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RESUMO 

 

Na indústria farmacêutica, os polímeros são bastante utilizados em sistemas para liberação 

controlada de fármacos, por serem capazes de liberá-los efetivamente no local alvo, 

aumentando os benefícios terapêuticos e minimizando os efeitos colaterais. Entre os 

polímeros utilizados para essa finalidade, tem-se o poli(3-hidroxibutirato) (PHB) pertencente 

a classe dos poli(hidroxialcanoatos), sendo um polímero de origem microbiana, que destaca-

se por ser biorreabsorvível e biocompatível. Quando utilizado em misturas físicas com outros 

polímeros, as denominadas blendas, modifica-se propriedades físicas, mecânicas e biológicas 

do PHB para aumentar sua aplicabilidade. Nesse sentido, o propilenoglicol (PPG) foi 

utilizado para preparação de blendas PHBPPG (90/10). O objetivo do trabalho foi preparar e 

estudar filmes poliméricos constituídos por PHB e PHBPPG (90/10) contendo 1% e 5% de S-

nitrosoglutationa (GSNO), um doador de óxido nítrico (NO) bem como sintetizar o fármaco e 

avaliar sua estabilidade após armazenamento a 23ºC, 4ºC e -18ºC durante 90 dias por análise 

térmica e por espectroscopia na região do infravermelho. Os filmes obtidos contendo GSNO 

foram caracterizados por análise térmica, espectroscopia no infravermelho e avaliou-se o 

perfil de liberação in vitro dos mesmos. A citotoxicidade dos extratos das matrizes 

constituídas somente por PHB e PHBPPG (90/10) foi avaliada sobre células mononucleares 

do sangue periférico (PBMC) e leucócitos totais pelo método de exclusão com azul de Tripan 

e sobre hemácias pela avaliação da atividade hemolítica. Os resultados da análise térmica e 

infravermelho mostraram que a melhor forma de armazenamento de GSNO é em 4ºC e -18ºC. 

As matrizes poliméricas de PHB e da blenda PHBPPG (90/10) contendo 1% e 5% de GSNO, 

avaliadas por análise térmica foram capazes de liberar NO e apresentaram-se mais estáveis 

termicamente quando comparados aos filmes de PHB e da blenda sem o fármaco. O perfil de 

liberação dos filmes de PHB e da blenda PHBPPG (90/10) mostrou que há uma liberação 

rápida inicial de GSNO nas 24 horas iniciais seguido por um padrão de liberação controlada 

no período de 1 a 8 dias para os filmes contendo 5% de GSNO, sendo o filme da blenda 

PHBPPG (90/10) contendo 5% de fármaco, o que apresentou maior porcentagem de liberação 

no período avaliado. Extratos provenientes dos filmes de PHB e da blenda PHBPPG (90/10) 

não apresentaram caráter citotóxico por não induzirem hemólise das hemácias e não 

reduzirem a viabilidade celular de PBMCs e leucócitos totais. As blendas desenvolvidas neste 

trabalho possuem a capacidade de liberação controlada e in situ de óxido nítrico, e possuem 



 
 

aplicação potencial, por exemplo, no revestimento de stents coronarianos para prevenção da 

restenose pós-angioplastia. 

 

Palavras-chave: Blendas poliméricas. Liberação controlada. Poli(3-hidroxibutirato). 

Propilenoglicol. S-nitrosoglutationa. Citotoxicidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

Polymers are widely used for controlled drug release systems improving the therapeutic 

benefits and minimizing side effects by the pharmaceutical industry due their capability of 

releasing it effectively at the target site. Among the polymers used for this purpose there is 

poly(3-hydroxybutyrate, PHB), a polymer from microbial origin of the 

poly(hydroxyalkanoate) class that is both bioresorbable and biocompatible. When used as a 

physical blends with other polymers several properties of PHB (physical, mechanical and 

biological) could be modified to increase their applicability. To produce blends with PHB the 

propyleneglycol (PPG) was used to prepare PHBPPG blends (90/10). The aim of this work 

was to prepare and study polymeric films composed by PHB and PHBPPG (90/10) containing 

1% and 5% S-nitrosoglutathione (GSNO), a nitric oxide (NO) donor. The GSNO was 

synthesized and had its stability evaluated after storage at 23 ° C, 4 ° C and -18 ° C for 90 

days by thermal analysis and infrared spectroscopy. The polymer materials containing GSNO 

were characterized by thermal analysis, infrared spectroscopy and also their drug release 

capability was evaluated. The cytotoxicity of matrices constituted by PHB and PHBPPG 

(90/10) was evaluated on peripheral blood mononuclear cells (PBMC) and total leukocytes by 

the exclusion method with Tripan blue and on red blood cells by the evaluation of hemolytic 

activity. The thermal and infrared analysis showed that the best form of GSNO storage is at 4 

° C and -18 ° C. Polymeric matrices of PHB and PHBPPG (90/10) containing 1% and 5% of 

GSNO, were able to release NO and were more thermally stable when compared to PHB and 

blends without the drug. The release profile of the PHB and PHBPPG blends (90/10) showed 

an initial fast release of GSNO at the initial 24 hours followed by a controlled release pattern 

in the period of 1 to 8 days for materials containing 5% of GSNO. The PHBPPG (90/10) 

blends containing 5% of drug presented the highest percentage of release in the evaluated 

period. The PHB and PHBPPG (90/10) blends did not present cytotoxic effects. The studied 

materials did not induced hemolysis of the red blood cells and did not reduced the cellular 

viability of PBMCs and total leukocytes. The developed blends are capable to exert the in situ 

controlled-release of nitric oxide and can potentially be used for example to coat coronary 

stents and thus help to prevent post-angioplasty restenosis 

 



 
 

Keywords: Polymer blends. Controlled release. Poly(3-hydroxybutyrate). Propyleneglycol. S-

nitrosoglutathione. Citotoxicity. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O desenvolvimento de sistemas de liberação controlada de fármacos é uma área 

promissora que atualmente encontra-se em expansão por apresentar vantagens como melhoria 

na eficácia, redução dos picos plasmáticos, diminuição dos efeitos sistêmicos e a capacidade 

de manter a concentração de fármaco no sangue e/ou tecidos do paciente em um nível 

desejado por um tempo prolongado. Para isso, esses sistemas devem ser constituídos de um 

material inofensivo para o organismo que possua propriedades físico-químicas e biomédicas 

necessárias, sendo os polímeros, os principais materiais que apresentam essas propriedades. 

Nesse sentido, o objetivo do trabalho foi desenvolver um sistema polimérico capaz de liberar 

fármacos doadores de óxido nítrico de maneira controlada. 

Os filmes poliméricos foram desenvolvidos empregando o polímero poli(3-

hidroxibutirato) (PHB), que é um poliéster de origem microbiana, caracterizado por ser 

biocompatível, biodegradável e biorreabsorvível que está sendo amplamente empregado na 

área médica e farmacêutica. Blendas contendo PHB são empregadas para melhorar a 

biodegradabilidade e a miscibilidade desse polímero e no trabalho empregou-se a blenda 

constituída por PHB e propilenoglicol (PPG) na proporção 90:10 (PHBPPG (90/10). 

