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1. RESUMO 

 

O diabetes mellitus é uma doença crônica, na qual a metformina é utilizado como 

terapia, por seu efeito hipoglicemiante, pois essa comorbidade é constituida de 

distúrbios metabólicos, cujo efeito comum é a hiperglicemia. Considerando a 

disponibilidade de especialidades farmacêuticas no Brasil e suas respectivas 

características, este trabalho foi realizado através de uma revisão bibliográfica e 

pesquisa experimental para determinar a similaridade de dissolução do cloridrato de 

metformina em medicamentos similares, em comparação com formulações de 

medicamentos de referência e genéricos.  

 

 

 

 

2. INTRODUÇÃO 

 

O diabetes mellitus – DM, é uma síndrome do metabolismo defeituoso de 

carboidratos, lipídeos e proteínas, impulsionado tanto pela ausência de insulina 

como redução da sensibilidade tecidual para a mesma (GUYTON e HALL, 2011). 

O DM pode ser classificado como tipo 1, com ausência de insulina; e tipo 2 

inerente a uma resistência tecidual para o hormônio com secreção inadequada 

(GOLDSTEIN, 2010). 

A metformina é um fármaco de primeira linha para tratamento do DM tipo 2, 

seu uso foi introduzido em meados da década de 1950 (HE et al., 2009). 

 O teste de dissolução estabelece o percentual declarado no rótulo do 

medicamento, liberado no meio de dissolução, especificado na monografia do 

produto (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). 
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3. OBJETIVOS 

 

Realizar testes de dissolução em formas farmacêuticas sólidas e similares de 

cloridrato de metformina e comparar os resultados obtidos com os descritos de 

medicamentos de referência e genéricos. 

 

 

 

 

4. METODOLOGIA 

 

  Selecionou – se três representações distintas de marcas similares para o 

cloridrato de metformina, com dose de 500 mg. As amostras foram adquiridas em 

farmácias do município de Itajubá – MG, sendo estas oriundas de laboratórios 

diferentes com denominação A, B e C. 

 Posteriormente, preparou – se 2000 mL de tampão fosfato à pH 6,8 para 

utilização como meio de dissolução para os comprimidos de metformina, como 

também para ajuste do zero no espectrofotômetro. 

 

 

 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

 

 O diabetes é um transtorno metabólico dos carboidratos, que envolve também 

outros compostos como lipídeos e proteínas (GUYTON e HALL, 2011). 

 A metformina é um fármaco de primeira linha para tratamento do DM tipo 2 

(HE et al., 2009). Sua farmacodinâmica se baseia em captar glicose normalizando a 

glicemia do paciente (RANG et al., 2004). 

 Os medicamentos constituem especialidades farmacêuticas (EFs), definido 

pela RDC 33/2000, como produto originário da indústria, com registro na Agência 

Nacional de Vigilância Sanitária – ANVISA (FERREIRA, 2002). 
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 O estudo cinético de dissolução possui a finalidade de demonstrar se o 

produto se encontra sob as especificações na monografia do medicamento em suas 

diversas formas farmacêuticas sólidas (MINISTÉRIO DA SAÚDE, 2010). 

 

 

 

 

6. RESULTADOS PRELIMINARES 

 

Pesquisa experimental em andamento. 
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