção ao longo do eixo c e (c) cela unitária.  

 

As ligações que formam a estrutura cristalina são: as interações do tipo NO‧‧‧H 

entre as moléculas de SNZ, as ligações de hidrogênio do tipo OH‧‧‧O que são promovidas 

pelas moléculas de água que se encontram entre as moléculas de SNZ, e se ligam pela 

hidroxila do radical propil, uma ligação, também intermolecular, CH‧‧‧O, e uma 

intramolecular, CH‧‧‧O. 

2.3.3. Mecanismo de ação 

Para todos os fármacos do grupo 5-nitroimidazol, a qual pertence o SNZ, o 

mecanismo de ação para os protozoários anaeróbios (que possuem ferrodoxinas para 

transporte de elétrons) ocorre na seguinte sequência: o fármaco entra na célula por difusão 

passiva e então ocorre redução do grupo NO2 da molécula, esse fato gera um ânion radical 

nitro protonado, altamente reativo, que se liga covalentemente ao DNA, retirando seus 

elétrons e, consequentemente, oxidando-o, e assim, causando ruptura da estrutura helicoidal e 

posteriormente a  morte celular no trofozoíta. Esse processo pode originar radicais tóxicos. 

Como o fármaco só entra em ação após ativação pela nitrorredutase pode ser considerado um 

pró-fármaco. A não seletividade em microrganismo aeróbios se deve ao fato do oxigênio 

competir com o grupo nitro diminuindo o poder de redução e reciclando a reação quando ela 

ocorre (Edwards, 1993a; Gillis & Wiseman, 1996; Patterson & Wyllie, 2014; Raether & 

Hanel, 2003). 

2.3.4. Amebíase intestinal e hepática 
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O causador da amebíase é a Entamoeba histolytica, a única espécie do gênero que 

é patogênica. Ela existe em duas formas, trofozoita (encontrado no intestino, em ulceras e em 

fezes diarreicas) e o cisto (encontrado nas fezes normais). O cisto é resistente às condições 

ambientais sendo liberado nas fezes de portadores assintomáticos e é a principal fonte de 

infecção. Ao ingerir o cisto em água ou alimentos contaminados, ocorre liberação do 

trofozoíta no cólon onde normalmente vivem, até que penetrem na mucosa do intestino 

produzindo ulcerações ou em outros locais como fígado (amebíase hepática), e mais 

raramente, pulmão e cérebro (Gillis & Wiseman, 1996; Raether & Hanel, 2003).  

Febre, fezes sanguinolentas ou não, mal-estar e cólicas abdominais são os 

principais sintomas. O diagnóstico laboratorial depende da identificação das possíveis formas 

nas fezes, o que acaba sendo limitante, uma vez que a liberação é intermitente. Educação 

sanitária seria uma das formas mais efetivas de erradicação dessa patologia. Vários ensaios 

clínicos avaliaram a eficácia do SNZ comparando ou não com outros medicamentos.  

Segundo Benazet e Guillaume (1976), o SNZ, tem alto poder de penetração 

tecidual, sendo duas vezes mais ativo que o metronidazol na amebíase intestinal e equivalente 

na hepática, indicando que SNZ é eficiente e tão bem tolerado quanto outros fármacos 

derivados do 5-nitroimidazol, sendo mais atrativo pela administração em dose única de 2g, em 

adultos, ou 30 mg‧kg-1, em crianças. 

2.3.5. Giardíase 

A giardíase tem ciclo, sintomas e diagnósticos similares aos citado anteriormente 

para amebíase, contudo o agente causador é a Giardia lamblia, que um dos protozoários mais 

comuns e primitivos no mundo. Nessa parasitose que foi descrita no final do século 17, o 

trofozoita é liberado no jejunum, pois o pH alcalino é favorável. Após incubação de 1 a 2 

semanas, é dado início à fase aguda da doença e apesar de semelhantes aos da amebíase, os 

sintomas são menos severos, e pode haver cura espontânea entre uma semana e três meses, 

mas se não tratado os sintomas reincidem e são acompanhados de má absorção de lactose, 

gordura, vitamina A e B12, diminuição dos níveis de magnésio e dificuldade de ganhar peso 

(Escobedo & Cimerman, 2007; Gillis & Wiseman, 1996; Strauss, 1979). 

O resultado médio de estudos em paciente com amebíase ou giardíase indicou um 

percentual de cura clínica ou erradicação parasitológica entre 80 e 100%, tanto em crianças 

quanto em adultos, resultado semelhante aos tratamentos de múltipla dose por metronidazol 
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ou tinidazol (Gillis & Wiseman, 1996). Cimerman et al. (1989), avaliando somente pacientes 

com giardíase, concluiu que o SNZ (dose única) foi mais efetivo do que o metronidazol (5 

dias de tratamento). Favannee e Gobert, em 1992, observaram, em estudo in vitro, que o SNZ 

inibiu em 50% o crescimento de Giardia utilizando doses significantemente inferiores do que 

furazolidona e metronidazol. 

2.3.6. Tricomoníase 

É a Doença Sexualmente Transmissível (DST) não-viral mais comum no mundo. 

O protozoário flagelado causador é o Trichomonas vaginalis que foi descrito em 1836 por 

Alfred François Donné (Menezes, Frasson, & Tasca, 2016). É uma infecção que está 

diretamente associada à morbidade gestacional, infertilidade, câncer de próstata, que facilita a 

transmissão e aquisição de HIV. É mais prevalente do que a Chlamydia trachomatis, Neisseria 

gonorrhoeae, e sífilis combinados, a estimativa global é que 8% das mulheres e 1% dos 

homens estejam infectados (Sena, Bachmann, & Hobbs, 2014).  

Em 2008, a estimativa era de 276,4 milhões de pessoas infetadas e segundo a 

OMS, 90% das pessoas infectadas se encontra em países subdesenvolvidos, nos Estados 

Unidos representa um custo anual de 24 milhões (Kissinger, 2015). Os dados numéricos são 

alarmantes e possivelmente são subestimados, pois não existem notificação e programa de 

vigilância epidemiológica para tal enfermidade, o que levou a diversos autores alertarem para 

a necessidade de classificação como uma Doença Negligenciada (Meites, 2013; Menezes et 

al., 2016; Secor, Meites, Starr, & Workowski, 2014).  

O Trichomonas se replica por fissão binária e reside no trato genital baixo e no 

colo em mulheres e na uretra e na próstata em homens, causando inflamação, pois é capaz 

descamar e degradar o epitélio escamoso. O homem é o único hospedeiro para essa parasitose 

e 85% das mulheres e 77% dos homens permanecem assintomáticos até que a queda da 

imunidade faça a doença se manifestar (Kissinger, 2015; Secor et al., 2014). Os principais 

sintomas em mulheres são corrimento de odor desagradável verde-amarelado e espumoso, 

prurido e inflamação na vulva, dor na micção e ato sexual e dores abdominais. Nos homens 

predomina a uretrite (Meites, 2013). 

O fármaco de escolha é o metronidazol, mas estudos indicam resistência a este e 

como terapia alternativa vários pesquisadores apontam a eficácia do SNZ e outros fármacos 

do grupo 5-nitroimidazol. Gillis e Wiseman (1996) após revisarem 5 estudos clínicos não 
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comparativos que utilizaram o tratamento com dose única de SNZ (2g) resultaram em uma 

média de 96,3% de erradicação do parasita. SNZ se apresenta como alternativa prática, segura 

e eficaz no tratamento dessa patologia. 
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3. FÍSICA DO ESTADO SÓLIDO E A IMPORTÂNCIA PARA A 

INDÚSTRIA FARMACÊUTICA 

Nesse capítulo, será apresentada uma visão geral das características referentes ao 

estado sólido, concentrando atenção em três estados: polimorfo de um componente, cocristal e 

polimorfo dessa estrutura multicomponente. Esses estados que estão presentes nos artigos dos 

capítulos que se seguem. As técnicas utilizadas, com suas importâncias e limitações, 

equipamento utilizado e preparo da amostra, serão também detalhadas neste capítulo. 

3.1. Estado sólido 

O estado de matéria sólido é o de maior importância para indústria farmacêutica, 

assim estão quase todos os princípios ativos (80%), e os comprimidos representam a forma 

farmacêutica mais popular, pois são mais convenientes de administrar, apresentam uma dose 

precisa, com maior estabilidade, produção mais robusta, além da capacidade de mascarar 

características organolépticas desagradáveis (Hilfiker, Blatter, & von Raumer, 2006). 

Além dos comprimidos, ainda temos as cápsulas, drágeas, sachês, suspensões, pós 

para reconstituição de uso parenteral, e até os medicamentos líquidos, que normalmente são 

inicialmente, sólidos capazes de solubilizar e se manter estáveis assim. As propriedades 

físico-químicas de um composto estão diretamente relacionadas com o arranjamento interno 

dos átomos, íons ou moléculas. Quando esses átomos estão organizados, ou seja, numa 

sequência periódica, os sólidos serão ditos cristalinos, enquanto que, se seus átomos estão 

desorganizados, amorfos. Os cristais podem ser polimorfos de um componente ou múltiplos, 

tais como hidratos, solvatos, sais e cocristais (Figura 5) (Datta & Grant, 2004; Newman & 

Byrn, 2003). 
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Figura 5 – Esquema representativo de arranjamento de sólidos farmacêuticos. 

 

Os sólidos amorfos são termodinamicamente instáveis, pois apresentam tendência 

natural de se organizar, ou seja, a cristalizar, e possuem uma maior energia livre, logo 

apresentam melhores taxas de dissolução do que cristais, além de outros parâmetros 

favoráveis aos sólidos farmacêuticos, mas como eles estão mais longe do estado de equilíbrio 

acabam sendo menos utilizados (Datta & Grant, 2004). 

Conhecer o comportamento no estado sólido é fundamental para compreender o 

fármaco; em produtos que já estão em desenvolvimento, isto representa uma diminuição de 

custos e tempo. Por exemplo produzir um cocristal de IFA já existente, com propriedade 

otimizadas e diferenciadas e, portanto, passível de patente é bem mais eficaz que os anos 

gastos para desenvolver, sintetizar e estudar uma molécula não conhecida. Em produtos 

acabados, este conhecimento representa conhecimento e controle de características que podem 

influenciar na estabilidade, higroscopicidade, solubilidade, dissolução e consequentemente, na 

biodisponibilidade, eficiência e segurança (Newman & Byrn, 2003). 

Nesse contexto é importante citar a Engenharia de Cristais que foi descrita como 

um meio de “explorar a formação de interações não covalentes entre moléculas ou 

componentes iônicos através de desenho racional de estruturas do estado sólido que podem 

exibir interessantes propriedades elétricas, magnéticas e ópticas”, não podendo deixar de 
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acrescentar as propriedades físico-químicas (Fraxedas, 2008; Rodriguez-Spong, Price, 

Jayasankar, Matzger, & Rodriguez-Hornedo, 2004). 

 A unidade cinética representativa da molécula é o sínton supramolecular, que são 

grupos moleculares onde as interações intermoleculares podem ocorrer. A interação do tipo 

ligação de hidrogênio é definida segundo a IUPAC (2011) como uma “interação atrativa entre 

um átomo de hidrogênio (H) de uma molécula ou fragmento de molécula, D-H, onde D é mais 

eletronegativo do que H, e um átomo ou grupo de átomos na mesma ou em outra molécula, 

em que é evidente a formação de uma ligação” (Arunan et al., 2011). Uma típica ligação pode 

ser representada por D-H‧‧‧A-X, assim, D corresponde ao doador, A ao aceptor, que pode ser 

um átomo, ânion ou fragmento de molécula (A-X). (Desiraju, 2013; Fraxedas, 2008; 

Rodriguez-Spong et al., 2004). Para representar esta ligação, na Figura 6 estão destacados 

possíveis síntons do benznidazol. 

 

Figura 6 – Em destaque, síntons supramoleculares do Benznidazol e modelos de interações 

intermoleculares. 

 

Vale destacar que a força de ligação HA aumenta com o aumento da 

eletronegatividade de D (O>N>C), logo a distância da ligação de hidrogênio diminui, assim 

como o ângulo formado entre D-HA, quanto mais próximo de 180º, mais forte a ligação 

(Arunan et al., 2011). Padrões característicos de ligações de hidrogênio entre grupos 

funcionais, como por exemplo, o dímero formado pelo pareamento de um grupo carboxílico 

(OH‧‧‧O) e um grupo amida (NH‧‧‧O) são chamados de motif e o banco de dados Cambridge 
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(CSD) é uma ferramenta muito útil na identificação de síntons e motif estáveis, facilitando a 

busca inicial, mostrando o potencial de outros componentes, norteando a formação de um 

cocristal ou polimorfo (Allen, 2002). 

Assim chegamos ao cristal. Cristalografia é o estudo dos cristais, de suas 

estruturas e propriedades, pois descreve como os átomos que formam o cristal e como a 

ordem de longo alcance é formada. A unidade básica do cristal é a cela unitária, que tem 

orientação e formas definidas por vetores translacionais (comprimento dos eixos), a, b e c; os 

ângulos entre eles α, β e γ, tem um volume definido, V e contém pelo menos uma molécula. 

Cada cristal pode ser classificado como um membro de um dos sete possíveis sistemas 

cristalinos, que são conjunto de eixos de referência definido de acordo com comprimento dos 

eixos e ângulos entre eles, conforme apresentado na Figura 7. A estrutura de um determinado 

cristal pode ser atribuída a um dos sete sistemas cristalinos, a uma das 14 redes de Bravais e a 

um dos 230 grupos espaciais. Os grupos espaciais são operações de simetria que descrevem 

todas as possíveis formas em que objetos idênticos se organizam no infinito. Apesar dessa 

variedade, o CSD aponta que aproximadamente 76% de todos os compostos orgânicos e 

organometálicos se cristalizam preferencialmente em cinco grupos espaciais - P21/C, P212121, 

P1, P21 e C2/c (Bruno et al., 2002; Datta & Grant, 2004; Clare F. Macrae et al., 2008; Tillei, 

2014). 
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Figura 7 – Representação de uma cela unitária e dos sete sistemas cristalinos. 

Nas próximas seções serão discutidos alguns estados cristalinos importantes para 

a indústria farmacêutica e para o entendimento dos próximos capítulos desse trabalho: os 

polimorfos, cocristais e polimorfos de cocristais. 

3.2. Polimorfismo 

Considerando que os fármacos em sua maioria são pequenas moléculas orgânicas, 

com peso molecular inferior a 600 g‧mol-1, a ocorrência de polimorfismo é muito comum e 

este pode existir em cristais com um ou múltiplos componentes (Hilfiker et al., 2006). Em 

1965, McCrone definiu polimorfismo como a habilidade de qualquer elemento ou composto 

apresenta de se cristalizar em mais de uma espécie cristalina diferente (McCrone, 1965), que 

podem manter características similares ou ter propriedades potencialmente diferentes, uma 

vez que as ligações inter e intramoleculares e consequentemente, as energias livres são 

diferentes. 

De acordo com Cruz-Cabeza e colaboradores (2015) a cada dois compostos que se 

faz varredura em busca de outras formas polimórficas, pelo menos um irá apresentar 

polimorfismo. A frequência de polimorfismo em sistemas monocomponente (37 + 1%), 
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cocristais (36+ 4%) e sais não hidratados (37+ 3%) têm valores estatisticamente similares. 

Esses resultados foram obtidos avaliando dados do CSD de compostos que foram 

cristalizados pelo menos duas vezes como monocristal (Cruz-Cabeza, Reutzel-Edensb, & 

Bernstein, 2015).  

A formação de polimorfos inesperados pode causar impacto financeiro no 

laboratório, no estado e na saúde da população, como por exemplo o caso do ritonavir 

(Novir®), que representou um prejuízo de 250 milhões de dólares para o laboratório Abbott 

em 1998. O ritonavir foi descoberto na forma polimórfica I, que é classe IV no sistema de 

classificação biofarmacêutica (SCB), foi lançado no mercado em 1996 na forma de cápsula 

gelatinosa mole disperso em solução hidroalcoólica, dois anos depois começou a se registrar 

falha na dissolução, e consequentemente, no efeito farmacológico. Após pesquisa foi 

constatado que uma nova forma polimórfica estava cristalizando e essa era 50% menos 

solúvel que a forma original e termodinamicamente mais estável, o que levou a necessidade 

de recolher o produto do mercado.  

A fim de minimizar essas falhas, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária 

(ANVISA), na Resolução - RDC Nº 57, de 17 de novembro de 2009, que dispõe sobre o 

registro de insumos farmacêuticos ativos (IFA) e dá outras providências exige a 

caracterização e o controle de qualidade sobre os IFAs quanto a polimorfismo, discriminando 

as características do polimorfo utilizado e de outros relacionados ao insumo farmacêutico 

ativo (ANVISA, 2009). 

Baseado nas diferenças termodinâmicas, polimorfos podem ser classificados 

como enantiotrópicos ou monotrópicos, dependendo da capacidade ou não de passar de uma 

forma para outra reversivelmente. Nos enantiotrópicos uma transição reversível é observada 

abaixo do ponto de fusão, enquanto que nos monotrópicos, uma transição irreversível é 

observada entre polimorfos abaixo do ponto de fusão. Nem sempre o polimorfo mais estável é 

o que tem as propriedades farmacêuticas mais desejáveis. 

Os polimorfos de um único componente também podem ser classificados de 

acordo as diferenças na rede cristalina e seriam divididos em polimorfos conformacionais e 

polimorfos de empacotamento. O polimorfismo conformacional ocorre em estruturas 

formadas por uma molécula flexível e assim pode se organizar em diferentes conformações e 

ter diferentes arranjos de empacotamento. No caso de se empacotarem em diferentes 
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estruturas tridimensionais, temos o polimorfismo de empacotamento, que envolve moléculas 

relativamente mais rígidas que podem se agregar por diferentes ligações intermoleculares. Um 

mesmo polimorfo pode se enquadrar em ambas as classificações, uma vez que mudança na 

conformação podem direcionar a empacotamentos ligeiramente diferentes (Vippagunta, 

Brittain, & Grant, 2001). 