O fármaco empregado no trabalho para incorporação nas matrizes poliméricas é a 

S-nitrosoglutationa (GSNO), um doador de óxido nítrico (NO), envolvida em muitas funções 

biológicas, dentre elas o impedimento da agregação e adesão de plaquetas e inibição da 

proliferação de células musculares lisas. A GSNO foi sintetizada e sua estabilidade foi 

avaliada por análise térmica e espectroscopia na região do infravermelho durante 90 dias 

armazenada a temperatura ambiente (~23ºC), geladeira (4ºC) e em freezer (-18ºC).  

Filmes poliméricos constituídos de PHB e da blenda PHBPPG (90/10) contendo 

1% e 5% de GSNO foram preparados e caracterizados por análise térmica e espectroscopia no 

infravermelho. O perfil de liberação do fármaco foi avaliado pelo teste liberação in vitro 

durante oito dias. 

Por se tratar de filmes poliméricos, cuja potencial aplicação terapêutica é o 

revestimento de stents, foi realizado o teste de hemocompatibilidade utilizando os extratos 

obtidos dos filmes de PHB e da blenda PHBPPG (90/10), através de testes de citotoxicidade 
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sobre células mononucleares do sangue periférico (PBMC) e leucócitos totais pelo método de 

exclusão com azul de Tripan e sobre hemácias pela avaliação da atividade hemolítica. 

Dessa forma, foi possível observar que a melhor forma de armazenamento de 

GSNO é em 4ºC e -18ºC. As matrizes poliméricas de PHB e da blenda PHBPPG (90/10) 

contendo 1% e 5% de GSNO, avaliadas por análise térmica foram capazes de liberar NO e 

apresentaram-se mais estáveis termicamente quando comparados aos filmes de PHB e da 

blenda sem o fármaco. O perfil de liberação dos filmes de PHB e da blenda PHBPPG (90/10) 

mostrou que há uma liberação rápida inicial de GSNO no primeiro dia seguido por um padrão 

de liberação controlada no período de 1 a 8 dias para os filmes contendo 5% de GSNO, sendo 

o filme da blenda PHBPPG (90/10) com 5% de fármaco, o que apresentou maior porcentagem 

de liberação do fármaco no período avaliado. Extratos provenientes dos filmes de PHB e da 

blenda PHBPPG (90/10) são hemocompatíveis. 

O sistema analisado apresenta capacidade para liberação controlada de GSNO, 

sendo potenciais materiais que podem ser empregados para revestir stents. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

 Preparar dispositivos poliméricos contendo PHB e blendas PHB/PPG e avaliar seu 

desempenho para liberação controlada do fármaco S-nitrosoglutationa. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 

 Sintetizar o fármaco GSNO; 

 Avaliar a estabilidade do fármaco GSNO armazenada por um período de 90 dias a 

temperatura ambiente (~23 ºC), em temperatura de geladeira (~4ºC) e em freezer 

(-18ºC) através de espectroscopia na região do infravermelho. Para GSNO 

armazenada a temperatura ambiente e em geladeira a estabilidade também foi avaliada 

por análise térmica; 

 Preparar dispositivos na forma de filmes contendo PHB e/ou PHBPPG (90/10) 

contendo a GSNO; 

 Caracterizar os dispositivos de PHBGSNO e PHBPPGGSNO por técnicas de análise 

térmica e espectroscópicas; 

 Analisar o perfil de liberação da GSNO nos dispositivos; 

 Avaliar a citotoxicidade in vitro dos dispositivos constituídos de PHB e PHBPPG 

(90/10) sobre células sanguíneas. 
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3 REVISÃO DE LITERATURA  

 

3.1 Liberação controlada de fármacos 

 

O desenvolvimento de sistemas de liberação controlada de fármacos é uma área 

promissora, que se encontra em expansão, por apresentarem vantagens em relação às formas 

farmacêuticas de liberação convencional como: melhoria na eficácia, diminuição ou 

desaparecimento dos picos plasmáticos, diminuição dos efeitos sistêmicos, melhoria do 

conforto e adesão do paciente ao tratamento, menor acúmulo do fármaco no organismo e a 

capacidade de manter a concentração do fármaco no sangue e/ou tecidos do paciente em um 

nível desejado por um tempo prolongado. Esses sistemas, para serem considerados 

adequados, devem ser constituídos de um material absolutamente inofensivo para o 

organismo e possuir propriedades físico-mecânicas e biomédicas necessárias, como 

degradabilidade em meios biológicos. Diferente de outros transportadores não-

biopoliméricos, atualmente o foco é direcionado para a produção de sistemas que empregue 

polímeros biodegradáveis, não tóxicos e biocompatíveis, que são considerados a nova geração 

de dispositivos para liberação controlada de fármacos (MANADAS; PINA; VEIGA, 2002; 

ALTHURI et al., 2013; SHRIVASTAV; KIM; KIM, 2013; PIRES; BIERHALZ; MORAES, 

2015). 

 

3.1.1 Polímeros em liberação controlada de fármaco 

 

Polímeros são macromoléculas de alta massa molar formadas pela ligação de 

unidades repetitivas menores denominada meros ao longo da cadeia principal, em que esses 

meros são unidos por ligações covalentes (PIRES; BIERHALZ; MORAES, 2015). 

Muitos sistemas de liberação controlada de fármacos têm sido desenvolvidos 

utilizando polímeros como veículo, por serem capazes de liberar efetivamente o fármaco para 

um local alvo, aumentando os benefícios terapêuticos, enquanto minimizam os efeitos 

colaterais. Assim, devido à flexibilidade dos polímeros, é possível desenvolver as múltiplas 

funcionalidades necessárias para a eficiente liberação do fármaco e simultaneamente manter a 

biocompatibilidade e a estabilidade da formulação (SHRIVASTAV; KIM; KIM, 2013). 
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Materiais poliméricos empregados em formulações farmacêuticas podem ser 

utilizados como matrizes em que o fármaco é uniformemente distribuído na mesma ou como 

membranas que limitam a velocidade de difusão, além de funcionar como reservatório do 

fármaco, protegendo-o da degradação in vivo. Devido as suas diversas aplicações, 

especialmente em terapias de liberação controlada do fármaco, os polímeros estão entre os 

excipientes mais utilizados para a obtenção de formas farmacêuticas (OLIVEIRA & LIMA, 

2006). 

Sistemas constituídos por polímeros têm a capacidade de afetar o perfil de 

liberação do fármaco, seja pela redução de uma possível lixiviação do mesmo através das 

matrizes poliméricas ou pelo movimento do fármaco dissolvido através dos canais/poros 

poliméricos. Várias propriedades da formulação, tais como o tipo e a concentração do 

polímero e a quantidade de fármaco empregada podem ser avaliadas em relação à 

interferência no perfil de liberação (ACHARYA; LEE; LEE, 2012). 

