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Resumo 

 

VILELA,D.D. Hidrogel de carboximetilcelulose de sódio e própolis: Desenvolvimento 
e caracterização. 2010. 55f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação 
Interunidades Bioengenharia, EESC/FMRP/IQSC,da Universidade de São Paulo, São 
Carlos, 2010. 

 

 
Estima-se que os EUA gastem por ano cerca de 100 milhões de dólares anuais para 
tratar e reabilitar pacientes com doenças na coluna vertebral. Aproximadamente 15% 
dos pacientes que são operados da coluna vertebral, não obtêm melhora clínica e irão 
necessitar de outros procedimentos cirúrgicos. Entre as principais causas de insucesso 
nos procedimentos cirúrgicos da coluna vertebral está a fibrose epidural, também 
chamada de peridural, e a utilização de um de material inibidor desta fibrose, nesse tipo 
de cirurgia, vem sendo pesquisada, mas até o momento não existe nenhum produto 
comercial, nacionalmente produzido, destinado à prevenção desta fibrose. O objetivo 
deste trabalho foi o desenvolvimento e caracterização químico-física e microbiológica 
de um hidrogel à base de Carboximetilcelulose de sódio (NaCMC) e própolis. Foram 
preparados 4 géis de NaCMC e própolis (1%, 2% e 8% e ausência de própolis) e 
caracterizados através da espectroscopia vibracional na região infravermelho, 
microscopia eletrônica de varredura e também teste microbiológico. A espectroscopia 
vibracional da região do infravermelho identificou a formação de banda característica 
da ligação própolis com carboximetilcelulose de sódio. A estrutra microscópica 
manteve-se inalterada, mesmo na concentração de 8% de própolis. O gel de NaCMC 
própolis 8% demostrou possuir excelente atividade antimicrobiana em relação aos 
demais géis e abre novas possibilidades de trabalhos futuros  in vivo que poderão 
fornecer informações sobre a eficácia antiaderente e sua possível aplicação em 
procedimentos neurocirúrgicos. 
 
Palavra-chave: Hidrogel, Carboximetilcelulose, Própolis 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



Abstract 

 

VILELA,D.D. Hydrogel carboxynethylcellulose of sodium and própolis: Development 
and characterization.2010. 55f. Dissertação (Mestrado) – Programa de Pós-Graduação 
Interunidades Bioengenharia, EESC/FMRP/IQSC,da Universidade de São Paulo, São 
Carlos, 2010. 

 

It is estimated that the United States annually spend around 100 million dollars annually 
to treat and rehabilitate patients with spinal diseases. Approximately 15% of patients 
who are operated on the spine, does not obtain clinical improvement and will require 
other surgical procedures. Among the main causes of failure in surgical procedures of 
spinal epidural fibrosis is also called the epidural and the use of an inhibitor material of 
fibrosis in this type of surgery, has been researched, but so far there is no commercial 
product, nationally produced, for the prevention of fibrosis. The objective of this work 
was the development and characterization and chemical-physical microbiological 
analysis of a hydrogel made of NaCMC and propolis. Gels were prepared in four 
NaCMC and propolis (1%, 2% and 8% and the absence of propolis) and characterized 
by infrared vibrational spectroscopy, scanning electron microscopy and also 
microbiological testing. The vibrational spectroscopy identify the characteristic of 
propolis connection with carboxymethylcellulose. The structure microscopic remained 
unchanged, even at a concentration of 8% propolis. The NaCMC gel 8% propolis have 
demonstrated excellent antimicrobial activity compared to other gels and opens new 
possibilities for future work in vivo that might provide information on the effectiveness 
nonstick and its possible application to neurosurgical procedures. 
 
Keyword: Hydrogel, Carboxymethylcellulose, Propolis 
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1-Introdução 

 

Atualmente hidrogéis ocupam posição de destaque em biotecnologia, em função de 

suas aplicações.  Em geral, hidrogéis são bio compatíveis e podem ser aplicados para 

liberação controlada de medicamentos, implantes terapêuticos, cultura de células etc. 

Tecnicamente, hidrogel é um material constituído de redes poliméricas tridimensionais 

hidrofílicas com habilidade de absorver e reter grande quantidade de água.  A água e os poros 

no interior do hidrogel permitem a difusão seletiva de solutos através da membrana.  

A carboximetilcelulose de sódio é um polímero aniônico derivado da celulose, com 

excelente inércia fisiológica e capacidade de formação de hidrogel, apresentando grande 

potencial para a aplicação na área médica (SANINO, DEMITRI, MADAGHIELE, 2009). Na área 

médica, especificamente na cirurgia neurológica, um hidrogel a base de carboximetilcelulose 

e óxido de polietileno (RODGERS et al., 2003) vem sendo utilizado com objetivo de evitar a 

formação de fibrose epidural, que é a deposição de tecido fibroso no espaço epidural. Esse 

processo é, usualmente, causado pela manipulação prévia desse espaço por meio da colocação 

de cateteres epidurais ou, mais frequentemente, por cirurgias de coluna vertebral que envolva 

a exploração do espaço epidural (SCHOFFERMAN; REYNOLDS; HERZOG, 2003).  

 Sabe-se que a fibrose epidural está entre as principais causas de insucesso nos 

procedimentos cirúrgicos da coluna vertebral (SCHOFFERMAN; REYNOLDS; HERZOG, 

2003).  

Outra causa de insucesso nos procedimentos cirúrgicos da coluna vertebral, são os 

processos infecciosos (COLLINS et al., 2008). A incidência desta complicação pode atingir 

11,6%, sendo que o microorganismo Staphiloccocus sp, está envolvido em mais de 90% dos 

casos (FALAVIGNA et al., 2006). 
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Nenhum material utilizado em procedimentos cirúrgicos para prevenção da fibrose 

peridural apresenta efeitos antimicrobianos, inclusive o hidrogel de carboximetilcelulose e 

óxido de polietileno descrito por RODGERS et al. (2003). 

Desta maneira, propõe-se o desenvolvimento do hidrogel associando a 

carboximetilcelulose de sódio com a própolis, pois esta substância apresenta efeitos 

antibacterianos conhecidos, especialmente em bactérias gram positivas (SCAZZOCCHIO et al., 

2005). Também é importante ressaltar que a própolis brasileira é uma referência científica 

internacional, devido à sua elevada variedade de princípios, entre eles a presença de ácidos 

fenólicos e flavonóides, aos quais são atribuídos os principais efeitos farmacológicos 

(SIMÕES et al., 2004). 