3.2.1. Triagem de polimorfos. 

Muito se fala da importância de investigar novas formas polimórficas e no 

impacto que elas podem causar, mas como fazer esse rastreio? 

De acordo com uma famosa citação de McCrone, “em geral, a quantidade de 

formas conhecida de um composto é diretamente proporcional ao tempo e dinheiro investidos 

na pesquisa desse composto”. Definir os polimorfos, selecionar a forma mais 

termodinamicamente estável e fazê-la reprodutível são desafios constantes que envolvem o 

polimorfismo. 

Inicialmente, o maior número de técnicas, variedade de solventes e temperaturas 

deve ser utilizada, uma vez que é uma prática essencialmente empírica, todas as tentativas 

devem ser cuidadosamente registradas e controladas, pois diferenças mínimas entre os 

experimentos podem influenciar diretamente no sucesso e no fracasso, sem descartar que 

formas diferentes podem surgir no mesmo experimento (Stahly, 2007). 

Passos fundamentais envolvem caracterização detalhada do material de trabalho 

através de difração de raios X de pó (PDRX), espectroscopia no Infravermelho (IR) e no 

Raman, termomicroscopia, calorimetria exploratória diferencial (DSC), termogavimetria (TG) 

e ressonância magnética nuclear em sólidos (RMN). Nessa análise térmica prévia já é possível 

indicar a formação de polimorfo ou a formação de anidro/hidrato e serve como base no 

delineamento da pesquisa. Durante toda a triagem a comparação com os dados iniciais vão 

informar por comparação, a mudança ou não na forma. 

Basicamente, não se tem como limitar quantos polimorfos um composto pode dar, 

mas alguns consensos são estabelecidos. 

I – Se o IFA for muito solúvel, exige dedicação, pois os polimorfos podem ter acentuadas 

diferenças de solubilidade e consequentemente a biodisponibilidade e efeito 

farmacológico/tóxico também serão afetados. O que já não ocorre tanto com IFAs de baixa 
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solubilidade, a diferença entre os polimorfos já não tende a afetar as propriedades dos 

fármacos. 

II – Técnicas de cristalização sem solvente devem ser avaliadas, como compressão, moagem, 

estresse térmico (desidratação/desolvatação), sublimação, pois imitam etapas do 

processamento do IFA a produto acabado, assim se tem uma previsão de possíveis 

transformações polimórficas durante o desenvolvimento. 

III – Utilizar maior variedade de solventes possível, não se restringindo apenas aos que são 

liberados para uso na produção de IFA, o mais importante é avaliar as diferentes estruturas e 

polaridades, incluindo técnicas de evaporação, resfriamento, adição anti-solvente e formação 

com agitação constante e prolongada (slurry). 

IV – Com exceção dos solvatos, o solvente não controla a produção de polimorfo, o que faz 

essa diferenciação entre as formas obtidas é o nível de supersaturação durante a nucleação. 

Reforçando que todos os dados durante a preparação da amostra e realização do experimento 

devem ser cuidadosamente registrados. 

V – A pureza dos materiais utilizados, assim como a limpeza de vidrarias e qualidade dos 

solventes influenciam fortemente os resultados podendo dificultar a nucleação e o 

crescimento da forma correta. Acompanhar constantemente as amostras para verificar o 

surgimento de sementes. As condições iniciais e concentração ideal para a nucleação de 

diferentes formas são imprevisíveis. 

VI – Na etapa de desenvolvimento, o objetivo principal é identificar formas 

termodinamicamente estáveis e hidratos, portanto, experimentos com processo lento de 

cristalização são favoráveis. Posteriormente, outros níveis de triagem são exigidos, com 

intuito de identificar formas metaestáveis e solvatos para se delinear o processo de 

cristalização final e obter dados complementares para fazer a melhor proteção da propriedade 

intelectual possível do IFA visando patente. 

VII – Por último, alguns programas computacionais e bases de dados ajudam a delinear os 

experimentos, mas ainda é discutido quão previsível um polimorfo é, visto que ainda existe 

um abismo entre métodos teóricos e métodos analíticos. 

3.3. Cocristais 
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A definição de cocristais é polêmica, mas em 2012 se chegou a um consenso de 

que são sólidos monocristalinos que são compostos de duas ou mais moléculas e/ou 

compostos iônicos diferentes que geralmente estão em razão estequiométrica. Para ser 

considerado cocristal farmacêutico, pelo menos uma molécula deve ser um IFA, o outro 

composto é usualmente chamado de coformador (Aitipamula et al., 2012). Em definições 

anteriores, além de se restringir a moléculas neutras, determinava que deveria ser sólido em 

temperatura ambiente (Vishweshwar, McMahon, Bis, & Zaworotko, 2006). Esse ano a 

ANVISA lançou uma nota técnica (nº 2/2017) intitulada “Registro de medicamentos novos, 

genéricos e similares contendo solvatos e cocristais como insumo farmacêutico ativo” 

definindo cocristal como: “IFAs cristalizados com outras substâncias sólidas e neutras em 

condições ambientais, inclusive cristalizados com outros IFAs”. A nota foi elaborada pela 

GRMED – Gerência de Avaliação de Tecnologia de Registro de Medicamentos Sintéticos 

como forma da Agência se posicionar sobre a possibilidade de uso de solvatos e cocristais no 

registro de medicamentos genérico e reconhecendo a importância que ganharam no 

desenvolvimento de medicamentos (ANVISA, 2017b). Destacamos ainda os seguintes pontos 

da mesma nota: 

 Registro de um medicamento genérico contendo como insumo farmacêutico um 

solvato ou um cocristal é aceitável e não configura uma infração da lei n° 9.787/99; 

 Medicamentos contendo apenas um IFA na forma de solvatos e cocristais poderão ser 

aceitos como medicamentos genéricos e similares, assim como hoje já são aceitos os 

hidratos que quimicamente se enquadram em outro caso de cocristalização (RDC n° 

60/2014); 

 A segurança e a qualidade do coformador deverão ser comprovadas, além de 

comprovar que este não possui atividade biológica ou altere a bioequivalência. No 

caso de solvatos, deve-se comprovar que o limite de solvente no medicamento está de 

acordo com limites propostos pelo ICH; 

 Um cocristal composto de dois ou mais IFAs (com ou sem coformador adicionais) vai 

ser tratado como um produto de combinação de dose fixa e não como um novo IFA; 

 Deverá ser colocada a equivalência da base livre na bula e na rotulagem do 

medicamento. 

As considerações supracitadas abrem uma possiblidade de novo uso de cocristais 

na produção de formas com características semelhantes às do IFA, principalmente no quesito 

solubilidade. No mínimo polêmico, visto que uma das principais motivações na busca por 
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cocristais inovadores é otimizar a solubilidade do IFA, pois estima-se que aproximadamente 

80% dos potenciais fármacos em desenvolvimento são considerados da classe 2 (baixa 

solubilidade e alta permeabilidade) ou 4 (baixa solubilidade e baixa permeabilidade) do SBC 

e como essa combinação IFA + coformador não é previsível e atribui novas propriedades ao 

fármaco puro e considerado produto novo e, portanto, patenteável como novo IFA (Nate 

Schultheiss & Henck, 2011). 

3.3.1. Propriedades físico-química modificadas por cocristalização 

Estudos comprovam que a cocristalização é capaz de modular a solubilidade do 

IFA, aumentando-a ou diminuindo-a, assim como o perfil de dissolução ou ambos, mas 

depende da escolha do coformador. Assim como nos polimorfos, a triagem deve seguir uma 

metodologia racional, em busca de coformadores com grupos funcionais capazes de interagir 

com os síntons supramoleculares, seja formando homosíntom ou heterosíntom. A solubilidade 

aumentada de fármacos em cocristais é conseguida principalmente por causa de uma 

diminuição da energia de rede e um aumento na afinidade do solvente. Cocristais de 

curcumina foram capazes de aumentar a solubilidade em até 11,8 vezes em relação ao 

fármaco puro (Sanphui, Goud, Khandavilli, & Nangia, 2011; Thakuria et al., 2013). 

Um candidato a IFA da classe dos bloqueadores de canais de sódio e classe 2 do 

SCB foi cristalizado com ácido glutárico e resultando em um cocristal mais solúvel e com 

uma taxa de dissolução 18 vezes maior, quando avaliado in vivo, fazendo administração oral 

em cães mostrou uma concentração plasmática 3 vezes maior que a do fármaco puro. Assim 

pela primeira vez comprovou-se que os cocristais são uma abordagem viável para aumentar a 

biodisponibilidade de medicamentos de baixa solubilidade aquosa (McNamara et al., 2006). 

Propriedades mecânicas, como compressibilidade também podem ser 

influenciadas, por exemplo, o galato de metila foi cristalizado com a cafeína formando um 

cocristal mais resistente a tração, esse parâmetro foi 2 vezes melhor que o coformador puro e 

8 vezes maior que o IFA puro, ao se combinarem em camadas unidos por ligação de 

hidrogênio funcionaram como planos deslizantes, melhorando a plasticidade (Sun & Hou, 

2008).  

O ponto de fusão é alterado na maioria dos cocristais, e isso influencia na 

processabilidade e estabilidade comparando-se ao IFA puro. Contudo são muitos os fatores 

que contribuem para o ponto de fusão de um sólido cristalino, incluindo, a disposição 
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molecular dentro da rede cristalina, simetria molecular, interações intermoleculares e graus de 

liberdade para uma molécula, dentre outros fatores, o que torna difícil estabelecer uma relação 

direta entre estrutura cristalina e ponto de fusão a ponto de não ter como direcionar isso a 

escolha do coformador. Em um estudo de revisão foram analisadas 50 amostras cocristalinas, 

destas, 51% dos cocristais tinham pontos de fusão entre os do IFA e do coformador, mas 

também foram encontradas amostras com ponto de fusão inferior e superior, o que se pode 

concluir é que o novo ponto de fusão será diferente do fármaco puro (N Schultheiss & 

Newman, 2009).  

Além do ponto de fusão e variações térmicas, vários fatores podem interferir na 

estabilidade de um fármaco, umidade, e reações químicas. Outra mudança que pode resultar 

numa melhor estabilidade é a resistência = formação de hidratos e baixa higroscopicidade, 

uma vez que absorção de água pode causar degradação por hidrólise, e estudos compilados 

por Schultheiss e Newman (2009) comparando a umidade relativa a curto e longo prazo de 

cocristais e seus IFAs originais mostraram boa resistência à umidade em ciclos de sorção e 

dessorção.  

Amostras de um cocristal de ácido glutárico foram armazenadas a 40 °C/75% de 

umidade relativa (UR) e 60°C durante 2 meses e a análise de impureza por Cromatografia 

Liquída de Alta Eficiência, CLAE, não mostrou aumentos significativos produtos de 

degradação; o mesmo foi observado em cocristal de carbamazepina:sacarina (1:1), 

comparando a forma III da carbamazepina (CBZ), dessa vez avaliando a 5, 40 e 60 °C em 

umidade ambiente e em condições elevadas por 2 meses (25 °C e 60% UR; e 40 °C e 75% 

UR). Nesse último estudo também é possível concluir que o cocristal de CBZ tem 

biodisponibilidade semelhante ao do medicamento comercializado, mas apresentou a 

vantagem de ser menos susceptível a transformação polimórfica do que o IFA em questão 

(Hickey et al., 2007; McNamara et al., 2006). Essas avaliações de estabilidades são 

primordiais durante o desenvolvimento de novos princípios ativos e mostram que cocristais 

podem ser uma saída plausível para resistência à degradação. 

A possibilidade de melhorias que um cocristal pode proporcionar às propriedades 

físico-químicas de um IFA são infinitas, atuando em dificuldades encontradas tanto no 

desenvolvimento e processamento de IFA, como na produção, armazenamento, estabilidade e 

biodisponibilidade do produto acabado. 
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3.3.2. Triagem para cocristais 

 Assim como na triagem de polimorfos, a amostra inicial precisa ser caracterizada e 

suas propriedades determinadas, mas o grande diferencial é que aqui envolvem pelo menos 2 

moléculas. Além de seguir todos os passos referente uso ou não de solventes, variações de 

técnicas e temperaturas, aqui devemos incluir fatores importantes na triagem do coformador. 

Ele pode ser um outro IFA e se não for, deve ser farmacêuticamente aceitável, podendo ser um 

aditivo alimentar, deve ser não tóxico, tamanho adequado ao IFA (Stahly, 2007). Geralmente 

os grupos de pesquisa possuem bibliotecas de coformadores e eles são selecionados de acordo 

com os síntons complementares aos do IFA e, por serem utilizados em técnicas envolvendo 

solventes, a solubilidade irá interferir na escolha. Normalmente, o processo se inicia com 

combinações de fármaco e coformador em pequenas proporções por ativação mecanoquímica 

e observado se ocorrem mudanças da forma sólida, ou se resultam apenas em mistura física, 

como pré-seleção e só então, dedica-se ao criterioso processo de cristalização. 

Primordialmente, mantêm-se como uma seleção empírica. O coformador mais comum em 

artigos é a cafeína. 

3.4. Cocristais polimórficos 

O polimorfismo, como dito anteriormente, pode acontecer tanto em formas 

cristalinas de um componente e multicomponentes, portanto, relatos de cocristais 

polimórficos são crescentes. Antipamula (2014) e Zaworokto (2016) e seus colaboradores 

concordam que a formação desses polimorfos de cocristais são resultados do acaso, mesmo 

ambos relatando que avaliando a base de dados da Cambridge que a incidência de 

polimorfismo em formas de componente único (37 + 1%) é equivalente à dos cocristais (36 + 

4%) (Aitipamula, Chow, & Tan, 2014; Bolla, Mittapalli, & Nangia, 2014; Cruz-Cabeza et al., 

2015; Naga K.  Duggirala, Perry, Almarssonb, & Zaworotko, 2016). Estes resultados 

referem-se a sistemas dimórficos (dois polimorfos), enquanto casos de sistemas trimórficos 

(três polimorfos) são raros. Contudo um levantamento de dados mais recente, Mnguni (2017), 

considerou apenas cocristais orgânicos neutros disponíveis no CSD até maio de 2015, 

encontrou que 13,6% eram cocristais farmacêuticos (pelo menos um IFA) e somente 8,2% se 

apresentaram polimorfismo, divergindo bastante dos IFAS puros que tem uma probabilidade 

de 50% de apresentarem polimorfismo (Mnguni, 2017). 

Outro fator limitante é o reconhecimento que os métodos de triagem de 

polimorfos são mais difíceis de aplicar em cocristais do que nos sólidos de componente único, 
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porque a incongruência entre a solubilidade do IFA e a solubilidade do coformador pode levar 

a misturas de tipos de cristal e conseqüentemente reduzir o número de métodos capazes de 

caracterizá-los (Bolla et al., 2014; Eddleston, Sivachelvam, & Jones, 2013; Goud & Nangia, 

2013). 

Os cocristais polimórficos podem ser classificados em 4 tipos, dois a mais que nas 

formas sólidas de único componente, o que não exclui que um sistema cristalino possa 

coexistir em mais de um tipo, são eles: 

 Polimorfismo de sínton, o empacotamento cristalino deve ter diferenças no arranjo dos 

síntons primários. As moléculas com um maior número de síntons supramoleculares 

são mais suscetíveis a formar este tipo de polimorfismo, que contrariando a afirmação 

de Antipamula, na avaliação Mnguni foram equivalentes em quantidade ao 

conformacional (⁓ 30%) (Goud & Nangia, 2013; Mukherjee & Desiraju, 2011; 

Sreekanth, Vishweshwar, & Vyas, 2007); 

 Polimorfismo tautomérico, ocorre quando as diferentes estruturas de cristal estão 

associadas a diferentes tautómeros. Este grupo pode ser restrito a isómeros que 

interconvertem em solução ou fusão, porque nestes casos são considerados o mesmo 

composto químico. Esse tipo de polimorfismo é difícil de detectar e logo, é raramente 

descrito (Delaney, Witko, Smith, & Korter, 2012). 

E os já citados: 

 Polimorfismo conformacional, que segundo Antipamula (2014) e Zaworokto (2016) 

são os casos mais comuns. Em polimorfos conformacionais, as estruturas dos 

componentes dos cocristais não se sobrepõem e acontece em moléculas flexíveis 

(Aitipamula, Chow, & Tan, 2010; S. Tothadi et al., 2012). 

 Polimorfismo de empacotamento é mais evidente em moléculas rígidas com pouca 

flexibilidade conformacional (Aitipamula et al., 2014; Naga K.  Duggirala et al., 

2016; Prohens et al., 2016). 
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4. OBJETIVOS 

Aplicar os métodos da engenharia de cristais aos fármacos nitroimidazólicos 

benznidazol e secnidazol no intuito de investigar e controlar determinadas propriedades 

físico-químicas e estado sólido. 

 

4.1. Objetivos específicos 

 

Para o Secnidazol 

 

 Investigar a estabilidade térmica da forma sólida comercial do secnidazol, estudando 

os processos associados à sua desidratação, já que é um hemi-hidrato. 

  Avaliar a existência de polimorfos das formas anidras e hidratadas, determinando as 

relações termodinâmicas entre os mesmos. 

 Identificar técnicas adequadas para a caracterização das formas sólidas do secnidazol 

com vistas ao controle de qualidade do fármaco. 

 

 

Para o Benznidazol 

 

 Avaliar a viabilidade da produção de cocristais do benznidazol através do desenho 

inteligente de sólidos multicomponentes com base na engenharia de cristais. 

 Empregar diferentes coformadores e metodologias de produção de cocristais, 

determinando as correspondentes estruturas cristalinas, no intuito de identificar as 

interações intermoleculares que contribuem na formação dos cocristais. 