 

3.2 Polímeros biodegradáveis 

 

Devido à crescente importância dos polímeros biodegradáveis nas pesquisas 

científicas e no mercado mundial, algumas autoridades no assunto têm publicado definições 

padronizadas para polímeros biodegradáveis, sendo duas delas reproduzidas a seguir 

(ORÉFICE; PEREIRA; MANSUR, 2012): 

 

Um polímero que sofre uma mudança significativa em sua estrutura química sob 

condições ambientais específicas, resultando em um a perda de propriedades de que 

podem variar quando medidas por testes padrões apropriados ao polímero, aplicados 

num período de tempo que determina sua classificação. A mudança na estrutura 

química resulta da ação de microorganismos que existem na natureza (ISO 472, 

1998). 

ASTM: polímeros degradáveis são materiais que sofrem cisão de ligação no 

esqueleto da cadeia do polímero através de forças químicas, físicas e/ou biológicas 

no ambiente, a um ataxa que leva à fragmentação ou desintegração dos polímeros 

(ASTM – proposta D 20.96 do subcomitê).   

 

Ainda, segundo Vert e colaboradores (1992) biodegradável é um termo 

empregado para polímeros e dispositivos sólidos que devido à degradação macromolecular 
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sofrem dispersão in vivo, mas sem a eliminação dos produtos e subprodutos pelo organismo. 

Polímeros biodegradáveis podem ser atacados por elementos biológicos de forma que a 

integridade do sistema seja afetada (o processo de biodegradação envolve quebra de cadeia, 

modificações da massa molar e da solubilidade do polímero), formando-se fragmentos ou 

outros subprodutos de degradação, que podem ser removidos do seu local de ação, mas não 

necessariamente do organismo. Diferente dos polímeros biodegradáveis, os polímeros 

biorreabsorvíveis são degradados através da diminuição de tamanho e os subprodutos são 

eliminados totalmente por rotas metabólicas do organismo (como a via do ácido cítrico ou 

diretamente por excreção renal) sem efeitos colaterais residuais (BARBANTI; ZAVAGLIA, 

DUEK, 2007; SANTOS & WADA, 2007; VILLANOVA; ORÉFICE; CUNHA, 2010). 

A biorreabsorção dos polímeros é uma propriedade explorada na modulação da 

liberação de fármacos, pois é essencial que um material introduzido no organismo, desapareça 

após desempenhar sua função, sem a necessidade de uma segunda intervenção para sua 

retirada (VILLANOVA; ORÉFICE; CUNHA, 2010). 

A utilização de polímeros convencionais tem sido substituída por polímeros 

biodegradáveis ou biopolímeros (polímeros de origem natural). Entre os vários polímeros 

biodegradáveis disponíveis, há um interesse crescente no grupo de biopolímeros conhecidos 

como poli(hidroxialcanoatos) (PHAs). Os PHAs estão sendo vistos como potencialmente 

úteis para substituir os polímeros sintéticos em aplicações médicas e na preparação de 

sistemas de liberação controlada de fármacos. Aliado a isso, alguns PHAs como poli(3-

hidroxibutirato) vêm sendo utilizados por serem biodegradáveis e biorreabsorvíveis 

(SANTOS & WADA, 2007; SHRIVASTAV; KIM; KIM, 2013). 

 

3.3 Poli(hidroxialcanoatos)  

 

PHAs são biopoliésteres de ácidos hidroxialcanóicos, produzidos como materiais 

de armazenamento de energia e carbono por muitas bactérias (como exemplo: Alcaligenes 

eutrophus, Azotobacter vinelandii e Pseudomonas oleovorans) sob condições de estresse e 

acumulados na forma de grânulos intracelulares, que pode atingir até 80% em peso seco da 

biomassa bacteriana. Os PHAs são biodegradáveis e biocompatíveis, sendo sintetizados a 
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partir de matérias-primas renováveis, como cana-de-açúcar (ROCHA et al., 2007; ALTHURI 

et al., 2013). 

As aplicações dos PHAs são variadas, que vão desde embalagens e materiais 

descartáveis até sua utilização no campo biomédico por ser um material biocompatível. Na 

área biomédica, destaca-se o seu emprego como matriz para liberação controlada de fármacos, 

no desenvolvimento de fios de sutura, dispositivos para guiar o reparo tecidual, implantes 

cardíacos, pinos ortopédicos, túbulos para regeneração nervosa e membranas para 

regeneração de pele (SANTOS & WADA, 2007; ROCHA et al., 2007; ALTHURI et al., 

2013; PATRICIO et al., 2012). 

Os PHAs são bons candidatos para o desenvolvimento de sistemas de liberação de 

fármacos, uma vez que possuem todas as propriedades requeridas por esses sistemas como 

biocompatibilidade, ser inerte em relação ao tecido animal e produzir CO2 e H2O como 

produtos finais resultantes do processo de degradação em meio biológico (ALTHURI et al., 

2013). 

Em contraste com materiais que são empregados em liberação controlada de 

fármacos, tais como gelatina, proteínas, polietilenoglicol e polilactato, os PHAs estão 

disponíveis em sua forma pura e apresentam taxa de degradação baixa no meio biológico. 

Outra vantagem dessa classe de polímeros é que através da variação da estrutura química dos 

PHAs ou misturando-os com materiais diferentes, pode-se controlar a porosidade e a taxa de 

degradação da matriz polimérica, consequentemente a taxa de liberação dos fármacos. O 

poli(3-hidroxibutirato) (PHB) foi o primeiro PHA mais intensivamente investigado para essas 

aplicações, devido à sua facilidade de produção (ALTHURI et al., 2013). 

 

3.4 Poli (3-hidoxibutirato)  

 

Na classe dos PHAs, destaca-se o PHB (Figura 1) um homopolímero. É um 

poliéster termoplástico hidrofóbico, que se caracteriza por exibir estrutura isotática organizada 

em células ortorrômbicas, massa molar que varia de 50.000 a 1.000.000 Daltons e alta 

cristalinidade (na faixa de 55 a 80%). Esse polímero apresenta temperatura de transição vítrea 

(Tg) próxima a 5 °C, densidade média de 1,26 g/mL e temperatura de fusão (Tm) em torno de 
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180 °C, apresentando propriedades similares às do polipropileno, sendo, entretanto, mais duro 

e quebradiço (PAULA; CAMPOS; MANO, 2014). 

 

Figura 1: Estrutura química do poli (3-hidroxibutirato) 

 

 

 

 

 

Fonte: ROA, 2012. 

 

O PHB é um polímero de origem microbiana sintetizado por diversas bactérias 

(como por exemplo, Alcaligenes eutrophus, Azotobacter vinelandii e Rhodospirillum rubrum 

que ocorrem naturalmente no solo) como um composto para armazenamento intracelular de 

carbono e energia, sendo que quando biossintetizado por via bacteriana, o PHB é quiral, 

sintetizando-se o poli-(3R-hidroxibutirato). Esse polímero é sintetizado sob limitação de um 

elemento nutritivo, tal como nitrogênio, fósforo, magnésio, potássio, oxigênio ou enxofre na 

presença de excesso de fonte de carbono. Entretanto, algumas bactérias tais como Alcaligenes 

latus, Azotobacter vinelandii e Escherichia coli recombinante não necessitam de limitação de 

nutrientes para a síntese de PHB, podendo acumulá-lo durante o crescimento (ROA et al., 

2010; ALTHURI et al., 2013; LINS et al., 2014). 