É importante mencionar também que não há produtos nacionais destinados a evitar a 

fibrose epidural, sendo que o custo de hidrogéis antifibróticos importados inviabiliza o uso 

rotineiro na prática clínica. Assim, o desenvolvimento deste tipo de hidrogel, associado aos 

benefícios antimicrobianos, poderia contribuir para a melhoria de saúde em nosso país. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



14 

 

2 - Objetivo  

 

O objetivo deste trabalho foi o desenvolvimento de hidrogel a base de 

carboximetilcelulose de sódio (NaCMC) e própolis, assim como, a caracterização químico-

física e microbiológica. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



15 

 

3 - Revisão Bibliográfica 

3-1- Celulose 

A celulose é o polímero natural mais abundante na Terra, sendo o componente 

presente em maior quantidade na biomassa das plantas (BARUD, 2006). 

A celulose é um homopolissacarídeo linear cuja estrutura é constituída por unidades de 

β-D-glicopiranose (β-glucose) unidas por ligações glicosídicas do tipo β (1→4) (SANINO et 

al., 2009), como demonstrado na figura 1. 

 

Figura 1 – Estrutura linear de celulose. As linhas pontilhadas esquematizam as ligações de hidrogênio 
possíveis (SANINO et al., 2009). 

 

As ligações de hidrogênio intermoleculares existentes na estrutura da celulose são 

responsáveis pela formação de fibras de celulose e as ligações intramoleculares conferem a 

rigidez da cadeia; apresenta cristalinidade (normalmente entre 40-60%), biodegradável, não 

tóxica, não alergênica (BARUD, 2006). 

A celulose tem grande importância na economia global e isso lhe confere as várias 

aplicações industriais, tais como a produção de papel, na indústria madeireira, como 

emulsificador, agente dispersante, agente gelificante, entre outras. 
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A principal fonte industrial de celulose é a madeira de eucalipto que é composta por 

celulose (40 a 45%), lignina (25 a 30%), hemiceluloses (30%) e extrativos (até 4%), não 

sendo obtida quimicamente pura; este polímero pode ser obtido por diversas fontes, tais como 

plantas, por síntese enzimática, por síntese química, além de ser excretada durante o 

metabolismo de alguns microorganismos, dentre eles os gêneros Sarcina, Agrobacterium, 

Rhizobium e Acetobacter, este último em especial caracterizado pela bactéria Acetobacter 

xylinium, capaz de sintetizar celulose em quantidades comerciais (BARUD, 2006). 

A estrutura física da biocelulose é semelhante à da celulose produzida pelas plantas. 

Entretanto a celulose bacteriana (CB) é obtida pura quimicamente, ou seja, sem conter em sua 

composição lignina e hemicelulose, presente na celulose das plantas (SANINO et al., 2009). A 

celulose bacteriana apresenta cadeias nanométricas (“nanocelulose”), organizadas em um 

arranjo estrutural tridimensional, constituído por um sistema altamente cristalino (60 – 80%) 

com excelente força mecânica (STEINBUCHEL; MARCHESSAULT, 2005). 

 Essa morfologia nanométrica fornece à celulose bacteriana propriedades como grande 

área superficial, pureza, uniformidade, altamente nanoporosa, alta cristalinidade (acima de 

60%), capacidade de absorção e retenção de água, boa elasticidade, boa resistência à tração, 

além de ser facilmente moldável, biodegradável, biocompatível, não tóxica e não alergênica 

(STEINBUCHEL; MARCHESSAULT, 2005). 

A aplicação da celulose bacteriana é bastante variada, estando presente em diversas 

áreas, tais como demonstrado na tabela 1, segundo STEINBUCHEL, MARCHESSAULT( 2005): 
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Tabela 1- Aplicações da celulose bacteriana (Steinbuchel, Marchessault, 2005) 

 

Área Aplicação 

Indústria Têxtil  Roupas para esportes, tendas de camping 

Indústria Alimentícia Celulose comestível “nata de coco” 

Cosméticos Cremes tônicos, condicionadores, 

polidores de unhas 

Medicina Pele artificial para queimaduras e úlceras, 

implantes dentários 

Eletrônica Materiais óptico-eletrônicos (tela de 

cristal líquido) 

Purificação de esgotos  Ultrafiltração de água 

Tratamento de lixo Reciclagem de minerais e óleos 

Indústria de Papel Substituição da madeira e fabricação de 

papéis especiais 
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3-2- Derivados da Celulose 

Devido à presença de ligações de hidrogênio, a celulose vegetal não é solúvel em água 

e em vários solventes convencionais, sendo um fator limitante para algumas aplicações. O 

desenvolvimento dos derivados da celulose envolve a introdução de diversos grupos 

funcionais tais como éteres e ésteres na cadeia da celulose, sendo isto possível devido à 

reatividade dos grupos OH presentes em sua estrutura química.  

São exemplos de derivados da celulose: carboximetilcelulose de sódio (NaCMC.), 

estudado durante este trabalho para o preparo dos hidrogéis, hidroxipropilcelulose (HPC), 

acetato de celulose, acetato butirato de celulose, entre outros (BARUD, 2006). 

Segundo Barud (2006), o grupo (C1-OH) é redutor, pois é formado por ligação hemi-

acetal intramolecular, enquanto o grupo (C4-OH) é um grupo alcoólico não redutor. A 

hidroxila (C6-OH) é a mais reativa, seguida pela hidroxila ligada ao carbono 2 (C2-OH). 

Como a hidroxila ligada ao carbono 3 (C3-OH) está fortemente mais envolvida em ligações 

de hidrogênio sua reatividade é inferior aos demais carbonos.  A figura 2 relata a disposição 

das hidroxilas presentes no anel de glicopiranose. 

 

Figura 2 - Disposição das hidroxilas presentes no anel de glicopiranose (REGIANI, 2000) 
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Os grupos funcionais presentes na celulose e as interações físicas entre as cadeias são 

os dois fatores importantes em casos de derivação. A reação de grupos hidroxila presentes 

na celulose com grupos orgânicos, como metila e etila determina o tipo de derivado 

(Figura 3). 

 

Figura 3 - (a) (uma unidade de repetição) de celulose, também denominado (celubiose unitário); (b) 
repetição de derivados da celulose. O grupo substituinte R é indicado para metilcelulose (MC), 
hidroxipropilmetilcelulose (HPMC), etilcelulose (EC), hidroxietilcelulose (HEC) e 
carboximetilcelulose de sódio (NaCMC), (SANINO et al, 2009). 

 

 

 

 



20 

 

3-3- Carboximetilcelulose de sódio (NaCMC) 

A carboximetilcelulose de sódio (NaCMC) é um polímero sintético, aniônico derivado 

da celulose, muito solúvel em água, tanto a frio quanto a quente, na forma tanto de solução 

propriamente dita quanto gel. Apresenta sensibilidade às variações de pH e força iônica, 

sendo o único polieletrólito derivado da celulose com esta característica (SANINO; DEMITRI; 

MADAGHIELE, 2009 ). 

Sua coloração varia de branco a levemente creme, inodoro e pH entre 6,0 a 9,5 (para 

solução a 10%) (COVA, 2000).  

