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1. RESUMO: Alginato de Sódio é um polissacarídeo de origem natural muito 

utilizado para desenvolvimento de filmes apesar de ser altamente hidrofílico. Para 

melhorar as características antimicrobiana do alginato de sódio, pretendemos utilizar 

uma solução de azul de metileno e para fortalecer a matriz do filme e para diminuir a 

solubilidade em água, realizaremos o processo de reticulação com íons cálcio. O 

objetivo será verificado o fortalecimento da estrutura do filme e que o processo de 

reticulação foi eficaz através do grau de intumescimento. Com relação ao aditivo 

antimicrobiano, observaremos se a incorporação no filme e sua liberação foi eficaz, 

determinando a difusão em placa do azul de metileno. 

2. INTRODUÇÃO: A liberação controlada de fármacos exibe muitas vantagens, 

já que permite que se alcance a minimização da flutuação dos níveis plasmáticos e, 

portanto, redução dos efeitos colaterais dos fármacos, particularmente daqueles de 

elevada toxicidade, bem como maximização da resposta terapêutica desejada (1). 

Dentre os sistemas de liberação controlada de fármacos, as matrizes hidrofílicas 

destacam-se pela possibilidade de incorporação de grandes quantidades de 

fármaco, economia e facilidade de processamento e obtenção de perfis de liberação 

reprodutíveis (2). 

Vários sistemas matriciais hidrofílicos à base de biopolímeros têm sido usados 

como matrizes para liberação prolongada de fármacos, princípios ativos e 

inseticidas. Tais sistemas são geralmente biocompatíveis, biodegradáveis e oriundos 

de matérias primas naturais, o que torna estes materiais de especial interesse para 

diversas áreas de pesquisa (3). O alginato é um biopolímero aniônico composto de 

cadeias lineares de ácido α-L-glucurônico e β-D-mannurônico, as quais em presença 

de íons tais como Ca++ formam hidrogéis, filmes, esferas, micro- e nanopartículas, 

com capacidade para encapsulamento de uma série de substâncias tais como 

dexorubicina, insulina, antifúngicos, etc (4).  

O azul de metileno é um fotossensibilizador com características desejáveis para 

o uso em terapia fotodinâmica, pois pode gerar altas concentrações de oxigênio 

singlete, que é a principal espécie de oxigênio responsável pela indução de morte 

celular na terapia. Além disso, o azul de metileno pode também induzir a formação 

de radicais que levam a danos em biomoléculas (5) 



3. OBJETIVOS: Desenvolver e avaliar uma matriz a base de alginato para 

liberação modificada de azul de metileno. 

4. METODOLOGIA: Preparação de biofilmes de alginato contendo azul de 

metileno: Inicialmente será preparada solução de alginato de sódio a 1% (p/v) com 

água destilada. A solução será tampada com filme de PVC e mantida sob agitação 

magnética durante 24h a 200rpm em temperatura ambiente. A partir das soluções de 

alginato a 1% (p/v), será realizada a correção do pH para valores de 4,0±0,1. Essa 

mistura obtida será vertida em placas de petri e colocadas em estufa com circulação 

de ar a 39±1ºC por 72 horas. Em seguida a solução de Azul de Metileno a 1% (p/v) 

será preparada em água destilada e mantidas sob agitação magnética 200 rpm 

durante 2 horas. Após esse procedimento será realizada a correção do pH para 

valores de 4,0±0,1(7) 

Caracterização físico-química - Grau de Intumescimento: Determina-se o 

grau de intumescimento segundo farmacopeia brasileira(6) dos filmes desenvolvidos. 

Os filmes serão analisados por 30 minutos em repouso. 

Perfil de liberação do azul de metileno: Determina-se o perfil de liberação do 

azul de metileno a partir dos ensaios de dissolução, segundo farmacopeia 

brasileira(6) dos filmes desenvolvidos. Os filmes serão analisados por 120 minutos 

sob agitação em aparato com cesta. 

Teste de difusão em ágar: Para avaliação da atividade antimicrobiana dos 

filmes será utilizada a bactéria Staphylococcus aureus (ATCC 25923). Inóculo do 

microrganismo será preparado por meio da suspensão direta em solução salina 

estéril, de colônias isoladas de uma placa de meio não seletivo inoculada com o 

microrganismo e incubada a 35 ºC por 18 – 24 horas. A suspensão será ajustada até 

turbidez semelhante a solução padrão de McFarland 0,5. Placas de ágar Müeller 

Hinton serão inoculadas com os microrganismos friccionando-se um swab de 

algodão estéril umedecido com a solução do inóculo previamente preparado. Sobre 

a superfície do ágar inoculado serão colocados discos (diâmetro= 1,5 cm) dos 

filmes. As placas serão incubadas a 35 ºC e após 16 -18 horas os halos de inibição 

serão mensurados, incluindo o diâmetro do disco (8). 

5. DESENVOLVIMENTO: Foi efetuado a varredura no espectro do visível (figura 

1a) para determinação do maior comprimento de onda (650 nm), o qual foi obtido 

através da maior absorbância lida (0,135) e posteriormente construído a curva de 

calibração (figura 1b) para determinação da equação da reta por regressão linear, a 



fim de possibilitar o cálculo das concentrações durante a realização dos ensaios de 

dissolução. Os filmes poliméricos estão em fase final de caracterização e tratamento 

dos dados para determinação do processo de produção e formulação mais 

adequada. 

6. RESULTADOS PRELIMINARES: 

 

Figura 1: (a)Espectro eletrônico do Azul de Metileno em água e (b) reta de 

calibração.  
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