Atualmente, o PHB está entre os PHAs que mais têm encontrado aplicações na 

área biomédica por ser um polímero biorreabsorvível. Assim, tem sido empregado na 

fabricação de fios de sutura, como “scaffolds” na engenharia de tecidos e como transportador 

para liberação controlada de fármacos (PATRÍCIO et al., 2012; SHRIVASTAV; KIM; KIM, 

2013). 

Materiais poliméricos biorreabsorvíveis como o PHB, sofrem degradação através 

da diminuição de tamanho para moléculas menores que são reabsorvidas in vivo, ou seja, 

consiste em materiais que são eliminados por rotas metabólicas do organismo. No processo de 
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biorreabsorção, ocorre a eliminação total do material e dos subprodutos de degradação 

(compostos de baixa massa molar) sem efeitos colaterais residuais. Isso justifica a utilização 

de materiais poliméricos biorreabsorvíveis preferencialmente em dispositivos temporários 

(SANTOS & WADA, 2007). 

O PHB apresenta vantagens quando comparado com outros polímeros produzidos 

quimicamente como poliglicolato, polilactato, e poli(D,L-lactídeo-co-glicolídeo), pois exibe 

excelente biocompatibilidade, biodegradabilidade, fácil processabilidade e propriedades de 

retardamento controlado que pode ser modulada por variações no processamento da 

composição do polímero. O PHB, em combinação com outros polímeros biocompatíveis e 

não tóxicos também tem um elevado alcance em aplicações biomédicas, por não induzir 

inflamação ou necrose em tecidos animais (VANIN et al., 2004; ALTHURI et al., 2013; 

SHRIVASTAV; KIM; KIM, 2013). 

Por ser um material proveniente da síntese bacteriana, o PHB possui uma 

estrutura altamente regular fazendo com que o mesmo seja muito cristalino e quebradiço. 

Além disso, esse polímero possui a temperatura de cristalização muito próxima da 

temperatura ambiente, o que faz que com o tempo, o seu grau de cristalinidade aumente e a 

mobilidade da fase amorfa diminua, tornando-o quebradiço. O fato do PHB apresentar alta 

cristalinidade representa um empecilho à sua aplicação na área médica, pois ela reduz a taxa 

de absorção pelo organismo. Para contornar essas desvantagens, tem-se empregado o PHB 

com outros polímeros formando blendas, que são provenientes da mistura física entre 

diferentes polímeros (na maioria das vezes não envolvendo ligações químicas fortes), com a 

finalidade de obter dispositivos com propriedades mecânicas, físico-químicas e biológicas 

melhoradas quando comparados aos polímeros isolados e assim aumentar a aplicabilidade do 

PHB (QUENTAL et al., 2010; PAULA; CAMPOS; MANO, 2014; PIRES; BIERHALZ; 

MORAES, 2015). 

 

3.5 Blendas contendo PHB e PPG 

 

O desenvolvimento de blendas de PHB com outros polímeros tem sido focado 

principalmente na cristalinidade e miscibilidade devido à importância desses fenômenos nas 

propriedades físicas, mecânicas, térmicas e na biodegradabilidade (ROA et al., 2013). Além 
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disso, a produção de blendas com PHB visa melhorar o processamento e diminuir custos 

desse polímero (QUENTAL et al., 2010).  

Blendas poliméricas contendo PHB normalmente são preparadas em solução ou 

pela mistura mecânica dos componentes no estado fundido. A miscibilidade entre os 

componentes da blenda influencia as estruturas que se formarão durante a preparação, ou seja, 

a morfologia e também nas propriedades mecânicas da mistura final. Assim, dependendo da 

miscibilidade entre os componentes da blenda, o PHB presente na mesma, pode apresentar 

valores da taxa de cristalização e temperatura de fusão menores em relação ao PHB puro. 

Essa redução do ponto de fusão possibilita que o PHB seja fundido a temperaturas inferiores à 

temperatura de degradação, o que permite que o PHB possa ser processado em temperaturas 

menores, diminuindo a extensão da degradação térmica do PHB nesse processo (QUENTAL 

et al., 2010). 

O PHB é capaz de formar blendas com diversos tipos de polímeros. Dentre estas 

blendas, algumas são biodegradáveis e outras são parcialmente biodegradáveis, que está 

relacionado com o fato do polímero combinado com PHB ser ou não biodegradável. Há 

blendas de PHB com polímeros não biodegradáveis como poli(cloreto de vinila), 

poli(metacrilato de metila), poli(epicloridina), poli(vinil fenol), poli(etilenoglicol) (PEG) e 

poli(acetato de vinila) que são preparadas com a finalidade de aliar a biodegradabilidade do 

PHB com as boas propriedades desses polímeros e assim proporcionar uma maior 

aplicabilidade para os mesmos através da formação de blendas (QUENTAL et al., 2010). 

Na literatura encontra-se também, estudos de blendas de PHB com polímeros 

biodegradáveis como poli(óxido de etileno) (PEO) (FERNANDES et al., 2014), poli 

(caprolactona) (PCL) (GARCIA-GARCIA et al., 2016), ésteres de celulose e poli (ácido 

lático) (PLA), sendo que esta última blenda (PHB/PLA) tem sido utilizada como material 

reabsorvível na recuperação de fraturas ósseas (QUENTAL et al., 2010; PACHEKOSKI; 

DALMOLIN; AGNELLI, 2014). No entanto, até o presente, blendas de PHB com poli 

(propilenoglicol) (PPG) foi relatada apenas no trabalho de ROA et al. (2013).  

O PPG (Figura 2) é um polímero líquido, higroscópico, incolor e inodoro que 

possui grupos hidroxila terminais que podem interagir com cadeias do PHB produzindo um 

efeito plastificante (ROA et al., 2013). 
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Figura 2: Estrutura química do propilenoglicol. 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Do autor 

 

O PPG é um poliéter, utilizado na indústria farmacêutica, alimentícia e em 

cosméticos. Esse polímero, assim como PEG, PEG monooleato e diferentes copolímeros 

baseados no PEO são utilizados como solventes, cossolventes e estabilizantes em formulações 

de medicamentos injetáveis (VILLANOVA; ORÉFICE; CUNHA, 2010). O PPG é obtido a 

partir da polimerização aniônica do óxido de propileno e também pode ser produzido pela 

copolimerização em bloco do óxido de propileno (CAMPANI, 2009).  

A blenda PHBPPG descrita no trabalho de Roa (2012) é capaz de promover um 

tipo diferente de liberação (os compostos modelos utilizados para avaliar a liberação pela 

blenda foram o diidrogenofosfato de amônio e nitrato de amônio, que são nutrientes utilizados 

na agricultura), pois, inicialmente ocorre uma liberação mais acelerada, pelo transporte dos 

nutrientes através do polímero na fase líquida, no caso o PPG e em um segundo momento a 

liberação ocorre através da biodegradação do PHB.  

As propriedades da blenda PHBPPG são melhores em relação ao PHB puro, uma 

vez que a mesma apresenta maior estabilidade térmica, o que contribui para que haja um 

aumento na janela de processabilidade dos sistemas formados pela blenda PHBPPG (ROA, 

2012). 