Este polímero resulta do tratamento da celulose através de solução de hidróxido de 

sódio (NaOH) e monocloroacetato de sódio (CCH2-COONa), resultando na substituição 

parcial de grupos hidroxilas da glicose pelo grupo –CH2-COOH, atribuindo à tal celulose 

modificada qualidades de solubilidade e viscosidade em soluções desejadas, facilitando a 

hidratação da molécula (SU et al., 2009). 

Pelo excesso de hidróxido de sódio, presente no processo, a ramificação do tipo 

metanol (-CH3OH) reage com a base formando metóxido de sódio (um éter) e água. 

    -CH3OH + NaOH ↔  CH3ONa + H2O 

 O éter formado anteriormente reage com o ácido monocloroacético formando metóxi 

de etila e cloreto de sódio. 

  -CH3ONa + Cl-CH2COOH ↔ -CH3OCH2COOH + NaCl 

Posteriormente, o metóxi de etila reage novamente com hidróxido de sódio formando 

o novo éter, que caracteriza a carboximetilcelulose (Figura 4 ).  

-CH3OCH2COOH + NaCl ↔ -CH3OCH2COONa + H2O 
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Ao final do processo, as ramificações da celulose (-CH3OH) podem ser substituídas 

por ramificações do grupo carboxilmetil de sódio (-CH3OCH2COONa ) diferenciando as 

propriedades entre elas. 

 

Figura 4 – Estrutura molecular da NaCMC com grau de substituição x (SU et al., 2009). 

 

Estas reações químicas para a produção da carboximetilcelulose de sódio envolvem a 

chamada síntese de Williamson ou síntese de éteres de Willianson, que consiste na reação de 

obtenção de éteres por meio da substituição de halogênios por grupos negativos. A síntese 

ocorre entre haletos e alcóxidos de sódio (R- ONa ),( COVA, 2000). 

Tanto éteres simétricos e assimétricos são facilmente preparados pela reação de 

Williamson, sendo, deste modo, largamente usado em laboratórios e indústrias. Esta reação 

também é freqüentemente utilizada para preparar um éter indiretamente de dois alcoóis. 

A estrutura da NaCMC é baseada no polímero de celulose de B-(1->4)-D-

glucopiranose. Diferentes preparações podem ter diferentes graus de substituição, referindo-se 

ao número de substituições que ocorre em seus radicais. O dito grau médio de substituição 

dos grupos hidroxilas na carboximetilcelulose situa-se acima de 0,5 e pode ir até 0,9 (SU et al., 

2009). 
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As moléculas de NaCMC são normalmente mais curtas, em média, que as moléculas 

da celulose original da qual é produzida, apresentando áreas de maior e menor substituição. 

Esta substituição é predominantemente ligada em 2-O- e 6-O-, seguida por ordem de 

importância por ligações em 2,6-di-O- e 3-0-3,6-di-O-,2,3-di-O- por último 2,3,6-tri-O-. As 

moléculas de NaCMC são mais estendidas em ramificações a baixas concentrações, porém a 

altas concentrações as moléculas sobrepõem-se e ligam-se em espiraladas para formar um gel 

termoreversível (COVA, 2000). 

O éter carboximetil de sódio confere algumas propriedades a NaCMC, tais como: 

• solubilidade em água fria ou quente, quando ao presença de grupos carboxilatos com 

grau médio de substituição é maior do que 0,5 (COVA, 2000). 

• insolúvel em álcool, éter e alguns solventes orgânicos (COVA, 2000). 

• age como espessante, ligante, estabilizante, agente de suspensão, retentor de água, 

controlador de reologia (tixotropia, por exemplo) e meio suporte para imobilização de 

enzimas e/ou microrganismos (COVA, 2000). 

• fisiologicamente inerte (SANINO; DEMITRI; MADAGHIELE, 2009). 

• biocompatibilidade (SANINO; DEMITRI; MADAGHIELE, 2009). 

• biodegrabilidade  (SANINO; DEMITRI; MADAGHIELE, 2009). 

 

 

 

 

 

 



23 

 

Na Tabela 2 estão exemplificados algumas aplicações da NaCMC segundo Kennedy 

(1985). 

Tabela 2- Aplicações da NaCMC  

Área Aplicação 

Indústria Alimentícia Sorvetes, queijos, iogurtes, pó para refrescos, sobremesa 

cremosa, adoçante líquido, creme de leite, requeijão, entre 

outros. 

Indústria Farmacêutica Encapsulação e liberação de princípios ativos. 

Indústria de Cosméticos Agente floculante e emulsificante em géis, etc. 

Agrícola Agente de liberação de pesticidas e nutrientes. 

 

3-4-Própolis 

 

A palavra própolis foi criada por Aristóteles, sendo derivada do grego pro, em defesa, 

e polis, cidade ou comunidade, isto é, em defesa da comunidade (PEREIRA; SEIXAS; 

AQUINO, 2002). Escreve-se O ou A Própolis. 

Os gregos chamavam própolis às portas de uma cidade, voz tomada pelo prefixo ‘pro‘ 

e ‘polis’ (cidade). Mais tarde, Plínio empregou esta palavra em latim para dar nome à cera  

extraída da polpa das árvores com a qual as abelhas recobrem a entrada de suas colméias a 

fim de protegê-las contra fungos e bactérias (MARCUCCI, 1996). 

Própolis é uma substância resinosa, com coloração variando de marrom a verde 

escuro, obtida pelas abelhas através da coleta de resinas da flora (pasto apícola) da região, e 

alteradas pela ação das enzimas contidas em sua saliva (MARCUCCI, 1996). 

A própolis possui em sua composição 55% de resinas vegetais, 30% de cera de 

abelhas, 8 a 10% de óleos essenciais, 5% de pólen, além de microelementos como alumínio, 
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cálcio, estrôncio, ferro, cobre, manganês e pequenas quantidades de vitaminas B1, B2, B6, C 

e E (BURDOCK, 1998; PARK et al., 2002; MENEZES, 2005; FUNARI; FERRO, 2006). 

A composição química da própolis está intimamente relacionada com a ecologia da 

flora de cada região visitada pelas abelhas (PARK et al., 2002) e com o período de coleta da 

resina (ROCHA et al., 2003). Além disso, a variabilidade genética das abelhas rainhas também 

influencia na composição química (PARK et al., 1998). Deste modo, um número significativo 

de trabalhos descrevendo a química da própolis foi publicado, mostrando que a composição é 

variável (MOREIRA, 1986; BANKOVA, 2005; SOUZA et al., 2007). 

Entre os principais compostos ativos da própolis, podem-se citar os flavonóides (como 

a galangina, quercetina, pinocembrina e kaempferol), ácidos aromáticos e ésteres, aldeídos e 

cetonas, terpenóides e fenilpropanóides (como os ácidos caféico e clorogênico), esteróides, 

aminoácidos, polissacarídeos, hidrocarbonetos, ácidos graxos e vários outros compostos em 

pequenas quantidades (ROCHA et al., 2003;  OZKUL; SILICI; ERÕGLU, 2004; HAYACIBARA et 

al., 2005; HU et al., 2005).  