 Identificar cocristais que tenham a capacidade de melhorar a solubilidade do BZN, 

avaliando sua estabilidade e outras propriedades relevantes para o desenvolvimento de 

uma nova formulação sólida. 
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5. MÉTODOS EXPERIMENTAIS 

5.1. Cristalização 

A cristalização a partir de uma solução é a técnica mais comumente empregada, 

nela muitos fatores, como por exemplo, solubilidade, qualidade e tipo do solvente, 

supersaturação, temperatura, taxa de resfriamento, material aonde a reação ocorre e fatores 

externos, como vibração podem afetar a forma como o cristal se desenvolve, e 

consequentemente sua qualidade.  

Essa cristalização ocorre em duas etapas, a nucleação e o crescimento. O evento 

da nucleação primária é o que dá origem ao primeiro cristal, também chamado de semente, ela 

só é possível em solução supersaturada. Caso já tenha cristais na solução, ou seja, adicionando 

uma semente, esse cristal irá direcionar o surgimento dos demais, esse processo é a nucleação 

secundária. Quando a nucleação é espontânea, é considerada homogênea e se for induzida por 

impureza ou superfície será heterogênea. Quando os núcleos vão se agregando e o cristal 

tomando forma macroscópica, já é a etapa de crescimento. Entre a supersaturação e a 

cristalização tem a zona metaestável. Abaixo dela, os cristais se dissolvem, pois não existe 

supersaturação, nela, não crescem e acima é a ideal para formação do núcleo (Vippagunta et 

al., 2001). 

Outros fatores podem dirigir uma cristalização, como a temperatura, no caso da 

cristalização por fusão ou sublimação e podem ser utilizados também, condições livres de 

solvente, algumas transformações polimórficas ocorrem quando é inferido compressão na 

amostra, e cocristais também são formados por moagem a seco ou assistida de solvente. As 

técnicas podem sem utilizadas em combinado e a escolha depende da quantidade e tipo de 

material envolvido (Hilfiker et al., 2006). 

5.1.1. Evaporação lenta 

 Na evaporação lenta, o sólido ou mistura de sólidos em razão estequiométrica 

(cocristal) a serem cristalizados são dissolvidos em um solvente ou mistura de solventes e 

deixado em repouso, como apresentado na Figura 8, com temperatura controlada, até que 

evaporação ocorra e os cristais apareçam. Quanto mais lento o processo, mas ordenada se 

formará a rede. Portanto, a escolha do recipiente, preferencialmente, fundo liso e com boca 

estreita, tampado, com uma pequena abertura é o ideal. Também é possível realizar este 
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procedimento sob refrigeração. A escolha do solvente baseia-se na capacidade de solvente 

solubilizar o soluto (Thakuria et al., 2013; Weyna, Shattock, Vishweshwar, & Zaworotko, 

2009). 

 É possível ainda associar a difusão de vapor ao deixar o frasco com a solução 

aberto dentro de outro frasco hermeticamente fechado com um solvente diferente do utilizado 

para solubilizar o soluto e mais volátil, isso gera difusão do segundo solvente no frasco com a 

amostra (Hilfiker et al., 2006). 

 

Figura 8 – Representação do processo de evaporação lenta e difusão por vapor. 

 

5.1.2. Slurry 

A cristalização por suspensão é muito utilizada na obtenção de cocristais e hidratos, mas 

hidratos, mas também é usada em estudos de transformação de fase. Razões estequiométricas 

dos sólidos são colocados em excesso em solvente e deixados em frasco hermeticamente 

fechado sob agitação magnética ou em ultrassom, conforme                             

Figura 9. Após um tempo, a solução é filtrada e o material retido no papel de 

filtro é analisado (Takata, Shiraki, Takano, Hayashi, & Terada, 2008).  
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Figura 9 – Representação da técnica de cristalização por slurry. 

5.1.3. Ativação mecanoquímica 

 A ativação mecanoquímica usa força mecânica para criar novas moléculas e 

arranjos supramoleculares. É um método bastante prático para processos de triagem, além de 

ser ecologicamente correto, uma vez que usa pouco solvente e não deixa resíduos. A técnica 

pode ser a seco ou assistida por solvente (mínimas quantidades) e existe a possibilidade de 

fazer com pouco recurso, manualmente, moendo o(s) sólido(s) em gral e pistilo ou 

automatizada com moinho de bolas (Figura 10). No gral é possível preparar a amostra em 

aquecimento, resfriamento ou temperatura ambiente e no moinho, normalmente ocorre 

aquecimento pelo atrito existente ou pode ser realizado em baixa temperatura, ao se 

mergulhar previamente o vaso fechado que contém os sólidos e as bolas em recipiente com 

nitrogênio líquido (Shan, Toda, & Jones, 2002; Thakuria et al., 2013; Weyna et al., 2009).  

 

Figura 10 – Ativação mecanoquímica. (Figura A, Fonte: cadernodefarmacia.blogspot.com.br; 

Figura B, Fonte: Oliveira, A. C., 2013) 
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5.1.4. Difusão de Solventes 

 Na difusão de solventes são utilizados dois solventes de densidade diferentes, 

dissolve-se o IFA em um e o cofomador no outro, coloca-se cuidadosamente em um tubo de 

ensaio que deve ser tampado em seguida. Os cristais se formam na interface dos solventes que 

se difundem lentamente (Figura 11). Essa técnica é aplicada, principalmente, em amostras 

sensíveis ao ar (Hilfiker et al., 2006; Storey & Ymén, 2011). 

 

Figura 11 – Técnica de cristalização por difusão de solventes 

 

5.1.5. Sublimação a Vácuo  

 Nesta técnica utiliza-se um sublimador e uma quantidade mínima de amostra é 

selada sob vácuo em um tubo submetido a gradiente de temperatura. Esta é uma técnica ideal 

para compostos muitos sensíveis ao ar (Hilfiker et al., 2006). 

5.2. Técnicas utilizadas na identificação de polimorfos e cocristais 

5.2.1. Difração de raios X 

A difração de raios X de pó (PDRX) e difração de raios X de monocristal são 

primordiais na caracterização estrutural e identificação de sólidos farmacêuticos. 

5.2.1.1. Difração de raios X de pó 

O difratograma de PDRX apresenta os picos de difração da rede cristalina da 

amostra em distâncias e intensidades específicas. Os átomos são cercados por elétrons que 

difratam raios X em um ângulo (θ) conforme descrito pela Lei de Bragg, nλ = 2 d sen θ, em 

que o comprimento de onda (λ) da fonte de raios X é conhecido, assim os valores de distância 

para diferentes planos do cristal podem ser calculados e funcionam como uma impressão 
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digital da matéria, permitindo comparação por similaridade, padrão x amostra, ou para 

distinguir polimorfos e certificar a formação de novas formas sólidas oriundas da combinação 

de IFA + coformador (Haleblian & McCrone, 1969; Storey & Ymén, 2011). 

É essencialmente simples, rápido e não destrutivo, a não ser que seja acoplado a 

termostato para estudo de transições de fase. Para amorfos não há formação de picos e o 

difratograma apresenta-se com uma linha de base irregular e ruidosa, sem picos definidos 

(Storey & Ymén, 2011).  

Equipamento, instrumentação e preparo da amostra 

Os padrões de difração do pó de raios X foram obtidos usando um difratômetro 

PANalytical EMPYREAN usando a geometria de Bragg-Brentano e um feixe incidente de 

radiação Cu Kα (λ = 1,5418 Å). As varreduras foram realizadas em temperatura ambiente 

utilizando um suporte de amostra de silício. A tensão e a corrente elétrica aplicadas foram 40 

kV e 40 mA, respectivamente. A fenda de abertura utilizada para o feixe incidente na amostra 

foi de 0,6 mm. Os padrões foram registrados no intervalo 2θ de 5° a 40° no modo de 

varredura contínua, com uma taxa de 2 graus‧min-1. 

O tamanho e formato da partícula são previamente uniformizados por moagem em 

gral e pistilo ou passando em malha fina, a distribuição no suporte também deve ser cuidadosa, 

pois pode interferir diretamente no resultado gerando o fenômeno de orientação preferencial. 

5.2.1.2. Difração de raios X de monocristal 

 A difração de raios X de um monocristal é a técnica mais confiável que fornece a 

estrutura tridimensional da forma cristalina, além de passar dados de todas as interações que 

compõe a amostra, átomos e posições, moléculas na cela unitária, distâncias entre átomos e 

moléculas, bem como ligações intra e intermoleculares. No entanto, é necessário obter um 

cristal de tamanho e qualidade apropriada, ou poderá resultar em dados ambíguos. Por isso, o 

passo primordial está na seleção do cristal a ser medido, procurando e analisando com ajuda 

de um microscópio, em seguida se segue para a coleta de dados, resolução da estrutura 

cristalina, passo que inclui a indexação dos planos (hkl) do padrão de difração, determinação 

do sistema cristalino, parâmetros de rede e identificação do grupo espacial. Após temos a 

conversão das intensidades determinadas experimentalmente em uma imagem aproximada 

dos átomos na célula unitária, realizando um dimensionamento tridimensional, que é resultado 

do passo chamado refinamento. Para sólidos farmacêuticos é geralmente escolhido o método 
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direto de determinação. Finalizando com validação e checagem da amostra resolvida (Datta & 

Grant, 2004; Stahly, 2007). 

Equipamento, instrumentação e preparo da amostra 

O equipamento utilizado pertence ao grupo de pesquisa em Engenharia de Cristais 

do Prof. Zaworotko, da Universidade de Limerick, Irlanda, e o estudo foi realizado durante o 

período de estágio sanduíche.  

A coleta de dados de difração de raios X (graus de liberdade em θ, φ, ω e κ) foram 

realizadas em um difratômetro Bruker-AXS SMART-APEXII-CCD (usando radiação CuKα 

monocromática com grafite (1.54178 Å). Nas medidas realizadas em baixa temperatura (100 

K - 350 K) foi utilizado um sistema de N2 líquido Oxford Cryosystens. A indexação foi feita 

no APEX3, assim como a posterior determinação do grupo espacial, no software Saint v8.34A 

(Bruker, 2012) a integração e redução dos dados. Os parâmetros finais foram obtidos usando 

todas as reflexões. Nenhuma correção de absorção foi aplicada. A estrutura foi resolvida 

usando Olex2 (Dolomanov, Bourhis, Gildea, Howard, & H., 2009), acoplado com ShelXT 

(Sheldrick, 2015) por métodos diretos e refinando com o programa ShelXL (M., 2008) por 

método de mínimos quadrados usando matriz completa em F2. 

Todos os átomos, com exceção dos hidrogênios, foram refinados 

anisotropicamente. As posições dos hidrogênios foram refinadas estereoquimicamente 

utilizando condições de contorno definidas pelo método conhecido como riding model. Os 

programas MERCURY (versão 3.7) (C. F. Macrae et al., 2006) e ORTEP-3 (Farrugia, 1997) 

foram utilizados para preparar o arquivo de informações cristalográficas (CIF) e para gerar as 

figuras inseridas nos artigos e nessa tese.  

O preparo da amostra inclui a seleção do cristal utilizando microscópio polarizado 

e fixação na ponteira com um pouco de óleo. 

5.2.2. Espectroscopia vibracional 

Os métodos espectroscópicos oferecem alta sensibilidade e seletividade, não são 

destrutivos e quase não envolvem custos e preparo da amostra. Apresentam resultados rápidos, 

reprodutíveis, a interferência de água é fraca, é possível captar boas imagens e fazer análises 

quantitativas, permitindo ainda ter informações sobre mudanças na estrutura cristalina e 

conformação molecular, avaliando as vibrações dos átomos. 
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Esses métodos que, neste trabalho, incluem infravermelho (IR) e Raman são 

primordiais para caracterização e identificação de polimorfos, pois seus espectros podem ser 

considerados impressões digitais da estrutura molecular, uma vez que apresentam os padrões 

de ligação de hidrogênio que diferem entre formas e posição. A posição e a intensidade de 

uma banda vibracional são características do movimento de vibração molecular, logo, um 

grupo químico de uma molécula produz bandas em regiões características do espectro. A 

espectroscopia Raman possibilita, ainda, conferir as vibrações de rede em frequências mais 

baixas. A espectroscopia IR é um teste bastante comum na identificação de fármacos, estando 

presente na maioria das monografias de IFA e medicamentos na Farmacopéia Brasileira e a 

Farmacopéia Americana (USP) considera o ensaio mais conclusivo para identificação de 

substâncias. 

A espectroscopia pode ser uma ferramenta muito poderosa na detecção de 

formação de cocristais, especialmente quando se utiliza um ácido carboxílico como 

coformador e/ou quando uma ligação intermolecular de hidrogênio neutra O-H‧‧‧N é formada. 

Diferenças, dentro dos espectros de IR e Raman, podem ser observadas. Por exemplo, o ácido 

carboxílico neutro (‒COOH) exibe forte estiramento C=O por volta de 1700 cm-1 e um fraco 

estiramento C‒O em 1200 cm-1, enquanto que o ânion carboxilato (‒COO-), devido sofrer 

ressonância, exibe um único estiramento C‒O na região entre 1000 e 1400 cm-1. Se uma 

interação neutra intermolecular O-H‧‧‧N é formada, se observam dois amplos alongamentos, 

aproximadamente, em 2450 e 1950 cm-1 (Wouters & Quéré, 2012). 

5.2.2.1. Espectroscopia Raman 

Espectros Raman são produzidos como consequência de dispersão inelástica de 

radiação monocromática e permitem visualizar o espectro vibracional de 4 a 4000 cm-1, que 

inclui os modos vibracionais de rede em baixo comprimento de onda (< 200 cm-1). 

 Para moléculas orgânicas estes espectros trazem informações das deformações 

do esqueleto molecular, librações e translações, e são diretamente relacionadas ao fenômeno 

do polimorfismo. Outra vantagem desta técnica, frente ao infravermelho, é por ser adequada 

para medições in situ, ou seja, sem a necessidade de retirar do frasco de vidro e sem se 

preocupar com a presença de água ou outro solvente. Quando acoplado ao microscópio 

(Raman confocal), esta técnica permite identificar pequenas amostras cristalinas sendo uma 

técnica complementar ao infravermelho médio (Ayala, 2007; Ayala et al., 2006; Bugay, 2001; 

Hilfiker et al., 2006). 
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Equipamento, instrumentação e preparo da amostra 

Os espectrômetros empregados neste trabalho foram: 

 O espectrômetro triplo Jobin Yvon T64000, equipado com um refrigerador a base de 

nitrogênio líquido, detector CCD, usando a linha 514.5 nm de um laser Argônio e um 

potência inferior a 5 mW na superfície da amostra.  

 O espectrômetro Bruker Vertex 70, equipado com um módulo FT- Raman RAM2, 

usando um laser Nd:YAG (linha de excitação de 1064 nm) e um detector de germânio 

refrigerado com nitrogênio líquido. Os espectros de FT-Raman foram adquiridos, 

geralmente, acumulando 1024 varreduras com uma resolução espectral de 2 cm-1. 

 O espectrômetro modelo LabRam HR (Jobin Yvon, Horiba) equipado com um 

dispositivo de carga acoplada (charge coupled device – CCD) resfriada à nitrogênio 

líquido. Para excitação das amostras pode se utilizar um laser de diodo em um dos 

comprimentos de onda: 488, 633 ou 785 nm, com potência de 100mW. O laser pode 

ser focalizado nas amostras através de lentes objetivas com aumento de 10x, 20x ou 

50x.  

Como dito anteriormente não é necessário preparo prévio da amostra. 

5.2.2.2. Espectroscopia de Infravermelho 

O IR médio corresponde à região de 4000 a 400 cm-1 (comprimento de onda de 

2,5 a 25 µm) e nela estão as vibrações moleculares fundamentais para moléculas orgânicas. A 

radiação eletromagnética na região infravermelha que passa ou incide sobre a amostra é 

seletivamente absorvida (atenuada em intensidade) por vibrações moleculares fundamentais 

da mesma frequência, desde que durante a vibração molecular ocorra uma mudança de 

momento dipolo (Hilfiker et al., 2006). 

São características do espectro de infravermelho: o número de absorção e seu 

comprimento de onda, a força (intensidade) e a nitidez das absorções. Os modos vibracionais 

fundamentais e exigem energia acima da faixa do infravermelho médio para serem excitados 

(Bugay, 2001; Rodriguez-Spong et al., 2004). 

Equipamento, instrumentação e preparo da amostra 
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As análises de infravermelho foram realizadas em um espectrômetro de 

transformada de Fourier VERTEX 70 da Bruker Optics, com detector DTGS, através de um 

acessório de Refletância Total Atenuada (FTIR-ATR), sob um cristal de ZnSe. Os espectros 

foram obtidos na faixa de 4000 a 400 cm−1, com uma média de 128 varreduras e resolução de 

2 cm−1
. 

5.2.3. Análise térmica  

A análise térmica é um conjunto de técnicas nas quais propriedades físico-

químicas de uma substância são monitoradas em função da temperatura. A amostra é 

submetida a uma programação controlada de temperatura sob uma atmosfera específica.  

Embora exista um grande número de técnicas termoanalíticas, nesse trabalho 

destacaremos a calorimetria diferencial exploratória (DSC), a termogravimetria (TG) e a 

termomicroscopia. São técnicas que fornecem muitas informações sobre a amostra, como 

várias propriedades físicas, avalia interação fármaco/excipiente ou outros produtos e 

estabilidade térmica, contudo é destrutiva, dificilmente há aproveitamento da amostra após 

análise. Pode vir acoplado ao IR que analisa os gases liberados durante o ensaio (Gabbott & 

Bottom, 2008; Izutsu et al., 2016; Storey & Ymén, 2011). 