 

3.6 Biomateriais poliméricos 

 

O termo biomaterial vem sendo definido de diferentes formas por diversos autores 

nos últimos anos. Segundo Pires e colaboradores (2015) biomateriais são definidos como 

dispositivos que entram em contato com sistemas biológicos (incluindo fluidos biológicos), 

com aplicações diagnósticas, vacinais, cirúrgicas ou terapêuticas, podendo ser formados por 
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compostos de origem sintética ou natural, assim como de materiais naturais quimicamente 

modificados, tanto na forma de sólidos quanto de géis, pastas ou mesmo líquidos. 

A produção de biomateriais é bastante recorrente nas pesquisas relacionadas ao 

desenvolvimento de equipamentos biomédicos implantáveis, tais como suturas cirúrgicas, 

stents, sistemas para liberação controlada de fármacos, dispositivos ortopédicos e arcabouços 

na engenharia de tecidos (BARBANTI; ZAVAGLIA; DUEK, 2006).  

As características requeridas pelos biomateriais não podem ser generalizadas, pois 

depende da sua aplicação, no entanto, algumas propriedades precisam ser avaliadas para que o 

projeto do dispositivo possa ser desenvolvido de forma efetiva e economicamente atraente. 

Nesse sentido, destacam-se as propriedades biológicas, como a biocompatibilidade 

(relacionada à hemocompatibilidade, citotoxicidade, alergenicidade, estimulação de adesão e 

proliferação celular); propriedades mecânicas (tensão de ruptura, flexibilidade e 

alongamento); as propriedades físicas (morfologia da superfície, energia superficial, 

rugosidade, encaixe anatômico, porosidade, permeabilidade, transparência e cor) e 

propriedades químicas (densidade, estabilidade, resistência à esterilização e forma de 

degradação quando em contato com o organismo) (PIRES; BIERHALZ; MORAES, 2015). 

Atualmente, os biomateriais podem ser produzidos a partir de diferentes matérias-

primas como metais, cerâmicas, polímeros e compósitos, entretanto, os biomateriais 

poliméricos estão entre os mais utilizados no âmbito médico. As principais vantagens dos 

biomateriais poliméricos comparadas aos materiais cerâmicos ou metálicos são a facilidade de 

fabricação para produzir estruturas de formas variadas (filmes, fios, partículas, dentre outros), 

o processamento secundário, custo relativamente razoável e a possibilidade de encontrar 

materiais com propriedades físicas e mecânicas requeridas para aplicações específicas e 

parecidas com as do material biológico (BARBANTI; ZAVAGLIA; DUEK, 2005; 

BARBANTI; ZAVAGLIA; DUEK, 2006; PIRES; BIERHALZ; MORAES, 2015). 

Os biomateriais poliméricos são empregados em aplicações temporárias ou de 

forma permanente em várias áreas dentre elas, ortopedia, odontologia, como implantes (no 

ouvido, nos olhos e implantes percutâneos), para substituir tecidos maleáveis (suturas, pele 

artificial, cirurgia plástica e reconstrutiva) e para o desenvolvimento de órgãos artificiais 

como coração e rim artificial (ou aparelho de hemodiálise, no qual é utilizando tubos de 

circulação extracorporal e membrana de diálise constituídos de material polimérico) 

(RAMOS, 1986). 
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Aplicações de biomateriais poliméricos são exemplificadas a seguir: polietileno 

(tubos de drenagem e cateteres), polipropileno (suturas e reparos de hérnias), poli(tereftalato 

de etileno) (enxertos vasculares, reconstrução de ligamentos e fixação de implantes, poli(ɛ-

caprolactona) (dispositivos para liberação controlada de fármacos e suporte para crescimento 

celular), poli(dimetilsiloxano) (suporte para crescimento celular), poli(2-

hidroxietilmetacrilato) (lentes de contato), PHB (scaffold na engenharia de tecidos e sistemas 

para liberação de fármacos) e quitosana (curativos, suporte para crescimento celular e 

dispositivos para liberação de fármacos) (SHRIVASTAV; KIM; KIM, 2013; BIERHALZ; 

MORAES, 2015). 

 

3.6.1 Biomateriais poliméricos liberadores de RSNOs ou NO 

  

Dentre os biomateriais poliméricos destacam-se aqueles liberadores de NO e 

RSNOs, em que alguns estudos desenvolveram sistemas com RSNOs covalentemente ligado à 

estrutura do polímero. Nesse sentido, Seabra e colaboradores (2005) prepararam um poliéster 

formado por PEG e ácido mercaptossuccínico, e nitrosaram-no para obter um polímero 

polinitrosado, que foi misturado com polimetacrilato de metila, produzindo filmes sólidos 

capazes de liberar NO por um período de 20 horas a temperatura de 37ºC, além de inibir a 

adesão plaquetária sobre placas revestidas com o material polimérico (SEABRA et al., 2008), 

e exibirem potencial bactericida contra cepa de Staphylococcus aureus, e Pseudomonas 

aeruginosa (SEABRA et al., 2010).  

Hidrogéis formados pelo copolímero tribloco de (Polióxido de etileno)99-

(polióxido de propileno)99 (PEO-PPO-PEO) (conhecido comercialmente como Pluronic 

F127), foram utilizados para incorporar GSNO e S-nitroso-N-acetilcisteína, e a partir dos 

mesmos promover liberação fotoquímica de NO (SHISHIDO et al., 2003). Os autores 

observaram que houve uma redução nas taxas de liberação de NO proveniente dos hidrogéis 

comparados às soluções aquosas dos doadores de NO. Seabra e colaboradores (2007) 

empregaram esses hidrogéis de PEO-PPO-PEO contendo GSNO para avaliar a capacidade de 

vasodilatação e os possíveis efeitos adversos dos géis após aplicação tópica em ratos, 

obtendo-se resultados bastante satisfatórios em que o material analisado foi capaz de 

promover aumento do fluxo sanguíneo e sem efeitos adversos. No entanto, os hidrogéis 
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estudados apresentam o inconveniente de não formar filmes sólidos, o que limita sua 

aplicação para revestimento de dispositivos médicos de contato sanguíneo. 

Outro material polimérico capaz de liberar NO são filmes formados por PVA, 

PVP e pela blenda PVA/PVP, nos quais são incorporados GSNO, que conseguem liberar NO 

para o meio aquoso por um período de 22 horas a 25ºC (SEABRA; SILVA; OLIVEIRA, 

2005). Seabra & Oliveira (2004) incorporaram GSNO nesses filmes e verificaram que essas 

matrizes também promovem um efeito estabilizador em relação à decomposição térmica de 

GSNO além de reduzir de 8 a 16 vezes as constantes de velocidade de liberação de NO, 

comparado à uma solução aquosa de GSNO. A aplicação tópica de géis de PVA contendo 

GSNO, na pele do antebraço de voluntários promoveu um aumento na vasodilatação com 

ação sustentada por mais de 30 minutos (SIMÕES, 2011). 

Simões (2006) empregou filmes de PVA com GSNO incorporada para revestir 

stents e observou que essa matriz era capaz de liberar o fármaco, obtendo-se resultados 

satisfatórios nos testes de liberação in vitro de curta duração. 