De todos esses grupos de compostos, certamente o que vem chamando mais atenção 

dos pesquisadores é o dos flavonóides (LIMA, 2006). À eles, bem como aos ácidos fenólicos, 

são atribuídas algumas propriedades antibacteriana, antiviral e antioxidante (HAYACIBARA et 

al., 2005; HU et al.,2005). 

Flavonóides é o nome dado a um grande grupo de metabólicos da classe dos 

polifenóis, componentes de baixo peso molecular encontrados em diversas espécies. São 

compostos tricíclicos contendo dois anéis aromáticos, os anéis A e B, e um anel, não 

aromático, contendo o grupamento pirona, anel C (CUSHNIE, LAMB, 2005) (Figura 5). 
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Figura 5 - Estrutura química dos flavonóides. Anéis aromáticos A e B, e anel contendo grupamento 
pirona, anel C (CUSHNIE; LAMB, 2005). 

 

Os diferentes tipos de flavonóides são encontrados em frutas, flores e vegetais em 

geral, assim como em alimentos processados como chá e vinho. 

Mais de cinco mil compostos flavonóides foram descritos e classificados a partir de 

sua estrutura química, em especial com relação ao grau de oxidação do anel C. 

São exemplos de flavonoides presentes na própolis: flavonas, isoflavonas, flavonóis, 

flavanonas, chalconas, diidroflavonóis. 

A própolis verde do Brasil está associada à planta Baccharis dracunculifolia, 

conhecida também como alecrim-do-campo, de onde é nativo.  

A própolis brasileira têm mostrado diferenças significantes na sua composição 

química em relação à própolis da zona temperada. Por essa razão, a própolis brasileira tem se 

tornado objeto de grande interesse por parte dos cientistas (TRUSHEVA et al., 2006).  

A própolis verde brasileira, produzida em São Paulo e Minas Gerais, é constituída 

principalmente de derivados prenilados do ácido p-cumárico e possui grande quantidade de 

flavonóides, muitos dos quais não estão presentes em própolis da Europa, América do Norte e 

Ásia (SIMÕES et al., 2004). 
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Assim, a própolis brasileira tem sido uma referência internacional, não só para fins 

comerciais, mas também na área científica. 

 

3-4-1- Propriedade Biológica da Própolis 

 

A própolis tem sido objeto de inúmeros estudos farmacológicos devido às suas 

propriedades antibacteriana, antifúngica, antiviral, antiinflamatória, hepatoprotetora, 

antioxidante, antitumoral, imunomodulatória e outras (ALENCAR et al., 2005; BANKOVA, 

2005; KORSALEK et al., 2005; SIMÕES; ARAUJO; ARAUJO, 2008).   

Esse potencial biológico se deve a um sinergismo que ocorre entre os muitos dos 

constituintes presentes na própolis (MARCUCCI, 1996). 

 

3-4-1-1- Ação Antimicrobiana 

A atividade antibacteriana da própolis é atribuída principalmente à flavonona 

pinocembrina, ao flavonol galagina e ao éster feniletil do ácido caféico. Apresentam um 

mecanismo de ação baseado provavelmente na inibição da RNA-polimerase bacteriana (UZEL 

et al., 2005). Outros componentes como os flavonóides, ácido benzóico, ácido cinâmico, 

provavelmente agem na membrana ou parede celular do microorganismo, causando danos 

funcionais e estruturais (SCAZZOCCHIO et al., 2006). 

A própolis possui atividade antibacteriana maior contra bactérias Gram-positivas e 

limitada contra Gram-negativas (MARCUCCI et al., 2001).  

Testes in vitro demonstraram que a própolis apresenta, excelente atividade fungistática 

e fungicida contra leveduras apontadas como causadores de onicomicose (LONGHINI et al., 

2007). 
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Diversos trabalhos relataram a atividade sinérgica da própolis associada a diversos 

antibióticos, inclusive contra cepas resistentes a benzilpenicilina, tetraciclina e eritromicina 

(SHUB et al., 1981). Existem evidências que apontam para uma ação sinérgica relevante, 

podendo se constituir como alternativa terapêutica para a resistência microbiana 

(STEPANOVIC et al., 2003; FERNANDES JR et al., 2005; ONLEN et al., 2007). 

 

3-4-1-2-Ação Anti-inflamatória 

A presença de flavonóides, especialmente a galangina, parece estar envolvida na 

atividade antiinflamatória da própolis; este flavonóide apresenta atividade inibitória contra a 

ciclooxigenase (COX) e lipooxigenase. Tem sido relatado também que o ácido fenil éster 

caféico (CAPE), possui atividade antiinflamatória por inibir a liberação de ácido aracdônico 

da membrana celular, suprimindo as atividades das enzimas COX-1 e COX-2 (BORRELI et al., 

2002). 

A própolis tem demonstrado ação antiinflamatória também por inibir a síntese das 

prostaglandinas, ativar a glândula timo, auxiliando o sistema imune pela promoção da 

atividade fagocítica e estimulando a imunidade celular (KORSALEC et al., 2005). 

 

3-4-1-3-Ação Antioxidante 

Os flavonóides são relatados como os mais abundantes e efetivos antioxidantes na 

própolis. Existe uma correlação entre o alto conteúdo de flavonóides totais e a atividade anti-

radicais livres em extratos de própolis da Argentina (AHN et al., 2007).  

A atividade antioxidante merece especial interesse, pois a própolis poderia ser aplicada 

topicamente com sucesso para prevenir e tratar a pele danificada (MARQUELE et al., 2006). 
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3-4-1-4-Ação Antiviral 

  Marcucci (1995) citou uma ação virucida da própolis no vírus do herpes simples 

(HSV) e da estomatite vesicular (VSV). Estudo comparando a eficácia de pomada de própolis 

canadense com pomadas de aciclovir e placebo (veículo) no tratamento de pacientes com 

herpes genital tipo 2 recorrente, mostrou a eficácia superior do preparado de própolis, na 

cicatrização das lesões e redução dos sintomas locais (VYNOGRAD; VYNOGRAD;  

SOSNOWSKI, 2000).  

Estudos in vitro sugerem que a própolis tem uma potente atividade antiviral contra as 

variantes X4 e R5 do herpes vírus. Acredita-se que o mecanismo envolvido estaria 

relacionado à inibição da entrada viral pelos linfócitos CD4+ (GEKKER et al., 2005).  

 

3-4-1-5-Ação Cicatrizante 

 

Acredita-se que a propriedade cicatrizante da própolis, esteja relacionada com 

flavonóides e ácidos fenólicos (ARVOUET-GRAND et al., 1994). Gregory et al. (2002), em 

estudos in vivo, mostraram que a propriedade cicatrizante de um creme de própolis foi 

superior à sulfadiazina de prata em pacientes vítimas de queimaduras de espessura parcial. 

