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1-Resumo 

Os compostos que são bons candidatos para liberação controlada de fármacos, 

apresentam biocompatibilidade e lipofilicidade adequadas. Pensando nisso, as 
poliuréias a base de oxido de polietileno (PEO) podem ser muito promissoras na 

preparação de sistemas de liberação controlada, pois apresentam propriedades únicas 

como boa resistência mecânica, transparência e flexibilidade. Um hidrogel a base de 

poliuréia-PEO e isocianato foi sintetizado a partir do método sol-gel para avaliar as 

possíveis aplicações como biomaterial e sistema de liberação controlada de fármacos. 

Em tal procedimento utilizou-se uma proporção molar de 1:1 entre as fases 

PEO:isocianato para obtenção da poliuréia denominada Pu. Nesta matriz Pu foi 
incorporado a molécula de naproxeno (NAP) e a molécula 5-Fluoruoracil (5-FU) 

apresentando ações antiinflamatórias e anticancerígenas, respectivamente. O material 

final obtido com e sem os fármacos apresentou-se transparente e flexível. A Pu mostrou 

propriedades de um hidrogel do qual quando em contato com meio aquoso apresenta 
um alto grau de intumescimento. Os ensaios de liberação mostraram perfis e 

concentrações liberadas distintas entre os fármacos incorporados na matriz Pu.Em 

suma, as poliuréias podem oferecer a oportunidade de fabricação de materiais 
altamente funcionais, com uma melhor aparência estética, uma maior flexibilidade de 

dosagem, facilidade de utilização e maior simplicidade de fabricação. 

 

2-Introdução  

Poliuréias, são uma classe de polímeros elastoméricos que são muito 
semelhantes aos poliuretanos, pois a uréia é muitas vezes formada durante a produção 

do uretano.[1] A uréia é formada da reação entre isocianato e amina (Figura 1)  e 

devido aos dois grupos amina presentes na estrutura pode formar mais ligações de 

hidrogênio do que o grupo uretano. As poliuréias à base de polietileno (PE) 
representam uma classe de materiais que possuem características favoráveis de 

poliuretanos, juntamente com a capacidade de imitar os tecidos moles. Além disso, a 

introdução de extensores de cadeia e grupos finais cuidadosamente selecionados tem 
desempenhado um papel crucial na modulação de suas propriedades mecânicas.[2] 



 

       

Figura 2. Reação para formação de uretano e uréia.[3] 

Assim sendo, esta classe de materiais denominado poliuréias e poliuretanos são 
matrizes promissoras para sistemas de liberação controlada de farmacos podendo 

apresentar caracteristicas e/ou vantagens como versatilidade, contrôle da 

nanoestrutura, facil produção, in vivo estabilidade, biodegradabilidade, 

biocompatibilidade, etc. 

 

3-Objetivos 

O objetivo deste trabalho é sintetizar e caracterizar hidrogéis a base de poliéter 

PEO e poliisocianatos, com o a finalidade de obter um biomaterial para liberação 

controlada de fármacos com ações antiinflamatórias e anticancerígenas. Tais materiais 

podem apresentar vantagens em relação aos sistemas convencionais como 

transparência e flexibilidade e são insolúveis em água. Busca-se também entender os 

possíveis tipos de interação entre a matriz e os fármacos para correlacionar com os 
perfisde liberação. 

 

4-Metodologia 

O procedimento para obtenção das poliuréias consiste na mistura entre os dois 

precursores – polietileno-PEO e o isocianato (hexametilenodiisocianato). Estes 

reagentes foram solubilizados em solvente apropriado, individualmente. Após a total 
solubilização, estes forão misturados onde os grupos reativos reagem com as aminas 

presentes no polietileno para formação de grupos uréia. Este procedimento foi realizado 

para o PEO, de massa molar média de 1900 g mol-1. No preparo das poliuréias foi 



avaliado a incorporação e liberação dos fármacos NAP e 5-FU. 

 

5-Desenvolvimento 

A preparação dos materiais e as caracterizações foi realizada nos Laboratórios 

do Núcleo de Ciências Exatas e Tecnológicas da UNIFRAN que possuem instalações 

apropriadas para essas atividades. Foi empregado as técnicas de Difração de raios-X 
(DRX), Análise Térmica Simultânea (TG-DTA), Espectroscopia na região do 
Infravermelho (FTIR) para caracterização das poliuréias. 

 

6-Resultados Preliminares 

Foi sintetizado com sucesso um hidrogel a base de PEO e isocianto utilizando 

temperatura ambiente através do processo sol-gel. A incorporação das moléculas de 
NAP e 5-Fu foi realizada com sucesso na matriz Pu. Característica como flexibilidade, 

transparência e insolubilidade foram alcançadas na síntese destas poliuréas. A 

capacidade de intumescimento foi elevada, mostrando caracteristicas de hidrogel. A 
liberação do NAP e 5-Fu mostraram perfis distintos da quantidade de fármaco liberada 

em função do tempo. Esse comportamento é divido as diferenças entre as estruturas 

químicas das moléculas do NAP e 5-Fu e da possível interação entre estes fármacos e 
a matriz de Pu. Estes hidrogéis de Pu mostram promissoras aplicações na área 
biomédica e como sistemas de liberação controlada de fármacos.  
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