 

3.7 Aterosclerose 

  

A aterosclerose é uma doença inflamatória crônica multifatorial que acomete mais 

de 50% da população mundial adulta, sendo a principal responsável pelo desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares no Brasil (FREITAS et al., 2009; MANSUR & FAVARATO, 

2012). Dados estatísticos apontam que aproximadamente 80 milhões de americanos adultos 

nos últimos anos são acometidos por doença aterosclerótica cardiovascular, sendo esta 

responsável por 42% do número total de mortes anual (SOUZA et al., 2013). No Brasil, essa 

doença promove um elevado índice de mortalidade, sendo que na metade da década de 90, 

23% das mortes no país ocorreram em consequência da aterosclerose (CAMACHO; 

MELICIO; SOARES, 2007). 

A patogênese da aterosclerose, que se caracteriza por ser uma doença progressiva 

de artérias de grande e médio calibre e de origem multifatorial, envolve o sistema inflamatório 

e imunológico. Inicialmente, a formação da placa aterosclerótica ocorre em função da 

agressão ao endotélio vascular, devido a fatores de risco como a hipercolesterolemia, 

especialmente elevação dos níveis sanguíneos de lipoproteínas aterogênicas (lipoproteína de 

baixa densidade (LDL) e lipoproteína de muito baixa densidade (VLDL)) e hipertensão 
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arterial. A consequência dessa agressão é a ocorrência de disfunção das células endoteliais, 

que promove aumento da permeabilidade do endotélio às LDL, favorecendo a retenção destas 

no espaço subendotelial (camada íntima). Neste local, as partículas de LDL são oxidadas e 

estas estimulam o surgimento de moléculas de adesão leucocitária na superfície endotelial. As 

moléculas de adesão atraem para a parede arterial, linfócitos e monócitos. Estes induzidos por 

proteínas quimiotáticas migram para o espaço subendotelial onde se diferenciam em 

macrófagos (monócitos se diferenciam em macrófagos) que são capazes de captar LDL 

oxidadas. O acúmulo contínuo de LDL oxidadas nos macrófagos leva a formação de células 

espumosas (macrófagos ricos em colesterol), que são fonte de mediadores pró-inflamatórios e 

os principais componentes das estrias gordurosas (lesões macroscópicas iniciais da 

aterosclerose). Alguns mediadores da inflamação vão estimular a proliferação das células 

musculares lisas e sua migração da camada média para a camada íntima do vaso. Estas 

células, ao migrarem para a íntima produzem citocinas, fatores de crescimento e matriz 

extracelular que formará parte da capa fibrosa da placa aterosclerótica, que é constituída por 

elementos celulares, componentes da matriz extracelular e núcleo lipídico. Estes elementos 

formam na placa aterosclerótica, o núcleo lipídico que é rico em colesterol e a capa fibrosa 

que é rica em colágeno (CAMACHO; MELICIO; SOARES, 2007; SPOSITO et al., 2007; 

CARVALHO et al., 2010; CECCON et al., 2013). 

As placas ateroscleróticas que projetam-se para dentro do lúmen da artéria 

promovendo complicações circulatórias são divididas em: estáveis que se caracterizam pelo 

predomínio de colágeno, organizado em capa fibrosa espessa, núcleo lipídico pequeno e 

escassas células inflamatórias; e as instáveis que apresentam intensa atividade inflamatória 

com grande atividade proteolítica, núcleo lipídico proeminente e capa fibrótica frágil. A 

ruptura desta capa da placa aterosclerótica expõe material lipídico altamente trombogênico, 

induzindo à formação local de um trombo (e posteriormente trombose luminal oclusiva), que 

reduz significativamente e de forma abrupta a luz do vaso, causando manifestações 

cardiovasculares agudas como infarto agudo do miocárdio (IAM), angina instável (dor 

torácica acelerada devido à isquemia cardíaca em curso), morte cardíaca súbita e acidente 

vascular cerebral (CASTRO & OLIVEIRA, 2009; MOORE & TABAS, 2011). 

A aterosclerose constitui um dos principais fatores para o desenvolvimento de 

doenças cardiovasculares como a doença arterial coronariana (DAC). Em relação ao manejo 

de pacientes portadores de DAC, houve um grande avanço nas duas últimas décadas 

principalmente pela utilização da intervenção coronária percutânea (ICP) também chamada 

angioplastia coronária transluminal percutânea (ACTP) associada ao tratamento com 
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fármacos antitrombóticos e antiplaquetários que promoveram uma redução expressiva nas 

taxas de óbito e isquemia recorrente (GOTTLIEB; BONARDI; MORIGUCHI, 2005; LEÃO 

& VILAGRA, 2012). 

 

3.8 Angioplastia 

 

 A introdução da ACTP, por Andreas Grüntzi na Alemanha em 1977, gerou um 

enorme entusiasmo na comunidade médica da época e representou uma nova abordagem 

terapêutica aos pacientes que apresentavam complicações de lesões obstrutivas coronárias 

(SOUZA et al., 1980). 

Com o progresso da cardiologia intervencionista, a ACTP se tornou uma 

importante opção terapêutica para pacientes com doença arterial coronária. Atualmente a 

realização de ICP continua sendo o tratamento de escolha em IAM e angina pectoris instável, 

uma vez que a ICP é capaz de restaurar o fluxo coronário epicárdico normal em cerca de 90% 

dos pacientes, com pequenas taxas de isquemia recorrente e reinfarto. Paralelo a isso, o 

número de intervenções percutâneas vêm aumentando devido à tecnologia avançada, pela 

invasão mínima, elevadas taxas de sucesso e complicações reduzidas (SIXT et al., 2004; 

ARMENDARIS et al., 2008; SILVA et al., 2011). 

O acesso para a realização da ACTP é geralmente pela artéria femoral (existe 

também o acesso pelas vias transradial, braquial e ulnar), em que se utiliza o cateter guia e o 

cateter-balão. Esse cateter após posicionamento no segmento arterial coronário obstruído é 

insuflado e desinsuflado por 3 a 4 vezes, o que promove a compressão dos constituintes da 

placa de ateroma na parede arterial, restabelecendo o fluxo sanguíneo e o diâmetro luminal 

normal do vaso (CARAMORI; MANFROI; ZAGO, 1997; ARMENDARIS et al., 2008). 

Um grande avanço na prática da angioplastia no final da década de 80 se deu em 

decorrência da utilização de stents (Figura 3), que são endopróteses vasculares empregadas 

como um suporte mecânico capaz de “sustentar” internamente a artéria coronariana 

(SIGWART et al., 1987). 
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Figura 3: Imagem de stent coronário de aço inoxidável. 

 

 

               

 

 

Fonte: MARTÍ et al., (1998). 

 

3.9 Stents coronários 

  

Stents são formados por uma malha de aço inoxidável autoexpansível que é 

implantada cirurgicamente nas artérias coronárias, através da impactação desse dispositivo na 

parede da artéria no processo de insuflação e desinsuflação do cateter-balão, no qual o stent 

encontra-se aderido (Figura 4) (SIGWART et al., 1987; ROMÃO et al., 1998).  