5.2.3.1. Calorimetria exploratória diferencial (DSC) 

O DSC é uma técnica que foi introduzida em 1960 que mede a energia (fluxo de 

calor - mW), endotérmica e exotérmica, em função do tempo (◦C). Apresentando a energia 

necessária para estabelecer uma diferença de temperatura entre a amostra e uma referência 

inerte. Pode se estudar mudanças que ocorram durante aquecimento, arrefecimento ou quando 

mantido isotermicamente, permitindo medir, até quantitativamente, processos de fusão, 

transições vítreas, cristalização, sublimação, decomposição e transformação de fases, em 

materiais puros ou misturas, portanto útil no estudo de polimorfos, cocristais, solvatos e 

hidratos. Para facilitar a interpretação dos dados são obtidas as curvas derivadas a partir de 

aplicação de um algoritmo matemático sob a curva de fluxo de calor (Hilfiker et al., 2006; 

Storey & Ymén, 2011).  

5.2.3.2. Termogravimetria (TG) 

A análise por termogravimetria (TG) apresenta as mudanças na massa da amostra 

em função da temperatura em uma atmosfera controlada. Essa variação de peso, seja perdendo 
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ou ganhando, precisa ser identificada e quantificada, podendo ser indicativo de desidratação, 

desumidificação, dessorção, volatilização, decomposição oxidativa e decomposição térmica. 

No entanto, não traz informações quanto aàmudança polimórfica, pois esse processo não 

envolve variação de massa (Gabbott & Bottom, 2008; Giron, 2002; Wouters & Quéré, 2012). 

Equipamento, instrumentação e preparo de amostra 

Essa seção será simultânea para DSC e TG, visto que o cuidado de preparo de 

amostra, porta-amostra utilizado, atmosfera analítica, fluxos de gás, taxas de 

aquecimento/esfriamento e equipamento de medida é comum as duas técnicas 

As medidas de DSC foram realizadas em um equipamento Netzsch, modelo 204 

F1 Phoenix ou o também um outro modelo que mede simultaneamente TG-DTA/DSC, o STA 

449 F3 Júpiter. As medidas foram realizadas em cadinho (panela, porta-amostra) de alumínio 

mantidas em uma atmosfera de gás inerte (N2), com fluxo de 50 mL.min-1, a faixa de 

temperatura utilizada e as taxas de aquecimento foram escolhidas de acordo com material 

analisado e objetivo, não ultrapassando 600 ◦C, temperatura máxima para cadinhos de 

alumínio. As medidas podem ser dinâmicas ou isotérmicas. As tampas dos cadinhos eram 

previamente furadas e após inclusão da amostra eles eram selados com prensa manual. As 

análises em baixa temperatura foram realizadas em atmosfera de N2, com taxa também 

variável e tendo como limite -170 ◦C. 

Ambos os equipamentos são de forno único, no qual tanto a amostra, como a 

referência experimentam o mesmo fluxo de calor, mas conforme as demandas de energia 

diferem ocorrerá uma diferença de temperatura entre amostra e referência, assim como uma 

diferença na massa do material. Esta diferença de temperatura é convertida em um 

equivalente de energia pelo analisador, dando o sinal DSC em mW ou massa, dando o sinal 

em variação percentual. Na Figura 12 é apresentado o modelo de forno utilizado, de curva TG 

e DSC e porta-amostra para TG e DSC, simulando o utilizado (Gabbott & Bottom, 2008). 
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Figura 12 – Modelo de DSC⁄TG com forno único, de curva TG e DSC e porta-amostra. 

(Fonte: adaptado do livro Principles and Applications of Thermal Analysis, 2008) 

  

Nas medidas de análise térmica há recomendações para bom uso do equipamento 

e preparo da amostra, que são (Gabbott & Bottom, 2008; Hilfiker et al., 2006): 

 Não pegar no porta-amostra com as mãos, utilizar pinças limpas para manuseá-los; 

 Não sobrecarregar o cadinho (3 a 5 mg são recomendados); 

 O tamanho da amostra, homogeneidade e morfologia devem ser considerados, 

distribuir uniformemente no interior do cadinho, e não a contaminar no preparo; 

 Utilizar balança limpa e calibrada quando necessário; 

 Não superaquecer o equipamento ou decompor amostras desconhecidas com ponto de 

fusão acima de 600 ◦C; 

 Fazer ciclos de limpeza e calibração; 

 Deixar equipamento em sala com temperatura controlada e livre de vibrações.  

 

5.2.3.3. Termomicroscopia 

A termomicroscopia trata da observação visual das mudanças do cristal sob placa 

capaz de aquecer e/ou resfriar a amostra, no microscópio óptico de luz polarizada. Permite 



41 

 

 

identificar transformações no estado sólido, e assim identificar as transições polimórficas, que 

muitas vezes são acompanhadas por uma mudança na birrefringência de um cristal, ou ainda 

reorganizações sutis na estrutura que podem causar grandes mudanças nas propriedades 

ópticas. Auxilia na confirmação de dados obtidos nas curvas de DSC (Haleblian & McCrone, 

1969; Rodriguez-Spong et al., 2004; Storey & Ymén, 2011).  

É possível observar ponto de fusão, decomposição, avaliar pureza, dessolvatação, 

sublimação, formação de novo polimorfo a partir da cristalização da massa fundida, fazendo 

uso de pouca amostra. Permite visualizar cristalização espontânea ou por semeadura, além 

desprendimento de solventes, ao se deixar o cristal submerso em óleo e bolhas se formarem. 

Utiliza-se também vidro sobre a amostra para após fusão se verificar a formação de sólido na 

superfície fria do vidro (Honorato et al., 2014). O equipamento utilizado neste trabalho foi 

uma placa aquecedora Linkam (FTIR600) acoplada a um microscópio de luz polarizada Leica 

(Modelo DM, 2500P). As imagens foram obtidas com uma câmera QICAM (Fast1394) e 

processadas com o software Linkesys32. 
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6. Análise da estabilidade térmica e polimorfismo do Secnidazol 

Nos solvatos as moléculas do IFA cristalizam junto com o solvente que passa a 

formar parte da estrutura cristalina. Quando o solvente é água, chamamos de hidrato. A 

presença de qualquer solvente na estrutura influencia no padrão de interações 

intermoleculares e confere propriedades físico-químicas diferenciadas para a forma sólida em 

relação a anidra, podendo apresentar diferenças na solubilidade e taxa de dissolução, bem 

como podem ter maior solubilidade também (Aitipamula et al., 2012; Izutsu et al., 2016; 

Storey & Ymén, 2011). Portanto, não é possível estabelecer uma regra universal sobre a 

tendência de comportamento, pois as interações intermoleculares que estão envolvidas em 

cada forma cristalina são diferentes, influenciando a dissolução, a possível transformação de 

fases durante a dissolução e outras propriedades. Os hidratos e anidros são 

termodinamicamente mais estáveis ao ar que os solvatos, podendo se manter por tempo 

prolongado em estado metaestável, forma esta, de maior energia livre (Datta & Grant, 2004; 

Haleblian & McCrone, 1969; Lange & Sadowski, 2016; Storey & Ymén, 2011). 

Alguns medicamentos são comercializados na forma de hidrato, como por 

exemplo, a cefadroxila, creatina (monohidrato), amoxicilina (trihidrato), pantoprazol 

(sesquihidrato), locarsserina (hemi-hidrato), estradiol (hemi-hidrato), mostrado que formas 

hidratadas podem ser suficientemente estáveis, resistindo aos processamentos durante 

desenvolvimento, transporte e armazenagem. Contudo pesquisar criteriosamente as possíveis 

transformações sólidas é indispensável. Nesta seção, por exemplo, mostramos que é possível a 

transformação hemi-hidrato-anidro do secnidazol, assim como a existência de polimorfos da 

forma anidra.  

O estudo foi enriquecido pela combinação de técnicas, mostrando que se 

analisadas separadamente algumas informações poderiam ser descartadas. Foram realizados 

ensaios de calorimetria em TG/DSC com IR acoplado acompanhando os gases eliminados, 

confirmando a saída da metade de uma molécula de água antes da fusão e dos produtos de 

decomposição após fusão. Termomicroscopia, onde se visualizou a saída do vapor de água e 

mudança de birrefringência antes da fusão. PDRX com temperatura, que permitiu obter o 

padrão de difração da forma anidra e alertando que alguns artigos publicados se referem a ela 

como padrão de difração de um inexistente padrão de difração de polimorfo da forma hemi-

hidratada e espectroscopia Raman, também com temperatura, confirmando a importância do 
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acompanhamento dos baixos comprimentos de onda em espectroscopia Raman para 

caracterização de fármacos. 

Portanto, foram obtidas informações inéditas na forma comercial do secnidazol, 

comprovamos que é possível atingir a forma anidra e que ela existe em duas formas cristalinas, 

além de caracterizar propriedades destas novas formas. Mostrou-se os processos de conversão 

e concluímos que a relação entre os polimorfos é monotrópica. Estes resultados foram 

reportados no artigo: Phase transitions in secnidazole: thermal stability and polymorphism 

studied by X-ray poder diffraction, thermal analysis and vibrational spectroscopy, publicado 

na revista Vibrational Spectroscopy, volume 86, em 2016, que é apresentado na continuação. 
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ABSTRACT 

Secnidazole is an old drug efficient as an antimicrobial agent used against some anaerobic 

bacteria and parasites, such as giardia, ameba and trichomonas that are causing some 

neglected diseases. This drug is commercialized as a hemihydrate, being stable at room 

temperature, but showing relevant phase transitions on heating.  The understanding of the 

dehydration process on solvates provides valuable information for quality control and 

development of solid formulations. In order to study the thermal behavior of secnidazole, 

Raman spectroscopy, X-ray powder diffraction, hot-stage microscopy and thermal analysis 

were employed to verify the structural modifications involved with this drug. Raman 

spectroscopy was a key technique to monitor the dehydration process in situ, providing the 

spectral fingerprints for identifying the anhydrous form. In addition, the reported results 

suggest the existence of two anhydrous monotropic polymorphs.  

Keywords: secnidazole, vibrational spectroscopy, thermal analysis, polymorphism, 

dehydration. 

 

1. INTRODUCTION  

 

Secnidazole (SNZ, Figure 1) is an antimicrobial agent, used against some anaerobic 

bacteria and parasites, such as giardia, ameba and trichomonas which are responsible for some 

neglected diseases. According to IUPAC classification, denominated as (hydroxyl-2-propyl)-
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1-methyl-2-nitro-5-imidazole, it belongs to the 5-nitroimidazoles chemical class and is 

structurally related to metronidazole and tinidazole [1-3], employed against a variety of G+/G- 

bacteria, but with significant side effects as it is used in very high concentration [2]. This drug 

is presented as white crystalline powder, and even though marketed for a few decades, and 

therefore with a consolidated use, the pharmacopoeias give absolutely no mention of this 

active substance. 

                       

Figure 1 - Chemical Structure of Secnidazole 

 

SNZ shows significant degradation under alkaline conditions and in the presence of 

light, while extenuated in acidic and neutral media. Various analytical procedures have been 

reported for determining SNZ in pharmaceutical preparations, either alone or in combination 

with other drugs. The reported methods include potentiometry, polarography, supercritical 

fluid chromatography, high performance liquid chromatography, spectrophotometry and 

voltammetry. Most spectrometric methods (UV/VIS) suffer from disadvantages such as 

narrow determination steps requiring heating or long lasting extraction for reaction 

completion and the use of non-aqueous systems [4, 5]. 

Secnidazole is formulated as a hemihydrate (SNZh), whose crystalline structure was 

determined by Novoa et al.  and is reported in the Cambridge Structural Database (CSD) with 

Refcode SIBFUE [6, 7]. It has monoclinic symmetry with lattice parameters a = 12.424 Å, b 

= 12.187 Å, c = 6.6621 Å and β = 100.9°, belonging to the space group P21/c. Some authors 

have reported on the X-ray powder pattern of the anhydrous form, suggesting that it could be 

isostructural with the hydrated one, although the crystal structure of SNZa has not been 

solved. Several physicochemical properties of SZNh have already been reported in the 

literature as X-ray powder diffraction, solubility, pKa, dissolution, etc.  [3], but the 

descriptions on the thermal stability of this drug are conflictive.  

Water and solids may interact and modify different properties such as flowability, bulk 

density, providing degradation and consequently the physical-chemistry of the molecule, 
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while dehydration could possibly occur during the manufacturing process, also affecting the 

compound [8, 9]. Raman spectroscopy was successfully applied to the study of hydrate-

anhydrous conversion in pharmaceuticals, as well as, in the identification of drug polymorphs 

[10, 11]. This technique can be easily adapted for in situ measurements allowing monitoring 

the water release/absorption under different stress conditions. For example, the water release 

dynamic of aripiprazole investigated by Raman spectroscopy was correlated with calorimetric 

studies showing that the dehydration is divided in two processes driven by the heating rate 

[12]. Polymorphic transitions were also identified in formulated products [13] and/or in raw 

materials at ambient conditions or under temperature variations [14-17]. The structural 

specificity of Raman spectroscopy is mainly due to the ability to the lattice and molecular 

backbone vibrations, which directly reflects polymorphic and/or conformational differences 

[18]. Considering its key features for the solid-state characterization of pharmaceutical 

compounds, in this contribution, Raman spectroscopy was applied in combination with hot-

stage microscopy, X-ray powder diffraction and thermal analysis to provide a comprehensive 

description of the structural modifications involving the hydrate of SZN and its 

transformation into the anhydrous form.  

 

2. EXPERIMENTAL 

2.1 Materials 

SNZh was supplied by EMS Pharma (Brazil). The drug was recrystallized (50 mg) in 1 

mL of different solvents, such as ethyl acetate, methanol and acetonitrile. The recrystallized 

sample was used to perform all the analyses presented in this work. Powder X-ray diffraction 

patterns of these samples were compared with the calculated diffraction pattern of SNZh 

listed in CSD in order to confirm the crystalline structure. 

 

2.2 Thermal analysis 

Thermogravimetric (TGA) and Differential Scanning Calorimetric (DSC) curves were 

obtained simultaneously using our thermal analysis equipment (Jupiter STA 449, Netzsch). An 

infrared spectrometer (model Alpha, Bruker Optics) coupled to this system was used to 

analyze the released gases (32 scans, resolution 4 cm-1). In addition, DSC curves starting 

below room temperature were recorded with a Netzsch Maia 200 F3 calorimeter. The sample 

(~5 mg) was placed unsealed aluminum crucibles with pierced lids. Several cooling/heating 

temperature cycles were performed at different constant rates. The sensors and the crucibles 

were kept under a constant flow of nitrogen during the experiment. 
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2.3 Hot-Stage microscopy  

The crystals were submerged in silicone oil and submitted to several heating/cooling 

cycles using temperature programs under constant monitoring. A polarized microscope Leica 

(DM2500P) coupled with a hot-stage Linkam (FTIR600) was used. Images were recorded 

with a QICAM (Fast1394) camera and processed with the software Linkesys32. 

 

2.4 Vibrational Spectroscopy 

The Raman spectra were obtained by a LabRAM HR (Horiba) spectrometer equipped 

with a liquid N2-cooled CCD detector, using 633 nm laser radiation for excitation (~2mW at 

the sample surface); the spectrometer was coupled to a Hot-Stage equipment (Linkam), model 

FTIR600 for temperature control. Multivariate curve resolution analysis was performed using 

the MCR-ALS GUI 2.0 software [19].    

 

2.5 X-ray Powder Diffraction  

X-ray powder diffraction (PDRX) was used to investigate the hemihydrate and 

anhydrous forms of secnidazole. The material was finely ground and mounted on a glass 

sample holder in a D8 Advanced (Bruker AXS), equipped with a theta/theta goniometer, 

operating in the Bragg Brentano geometry with a fixed specimen holder, using a Cu Kα 

(0.15419 nm) radiation source and a LynxEye detector. The voltage and electric current 

applied were 40 kV and 40 mA, respectively. The slit width used for the beam incident on the 

sample was 0.6 mm. The sample was scanned within the range of 2θ = 5° to 40° under 

continuous scan mode, with a rate of 2 °·min-1. The patterns as a function of the temperature 

were recorded between 33 and 80 °C using an Anton Paar TT450 chamber. 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

 

In the case of solvates, particularly hydrates, the thermal stability is a limiting factor to 

determine whether these solid forms are suitable for use in pharmaceutical formulations. The 

production processes of a new drug may involve the presence of water during crystallization, 

in the manufacture or formulation of the final product by the addition of excipients. In 

hydrates the combination of intermolecular forces (hydrogen bonds) and the crystal packing 

produce strong interactions in the solid state that stabilize new crystalline structures [20]. The 

dehydration of the crystals may easily occur under the effect of temperature, thus justifying 
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the investigation of the thermal stability of SNZh.The TGA curves for SNZh are shown in 

Figure 2. Two heating/ cooling cycles were recorded in an inert atmosphere (N2) at a rate of 1 

ºC min-1, between 30 ºC and 100 ºC. Along the first heating, it was possible to observe a mass 

loss event, whereas no changes were present in the second heating. This event started around 

45 oC and is completed by reaching 75 oC, with an associated mass loss of 4.1%, which agrees 

very well with the theoretical value of 4.6% related to the release of half a water molecule. In 

Figure 2, the TGA curve recorded up to 400 oC (5 ºC min-1) is also presented showing that 

SNZ started decomposing around 230 oC. The hypothesis of the SNZh dehydration during the 

first TGA event can be confirmed by considering the IR-spectra of the evolved gases (Figure 

2), where two well defined processes can be easily identified. The IR-spectra of the gases 

released at the first event exhibit several weak bands around 1700 cm-1 and 3500 cm-1, which 

clearly fingerprint the rotational-vibrational spectrum of water vapor. At the second event, it 

was possible to identify, at least, the release of ammonia, roto-vibrational bands around 943 

cm-1 and 3335 cm-1, water vapor, and carbon dioxide, confirming that SNZ decomposes at this 

temperature.  

 

Figure 2 –TGA of SNZh: (a) blue line is for the first heat processing whereas the black line is 

refers to the second heating; (b) TGA up to the degradation; (c) and (d) are the IR-spectra of 

the gases released during the thermal analysis. 