 

3-4-1-6-Ação Imunomodulatória 

 

Estudos com ratos, demonstraram que o extrato de própolis atenuou o processo 

inflamatório nas via aéreas, provavelmente por sua habilidade em modular a produção de 

citocina (SY et al., 2006), desta forma, seria um novo agente no tratamento da asma.  

Recentemente, muitos estudos têm demonstrado a atividade da própolis no sistema 

imunológico (ativando macrófagos, aumentando a atividade lítica contra células tumorais, 
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estimulando anticorpos, etc) como apresentado numa extensa revisão realizada por SFORCIN 

et al. (2000). Todavia os mecanismos envolvidos na quimioprevenção ainda não são 

completamente conhecidos. 

Orsolic et al. (2004), através de modelos experimentais, demonstraram que derivados 

hidrossolúveis de própolis, ácido caféico, éster feniletil do ácido caféico e quercetina 

poderiam ser extremamente úteis no controle do crescimento tumoral.  

 

3-4-1-7-Outras Propriedades da Própolis 

 

Há relatos de que a própolis baixe a pressão arterial e os níveis de colesterol no sangue 

(CAPASSO ; CASTALDO, 2002).  

Como antiprotozoário, a própolis mostrou-se ativa contra Toxoplasma gondii, 

Trichomonas spp. e Giardia lamblia (DANTAS et al., 2006). PRYTZYK et  al. (2003), em testes 

in vitro com extratos de própolis, mostraram atividade contra as formas epimastigotas do 

Trypanosoma cruzi, sendo uma possível alternativa para o tratamento da Doença de Chagas. 

Testes in vitro também revelaram atividade da própolis brasileira no tratamento da 

leishimaniose (GIORGIO; RIBEIRO; AYRES, 2006). 

Segundo MANARA et al. (1999), a própolis teve uma ação positiva na reorganização 

tecidual, ação antiinflamatória e antibacteriana, sendo na área odontológica, muito utilizada 

em enxaguatórios bucais e cremes dentais, para prevenção de cáries e tratamento de 

gengivites e estomatites (PIETA, GARDANA, PIETA, 2002).  

Recentemente, foi publicada uma patente sobre a própolis intitulada "Composição 

bucal de uso tópico, exaguatório bucal, solução bucal e dentrifício, bem como o uso da 

referida composição", reivindicando o uso no combate à formação de placa bacteriana dental, 

prevenindo e/ou controlando a gengivite, problemas periodontais e/ou a cárie, infecções 
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causadas por diferentes etiologias, sem os inconvenientes do manchamento dentário intenso 

provocado pelo uso contínuo da clorexidina (D'OLIVEIRA, 2007). 

 

3-5- Hidrogel 

 

Segundo SANINO et al. (2009), hidrogéis são redes poliméricas macromoleculares, de 

estrutura hidrofílica com capacidade de absorver e liberar água em resposta às condições 

ambientais.A quantidade de água retida na malha da rede do hidrogel pode ser definida pela 

estrutura da rede do polímero e por outros fatores, tais como temperatura, pH e força iônica da 

solução de água no contato com o polímero. 

Em comparação com as redes poliméricas hidrofóbicas, como  

aquelas baseadas em ácido lático ou poli (ácido lático-ácido glicólico), que apresentam uma 

baixa capacidade de absorção de água, os hidrogéis fornecem uma série de propriedades 

únicas que constituem vantagens para seu uso em biomedicina. Aplicações, tais como a 

capacidade de encapsular biomacromoléculas, incluindo as proteínas e o DNA (KASHYAP, 

KUMAR, RAVI KUMAR, 2005). 

Os hidrogéis podem ser preparados a partir de polímeros naturais ou sintéticos. 

Aqueles à base de polímeros naturais apresentam, em geral, propriedades mecânicas fracas. 

Estas deficiências são corrigidas por um lado, pela sua biocompatibilidade e 

biodegradabilidade (LIANG et.al, 2004).  

Atualmente, os polissacarídeos vêm sendo utilizados para a produção de hidrogéis, 

pois são biocompatíveis, não tóxicos e apresentam importantes propriedades físico-químicas 

necessárias para aplicações biomédicas como a liberação controlada de fármacos 

(TONNESEN, KARLSEN, 2002). 



31 

 

A NaCMC, quando em contato com a água, apresenta alta capacidade de absorção de 

água, devido à rede polimérica formada por ligações intra e intermolecular. Assim, a água 

absorvida intumesce as redes poliméricas, sem se dissolver. Este “sólido como solução”, 

polímero e água resultando em equilíbrio é designado como hidrogel (SANINO et al., 2009). 

 Atualmente um dos campos de pesquisa mais importantes de hidrogéis é o sistema de 

liberação controlada de fármacos, principalmente devido ao desenvolvimento da farmacologia 

na última década. A associação de fármacos a compósitos hidrogel apresentam alguns 

benefícios: eliminação e liberação de drogas propiciando uma permanência mais prolongada 

do fármaco e conseqüentemente um melhor efeito; reduzir a degradação precoce de 

componentes bioativos por enzimas, antes que atinjam os locais alvejados (XINMING et al., 

2008). 
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4-Material e Métodos  

 

4-1- Preparo do Hidrogel  (NaCMC e Própolis) 

 

Utilizando uma balança semi-analítica eletrônica Gehaka (modelo BG 200), a NaCMC 

foi pesada e acondicionada no vidro de relógio. Na seqüência, utilizando uma proveta de 100 

mL, mediu-se o volume de água destilada necessário para o preparo do hidrogel (Tabela 3). 

Posteriormente, verteu-se parte dessa água destilada para um béquer de 250mL e adicionou a 

NaCMC, pesada anteriormente. Com uma bagueta, misturou-se o preparado por 3 minutos e 

na sequência a mistura foi homogeneizada no ultrassom (Lavadora ultra-sônica Unique-Ultra 

Cleaner), durante 15 minutos, sendo para isto, acrescentado o restante da água.  

Ao final deste procedimento, foi adicionada a própolis, através de uma pipeta 

automática, conforme concentrações específicas para cada tipo de gel (Tabela 3). A mistura 

seguiu novamente para o ultrassom até a total homogeneização do hidrogel com a própolis. 

A própolis utilizada no desenvolvimento dos hidrogéis foi o extrato alcoólico de 

própolis a partir do extrato padronizado de própolis [(EPP-AF), sob processo de patente 

(PI0405483-0), (publicado na Revista de Propriedade Industrial n. 1778 de 01/02/2005)], 

fornecido pela Empresa Apis Flora. Deste modo, foram obtidos quatro diferentes hidrogéis 

conforme concentrações de própolis: Hidrogel 1 (1% própolis), Hidrogel 2 (2% de própolis), 

Hidrogel 3 (8% de própolis) e Hidrogel 4 (sem adição de própolis) (Tabela 3). 