 

Figura 4: Procedimento da angioplastia. (A) Incisão na artéria femoral para inserção do cateter. (B) Insuflação e 

desinsuflação do cateter balão para fixação do stent na artéria. 

     

Fonte: http://www.icba.com.ar/revista/index.html 

           http://www.mdsaude.com/2010/12/cateterismo-cardiaco-angioplastia-stent.html 

 

A B 

 

http://www.mdsaude.com/2010/12/cateterismo-cardiaco-angioplastia-stent.html
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Essas endopróteses melhoraram os resultados da ICP, por prevenir a retração 

elástica e o remodelamento crônico que são os processos envolvidos na fisiopatologia da 

reestenose após IPC somente com cateter balão, na ausência de stent. Apesar destes 

benefícios, os stents metálicos convencionais ainda apresentam taxas de reestenose intra-stent 

que variam entre 20% e 30%. A causa básica desse tipo de reestenose inclui a hiperplasia 

muscular lisa na camada íntima ou hiperplasia neointimal. (TANAJURA et al., 2004; 

ARAÚJO et al., 2005; RIBEIRO et al., 2011). 

A Figura 5 mostra o corte transversal de uma artéria saudável, indicando as 

camadas íntima (constituída pelo endotélio e tecido conjuntivo frouxo), média (tecido 

muscular liso e fibras colágenas) e adventícia (tecido conjuntivo denso não modelado, tecido 

conjuntivo frouxo e fibras colágenas).  

A utilização de stents convencionais é um método terapêutico consolidado, 

entretanto desenvolveu-se stents liberadores de fármacos, com a finalidade de interromper o 

crescimento neointimal excessivo, preservar o diâmetro luminal e consequentemente ampliar 

a aplicação desses dispositivos. 

 

Figura 5: Desenho esquemático de corte transversal de artéria normal. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: SIMÕES (2006). 

 

3.9.1 Reestenose intra-stent 

 

No procedimento da ACTP, as altas pressões empregadas para insuflar o balão e a 

pressão mecânica exercida pelo stent, esticam as paredes das artérias acima dos limites 

normais do seu diâmetro promovendo o rompimento da placa e à superexpansão do vaso. O 

dano causado nesse processo ao endotélio vascular expõe os componentes da matriz 

extracelular ao fluxo sanguíneo, resultando em adesão, ativação e agregação de plaquetas no 

                                    

Luz do vaso 

Íntima 

Adventícia 
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local da lesão. Essas plaquetas ativadas liberam fatores de crescimento e citocinas que 

estimulam a proliferação e migração de células musculares lisas (SMC) e síntese de matriz 

extracelular. Após formação do trombo, este servirá como uma estrutura de suporte sobre a 

qual as SMC podem migrar, proliferar e sintetizar matriz extracelular, resultando na formação 

da neoíntima oclusiva. A reobstrução do local tratado nos primeiros meses após a angioplastia 

está relacionada com formação de tecido neointimal dentro do stent, caracterizando a 

reestenose intra-stent (TANAJURA et al., 2004; LIPKE & WEST, 2005). 

A reestenose intra-stent após angioplastia é caracterizada pela proliferação 

anormal de SMC na parede vascular, promovendo o estreitamento do lúmen dos vasos 

sanguíneos. Essa resposta à presença do stent recém-implantado resulta na hiperplasia 

neointimal, em que o tecido cresce sobre o stent e provoca novamente o estreitamento do vaso 

coronário. O surgimento dessa hiperplasia neointimal é o principal fator limitante dos 

benefícios a longo prazo da angioplastia coronária, ocorrendo em cerca de 15 a 20% dos 

pacientes, nos quais tenha sido implantado stents metálicos para o tratamento de lesões 

coronárias simples e em cerca de 30 a 60% dos pacientes com lesões complexas. Nos últimos 

anos, tem-se utilizado terapia medicamentosa sistêmica e radioterapia intra-coronária para 

tratamento e prevenção da reestenose intra-stent. Mais recentemente a estratégia utilizada para 

esse fim (prevenção da reestenose intra-stent), foi o desenvolvimento e a utilização de stents 

farmacológicos ou stents liberadores de fármacos, empregando fármacos antiproliferativos em 

matrizes poliméricas, que pode ser considerado como um dos mais importantes avanços em 

cardiologia intervencionista. Atualmente, segundo diversos estudos, tem-se empregado além 

dos fármacos antiproliferativos (sirolimus e paclitaxel), materiais doadores de NO, como 

promissores revestimentos para stents, com o objetivo de impedir a proliferação de SMC 

devido às propriedades antiproliferativa e antitrombóticas do NO (LIPKE & WEST, 2005; 

FINN et al., 2007; NAKAZAWA, 2011; SORRAGI et al., 2011). 

 

3.9.2 Stents farmacológicos (SF) 

 

O recobrimento de stents convencionais com fármacos (stents farmacológicos) 

revolucionou a cardiologia intervencionista. Esses dispositivos revestidos por fármacos ou por 

matrizes poliméricas com o fármaco incorporado inibem a proliferação neointimal intra-stent 

ao liberar localmente um agente farmacológico (fármacos antiproliferativos, antitrombóticos e 

pró-endoteliais), reduzindo as taxas de reestenose e a necessidade de novos procedimentos de 
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revascularização, comparativamente aos stents convencionais (SOARES JR. et al., 2011; 

MARCHINI et al., 2013). 

O grande avanço que os SF representam, é a possibilidade do próprio stent atuar 

como veículo para liberação do fármaco. Isto é benéfico, pois permite a aplicação direta do 

fármaco no sítio da lesão e que a absorção do fármaco seja local, evitando o sugirmento de 

efeitos sistêmicos. Em relação ao emprego de polímeros para revestimento de stents, existe na 

atualidade um grande interesse no desenvolvimento de novas matrizes poliméricas que 

possam ser usadas para a incorporação de fármacos e que proporcione uma adequada de 

liberação do mesmo. 

A utilização de SF na prática clínica no Brasil iniciou-se em 2002, sendo que os 

primeiros foram os SFs Cypher® (Cordis Corp, Miami Lakes, Estados Unidos) e Taxus® 

(Boston Scientific, Natick, Estados Unidos), revestidos por polímeros e contendo 

respectivamente os fármacos antiproliferativos sirolimus e placlitaxel. Como ocorreu em 

outros países, estes SFs foram clinicamente eficazes (COSTA JR. et al., 2012; TAKIMURA 

et al., 2014).  

Apesar dos SFs como o Cypher® e o Taxus® representarem o tratamento de 

escolha em pacientes com DAC e submetidos à ICP, foi relatado algumas desvantagens. 

Dentre elas ressalta-se o fato do fármaco antiproliferativo, que ao inibir a proliferação e 

migração das SMC indesejáveis também inibe a proliferação e migração das células 

endoteliais, retardando o processo de reendotelização do vaso e a cura, o que pode 

potencialmente promover uma maior predisposição a complicações trombóticas. Além disso, 

os fragmentos dos polímeros duráveis empregados no revestimento desses stents provocam 

resposta inflamatória, fazendo com que a cicatrização se torne mais lenta ou incompleta. 