 

In Figure 3 DSC curves of SNZh recorded under different heating/cooling conditions 

are presented.  During the first heating at 5 ºC∙min-1, a wide endothermic peak is observed, 
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which is well resolved in two peaks at 1 ºC∙min-1. Considering the later curve, the first one 

(with onset at 70.3 ºC) can be associated with the release of water by SNZh, since it is directly 

correlated with the mass loss event recorded at approximately the same temperature in the 

TGA curve (Figure 2). The cooling process at 5 ºC∙min-1 is also shown in Figure 3, but no 

recrystallization is present in this process. Conversely, a very busy DSC curve is observed in 

the subsequent heating. Notice that since the TGA curve of the second heating shows no mass 

losses, all the events observed in the DSC must be related to structural transformations. Thus, 

on heating, the signature of a glass transition is observed around -10 oC, which is followed by 

an exothermic event (onset = 24.7 oC), showing that after cooling SNZ remains in an 

amorphous phase, becoming crystalline around room temperature. As the entire temperature 

treatment was performed under dry N2 atmosphere, the recrystallization of this sample can 

only lead to the anhydrous phase (SNZa). Crystalline SNZa exhibit another exothermic event 

(onset = 58.3 oC) which could be ascribed to a solid-solid transformation. Finally, a sharp 

endothermic peak is associated to the melting of SNZa (onset = 77.4 ºC). Successive 

fusion/recrystallization processes of the anhydrous form show almost no change in the 

characteristic temperatures of the described processes. It is important to point out that at low 

heating rates just one exothermic event is observed, suggesting that the solid form obtained 

after the recrystallization at 5 ºC.min-1 could be metastable and produced under non-

equilibrium conditions.     

 

 

 

Figure 3 – DSC cycles of SNZh: first heating (black line), second heating (blue line) and first 
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cooling (red line), at 5 ºC min-1 (Top) and 1 ºC min-1 (bottom) 

 

Burger & Ramberger have established some empirical rules that allow to estimate the 

relationship of thermodynamic stability of polymorphic forms [21]. In the context of DSC 

measurements, the transition heat rule states that the phase transition between two monotropic 

polymorphs should be exothermic. According to this rule, in the case of SNZa, the two 

crystalline forms could correspond to polymorphs monotropically related, since the 

transformation between them is associated with an exothermic event. Identifying the most 

stable form as polymorph I, it may be suggested that the exothermic event observed in the 

second heating is the monotropic transformation between polymorphs II and I.  

The proximity between the dehydration of SNZh and the melting of SNZa gives rise to 

conflictive interpretations of the thermal behavior of SZN. When SNZ was investigated at 

high heating rates, this processes was described just as melting, whereas at low rates it was 

proposed to be related to the melting points of two polymorphs [22]. However, the results 

reported here clearly show that, on the first heating and independently of the heating rate, 

SNZh transforms first into SNZa, which consequently melts.   

The observed thermal events were also monitored and characterized by hot-stage 

microscopy (HSM). This technique has been frequently used [23, 24] to register the solid state 

transformations ‘that a drug exhibits under thermal treatment. These observations can be 

correlated with the TGA and DSC curves, in order to provide a better understanding of the 

process. Thus, on heating, small bubbles of water started being released around 50 ºC (Figure 

4a), which are originated in the dehydration of SNZh, in good agreement with the data 

recorded by TGA/DSC. Another interesting information, obtained through HSM (Figure 4b), 

was that SNZh does not melt at dehydration, but modifies the crystalline habit before 

completing the melting process. These events can be associated with the two endothermic 

events present in the first DSC curve, as well as, the TGA mass loss determining the 

conversion of SNZh into SNZa. After melting, SNZ recrystallizes in an anhydrous phase, 

which is maintained by successive cycles of melting/crystallization (Figure 4c). However, 

during the heating of SNZa, a sudden change in the birefringence is observed around 53.5 oC, 

which can be ascribed to the solid-solid polymorphic transformation between forms II and I, 

previously proposed based on the DSC results. 
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Figure 4 – Photographs from Hot-Stage Microscopy for characterization of  secnidazole 

phase transitions at different temperatures, first heating: (a) 40.3 °C and (b) 77.1 °C, second 

heating (c) 35 °C and (d) 58.3°C 

 

The crystalline structure of the SNZh was confirmed by PXRD, agreeing very well 

with the one reported in the literature [3, 7, 25]. In order to obtain the PXRD patterns of the 

SNZa, polymorphs two different heating treatments were applied. Form I was produced by 

heating SNZh up to 70 oC, in order to induce the dehydration but avoiding the melting of 

SNZa. On the other hand, SNZ melted and recrystallized to produce Form II. Both thermal 

treatments were performed in vacuum to avoid the conversion of SNZa into SNZh. The 

PXRD patterns of the polymorphs are also presented in Figure 5. They could be clearly 

differentiated from SNZh, showing that SNZa is not an isostructural desolvate as could be 

inferred from previous reports [3, 7].  Even considering the possibility of a small preferred 

orientation in Form II, it can be distinguished from Form I by the splitting of the peaks around 

10.48o, 14.91o and 22.48o. In this way, PXRD also confirms the polymorphism of SNZa. It is 

also important to point out that the Form II to Form I conversion was not observed in the 

PXRD measurements. This apparent inconsistency with the DSC results could be related to 

the dynamics of the measurements, since DSC curves are recorded under a constant 

temperature increase, whereas the temperature is kept constant during long times. In the case 

of a monotropic transition, the heating strategy can have a strong impact on the observed 

transitions. In fact, during the first heating, the amorphization (melting) of the sample was 

determined, as expected, around 80 oC. On the other hand, the recrystallized sample melts 

around 60 oC during the second heating. This result suggests that a very slow heating rate 
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hindered the polymorphic transition, and the sample remains in Form II up to its melting point 

(~60 oC ), which is lower than that of Form I. 

 

Figure 5 – Comparison of the X-ray powder patterns of SNZh and the SNZa polymorphs. 

 

The previously discussed structural changes were also investigated using in situ 

Raman spectroscopy as a function of temperature [15]. In order to compare these 

measurements with the DSC results, two heating-cooling cycles were performed on the same 

sample under low humidity conditions that avoided the transformation of SNZa into SNZh. 

Figure 6 shows the Raman spectra of secnidazole as a function of temperature. The 

vibrational spectrum of this compound was previously reported [20, 25]. At room temperature, 

the Raman spectrum corresponds to the one of the hemihydrate form, which is characterized 

by a weak band at 3450 cm-1
 assigned to the water molecules. Thus, the hydrate to anhydrate 

transition can be identified by the disappearance of this band. Furthermore, little changes are 

observed in the fingerprint region, but this transition is clear in the low wavenumber region. 

There is a well-defined modification evident from the bands below 200 cm-1, which, 

according to Mishra et al. [20, 25], are related to vibrations of the molecular skeleton. The 

SNZa melting around 80 oC is characterized by the loss of the low wavenumber modes, as 

usually found in liquids and amorphous compounds. In addition, the remaining bands become 

broader reflecting the disordered state. On cooling, PXRD and DSC results have suggested 

that SZNa recrystallizes in Form II. However, along the second heating no significant 

variations in the Raman spectra above 200 cm-1 between room temperature and melting are 
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observed, but the low wavenumber region is again a key to fingerprint the second polymorph 

of SNZa through a peak at 75 cm-1 just observed in Form I [14, 18]. Since the spectral 

differences between the polymorphs are subtle, the temperature dependence of the Raman 

spectra along the three stages was analyzed using the multivariate curve resolution (MCR) 

chemometric method.  

 

Figure 6 – Temperature dependence of the Raman spectra of SNZ. 

 

MCR is a very useful methods which intends to recover the individual profiles of the 

chemical species from an unresolved set of spectra [19].  The low wavenumber region was 

chosen to develop the MCR model since it is very sensitive to structural changes [14, 18]. 

Figure 7 presents the loadings and scores of the MCR processing of the temperature 

dependence of the Raman spectra of SNZ considering the whole thermal process. The best 

model was obtained considering five components, which are plotted in Figure 7a, whereas the 

corresponding concentrations along the thermal treatment are shown in Figure 7b. MCR1 

could be associated to SNZh, since the main features of the room temperature spectrum can 

be identified in this component. As the temperature increases, around 50 oC MCR1 starts 

decreasing at the same time that MCR2 increases, in good agreement with the SNZh to SNZa 

(Form I) conversion. The behavior of these components shows that the dehydration is not a 

sudden process and both forms coexist within a temperature interval. MCR4 can be easily 

ascribed to the melted form and is observed, as expected, at 80 oC. SNZ recrystallizes on 

cooling, as it is characterized by the rise of MCR3 (Form II). The comparison of MCR2 and 

MCR3 confirms the differences between the Raman spectra of both polymorphs. A band 

observed at ~75 cm-1 in Form I is shifted down in Form II, whereas the bands around 110 and 

165 cm-1 are shifted towards higher wavenumbers. The MCR3 concentration remains stable 
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during the cooling and second heating up to ~65 oC, where a new component appears (MCR5). 

By comparing MCR5 with the others profiles, one may notice that it has the main features of 

MCR2 and MCR4, and could be considered a linear combination of those components. Thus, 

it can be suggested that around 65 oC, Form II melts but a small part of it recrystallizes into 

Form I, which is the most stable polymorph.  These results show that Raman spectroscopy in 

combination with MCR can successfully confirm the phase transition sequence proposed on 

the basis of DSC, TG, HSM and PXRD measurements.  
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Figure 7 – Multivariate curve resolution analysis of the temperature dependent Raman spectra 

of SNZ during heating and cooling between room temperature and 80 °C: (a) MCR  loadings 

and (b) temperature evolution of the corresponding scores.  

 

4. CONCLUSION 

The compounds of SNZh, SNZa I and SNZa II were characterized by Raman 
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spectroscopy, X-ray powder diffraction and thermal analysis. It was verified that SNZh 

undergoes a dehydration process around 60 ºC as confirmed by thermal analysis coupled to 

infrared spectroscopy. Our results support the existence of two anhydrous polymorphs of SNZ. 

Form I is obtained by dehydrating SNZh, while Form II appears on the recrystallizing after 

melting. Depending on the heating rate, Form II transforms into Form I around 60 oC or melts 

just above this temperature. These polymorphs should be related to be monotropic, with Form 

I the most stable one. In situ Raman spectroscopy measurements combined with multivariate 

curve regression provides a detailed description of the phase transformation of secnidazole.   
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7. Aplicação da Engenharia de Cristais no Benznidazol 

O material de partida, que inclui o benznidazol e todos os coformadores utilizados 

(Tabela 2), foram caracterizados por técnicas térmicas (TG/DSC), espectroscópicas (IR, 

Raman, UV) e difração de raios X de pó. A matéria-prima de BZN utilizada foi analisado 

diversas vezes e em diferentes equipamentos, sempre comparando com a medida inicial, 

literatura e padrão, todas as vezes que se iniciava um novo grupo de experimentos ou quando 

as medidas eram realizadas em laboratório visitante. 

Durante a triagem diferentes razões estequiométricas, solventes, combinações de 

solventes, variação de pH, temperatura, tempo e métodos de cristalização foram avaliados por 

serendipismo e verificados, se juntamente com o BZN, formava uma nova forma sólida por 

PDRX. Os resultados eram agrupados em difratogramas com predominância de mistura física 

(MF), difratogramas de nova fase sólida com processo incompleto, ou seja, apresentam picos 

que não pertencem ao IFA ou ao coformador, contudo picos principais de ambos ainda são 

presentes; e difratogramas com formação de cocristal. 

 

Tabela 2 – Coformadores utilizados na triagem de cocristais 

COFORMADORES 

Ácido salicílico Nitrato de tetrametilamônio Resorcinol Uréia 

Ácido oxálico Nitrato de tetrabutil amônio Quercetina Alfa-naftol 

Ácido succínico Acetato de tetrametilamônio 4-aminofenol Betaina 

Fenol Propilparabeno Piridoxina Sacarina 

Ácido málico Metilparabeno Secnidazol Ácido acético 

Ácido Bórico Ácido 5-nitroisofitálico Ácido cítrico Ácido adípico 

Ácido málico Ácido 5-aminoisofitálico Ácido clorídrico Cloreto de sódio 

Maltol Ácido 5-hidroxi-isofitálico Propilgalato Cloreto de potássio 

Vanilina Ácido 2,5-dihidroxibenzóico Ácido cumárico Ácido aspártico 

Hidroquinona Ácido acetilsalicílico Ácido tartárico Hidróxido de sódio 

Ácido vanílico Ácido glutâmico Ácido acotínico Nicotinamida 

3-hidroxibenzóico Ácido benzoíco Ácido ascórbico Carbonato de sódio 

4-hidroxibenzóico α-D-glucose Ácido fumárico Cafeína 

Ácido maléico Propilenoglicol Ácido bezóico Ácido malônico 

 

A primeira parte da triagem foi realizada por técnica de evaporação lenta. Cada 

um dos coformadores, em duplicata, foi pesado a massa correspondente para ficar na razão 



60 

 

 

estequiométrica de 1:1 com 25 mg de BZN, as amostras eram dissolvidas em até 3 mL de 

metanol, colocadas em ultrassom por 15 min com frasco fechado para garantir solubilização. 

Após observa-se uma solução límpida, uma amostra, parcialmente tampada, ficava exposta a 

temperatura ambiente e a outra, na mesma condição, era deixada evaporando dentro da 

geladeira. 

Ao surgirem cristais, estes eram coletados, triturados e analisados por PDRX. Dos 

coformadores apresentados na Tabela 2, apenas 11 mostraram algum tipo de mudança no 

difratograma. Foi realizada uma varredura mais detalhada nos coformadores selecionados, 

apresentados na Tabela 3. 

Tabela 3 – Cocristalizações da etapa 2 da triagem. 

Coformador Estequiometria Técnicas Condições Solventes 

Ácido salicílico 1:1; 2:1; 1:2 EL, SL, GD, 

DF 

TA e G Água, metanol, etanol, 

acetonitrila, etilacetato, 

álcool isopropílico, 2-

propanol, acetona, 

clorofórmio, 

dimetrilformamida, 

dioxano 

Ácido oxálico 1:1; 1:2; 2:1; 

1:3; 1:4; 1:8 

EL, SL, GD, 

DF, SB 

TA e G Água, acetona, etanol, 

DMSO, metanol, 

acetato de etila, 2-

propanol, DMF 

Ácido 

succínico 

1:1 EL, SL, GD TA e G Água, acetona, etanol, 

acetonitrila, metanol 

Ácido maléico 1:1 EL, SL, GD TA e G Água, acetona, etanol, 

acetonitrila, metanol 

Ácido bórico 1:1 EL, SL TA e G Água, etanol, 

isopropílico, acetona, 

acetonitrila 

Ácido gálico 1:1 EL, SL, GD TA e G Etanol, isopropílico, 

acetona, acetonitrila 

Ácido vanílico 1:1; 2:1 EL TA Água, etanol, metanol 

isopropílico, acetona, 

acetonitrila 

Fenol 1:1 EL, SL, GD TA e G GD (sem solvente e 
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acetonitrila) 

SL e EL: acetona, 

acetonitrila, isopropílico 

e metanol 

Maltol 1:1 EL TA Etanol, acetona, 

acetonitrila,  

Vanilina 1:1 EL TA Água, etanol, metanol, 

acetona, acetonitrila 

Hidroquinona 1:1 EL, GD TA Etanol, acetona, 

acetonitrila, 

Legenda: EL, evaporação lenta, SL, slurry; GD, ativação mecanoquímica; DF, difusão de 

solventes; TA, temperatura ambiente; e G, geladeira. Razão estequiométrica, na esquerda, IFA 

e na direita, coformador. 

 Mesmo realizando uma busca intensa, alguns coformadores, apresentavam diferenças 

que indicavam a formação de um novo estado sólido, mas nunca em pureza ou qualidade 

suficiente para dar prosseguimento com o processo de cocristalização, contudo três deles, 

contribuíram com resultados que serão apresentados detalhadamente nas próximas seções. 

7.1. Benznidazol – Ácido oxálico 

O ácido oxálico (OXA), Figura 13, utilizado foi adquirido da Sigma-Aldrich. Sua 

fórmula química é C2H2O4 e peso molecular, 90.03 g‧mol-1, tem cor branca e pode estar na 

aparência de pó ou cristal. Dentre suas características básicas conhecidas, temos o ponto de 

fusão de 189,5 ⁰C e solubilidade em água de 108 g‧L-1 a 25 ⁰C. 

                    

Figura 13 – Estrutura química do ácido oxálico. 

 

O BZN possui regiões aceptoras, nitrogênio do anel imidazol e o grupamento 

nitro, que viabilizam a ligação de mais de uma molécula de OXA, por isso foi verificado a 

possibilidade de surgimento de cocristal em estequiometrias diferentes de 1:1. A porção amida 
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do BZN liga-se preferencialmente a outra molécula de BZN, formando uma cadeia infinita. O 

ácido oxálico é capaz de formal sal, doando prótons, como também cocristais, tanto com uma 

ligação intermolecular como dímeros (Fischer, Scholz, Batzdorf, Wilkeab, & Emmerling, 

2015; Olenik, Smolka, Boese, & Sustmann, 2003; Sanphui, Tothadi, Ganguly, & Desiraju, 

2013). 

Dentre as várias tentativas se percebeu que não houve a interação completa entre 

IFA e coformador, apesar de existirem indícios de mudança na rede cristalina a partir dos 

PDRX comparado, para exemplificar, na Figura 14 são apresentados os padrões de difração 

de três amostras, são elas:  

 BZNOXA_ACNACE_EL, preparada com 25 mg de BZN, 8,6 mg de OXA, 

solubilizados por 15 min em ultrassom em solução de 1 mL de acetonitrila (ACN) e 1 mL 

de acetona (ACE) e deixado em EL. 

 BZNOXA_ACN_GD, preparada com 30 mg de BZN e 10,35 mg de OXA, em gral e 

pistilo, por moagem manual, com adição de porções de 25 µL de ACN por 15 minutos.  

