
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TÍTULO: MATERIAIS HÍBRIDOS ORGÂNICO-INORGÂNICOS NANO-ESTRUTURADOS PARA
LIBERAÇÃO CONTROLADA DE LIGNANAS COM POTENCIAL FARMACOLÓGICO
TÍTULO: 

CATEGORIA: EM ANDAMENTOCATEGORIA: 

ÁREA: CIÊNCIAS EXATAS E DA TERRAÁREA: 

SUBÁREA: QUÍMICASUBÁREA: 

INSTITUIÇÃO: UNIVERSIDADE DE FRANCAINSTITUIÇÃO: 

AUTOR(ES): NATANA APARECIDA MARTINS DE JESUSAUTOR(ES): 

ORIENTADOR(ES): EDUARDO MOLINA FERREIRAORIENTADOR(ES): 

COLABORADOR(ES): MARCIO LUIS ANDRADE E SILVA, WILSON ROBERTO CUNHACOLABORADOR(ES): 



Resumo 

No presente trabalho amostras híbridas a base de siloxano e poliétermainas 

(polioxido de propileno-PPO) foram preparadas pela rota sol-gel. As amostras foram 

caracterizadas por difração de raios X (DRX), análise térmica (DSC) e infra-

vermelho (FTIR). A evolução temporal do grau de hidratação e a a influência do 

catalisador no tempo de formação de um biofilme híbrido foram avaliados. A 

citoxicidade dos materiais foram avaliadas por meio do ensaio colorimétrico do XTT 

onde a linhagem GM07492A foi tratada com as diferentes concentrações do híbrido. 

Dependendo da massa molar do polímero utilizado houve uma mudança no tempo 

de formação do biofilme, na qual os materiais apresentaram uma estrutura amorfo 

(DRX) e bandas características das principais vibrações da cadeia polimérica como 

CH, NH, CO (FTIR). Em suma, os híbridos orgânico-inorgânicos utilizado para 

formar o filme podem oferecer a oportunidade de combinar as propriedades de 

formação de película de um polímero e a estabilidade de um composto inorgânico 

para a fabricação de materiais altamente funcionais, que podem oferecer uma 

melhor aparência estética, uma maior flexibilidade de dosagem, facilidade de 

utilização e maior simplicidade de fabricação. 

Introdução 

A administração de fármacos através da pele é bastante atraente por diversas 

razões: fácil acesso, aplicação, e pausa na liberação; sustentável e estável liberação 

do fármaco; sistêmica redução dos efeitos colaterais; evasão da degradação do 

fármaco no trato gastrintestinal e ausência de dor.[1] Nem todos os compostos são 

bons candidatos para liberação controlada defármacos via transdérmica, somente 

aqueles que apresentam alta potência e lipofilicidade adequadas.[2,3] 

Pensando nisso, os híbridos a base de siloxano e poliéteraminas 

denominados “ureasil” podem ser muito promissores na preparação de sistemas de 

liberação via transdérmica, pois apresentam propriedades únicas como boa 

resistência mecânica, transparência e flexibilidade.[4,5] Assim, neste trabalho 

procuramos avaliar a viabilidade destas matrizes híbridas como formadores de 

filmes para liberação de fármacos via transdérmica. 

 

Objetivos do trabalho 



 • Preparar matrizes híbridas à base de poli (óxido propileno) PPO de massa 

molar 400 e 5000 g mol-1. 

• Avaliar a influência do catalisador no tempo e formação do filme híbrido PPO. 

• Caracterizar os materiais com diferentes proporções de catalisador através de 

técnicas como, FTIR, TG-DSC, DRX e UV-vis.  

• Avaliar a capacidade de absorção de água (intumescimento). 

Metodologia 

A primeira etapa de síntese do híbrido consiste na dissolução do 3-

isocianatopropiltrietoxisilano (fase inorgânica) e de um políeter modificado PPO 

(fase orgânica) na razão molar de 3:1, sob agitação magnética em solvente 

tetrahidrofurano (THF). Esse processo leva à formação de precursores, contendo 

poliéter de natureza (PPO) e de massa molar MM = 400 g mol-1. Após refluxo, o 

solvente é eliminado sob aquecimento em pressão reduzida em um evaporador 

rotativo à 60ºC. Os géis serão preparados a partir da hidrólise e condensação de 

precursores híbridos orgânico-inorgânicos. A hidrólise do -(SiOCH2CH3)3 será 

promovida pela adição de uma solução alcoólica contendo água e de um agente 

catalisador ácido (HCl). Nessa etapa, a razão molar de etanol:água:catalisador 

empregada foram em diferentes proporções, a fim de correlacionar estas condições 

com tempo de formação dos filmes híbridos e aparência física. Com o avanço 

dessas reações os grupos OH serão progressivamente eliminados, levando à 

formação de um gel híbrido siloxano-poliéter, no qual as redes inorgânicas e 

orgânicas são unidas por ligações covalentes. 

Resultados 

O tempo necessário para a formação do biofilme híbrido é dependente da 

quantidade de catalisador usado na preparação dos materiais. Um decréscimo no 

tempo de formação das amostras à medida que a quantidade de catalisador (HCl) foi 

aumentada foi observado. Além disso, não ocorre a formação do filme híbrido a base 

de siloxano-políeter sem a presença de catalisador. Todos os filmes apresentaram 

características como transparência e flexibilidade.  



Os difratogramas de raios X para amostras híbridas a base de PPO com 

diferentes concentrações de catalisador apresentaram um pico difuso centrado em 

aproximadamente 20° é característico dos domínios siloxano amorfo. 

A capacidade de intumescimento foi avaliada macroscopicamente, medindo o 

ganho de massa das matrizes a base de PPO, em função do tempo de imersão em 

50mL de água destilada, a 25°C. Notou-se que as massas das matrizes após 

imersão no meio aquoso por 90 min, é praticamente invariável. Este comportamento 

está associado à natureza hidrofóbica da cadeia de PPO presente na matriz, 

indicando que esta não é afetada pela hidratação. 

Na região espectral entre 800 - 1400 cm-1 foi possível observar as bandas 

caracteristica da cadeia do poliéter e da ligação de uréia na qual confirma a 

formação do material híbrido a base de PPO. 

O tratamento com filme híbrido não reduziu significativamente a viabilidade 

das células em qualquer das concentrações testadas, demonstrando que o híbrido 

PPO foi biocompatível. 

 

Considerações Finais 

O processo sol-gel proporcionou o preparo de uma matriz híbrida que 

constitui um material promissor para aplicações biomédicas, em especial na área 

dos dispositivos de liberação de fármacos implantáveis. Esta classe de materiais 

híbridos à base de polímeros e compostos inorgânicos podem ter aplicações nas 

áreas oftálmica, transdérmica e de sistemas de liberação de fármacos pouco 

solúveis em água. 
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