Estas concentrações de hidrogéis foram determinadas a partir de ensaios 

microbiológicos realizados previamente ao início deste trabalho. 

Todo o desenvolvimento e preparo dos hidrogéis foi realizado no Departamento de 

Química Inorgânica, do Instituto de Química da Universidade Estadual Paulista (UNESP), 

Araraquara-SP. 
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Tabela 3-Massa e volume dos reagentes utilizados para preparo dos  hidrogéis (NaCMC e 

PRÓPOLIS). 

 

Reagentes Hidrogel  

1 2 3 4 

CMC 4g 4g 4g 4g 

Própolis (massa) (1%) 0,04g (2%) 0,08g (8%) 0,32g ____ 

Própolis             

(volume) 

(1%) 0,35mL (2%) 0,7mL (8%) 2,9mL ____ 

Água destilada  

(q.s.p. 100%) 

95,65mL 

~ 95,8mL 

95,3mL 

~95,6mL 

93,1mL 96mL 

 

 

4-2- Métodos de Caracterização 

 

4-2-1- Caracterização Estrutural 

 

As técnicas para a caracterização ou análise estrutural permitem a identificação e 

determinação de grupos funcionais, assim como, o estudo da conformação e estrutura de 

macromoléculas da substância ou compósito a ser estudado. 

Foram realizados a espectroscopia vibracional na região do infravermelho (FT-IR).  
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4-2-1-1- Espectroscopia Vibracional na Região do Infravermelho (FT-IR) 

 

Essa técnica é utilizada para identificação de compostos orgânicos ou inorgânicos 

puros, com exceção de moléculas homonucleares, sendo importante para determinar a 

presença dos compostos na amostra estudada (SILVERSTEIN, 2000). 

A fonte da radiação infravermelha é uma fonte aquecida eletricamente alcançando a 

temperatura de 1.000 a 1.800ºC, podendo ser usados como material de radiação óxidos de 

zircônio, tório e cério ou carbeto de silício (SILVERSTEIN, 2000). 

A radiação infravermelha localizada nos comprimentos de onda de 1000nm a 100nm 

(nanômetros), corresponde a um milésimo do milímetro e também equivale a uma freqüência 

de cerca de 3x1014 Hz, que é comparável com a freqüência com que as moléculas vibram. 

A incidência da radiação infravermelha excita as moléculas, provocando vibração dos 

átomos na estrutura molecular, produzindo dipolos elétricos que agem com o mecanismo de 

interação, permitindo a transferência de energia entre os compostos e a luz emitida (radiação), 

desde que a freqüência com que ambos variam seja a mesma, favorecendo alterações nos 

ângulos (deformação axial) e na distância entre os átomos (estiramento ou deformação). 

Para que esta técnica seja realizada é necessária uma amostra do material, onde à 

medida que a radiação incide na amostra, esta se divide em dois feixes de radiação, sendo um 

feixe de referência e outro feixe da amostra. Posteriormente, a radiação é refratada em 

diferentes espelhos, até que a mesma passe por uma fenda, onde seu espaço é igual ao 

comprimento de onda incidido pela radiação. Quando a radiação é absorvida pela amostra, a 

intensidade dos feixes é comparada no detector e a redução é monitorada. Assim, são obtidos 

espectros característicos dos grupos, no qual, observa-se a formação de vales (SILVERSTEIN, 

2000). 
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Os espectros vibracionais na região do infravermelho para as amostras do hidrogel de 

NaCMC-própolis foram obtidos no espectrômetro FT-IR, modelo Spectrum 2000 da Perkin 

Elmer. Para realização desta técnica foi necessário previamente preparar um pastilha de KBr 

pulverizado e a partir desta, acondicionar uma amostra do hidrogel sobre a pastilha e iniciar a 

aferição sob as seguintes condições: porcentagem de transmitância (%T) com um acúmulo de 

32 varreduras, com resolução de 2cm-1, na faixa de absorção de 4000-370cm-1.  

 

4-2-2- Caracterização Morfológica 

 

A caracterização morfológica permite o estudo da estrutura fina morfológica dos 

materiais, a qual foi avaliada neste trabalho por meio da microscopia eletrônica de varredura 

(MEV). 

 

4-2-2-1- Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

Diferentemente do microscópio óptico, que usa luz para formação de imagem, os 

microscópios eletrônicos utilizam elétrons. A principal vantagem do uso do microscópio 

eletrônico é a resolução, definida como a menor distância entre dois pontos da amostra que 

podem ser visualizados como dois pontos distintos na imagem (AZEVEDO, 2006). 

Nesta técnica é incidido um feixe de 2 a 3nm de elétrons, que penetram na superfície 

na amostra, interagindo com seus átomos e produzindo sinais como elétrons secundários, 

elétrons retroespalhados, elétrons Auger, Raios X, e luz visível, capturados por detectores 

apropriados (AZEVEDO, 2006). 

Esta técnica é aplicada para determinar, segundo Azevedo (2006): 
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� Tamanho, forma e arranjo das partículas da amostra e a relação entre elas numa escala 

nanométrica; 

� Informações cristalográficas (grau de cristalinidade das amostras); 

� Aplicações biológicas e seus efeitos; 

� Obtenção de elementos e compostos[ o microscópio eletrônico de varredura é um dos 

equipamentos mais utilizados nas pesquisas de materiais, devido a obtenção de 

imagens tridimensionais, alta profundidade, o que possibilita obter diferentes relevos 

na superfície, imagens de alta resolução e manuseio relativamente simples.] 

As micrografias foram obtidas no microscópio eletrônico modelo JEOL JMF-6700F. A 

amostra foi colocada em suporte de cobre, recoberta com uma camada de ouro com espessura 

de 1nm durante 60 segundos com tensão de 3KV e corrente de 9,5µA. Esta técnica foi 

realizada com as amostras liofilizadas dos hidrogéis de NaCMC puro e NaCMC própolis 8%. 

 

4-2-3-Ensaio Antimicrobiano 

 

Nesta técnica podemos identificar a reprodução e/ou morte de microorganismos em 

uma amostra quando este é colocado num meio onde se deseja avaliar sua proliferação, assim 

pode-se verificar se o material estudado tem efeito antimicrobiano (PELCZAR, 1996). 