 BZNOXA_EtOH_EL, preparada com 25 mg de BZN e 17,2 mg de OXA, resultado na 

razão estequiométrica de 1:2, solubilizados por 15 min em ultrassom em solução de 2 mL 

de etanol (EtOH) e deixado em EL. 

O material resultante foi analisado por PDRX (Figura 14), a amostra 

BZNOXA_ACN foi analisada por IR (Figura 15) para verificar os possíveis deslocamentos e 

dar suporte na constatação de formação de nova fase sólida e TG (Figura 16). 

Na figura é possível verificar que ainda há presença de impurezas de BZN e OXA 

na amostra, que foram tentadas minimizar com mais moagem e evaporação lenta, contudo o 

padrão se mantém e que a amostra, apesar de cristalina, apresenta poucos picos definidos, o 

que talvez reflita na sua capacidade de difração, inviabilizando a coleta de dados por 

difratômetro de monocristal. 
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Figura 14 – Difratograma comparativo do BZN, OXA, BZNOXA preparados por evaporação 

lenta (EL) com diferentes solventes e em duas razões estequiométricas e por ativação 

mecanoquímica (GD). 

 

 

Figura 15 – Espectro no infravermelho do Benznidazol (BZN), ácido oxálico e amostra de 

BZN OXA preparada por ativação mecanoquímica com ACN. 
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O espectro infravermelho evidencia claramente a existência de diferenças 

estruturais que indicam a formação de uma nova forma sólida. A região entre 3300 e 3000  

cm-1 apresenta mudanças que envolvem a amida primária, com estiramentos NH que se 

encontram deslocados e menos intensos, indicando interação no heterossínton amida—ácido 

carboxílico. Assim, como na região de estiramento da carbonila da amida, 1690-1630 cm-1, na 

qual ocorre um deslocamento para energia mais baixa no cocristal em relação ao BZN. 

 

 

Como não temos a composição do cristal definida não é possível definir qual seria 

a porção em decomposição ou evaporação nos passos iniciais do TG, o último já compreende 

a decomposição tanto do IFA quanto do coformador. Talvez a diferença de tamanho entre as 

moléculas não esteja favorecendo a formação do cristal. Outros estudos precisam ser 

realizados acerca desse possível cocristal. 

7.2. Cocristal hidratado Benznidazol – Fenol 

O fenol (PHE) é formado por um anel benzeno ligado a uma hidroxila (Figura 17), 

ou seja, a hidroxila está conjugada a carbono insaturado, diferentemente do álcool, o que 

possibilita ressonância e confere caráter mais ácido. A matéria-prima foi adquirida da Sigma-

Aldrich. Sua fórmula química é C6H5OH e peso molecular, 94,11 g/mol, se apresenta como 

cristais incolores em temperaturas abaixo de 35 ⁰C. Visto que seu ponto de fusão é 40,89 ⁰C e 

Figura 16 – Curva TG do cocristal BZNOXA 
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solubilidade em água de 50 mg g‧mL-1 a 25 ⁰C. Como se apresenta sólido em temperatura 

ambiente é permitido seu uso para formação de cocristais. 

                     

Figura 17 – Estrutura química do fenol. 

  

 Coformadores fenólicos podem ser tão efetivos na formação de cocristais e na 

otimização das propriedades destes, quanto os ácidos carboxílicos, mesmo que a regra do 

pKa/pKb, que revela o melhor doador, seja favorável ao grupamento COOH. Vários artigos 

apresentam o fenol ou derivados dele como coformadores, incluindo com a formação de 

síntons O‒H‧‧‧N, assim como a idealizada para o BZN (Bolla, Sanphui, & Nangia, 2013; 

Naga Kiran Duggirala et al., 2015; Nanubolu & Ravikumar, 2017; Srinu Tothadi & Desiraju, 

2012). 

Das técnicas de cristalização avaliadas a mais prática e com resultados efetivos foi 

a ativação mecanoquímica sem adição do solvente, com estequiometria 1:1, foram utilizados 

50 mg de BZN e 18 mg PHE em moagem manual por 15 min, a mesma amostra foi preparada 

em dias alternados para confirmar a reprodutibilidade. Contudo o padrão de difração também 

foi alcançado por Slurry, nessa técnica foram pesados 30mg de BZN e 10,8 mg de PHE, e 

deixados em agitação contante em 3 ml de água por 24 horas e frasco hermeticamente fechado. 

Após o período planejado a amostra foi filtrada, deixada secar ao ar e analisada.  

Os difratogramas de raios X por pó, Figura 18, apresentam nitidamente a 

formação de uma nova forma sólida com dados suficiente para ter a estrutura cristalina 

resolvida por pó através do software DASH, e assim, foi identificado o primeiro cocristal de 

BZN, trata-se de um hidrato, que possui uma estrutura ortorrômbica com os seguintes 

parâmetros de rede: a = 29,3356 Å, b = 8,5343 Å, c = 7,0992 Å, volume de 1777,35 Å3, 

pertencendo ao grupo espacial Pc21b e com 4 moléculas na cela unitária (Figura 19). 
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Figura 18 – Difratograma do Benznidazol (BZN), fenol (PHE), cocristal obtido por ativação 

mecanoquímica (BZNPHE GD), cocristal obtido por slurry (BZNPHE SL), calculado da 

estrutura cristalina resolvida por DASH. 

           

Figura 19 – Estrutura cristalina do cocristal BZNPHE 

 

Ainda considerando que a estrutura cristalina foi resolvida de uma medida de pó, 

a qualidade do resultado é limitada pela metodologia, porém podemos observar que a mesma 

segue padrões diferentes do esperado, pois não apresenta a ligação amida-amida entre as 

moléculas de BZN. Nesta estrutura o BZN possui uma ligação intramolecular fraca entre o 

nitrogênio da amida e o grupo nitro (N‒O‧‧‧N), com distância de 3,050 Å e uma 

intermolecular entre o oxigênio da amida de um BZN e o nitrogênio do anel imidazol de outro 

BZN, C‒O‧‧‧N, e a distância entre eles é de 2,504 Å. A estrutura é um hidrato, na qual uma 

molécula de água está ligada a duas moléculas de fenol, por ligações O‒H‧‧‧O (2,541 Å). 



67 

 

 

A espectroscopia no IR confirma o cocristal sugerido por DASH, uma vez que o 

estiramento simétrico do NH da amida primária desaparece e surge um pico no cocristal em 

1688 cm-1 indicado a ligação de hidrogênio no nitrogênio do imidazol (C=N) e as mudanças 

que envolvem as deformações do grupo NO2, como a mudança do dubleto que se localiza na 

região de 1560 a 1510 cm-1 e as mudanças de intensidade de 1370 a 1330 cm-1. 

              

 

 

 

Figura 21 – Curva TG do cocristal hidrato de BZNPHE. 

 

Com o intuito de caracterizar este cocristal por termogavimetria, 2,5mg da 

amostra foram inseridos em um cadinho de alumínio e medidos no TG que, primeiramente, 

Figura 20 – Espectros IR do BZN, PHE e seu cocristal. 
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mede-se com cadinho amostra e padrão vazios, a análise foi feita de 30 a 300 ⁰C, na taxa de 

aquecimento de 5 K‧min-1 e constatando que a evaporação do fenol, juntamente com a água, 

se iniciou 10 ⁰C depois do ponto de fusão do fenol puro, a perda de massa real de fenol da 

amostra (25,25%) foi próxima do valor calculado (30,1%) e decomposição iniciou em, 

aproximadamente, 220 ⁰C, conforme pode ser verificado na Figura 21. 

7.3. Cocristais Benznidazol - Ácido salicílico  

O ácido salicílico (SAL) foi um dos primeiros antipiréticos e analgésicos 

descobertos, a estrutura química está apresentada na Figura 22. Sua fórmula molecular é 

C7H6O3 e o peso 138,12 g‧mol-1, encontra-se na forma de cristais ou pó branco e também foi 

adquirido da Sigma Aldrich. Vários cocristais são descritos tendo o SAL como coformador, 

inclusive gerando cocristais polimórficos. 

                         

Figura 22 – Estrutura química do Ácido salicílico 

 

Com este coformador, várias técnicas de cristalização foram realizadas na 

tentativa de se obter um bom cristal, pois por difração de raios X geralmente se constatava a 

formação de uma nova forma sólida com estequiometria de 1:1. Utilizando a técnica de 

ativação mecanoquímica assistida por solvente, foi realizado varredura com diversos 

solventes, são eles: água, água com metanol (1:2), metanol, etanol, acetonitrila, acetona, 

acetato de etila, diclobenzeno, dioxano e clorofórmio. Os experimentos eram realizados com 

25 mg de BZN e 13,2 mg de SAL por moagem manual durante 15 minutos, adicionando-se 

entre 5 e 8 porções de 20 µL do solvente. 

Os difratogramas se distribuíam entre dois padrões de apresentação que 

associados aos resultados de difração de monocristal foram categorizados em 2 grupos: um 

cocristal de BZNSAL e vários solvatos isomórficos do mesmo. 
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7.3.1. Solvatos isomórficos do BZNSAL 

Solvatos são adutos sólidos no qual as moléculas do solvente de cristalização são 

incorporadas na rede cristalina, é comum nomear componente principal de hospedeiro e o 

solvente de hóspede. Os solventes podem existir como preenchimento espacial da molécula 

ou podem interagir através de ligações de hidrogênio intermoleculares e assim, se tornarem 

essenciais a rede cristalina. 

Os cocristais BZNSAL apresentados nesta seção são solvatos e isomórficos e 

possuem como hóspede acetonitrila (ACN), metanol (MeOH), diclorobenzeno (DCB) e com a 

mistura água: metanol (1:2) (WM). A ocorrência de cocristal isomórfico capaz de hospedar 

quatro diferentes solventes sugere que o motif do empacotamento é robusto e capaz de 

albergar diferentes molécula. Na Figura 23 é possível comparar o difratograma das amostras e 

verificar que mesmo sendo produzido com diferentes solventes o padrão de difração é comum 

entre elas, assim como entre os difratogramas calculados dos cristais que tiveram sua cela 

unitária determinada, evidenciando que existe uma similaridade adequada entre o material 

experimental e o difratograma calculado, por tanto se tratam dos respectivos solvatos.    
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Figura 23 – Difratogramas experimentais, amostras produzidas por ativação mecanoquímica e 

os respectivos solventes; difratogramas calculados a partir das celas unitárias determinadas; e 

comparativo entre experimental, calculado, BZN e SAL. 

 

 Na difração de monocristal foi possível determinar a estrutura cristalina dos solvatos 

de ACN, DCB e WM (Figura 24 a, b e c, respectivamente), e constatar que estes pertencem ao 

grupo espacial P21/n. A unidade assimétrica é formada por uma molécula de BZN, uma de 

SAL e uma do solvente. A estrutura que envolve o hóspede é formada por camadas lineares 

alternadas de BNZ e colunas alternadas de SAL (Figura 24d). As moléculas de BZN crescem 

no eixo b unidas pela já esperada ligação intermolecular amida-amida (N‒H‧‧‧O) e no eixo a 

formam dímero entre carbono do anel benzênico e o oxigênio do grupo nitro (C‒H‧‧‧O), 

conforme mostrado na Figura 24c. 

 

 

 

A estrutura do solvato com DCB está com baixa precisão, pois os dados obtidos foram 

Figura 24 – a) Solvato com acetonitrina; b) solvato com diclobenzeno; c) solvato com 

metanol; d) dímero formado pelo BZN e e) representação do canal ocupado por solvente. 
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pobres, contudo é claramente isomorfo com as demais estruturas, conforme observado pelos 

dados de PDRX e pelos dados cristalográficos. 

 

Tabela 4 – Dados cristalográficos dos solvatos isomórficos. 

 BZNSAL-ACN BZNSAL-DCB BZNSAL-WM 

Sistema cristalino monoclínico monoclínico monoclínico 

Grupo espacial 

 

P21/n P21/n P21/n 

a /Å 13.2987 (3) 13.3542 (9) 13.3073 (6) 

b /Å 4.76550 (10) 4.7650 (3) 4.7663 (2) 

c /Å 32.1737 (8) 32.064 (2) 32.1968 (14) 

β / ° 97.2230 (10) 97.139 (4) 97.768 (3) 

Volume (Å3) 2022,83 (8) 2024.5 2023.39 (15) 

Z, Z’ 4,1 4,1 4,1 

R (%) 0.043 0.1657 0.0888 

 

O heterosínton supramolecular O1'-H1 '··· N3, formado entre hidroxila de SAL e 

o imidazol de BZN, a N1-H1···O1, representando a ligação N da amida e C=O da amida de 

BZN vizinhos formando cadeia infinita e a ligação intramolecular C9-H9B···O2, referente ao 

C-H antecessor do anel imidazol e o O do grupo NO2; estão presentes nos isomorfos, com 

apenas uma pequena variação na distância de ligação de hidrogênio entre as formas (Tabela 5). 

Uma vez que o cocristal foi formado entre BZN e SAL diferenças espectrais 

também são observadas, alguns picos são semelhantes aos percursores puros, o que já é 

esperado, pois apesar de ter grupos funcionais envolvidos nas interações, a estrutura base do 

BZN e SAL é preservada. Destacam-se as seguintes mudanças na Figura 25: deslocamento da 

banda referente ao estiramento simétrico do NH da amida primária para 3289 cm-1 (3268 cm-1 

- BZN), vibração do tipo estiramento do CH do anel do grupo imidazólico também é 

deslocada para números de onda maiores, 3144 e 3123 cm-1 (3129 e 3113 cm-1 –BZN), além 

da nítida mudança por deformação axial de C=O do ácido carboxílico que desloca para 1655 

cm-1. 
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Tabela 5 – Distância das ligações de hidrogênio. 

 INTERAÇÕES D…H(Å) D...A(Å) H...A(Å) D-H...A(º) 

BZNSAL-ACN 

N1-H1···O1 0,88 2.05 2.899 (2) 163 

O1’-H1’···N3 0,84 1.87 2.706 (2) 176 

C9-H9B···O2 0,99 2,42 2.796 (3) 102 

BZNSAL-DCB 

N1-H1···O1 0.88 2.051 2.905 (12) 163.0 

O1’-H1’···N3 0.88 1.839 2.714 (12) 172.7 

C9-H9B···O2 0.99 2.416 2.794 (14) 101.9 

C12-H12···O3’ 0.99 2.416 2.794 (14) 101.9 

BZNSAL-WM 

N1-H1···O1 0.88 2.046 2.899 (2) 163.1 (2) 

O1’-H1’···N3 0.84 1.859 2.698 (2) 176.4 (1) 

C9-H9A···O2 0.99 2.426 2.800 (2) 101.6 (1) 

C12-H12···O3’ 0.95 2.464 2.294 (2) 145.9 (1) 

 

 

 

Figura 25 – Espectro IR do SAL, BZN e cocristal BZN:SAL produzido com ACN. 
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7.3.2. Cocristal BZNSAL 

Durante os experimentos de ativação mecanoquímica assistida por solvente 

realizados para fazer varredura em busca de solvatos e ou polimorfos do cocristal de 

BZNSAL se definiu um outro grupo de solventes que conduziam ao mesmo padrão de 

difração de PDRX que o difratograma calculado obtido do cocristal de BZNSAL que não 

apresentava solvente, intitulado de cocristal BZNSAL polimorfo gama, uma vez que nas 

tentativas de obter cristal de qualidade foram identificados por difração de monocristal, três 

polimorfos de BZNSAL, o alfa, beta e gama, que serão detalhados na seção 7.3.4. Aqui será 

descrito formas de obtenção do cocristal presente na Figura 26. 

Os solventes que originam o polimorfo gama do cocristal BZNSAL são: dioxano, 

clorofórmio, acetona e etanol. Na Figura 27 temos a comparação dos difratogramas calculado 

do cocristal polimorfo gama, BZN, SAL e experimentais obtidos por moagem manual com 50 

mg de BZN e 26,5 mg de SAL e aproximadamente 1 mL de cada solvente distribuído em 

porções de 25 µL durante os 15 minutos de processo. As amostras obtidas com clorofórmio e 

etanol são as visualmente mais puras, ainda é percebido a existência de rastro de BZN e SAL 

nas amostras produzidas com DIO e ACE. 

Através da espectroscopia de IR observamos que o grupo não solvatado é quase 

integralmente superponível (Figura 28a), tal comportamento é esperado, uma vez que o 

solvente somente age como facilitador da formação das ligações de hidrogênio, contudo não 

faz parte da estrutura cristalina. A principal observação é que o espectro de IR do BZN, do 

SAL e do cocristal são diferentes, o que reitera a formação de uma nova forma sólida. O 

cocristal apresenta as diferenças na região de 3000 e 2800 cm-1 no espectro da Figura 28b, 

esses modos são gerados pelo estiramento do C-H do benzil, pois em C5 há uma ligação com 

a hidroxila do SAL. Na Figura 28c podemos ver mudanças nos modos do grupo nitro (1580-

1530 cm-1) e (1340-1380 cm-1) e na Figura 28d o surgimento de uma banda no cocristal em 

931 cm-1. 
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Figura 26 – Unidade assimétrica do cocristal γ-BZNSAL 
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Figura 27 – Resultados a partir de PDRX das possíveis formas de obtenção do cocristal 

BZN:SAL, visualizados juntamente com o difratograma do BZN e SAL puros e do cocristal 

BZN:SAL gama. 
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Figura 28 – Espectros IR das amostras cocristal não solvatado (azul), BZN (verde) e SAL 

(laranja). 

 

Através dos resultados de DSC presentes na Figura 29, confirmamos o ponto de 

fusão do SAL em 168 oC, do BZN em 189 oC e do cocristal BZNSAL gama em 152 oC, a 

diminuição do ponto de fusão em relação ás matérias-primas puras é um indício que esse 

cocristal terá maior solubilidade. 
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Figura 29 – Análise térmica por DSC da amostra representativa de cocristal polimorfo gama, 

(endotérmicas- para baixo). 
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7.3.3. Comparação entre solvato BZNSAL e cocristal BZNSAL. 