 A inativação ou a morte de microorganismos é observada por meio de um halo de 

inibição formado no material estudado e, assim, observar sua eficiência sobre determinado 

agente antimicrobianos, segundo Pelczar (1996): 

 - Tamanho da população microbiana; neste aspecto, as populações maiores demoram 

mais tempo para morrer, ao contrário de populações menores;  
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 - Intensidade ou concentração do agente microbicida (agentes antimicrobianos que 

matam os micro-organismos); quanto maior a intensidade ou concentração, menor o tempo 

destruição dos micro-organismos; 

 - Tempo de exposição ao agente microbicida; quanto maior o tempo de exposição, 

maior será a destruição dos micro-organismos; 

 - Temperatura de exposição dos micro-organismos; quanto maior a temperatura de 

exposição, mais rápida é a morte da população; 

 - Natureza do material que contém os microrganismos; várias características do 

material podem influenciar a morte celular causada pelo agente microbicida, como pH, estado 

físico entre outros aspectos; 

 - Características dos micro-organismos que estão presentes; os micro-organismos 

apresentam distinções quanto à resistência a agentes antimicrobianos.  

 Um agente químico ideal apresenta eficiência sob todas as condições, mas não existe 

nenhum composto químico com todas essas características (PELCZAR, 1996). 

As especificações para um agente químico ideal são: 

 - Atividade antimicrobiana; o composto químico, em baixas concentrações, deve 

apresentar ampla eficiência no espectro da atividade antimicrobiana;  

 - Solubilidade; a substância deve ser solúvel em água ou outros solventes como álcool, 

em quantidades suficientes para garantir seu efeito; 

 - Estabilidade; seu armazenamento não deve alterar sua capacidade antimicrobiana 

significativamente; 

 - Ausência de toxicidade; a substância não deve ser nociva à saúde do homem e dos 

animais; 

 - Homogeneidade; as preparações devem apresentar uniformidade com a substância 

(agente químico) para que durante suas aplicações estejam presentes componentes ativos; 
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 - Inativação mínima por material estranho; o material estranho não deve combinar-se 

com outro componente do material estudado, para que sua quantidade e efeito não sejam 

alterados para agir com os microorganismos. 

 - Atividade em temperaturas ambiente ou corporal; seu efeito antimicrobiano deve ser 

a temperatura ambiente ou corporal, sem que para a sua ativação seja necessário aumentar a 

temperatura; 

 - Poder de penetração; a menos, que a substância penetre por meio da superfície de 

contato, o efeito antimicrobiano é limitado ao local da aplicação; 

 - Ausência de poderes corrosivos e tintoriais; a substância não deve apresentar efeitos 

danosos ao material estudado; 

 - Poder desodorizante; a substância deve ser inodora ou apresentar odor agradável. 

Esta característica desodorizante é desejável; 

 - Capacidade detergente; a capacidade da substância de remover mecanicamente os 

micro-organismos da superfície tratada; 

 - Disponibilidade e baixo custo; a substância deve ser facilmente encontrada e de 

baixo custo (PELCZAR, 1996).     

A avaliação da atividade antimicrobiana foi feita pelo método de difusão em disco. 

O ensaio antimicrobiano foi realizado para cepa de Staphilococcus aureus por ser o 

microorganismo mais frequentemente envolvido nos processos infecciosos pós-operatórios da 

coluna vertebral (FALAVIGNA, 2006). Para tanto, estes microrganismos foram semeados em 

placa Agar, utilizando como meio de cultura o manitol. O estudo foi realizado em seis placas 

contendo estes meios de cultura e semeado o microrganismo sobre o mesmo com uma 

densidade óptica (D O) de 0,35 – 107 mos/mL. Os materiais testados foram colocados sobre 

papéis filtros de 0,5 cm de diâmetro, sobre o meio com o microrganismo. Contudo, o controle 

positivo (clorexidina 0,12%) e as respectivas amostras (hidrogel NaCMC – 1% de própolis; 
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hidrogel NaCMC – 2% de própolis; hidrogel NaCMC – 8% de própolis) e o controle negativo 

(hidrogel de NaCMC) foram adicionados sobre os papéis filtros, como exemplificado na 

Figura 6. As placas foram incubadas por 48 horas a uma temperatura de 37ºC.  

 Após o período de incubação, os halos de inibição de crescimento do S. aureus foram 

medidos com paquímetro digital. Os dados foram avaliados pelo teste ANOVA e aplicado o 

teste de Dunnett para comparação entre os diferentes géis e a clorexidina (controle positivo), 

com nível de significância de 5%. 

 

 

 

 

 

            

Figura 6 – Esquematização de placa de cultura S.Aureus com géis (NaCMC e Própolis) 
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5- Resultados e Discussão 
 
 
5-1. Aspecto dos Hidrogéis  
 
  

Os hidrogéis NaCMC-própolis apresentaram aspecto viscoso, sendo que a presença da 

própolis no material estudado apresentou variação da coloração âmbar em detrimento das 

diferentes concentrações de própolis nos hidrogéis, conforme demonstrado na Figura 7. 

 

 

Figura 7 –Aspecto macroscópico dos hidrogéis após o preparo: A) hidrogel de NaCMC + própolis 1%; 
B) hidrogel de NaCMC + própolis 2%; C) hidrogel de NaCMC + própolis 8%; D) hidrogel de NaCMC 
puro. 

 
 
5-2- Espectroscopia Vibracional na Região do Infravermelho 

 

A espectroscopia vibracional na região do infravermelho permitiu a identificação 

qualitativa de grupos funcionais presentes nos hidrogéis de NaCMC – própolis nas amostras 

liofilizadas representada na Figura 8. 

As bandas características do hidrogel de NaCMC puro é apresentado na Figura 8 (e). 

As bandas de absorção no intervalo 3200-3480 cm-1 são atribuídos ao grupamento OH, o 

intervalo 3260-3310 cm-1 ao grupamento COO, no intervalo 2960-2878 cm-1 ao grupamento 

CH, no intervalo 1618-1420 cm-1 grupos carboxilato e bandas encontradas no intervalo 1100-

900 ao grupamento C-O-C (LIN et al., 2005). 

A B C D 
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A banda larga do espectro que caracteriza a NaCMC é a de 1043 cm-1 apresentada pela 

presença de grupos funcionais C—O e C—C, pela substituição dos grupos da celulose pelo 

éter carboximetil (CH3—O—CH2—COONa+ ) (ROKHADE, 2006). 

A figura 8 (a) apresenta as bandas características da própolis. As bandas de absorção 

no intervalo 3415-3220 cm¹ são atribuídas ao grupamento OH, o intervalo 2910-2840 cm-1 ao 

grupamento CH, a banda 1700 cm-1 grupamento C=O, atribuído a lipídios e flavonóides. Os 

alcoóis terciário, secundário e primário são encontrados respectivamente nas bandas; 1160 

cm-1, 1080 cm-1e 1040 cm-1 (PATACA, 2006). 
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Figura 8 – Espectroscopia vibracional na região do infravermelho de amostras dos géis  liofilizadas: 
(a) própolis (b) hidrogel de NaCMC + própolis 1%; (c) hidrogel de NaCMC + própolis 2%; (d) 
hidrogel de NaCMC + própolis 8%; (e) hidrogel puro de NaCMC. 
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 A presença da própolis no compósito pode ser confirmada através da banda localizada 

ao redor de 1250-1000 cm-1 pela presença de grupos funcionais OH fora do plano. Este dado 

pode ser observado pelo aumento da banda com a adição da própolis ao hidrogel. Esta banda 

confirma a formação de ligações entre a NaCMC e a própolis (MANSUR, 2002). 