Adiantando uma das etapas do estudo de pré-formulação de um possível novo IFA, 

avaliamos o grau de solvatação e dessolvatação dos cocristais, pois as consequências de tais 

transições é determinante nas propriedades físico-químicas de um produto farmacêutico e esta 

conversão pode ocorrer durante o processamento das formulações. Em geral, o processo de 

dessolvatação inclui duas etapas: perda de uma molécula convidada e alteração da estrutura 

cristalina. O material dessolvatado pode existir na mesma estrutura cristalina (dessolvato 

isomórfico), anidro (estrutura cristalina diferente) ou como um estado amorfo (Zhang, Lu, Dai, 

& Mei, 2014). As transições foram realizadas de acordo com a Figura 30. 

 

 

O processo de dessolvatação foi aplicado na amostra do solvato que possui 

metanol na sua cavidade, previamente caracterizada, e foi realizado por aquecimento 

isotérmico de 140 ⁰C durante 5 minutos no equipamento de TG, seguido por análise de PDRX 

para avaliar a estrutura após aquecimento. Já a solvatação foi testada por dois métodos: 

ativação mecanoquímica assistida por metanol e slurry com água por 24h. A amostra utilizada 

para solvatar foi o cocristal produzido com clorofórmio, conforme detalhado anteriormente. 

Conforme observado nos difratogramas da Figura 31, o aquecimento é capaz de 

retirar o solvente da estrutura e a estrutura do solvato muda para o cocristal γ-BZNSAL. 

Figura 30 – Esquema de avaliação de transformação entre os cocristais. 
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Figura 31 – Processo de transformação entre as estruturas do cocristal 

 

Apesar de apresentados nas seções anteriores o espectro IR dos dois cocristais 

serão apresentados na Figura 32 para salientar que são cocristais com diferenças estruturais e 

entre suas ligações de hidrogênio. 

 

 

 

Fazendo a comparação das análises térmicas dos cocristais (Figura 33) podemos 

observar que no cocristais solvatados existe uma primeira etapa endotérmica no DSC 

referente a dessolvatação e que o segundo evento endotérmico também acontece antes para 

Figura 32 – Espectro IR do cocristal BZNSAL gama e cocristal BZNSAL solvato.  
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estes cocristais. Verificando esses gráficos conjuntamente, é possível associar a primeira perda 

de massa do TG à sublimação do ácido salicílico e atribuí-la ao evento endotérmico de 

maiores energias, esse fato foi confirmado através da análise de TG/DSC acoplado a IR que 

mediu o gás liberado e por espectroscopia foi confirmado que se tratava de SAL. Considera-se 

que a saída do solvente desestabilize o cocristal solvatado e por isso, o SAL sublime em 

temperaturas inferiores. Assim, consideramos que a sutil diferença de perda de massa nos 

solvatos, em relação ao cocristal BZNSAL, esteja relacionada a saída do solvente.  

 

 

 

 

 

7.3.4. Polimorfismo do cocristal BZNSAL 

Assim como sais e cocristais, os cocristais polimórficos são atrativos como nova 

forma sólida para o desenvolvimento de novos produtos farmacêuticos, pois os polimorfos 

oferecem opções adicionais para alterar propriedades, aumentar a proteção de patentes, e 

melhorar as formulações comercializadas (Wouters & Quéré, 2012). 

Ainda na triagem pela melhor forma de produzir o cristal foi observado por 

difração de monocristais a formação de polimorfos do cocristal BZNSAL, mas como é 

conhecido da literatura nem sempre um polimorfo é facilmente reprodutível (Stahly, 2007).  

Então foi associando técnicas de cocristalização que obtivemos três polimorfos de um 

cocristal em quantidades que não permitiam a caracterização completa, mas em quantidades 

Figura 33 – Análise térmica por DSC e TG do cocristal solvatado BZNSAL e do cocristal 

BZNSAL (gama) 
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suficientes para a determinação de suas estruturas cristalinas. Estes resultados foram 

compilados no trabalho Trimorphism in a cocrystal involving the anti-tripanosoma cruzi drug 

benzinidazole que é apresentado na continuação.  
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7.3.5. Artigo: Trimorphism in a cocrystal involving the anti-tripanosoma cruzi drug 

benznidazole 
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Teodorio Vidal1, Michael John Zawortko3, Alejandro Pedro Ayala4* 

1 Department of Pharmacy. Federal University of Ceará. Fortaleza – Ceará – Brazil. 

2 Departament of Chemistry, Wrocław University of Technology, Smoluchowskiego – 
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3 Department of Chemical and Environmental Science. University of Limerick. Limerick – 
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ABSTRACT 

In this work we present and analyze the crystalline structures of a trimorphic cocrystal 

containing Benznidazole (BZN) and Salicylic acid (SAL). The polymorphs were elucidated 

by single crystal X-ray diffraction with CuKα radiation and named as α-BZNSAL, β-

BZNSAL and γ-BZNSAL, in order of discovery. The α and β forms crystallize in 

orthorhombic space groups and γ crystallizes in a monoclinic space group. While many of the 

same supramolecular synthons are present in all three forms, this trimorphic cocrystal exhibits 

conformational and packing polymorphism. 

 

1. INTRODUCTION 

 

Pharmaceutical cocrystals have proven to be an efficient method to optimize 

physicochemical properties of a drug and to generate new solid forms. They typically contain 

one or more active pharmaceutical ingredients (API) and at least one pharmaceutically 

acceptable agent (or coformer) in a stoichiometric ratio. The components can interact via 

hydrogen bonds and yield a crystalline solid which can be patented as a novel drug substance. 

(1, 2) 

As pharmaceutical cocrystals are potentially valuable intellectual property (IP), 

extensive work of identification and characterization is essential and required from a 

regulatory point of view. This characterization distinguishes cocrystals of the same API and 

further considers the supramolecular arrangements of each API-coformer pair, noting that 
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cocrystals can be polymorphic (3, 4). Thus far only a few systematic studies have been 

dedicated to investigating polymorphism in cocrystals this phenomenon (3-5). Aitipamula et 

al. (3)  and Duggirala et al. (5) have conclude that polymorphism in cocrystals is a result of 

serendipity even that there is an akin percentage of polymorphs in crystals that contain multi- 

or single- component solids. Thus, a recent survey in the CSD database shows that the 

polymorphism incidence in single component forms (37 + 1%) is equivalent to the one of 

cocrystals (36 + 4%). These results refer to dimorphic systems, whereas cases of trimorphic 

systems are rare (3, 5-7). In addition, it is recognized that polymorph screening methods are 

more difficult to apply to cocrystals than single component solids, because the incongruity 

between API and coformer solubility can lead to mixtures of crystal types and consequently 

reduce the number of methods capable of characterizing them. (5, 8) 

In a review paper on polymorphic cocrystals (3), dimorphs were classified into 

different classes: synthon polymorphism, conformational polymorphism, packing 

polymorphism and tautomeric polymorphism. These classes are not exclusive and a given 

system could present, to some extent, a coexistence of more than one of them.  

In synthon polymorphism, the supramolecular synthons structures defining the 

crystal lattice vary between crystal forms. It is a less common case, because to be suitable to 

exhibit this kind of polymorphism, molecules should have several bonding sites capable to 

give rise to the supramolecular packing characteristic of a cocrystal (8-10).  

Conformational polymorphism is the most common.  The key feature to distinguish 

them from all other classes arises in the flexibility of the constituent molecules (3, 4, 9). With 

conformational polymorphs, the bond angles within the molecules will vary, resulting in 

configurations that will not overlay if the molecules are stacked one on top of the other. 

Zaworotko and coworkers (2010) have corroborated that 92% of cocrystals polymorphs were 

result of conformational flexibility and/or structural changes in the overall packing. (11, 12) 

Packing polymorphs differ in the three-dimensional crystal packing, this kind is more 

evident in the case of rigid molecules or molecules with little conformational flexibility. The 

fourth polymorphic cocrystal class is defined as tautomeric polymorphs. Tautomeric forms are 

generally hard to detect, in consequence this kind of polymorphism is rarely described in the 

cocrystals literature. However, when the different crystal structures are associated to different 

tautomers, the system can be addressed as exhibiting tautomeric polymorphism. Note that this 

group could be restricted to isomers that interconvert in solution or in the melt, because in 

these cases they are considered the same chemical compound. (13-16) 

The polymorphic forms of Benzinidazole was described by Honorato et al. (2014) 
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and were obtained after crystallization from the melt. Benzinidazole, Figure 1, is 

nitroheterocyclic derivative used as first-line treatment for Chagas desease (CD), even though 

it has low solubility, considerable toxicity and many serious side effects (17). These 

conditions motivated research in many areas targeting the solubility optimization of BZN 

using new formulation strategies (18). 

The main therapeutic use of Benznidazole is in the treatment of Chagas disease (CD) 

or American trypanosomiasis, which belongs to the group of 17 diseases classified as Tropical 

Neglected Diseases by the World Health Organization. It was estimate that more than 7 

million people in the world are infected with Trypanosoma cruzi, the parasite that causes CD 

(19). It is an endemic situation in Latin America, however, due to immigration the disease has 

reached North America, Europe, Japan, New Zealand and Australia (19-21). 

Only two drugs have been available to act against T. cruzi in the last 40 years, which 

are benznidazole, BZN, (LAFEPE and Abarax / ELEA) and nifurtimox (LAMPIT / Bayer). 

Comparing both, BZN causes less severe side effects. CD has two clinical phases, the acute 

phase, in which the BZN is effective and the chronic phase, the response to treatment is much 

lower and the adverse effects are more frequent. At this stage approximately 40% of patients 

will develop potentially lethal conditions, such as cardiomyopathy and digestive or 

cardiodigestive symptoms (17, 22, 23).  

Several approaches have been applied to address the low solubility of BZN, as 

micronisation by solvent change precipitation and inclusion complexes with cyclodextrins, 

but up to date, cocrystals of BZN have not been reported in the literature. In this work we 

describe a rare case of a trimorphic cocrystal of BZN with salicylic acid (SAL). The chemical 

structures of BZN and SAL are present in Figure 1. This system exhibits a variety of 

intermolecular interactions which are discussed herein with reference to the different classes 

of polymorphism exhibited by the three polymorphic forms. 

 

Figure 1: Benznidazole (left) and Salicylic acid (right) 

 



83 

 

 

 

2. MATERIALS AND METHODS 

 

2.1 Materials  

Benznidazole was kindly donated by Laboratório Farmacêutico do Estado de 

Pernambuco (LAFEPE), the salicylic acid was purchased from Sigma-Aldrich and all the 

solvents were acquired from Sigma-Aldrich and used without further purification. Calculated 

powder X-ray diffractogram generated from the previously reported room temperature 

crystalline structure of BZN(24) matched that of the as received sample.  

 

2.2 Solution Growth of Single Crystals 

α-BZNSAL was produced by grinding equimolecular quantities of BZN (0.260 g) 

and SAL (0.138 g) with 0,5 mL of acetonitrile and then dissolving in 4 mL ethyl acetate at 80 

oC, stirring for 60 min then reducing to room temperature for 30 minutes. Crystals were 

obtained after the solvent evaporation of this solution. Polymorph β-BZNSAL was 

occasionally obtained after dissolving the raw materials in 3 mL chloroform and acetonitrile, 

ratio 1:1, at 65 oC. The solution was left at 65 oC to evaporate until volume reduced and 

crystals appear. The quality of the crystals was improved by grinding the sample and 

recrystallizing from chloroform. Polymorph γ-BZNSAL was obtained by evaporation of a 

chloroform solution of α-BZNSAL previously ground with chloroform.  

 

 

2.3. X-ray Powder Diffraction (XPRD) 

X-ray powder patterns were obtained using a PANalytical EMPYREAN 

diffractometer system using Bragg-Brentano geometry and an incident beam of Cu Kα 

radiation (λ = 1.5418 Å). Room temperature scans were performed on a spinning silicon 

sample holder. The voltage and electric current applied were 40 kV and 40 mA, respectively. 

The opening slit used for the incident beam on the sample was 0.6 mm. The patterns were 

recorded in the 2θ range from 5° to 40° in continuous scan mode, with a rate of 2 deg min-1.  

 

2.4. Single Crystal X–ray Structure Determination 

The X–ray diffraction data collection (ϕ scans and ω scans with κ offsets) were 

performed on a Bruker-AXS SMART-APEXII-CCD diffractometer using graphite–

monochromated CuKα radiation (1.54178 Å).  Intensity data were collected at 100K. The 
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software Saint v8.34A (25) was applied for acquisition, indexing, integration, and scaling of 

Bragg reflections. The final cell parameters were obtained using all reflections. No absorption 

correction was applied.  The structure was solved Using Olex2 (26), with the ShelXT (27) 

structure solution program using Direct Methods and refined with the ShelXL (28) refinement 

package using Least Squares minimization. 

Hydrogen atoms were stereochemically positioned and refined with fixed individual 

displacement parameters [Uiso(H) = 1.2Ueq or 1.5Ueq] according to the riding model (C–H 

bond lengths of 0.97 Å and 0.96 Å, for methylene and methyl groups, respectively), except 

for the O-H ones, which were located on the difference Fourier maps and refinement of their 

positions with fixed isotropic thermal parameters was performed (Uiso(H) = 1.5Ueq(O)).  

The programs MERCURY (version 3.7) (29) and ORTEP–3 (30) were used to prepare the 

crystallographic information file (CIF) and artwork representations for publication. The CIFs 

of the polymorphs of BZNSAL structure was deposited with the Cambridge Structural 

Database under the code 1563944 (alpha), 1563945 (beta) and 1563946 (gamma). 

 

 

3. RESULTS AND DISCUSSION 

Three polymorphs of the BZN-SAL cocrystal were obtained and their corresponding 

crystalline structures determined. These polymorphs are hereafter referred to as α-, β- and γ-

BZNSAL. Crystals of α and γ forms were colorless, whereas β could be clearly identified as 

yellowish crystals. α-BZNSAL crystallizes in an orthorhombic non-centrosymmetric space 

group, Pna21, with cell parameters a = 13.1939(3) Å; b = 4.7554(1) Å; c= 30.2180(7) Å (Z=4). 

The crystalline structure of β-BZNSAL is also orthorhombic belonging to a primitive 

centrosymmetric space group, Pbca, with Z=8, the cell parameters are a = 11.1236(3) Å; b = 

9.2713(2) Å; c= 35.9845(9) Å. The only monoclinic structure corresponds to γ-BZNSAL, 

which is characterized by the non-centrosymmetric space group Cc, cell parameters a = 

30.7318(9) Å; b = 4.7061(2) Å; c= 13.0662(9) Å; β = 98.658(1)°; and Z=4. All structures 

present Z’=1 as observed in Figure 2, which shows the asymmetric unit of each form. The 

relevant crystallographic data are displayed in Table 1. 

From the single crystal X-ray diffraction data, we note all forms crystallize in 1:1 

stoichiometry. Interestingly, the O1’-H1’···N3 supramolecular heterosynthon, formed 

between the hydroxyl moiety of SAL and the imidazole of BZN, is present in each form, with 

only slight variation in h-bond distance between forms (Table 2). Supramolecular dimer 

formation (D2
1(1) motif) can be envisaged from coupling the O1’-H1’···N3 supramolecular 
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heterosynthon with the adjacent C-H···O hydrogen bond. This interaction is characteristic of 

all polymorphs. As related in cocrystals reported in the literature the supramolecular 

heterosynthon the imidazole···carboxylic acid is formed, as the intramolecular hydrogen bond 

in the salicylic acid (3, 14). Additional support to the cocrystal formation in the BZN-SAL 

system is provided by the analysis of the C-O bond distances of the carboxylic acid group of 

SAL (15, 31). In the polymorphic BZN-SAL system reported herein, the C-O distances of 

each carboxylic acid group are indicative of a protonated acid (~1.23 Å and ~1.32 Å, ΔDC–O~ 

0.08 Å) with little deviation amongst the three forms. These values are in very good 

agreement with those expected for a cocrystal, since in salts ΔDC–O is typically < 0.03. Thus, 

all the structures of the BZNSAL system can be classified as cocrystals.  

 

Table 1: Crystal data, structure determination parameters and refinement statistics for α, ß and 

γ BZNSAL. 