 As bandas obtidas no hidrogel de NaCMC - própolis 8% diferem dos demais, porque a 

banda característica da presença da própolis está reduzida neste hidrogel, sendo este de maior 

concentração de própolis que os outros hidrogéis. 

Segundo COVA (2000), a NaCMC é insolúvel em álcool. Este dado pode ser observado 

nos resultados das bandas de própolis, a qual é solúvel em álcool e insolúvel em água, 

diferindo do polímero, sendo assim a NaCMC não adsorve o álcool essencial para 

solubilidade da própolis e portanto, observa-se redução da concentração da própolis ao 

hidrogel com maior quantidade da substância. 

  

5-3- Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 
 
 
 

A realização desta técnica para as amostras de hidrogéis foram importantes para 

demonstrar a presença das fibras e a porosidade dos hidrogéis.   

As figuras 9 (a) e (b) são referentes ao hidrogel de NaCMC puro liofilizado. Apresenta 

um material poroso característico de um hidrogel, pois com a entrada de água nas cadeias do 

polímero, ocorre tensão nas cadeias com o intumescimento do NaCMC e aumento do 

tamanho dos poros (MYUNG et al., 2008). 

A NaCMC em contato com a água apresentou alta capacidade de absorção, devido à 

rede polimérica formada por ligações intra e intermolecular. Assim, a água absorvida distende 

as redes poliméricas, sem se dissolver (SANINO et al., 2009). 
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Figura 9 – Microscopia Eletrônica de Varredura do hidrogel de NaCMC puro liofilizado. a) Em 
destaque uma região com alta porosidade do hidrogel; b) Os poros do hidrogel (“microporos”) podem 
ser claramente observados. A, 200µm; B, 50µm. 
 
 

As figuras 10 (a) e (b) referem-se a micrografias da amostra do hidrogel NaCMC - 

própolis 8%; as imagens revelaram características similares ao hidrogel NaCMC puro, 

somente com uma estrutura mais porosa que o mesmo hidrogel, demonstrando que a presença 

de própolis não altera a propriedades microscópica do hidrogel.    

 
 

  
 
Figura 10 - Microscopia Eletrônica de Varredura do hidrogel de NaCMC- própolis 8%: a) uma região 
com alta porosidade do hidrogel e ao lado, as micro fibras do hidrogel (“micro celulose”) e micro 
poros podem ser claramente observados. A, 500µm; B, 50µm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(a) (b) 

(a) (b) 
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5-4- Caracterização Microbiológica 
 
 
 

Para a determinação da atividade antimicrobiana dos hidrogéis, avaliou-se o 

comportamento do microorganismo em relação à presença, ausência e tamanho do halo de 

inibição.  

 Decorrido o período de incubação, observou-se que o hidrogel de NaCMC com 8% de 

própolis não apresentou diferença estatisticamente significante no halo de inibição para cepa 

de S. aureos em relação ao grupo do controle positivo (clorexidina) 0,12% (p<0, 001) 

(Figuras 11 e 12). Contudo, os hidrogéis 1 e 2 apresentaram halos de inibição menores 

estatisticamente em relação à clorexidina e ao hidrogel 3, e o hidrogel de NaCMC puro, não 

teve halo de inibição. Não houve diferença estatisticamente significante entre as placas 

(p=0,50). Os valores dos halos de inibição estão apresentados na Tabela 4. 

 
Tabela 4 – Valores dos halos de inibição para S. aureos. 
* Diferença Estatisticamente significante a 5% 
 

 
 

Placas 

Hidrogel NaCMC- 1%  

propólis 

Hidrogel NaCMC-2% 

própolis 

Hidrogel NaCMC-

8% própolis 

Cloredixina 

0,12% 

1 1,8 1,7 2,7 2,8 

2 1,5 1,9 3,2 2,6 

3 1,9 1,8 2,5 3,1 

4 1,5 1,9 3,5 3 

5 1,7 1,5 2,6 3 

6 1,9 1,8 3,4 3 

média 1,7* 1,8* 3,0 2,9 
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Figura 11 – Halos de inibição para: Gel 1 (NaCMC-própolis 1%), Gel 2 (NaCMC-própolis 2%), Gel 3 
(NaCMC-própolis 8%), Gel 4 (NaCMC puro), Controle positivo (clorixidina). 

 

 

Figura 12 – Médias dos halos de inibição dos respectivos Hidrogéis e da clorixidina. As barras 
representam o desvio padrão dos mesmo. 
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Acredita-se que cerca de até 10% dos pacientes submetidos a cirurgias da coluna vertebral, 

possam apresentar complicações infecciosas, sendo uma das causas de morbidade deste 

procedimento (FALAVIGNA, 2006). O S. aureos é o microorganismo mais freqüentemente 

isolado nestas infecções, cerca de 90% (FALAVIGNA, 2006). 

O tratamento desta morbidade inclui o uso de antibióticos intravenosos, e em muitos 

casos drenagem cirúrgicas, o que prejudica a recuperação dos pacientes. 

Lu (2005) demonstrou em estudo in vitro que o extrato de própolis inibiu o crescimento 

do S. aureos, sendo que esta atividade antimicrobiana poderia ser aproveitada como 

alternativa profilática ao desenvolvimento de processos infecciosos envolvendo este 

microorganismo. 

Neste trabalho, o hidrogel de NaCMC com própolis 8%, evidenciou uma ótima 

atividade anti estafiloccócica, semelhante ao controle de clorixidina, e assim o uso in vivo 

poderia prevenir o desenvolvimento de complicações infecciosas, nos procedimentos de 

cirurgia de coluna vertebral. 
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6- CONCLUSÕES 

 

 Segundo os objetivos propostos e metodologia utilizada podemos concluir que: 

 - A presença de própolis no compósito pode ser confirmada, no estudo de 

espectroscopia vibracional na região do infravermelho, através da banda localizada ao redor 

de 1250-1000 cm-1, pela presença de grupos funcionais OH fora do plano;  

 - O aspecto poroso, característico dos hidrogéis, ficou evidente no estudo da 

microscopia eletrônica de varredura; 

 - A própolis confirmou sua característica antimicrobiana para Staphilococcus aureus; 

 - O desenvolvimento dos hidrogéis envolveu um custo baixo, pois tanto a NaCMC 

quanto o extrato de própolis são produtos encontrados facilmente no mercado brasileiro. 

Estudos futuros in vivo poderão ser realizados com o hidrogel NaCMC – própolis 8% para 

comprovação do potencial antifibrótico em cirurgias neurológicas e de coluna vertebral. 
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