 α-BZNSAL ß-BZNSAL γ-BZNSAL 

Empirical formula C19H18N4O6 C19H18N4O6 C19H18N4O6 

Formula weight 398.37 398.37 398.37 

Temperature/K 100 100 100 

Crystal system orthorhombic orthorhombic Monoclinic 

Space group Pna21 Pbca Cc 

a/Å 13.1939(3) 11.1236(3) 30.7318(9) 

b/Å 4.7554(1) 9.2713(2) 4.7061(2) 

c/Å 30.2180(7) 35.9845(9) 13.0662(4) 

    

β/° 90 90 98.658(1) 

    

Volume/Å3 1895.95(7) 3711.09(16) 1868.19(11) 

Z/Z’ 4/1 8/1 4/1 

ρcalcg/cm3 1.396 1.426 1.416 

μ/mm-1 0.894 0.913 0.907 

F(000) 832.0 1664.0 832.0 

Crystal size/mm3 0.1 × 0.1 × 0.2 0.1x0.1x0.1 0.1x0.2x0.2 

Radiation CuKα (λ = 1.54178) CuKα (λ = 1.54178) CuKα (λ = 1.54178) 

2Θ range for data 

collection/° 
13.738 to 148.97 9.346 to 118.136 11.65 to 139.972 

Index ranges 
-15 ≤ h ≤ 13, -5 ≤ k ≤ 5, 

 -35 ≤ l ≤ 32 

-12 ≤ h ≤ 12, -10 ≤ k ≤ 9, 

 -39 ≤ l ≤ 27 

-36 ≤ h ≤ 36, -5 ≤ k ≤ 5, 

-15 ≤ l ≤ 15 

Reflections collected 13715 15950 8106 

Independent reflections 
3215 [Rint = 0.0333, 

 Rsigma = 0.0282] 

2671 [Rint = 0.0698, 

 Rsigma = 0.0358] 

3346 [Rint = 0.0232, 

Rsigma = 0.0282] 

Data/restraints/parameter 3215/1/272 2671/0/264 3346/2/264 

Goodness-of-fit on F2 1.093 1.107 1.081 

Final R indexes [I>=2σ 

(I)] 

R1 = 0.0270, wR2 = 

0.0664 
R1 = 0.0408, wR2 = 0.0931 

R1 = 0.0264, wR2 = 

0.0639 

Final R indexes [all data] 
R1 = 0.0281, wR2 = 

0.0672 
R1 = 0.0514, wR2 = 0.0977 

R1 = 0.0274, wR2 = 

0.0645 

Largest diff. peak/hole / e 

Å-3 
0.16/-0.22 0.18/-0.25 0.17/-0.17 
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Table 2: Hydrogen bond lengths 

 Interaction D…H(Å) D...A(Å) H...A(Å) D-H...A(º) Symmetry code 

α-BZNSAL 

N1-H1···O1 0.90(3) 2.848(2) 1.96(3) 171(3) x,-1+y,-z 

O1’-H1’···N3 0.90(2) 2.713(2) 1.82(2) 169.5(19)  

O3’-H3’···O2’ 0.92(3) 2.574(2) 1.74(3) 151(3) intramolecular 

C5’-H5’···O2’ 0.95 3.224(42) 2.53 130 1/2+x,5/2-y,z 

C5’-H5’···O3’ 0.95 3.211(2) 2.45 137’ 1/2+x,7/2-y,z 

C7-H7A···O1 0.99 2.835(3) 2.50 100 intramolecular 

C9-H9B···O1 0.99 3.211(2) 2.52 126 x,-1+y,-z 

       

β- BZNSAL 

N1-H1···O1 0.88 2.918 2.08 159 1/2-x,-1/2+y,z 

O1’-H1’···N3 0.84 2.714 1.88 175  

O3’-H3’···O2’ 0.84 2.598 1.86 146 intramolecular 

C5-H5···O3’ 0.95 3.179 2.49 129 1/2+x,-1+y,1/2-z 

C9-H9B···O2 0.99 2.815 2.41 104 intramolecular 

γ- BZNSAL 

      

N1-H1···O1 0.88 2.869(2) 2.02 161 x,1+y,z 

O1’-H1’···N3 0.84 2.726(2) 1.89 171  

O3’-H3’···O2’ 0.84 2.577(2) 1.84 146 intramolecular 

C5’-H5’···O2’ 0.95 3.219(3) 2.53 129 x,-y,-1/2+z 

C5’-H5’···O3’ 0.95 3.227(3) 2.46 137’ x,-1-y,-1/2+z 

C9-H9A···O2 0.99 2.873(3) 2.31 115 intramolecular 

C9-H9B···O3 0.99 3.377(3) 2.46 153 x,2-y,1/2+z 

C11-H11···O2’ 0.95 3.112(3) 2.60 114  

*The grey background corresponds to non-classical interactions 

 

The SAL molecular conformation is the same in the three forms and it is supported 

by the O3’-H3’···O2’ intramolecular hydrogen bond with S(6) graph-set motif (Table 2). 

Considering the relative orientation of the two molecules in the asymmetric unit, the 

imidazole ring of BZN is nearly coplanar with the SAL molecule in the case of the α and γ 

forms, and slightly twisted in β, with angles of 4.58°, 2.60° and 21.08°, respectively between 

corresponding ring planes (Figure 3a). However, the main difference among the three 

crystalline forms lays in the conformation of the BZN molecule. Figure 3b shows the overlay 

of the BZN conformation in the α, β and γ forms, compared with the pure BZN structure. 

Various dihedral angles are listed in Table 3. Upon aligning the amide groups we see the 

phenyl rings exhibit a similar orientation in all the crystalline forms with the variation due to 

changes in the C1-C7-N1 angle (from 110.05-110.44°). Examination of the  nitroimidazole 

ring, while maintaining the amide group alignment, shows the nitro groups typically favor the 

trans-position to the phenyl ring with the exception being the α form. In the α form, the 

phenyl and nitro groups are in the cis- conformation. As a consequence, the C9-H···O2 

intramolecular hydrogen bond stabilizing the most common conformation is absent. Thus, 
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considering the conformational differences associated with the α form, α -BZNSAL is a 

conformational polymorph. However, this is not the only polymorphic class which could 

describe the BZNSAL system.  

 

Figure 2: Asymmetric unit of α-BZNSAL, β-BZNSAL and γ-BZNSAL. 

 

Table 3: Characteristic torsions and the angle between the planes in the imidazole ring and 

phenyl ring of the BZN molecule the α, β and γ-BZNSAL forms (12). 

 C2C1C7N1 

 

C1C7N1C8 C7N1C8C9 N1C8C9N2 C8C9N2C10 Angle (Ǻ)* 

BZN  64.50 -167.46 176.40 163.94 -77.34 20.25 

α-BZNSAL 58.63 -140.00 176.36 -158.23 56.57 36.83 

β-BZNSAL 65.49 -150.59 176.51 -178.79 -68.74 3.39 

γ-BZNSAL 61.90 -150.54 176.35 -171.32 -82.49 16.36 

*Angles between the imidazole and phenyl rings of BZN. 
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Figure 3: (a) Relative orientation of the SAL and BZN molecules in the polymorphs of the 

BZNSAL cocristal. (b) Overlay of the molecular conformation of BZN in the three BZNSAL 

forms,  α-BZNSAL (red), β-BZNSAL (blue),  γ-BZNSAL (orange) as well as that of pure 

BZN (green).  

 

The second strongest intermolecular hydrogen bond is the N1-H1···O1, forming 

infinite h-bonded chains connecting the amide groups of the BZN molecules (Figure 4). 

Interestingly, this intermolecular interaction, also present in pure BZN, is preserved in the α, β 

and γ forms. BZN molecules are similar oriented along the chains in the α and γ forms, but in 

the case of β, the asymmetric unit is approximately bisected by a glide plane along the b-axis 

and the nitroimidazole and phenyl groups are alternatively oriented in opposite directions 

along the chain (Figure 4).  In Figure 5, the projection of the crystalline structure of the α, β 

and γ forms perpendicular to the amide-amide chains is presented. Comparing the three 

polymorphs, it can be noticed that the coformer merely inserts itself between the BZN chains. 

In the α form, the BZN-SAL supramolecular unit propogates along the c-direction due to the 

21 screw axis. On the other hand, converse packing is observed in the β-polymorph; i.e. the 

asymmetric unit is aligned following the [001] direction but switched in the [100] one. Finally, 

the same packing is observed in both directions on the ac-plane in the γ form. 
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Figure 4: Infinite columns determined by the N1-H1···O1 hydrogen bonds observed in the 

BZNSAL cocrystal polymorphs and BZN. 

 

Considering the differences in the BZN molecular conformation, the crystalline 

forms of BZNSAL could be classified as also exhibiting packing polymorphism. The α, β and 

γ forms of BZNSAL have distinctive infinite amide-amide columns. The crystalline structure 

of pure BZN can also be described in this framework, since in the plane perpendicular to the 

infinite columns, rows of BZN molecules can be identified along the [101] direction (Figure 

5). The “asymmetric unit” of this 2D h-bonded network is composed of two infinite columns 

with perpendicular BZN molecules. By comparing this packing with those of the BZNSAL 

polymorphs it is possible to assume that the cocrystal is a consequence of the substitution of 

one of these columns by a column of the coformer. SAL columns are not stabilized by 

intracolumn interaction, like the BZN ones. In α and γ polymorphs, bifurcated C5’-

H5’···O2’and C5’-H5’···O3’ non-classical hydrogen bonds link neighbor SAL columns, 

whereas in the β form, SAL molecules simply follow the BZN columns without further 

interactions.  
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Figure 5: Crystal packing of BZNSAL polymorphs and BZN 

 

 

To get a better understanding of the main features of the α, β and γ forms, a Hirshfeld 

surface and fingerprints analysis was performed using the Crystal Explorer software (32, 33). 

The Hirshfeld surface is a very reliable tool when describing packing patterns, allowing one to 

undoubtedly differentiate polymorphs (34-36). It is currently used for the rapid interpretation 

of overall structural features as 2D fingerprint plots can be readily constructed from these 

potential maps. Intermolecular interactions present in the crystal lattice are used to construct 

these fingerprint graphics, by plotting de (external distance, defined as the distance between 

the calculated Hirshfeld surface and the nearest atom of an adjacent molecule within the 

crystal) versus di (internal distance, defined as the shortest separation from the calculated 

Hirshfeld surface to an atom nucleus of the molecule inputted for surface calculation). The 

distance de is associated with short intermolecular interactions. Relationships between crystal 

packing pattern and molecular geometry are understood by analyzing parameters present in 

Hirshfeld fingerprint plots. The di values provide information on atomic and ionic radii (2). 

The NH∙∙∙O interactions in the BZN molecules are visualized as bright red spots 

(negative electrostatic potential, H-bond acceptors) on the Hirshfeld surfaces mapped over 

dnorm (Figure 6. a.1-c.1), indicating the close contact interaction. The positive electrostatic 

potential (blue region) over the surface indicates hydrogen donor. Further, intercontacts were 

plotted with fingerprint plots in Figure 7, H∙∙∙H intercontacts, reflected in large surface in the 

middle of scattered points, whereas the C∙∙∙H plot shows the presence of contact with the two 

characteristic wings in BZN fingerprint. The N∙∙∙H contact plot is shown as a left spike of 
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SAL structure, while the two central spikes associated with the BZN molecules are related to 

the NH∙∙∙O contacts. These spikes are also observed in the fingerprint plot of pure BZN since 

this hydrogen bond defines the infinite columns that characterize of the structures involving 

BZN. The analysis of the fingerprint plots clearly shows that all the polymorphs retain the 

same main intermolecular interaction ruling out the possibility of synthon polymorphism.  

 

 

 

Figure 6: dnorm Hirshfeld surface α-BZNSAL (a.1), β-BZNSAL (b.1) and γ-BZNSAL (c.1) 

and the hydrogen bonds describe at Table 2. The Shape Index surface plots for α-BZNSAL 

(a.2), β-BZNSAL (b.2) and γ-BZNSAL (c.2) are also provided. 

 

 

Figure 7: Comparison of the fingerprint plots of SAL and BZN, respectively, for each 

cocrystal polymorph and pure BZN. The di is the distance from the surface to the nearest atom 

interior to the surface and de is the distance from the surface to the nearest atom exterior to 

the surface. 
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Comparison of the PDRX patterns of the α, β and γ forms suggests a unique crystal 

packing associated with each form. The experimental PDRX patterns of α-BZNSAL and γ-

BZNSAL exhibit good agreement with the calculated from the single crystal data (Figure 8). 

Unfortunately, it was not possible to obtain enough of the β-BZNSAL polymorph to obtain 

the experimental PDRX.  

 

 

Figure 8:  Comparison of the calculated (C) and experimental (E) X-ray powder 

diffractograms of the BZNSAL polymorphs.  

 

 

4. CONCLUSION 

The combination of BZN and SAL by wet milling and slow evaporation resulted in crystals 

characterized by powder  and single crystal X ray diffraction, which have been identified as 

cocrystal polymorphs α, β and γ of the BZNSAL cocrystal. These structures are primarily 

sustained by O1’-H1’···N3 and O3’-H3’···O2’ intermolecular interactions. Significant 

structural variances between the α, β and γ forms were identified by considering torsion 

angles and non-classical (C-H···O) H-bonds. In a more in-depth analysis we confirmed that 

the rare trimorphic cocrystal maintains the supramolecular synthon, however, the overall 

crystal packing and torsion angles vary within the series. This results in packing and 

conformational polymorphism within the series.  
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7.3.6. Acompanhamento de estabilidade dos cocristais 

A estabilidade refere-se à capacidade do fármaco em manter a identidade 

molecular e conformação espacial ao longo do tempo, vários fatores podem influir neste 

fenômeno. Levando isto em consideração investigamos a resistência dos cocristais frente à 

alguns fatores como temperatura, umidade e luz.  

Não foi possível repetir a produção dos polimorfos alfa e beta do cocristal, o que é 

claramente um indício de sua baixa estabilidade. Em particular, durante a análise por PDRX 

de amostras do polimorfo alfa, foi por difração de monocristal, a amostra foi levada para 

separação de cocristais para serem medidos por difração de monocristal e vidro com presença 

de solução, a amostra já havia sido medida por PDRX e foi observado que a solução evaporou 

parcialmente e a coloração do cristais mudou, refazendo a medida de PDRX constatamos que 

houve uma transformação de fase e ele mudou para a forma solvatada, como podemos 

observar na Figura 34 . Apesar dessa dificuldade é de extrema importância que seja conhecido 

o maior número possível de polimorfos para um novo produto farmacêutico. 
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Figura 34 – PDRX do cocristal BZNSAL alfa antes e após exposição ao ar. 

 

Para investigar a estabilidade do solvato BZNSAL e do cocristal BZNSAL 

polimorfo gama, que foram produzidos em maior quantidade, foi iniciado um estudo de 

estabilidade acelerada, deixando amostra em câmara com controle de temperatura e umidade 

(40 oC e 75% de U.R), não foi possível avaliar as amostras por 6 meses, como recomendado 

para IFA’s a serem registrados na ANVISA, mas durante o período analisado observamos que: 
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 O cocristal solvato de BZNSAL manteve seu padrão de difração inalterado após um 

mês; 

 O Cocristal BZNSAL polimorfo gama permaneceu com o mesmo padrão de difração 

por dois meses. 

Esse resultado é bastante satisfatório, pois determina que a estrutura cristalina é 

estável, no mínimo, no período avaliado, como pode ser constatado na Figura 35: 

 

 

 

 

 

7.3.7. Avaliação da solubilidade dos cocristais 

A curva de calibração do BZN (Figura 36) em água foi realizada com preparo das 

soluções em triplicatas e medidas em espectrofotômetro UV a 321 nm. Comprimento de 

absorção máxima e também, indicado na monografia do BZN na Farmacopéia Brasileira. 

 

Figura 35 – Acompanhamento da estabilidade dos cocristais BZNSAL à 40 oC e 75% de 

U.R 

Figura 36 – Curva de calibração do BZN. 
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Otimizar a solubilidade do BZN através da engenharia de cristais foi o principal 

motivador para este trabalho. Para isso foi verificada a solubilidade no tempo do BZN, do 

cocristal BZNSAL solvatado e do polimorfo gama do cocristal BZNSAL. Para todas as 

amostras foi preparado uma solução-mãe em água e nos tempos 5, 10, 15, 30, 45, 60, 90 e 120 

minutos foram retiradas alíquotas, em triplicata, que diluídas em etanol:água e lidas por 

varredura de 200 a 400 nm em espectofotômetro. Os resultados das medidas foram plotados 

em gráfico e feito análise estatística, conforme apresentado na Figura 37. 

 

  

 

A solubilidade do cocristal solvato é praticamente o dobro da solubilidade do 

BZN puro, o BZNSAL polimorfo gama tem uma resposta inicial melhor e um perfil sem 

grandes variações de solubilidade, o que também pode ser favorável a um IFA. Durante a 

primeira hora, os cocristais se apresentam como uma melhor opção, de fato é necessário 

estudar as consequências farmacológicas desse resultado. Os sólidos resultantes da solução-

mãe foram filtrados e medidos em PDRX para confirmar que o material retido após 120 min 

ainda era o material de partida, conforme visualizado na Figura 38. 

Figura 37 – Avaliação da solubilidade dos cocristais. 
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Figura 38 – Comparação do padrão de BZN com a amostra encontrada na solução-mãe 

após ensaio de solubilidade x tempo. 
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8. CONCLUSÃO 

 

A formação de solvatos, hidratos e polimorfos é um fenômeno comum para IFAs e 

representa um desafio para a Indústria Farmacêutica, pois pode aparecer durante a produção e 

armazenamento. Com a engenharia de cristais percebe-se um interesse crescente na avaliação 

de síntons supramoleculares, o reconhecimento molecular e a interação de cristais com 

solvente e água e nas suas diferentes propriedades comparadas aos produtos de origem. Nesse 

estudo dois polimorfos da forma anidra de SNZ foram identificados e caracterizados, 

alertando quanto ao controle de qualidade do SNZ para monitorar o surgimento de polimorfos. 

O comportamento térmico do SNZ for descrito com detalhes. Quanto ao BZN foram 

elucidados por difração de monocristal sete estruturas cristalinas inéditas por difração de 

monocristal e uma por difração de pó. São elas, três solvatos isomórficos do cocristal 

BZNSAL, os solventes hospedeiros foram acetonitrila, diclobenzeno e água:metanol (1:2); 

três polimorfos do cocristal BZN:SAL (α, β e γ), um cocristal hidratado de BZNPHE e 

observou-se que o ácido oxálico gera nova estrutura cristalina não elucidada. O processo de 

solvatação e dessolvatação entre os cocristal BZNSAL foram estudados. Foi acompanhado a 

estabilidade acelerada do cocristal BZNSAL solvatado por um mês e do polimorfo γ do 

cocristal BZNSAL por 2 mês, e os resultados são satisfatórios. Ambos os cocristais BZNSAL 

aumentam a solubilidade do BZN puro, chegando a atingir o dobro. Estudos 

biodisponibilidade de devem ser considerados. 
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ANEXO A- Temperature-driven isosymmetric reversible phase transition of 

the hormone estradiol 17β Valerate 
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ANEXO B – Diffractaic acid: crystalline structure and physicochemical 

characterization 
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ANEXO C – Phase transitions in secnidazole: thermal stability and 

polymorphism studied by X-ray powder diffraction, thermal analysis and 

vibrational spectroscopy 
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ANEXO D - Molecular modeling and cytotoxicity of diffractaic acid: HP-β-

CD inclusion complex encapsulated in microspheres 
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ANEXO E – Supramolecular interactions between β-lapachone with 

cyclodextrins studied using isothermal titration calorimetry and molecular 

modeling 
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