Assim, para resolver esses problemas é necessário desenvolver novos materiais capazes de 

controlar e dirigir a reparação sem provocar uma resposta inflamatória e empregar fármacos 

que não influencie significativamente no processo de reendotelização (LIPKE & WEST, 

2005; FINN et al., 2007). 

Uma alternativa à utilização de polímeros duráveis é o emprego de polímeros 

mais compatíveis e biodegradáveis para revestimento de stents, que após liberar o fármaco e 

ser biodegradado, somente o stent metálico permaneceria na parede arterial reduzindo as taxas 

de trombose tardia, sem prejuízo da eficácia antirreestenótica dos SFs, além de promover 

redução da resposta inflamatória (ABREU-SILVA et al., 2012; TAKIMURA et al., 2014). 

Em relação aos fármacos antiproliferativo empregados no revestimento dos SFs, 

uma alternativa é a utilização de fármacos doadores de NO, em que este é capaz de bloquear 
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uma série de vias da cascata de reestenose, incluindo a inibição da ativação/adesão plaquetária 

e migração e proliferação de SMC (LIPKE & WEST, 2005; FINN et al., 2007; 

NAKAZAWA, 2011). 

 

3.10 Óxido nítrico (NO) 

 

O NO, também chamado de monóxido de nitrogênio, é uma pequena molécula 

gasosa, eletricamente neutra e de caráter radicalar, devido à presença de um elétron não 

emparelhado. Nesse sentido, o NO assim como a maioria dos radicais comuns, não 

conseguem existir livremente em ambientes fisiológicos, por se tratar de um radical livre que 

reage com outras substâncias após sua formação, explicando a curta meia-vida do NO de 0,1 a 

6 segundos. Como exemplo tem-se a reação de NO com o ânion superóxido (O2
.-
) (Equação 

1) produzindo o poderoso oxidante íon peroxinitrito (ONOO
-
), que é um metabólito tóxico do 

NO (MORAKINYO, 2010; RIBEIRO, 2010). 
 

 

                                   (Equação 1) 

 

O NO é um gás incolor que apresenta alta solubilidade em solventes hidrofóbicos, 

o que facilita sua difusão em compartimentos celulares (RIBEIRO, 2010).  

Até a década de 80, o NO que é normalmente encontrado no ar atmosférico, era 

visto como um dos principais poluentes ambientais, gerado a elevadas temperaturas pela 

reação entre o nitrogênio e oxigênio ambos no estado gasoso, sendo capaz de provocar 

problemas respiratórios, em função da formação dos gases NO2/N2O4, após oxidação no ar, e 

irritabilidade ocular devido à formação de compostos derivados da sua reação com 

hidrocarbonetos. Porém, esse cenário mudou em 1987 após Robert Furchgott, Louis Ignarro e 

Ferid Murad identificarem que a molécula sinalizadora, denominada de fator relaxante 

derivado do endotélio (EDRF), produzida pelas células endoteliais íntegras, com tempo de 

vida curta, difusível e capaz de promover o relaxamento da musculatura lisa vascular, era o 

NO. Posteriormente a essa descoberta, houve uma grande expansão mundial na investigação 
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do NO, em relação ao seu impacto na fisiologia, fisiopatologia, bem como para aplicações 

biomédicas (RIBEIRO, 2010; LOURENÇO, 2015; YANG et al., 2015 ). 

Em 1988 Michael Marletta descobriu que o NO era sintetizado in vivo por uma 

série de reações: primeiramente o aminoácido L-arginina (L-Arg) é hidroxilado ao 

intermediário L-N
G

-hidroxiarginina (NOH-L-Arg), que é convertido em L-citrulina (L-Cit) e 

NO, sendo essas reações catalisadas por uma família de enzimas denominadas óxido nítrico 

sintase. Ambos os passos requerem oxigênio molecular e fosfato de nicotinamida adenina 

dinucleotídeo (NADPH) como substratos (Figura 6). Essas informações contribuíram para 

enfatizar a relevância do NO em processos fisiológicos (FILHO & ZILBERSTEIN, 2000; 

BARRETO; CORREIA; MUSCARÁ, 2005).  

 

Figura 6: Síntese do NO a partir da L-Arginina catalisada pela óxido nítrico sintase. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BARRETO; CORREIA; MUSCARÁ, 2005. 

 

A importância fisiológica do NO deve-se ao fato do mesmo poder atuar como um 

importante segundo mensageiro, ativando ou inibindo diversas moléculas alvo envolvidas em 

processos biológicos relacionados à regulação do tônus vascular, resposta imunológica, 

neurotransmissão, inflamação e morte celular. O NO também é considerado um arsenal de 

primeira defesa do organismo com poder microbicida, possuindo ação antibactericida, 

antiparasitária e antiviral (BARRETO; CORREIA; MUSCARÁ, 2005; RIBEIRO, 2010; 

NAPOLI et al., 2013; YANG et al., 2015). 
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O NO produzido pelas células endoteliais desempenha as seguintes funções: 

impede a adesão, agregação e recrutamento de plaquetas, inibe a proliferação e migração de 

SMC e a adesão de monócitos e neutrófilos ao endotélio vascular, estimula a apoptose de 

SMC, interfere no desempenho dos leucócitos da inflamação e ao mesmo tempo modula a 

expressão da proteína de adesão (P-selectina) produzida no endotélio para reduzir a adesão 

dos leucócitos à parede vascular, promove a vasodilatação dos vasos sanguíneos, estimula a 

proliferação das células endoteliais e a gênese de novos vasos (VANNI et al., 2007; HOGG et 

al, 2011; SOUZA JR., et al., 2012, NAPOLI et al., 2013; ROVEDA JR. & FRANCO, 2013). 

Todas essas ações biológicas do NO endógeno, são importantes para sua utilização em 

implantes coronários. 

O efeito do NO nos processos celulares in vivo é dependente da concentração. 

Assim, sugere-se que NO em baixas concentrações (picomolar a nanomolar) exerce efeito 

direto na proliferação e sobrevivência celular, enquanto em maiores concentrações 

(micromolar a milimolar) favorece o bloqueio da progressão do ciclo celular, apoptose e 

senescência. O bloqueio do ciclo celular induzido por NO foi observado em diferentes tipos 

celulares incluindo as células do músculo liso vascular (SMC). No entanto, esses efeitos 

divergentes do NO, são explicados pelo contexto e pela fase do ciclo celular em que a célula 

se encontra (HOGG et al, 2011; NAPOLI et al., 2013). 

O conjunto das ações do NO, sugere que sua liberação local proveniente de stents 

revestidos tem enorme potencial na redução da proliferação neointimal (e a reestenose) após a 

angioplastia. O NO tem a capacidade de bloquear cascatas importantes da reestenose, através 

da inibição da ativação e adesão de plaquetas, pois são essas que estimulam a migração de 

SMC da camada média para a íntima após lesão vascular arterial. A migração, proliferação de 

SMC e produção de matriz extracelular no local da ferida durante a ICP, são os principais 

responsáveis pela formação de neoíntima (LIPKE & WEST, 2005; KNOPFHOLZ et al., 

2006). Em função do NO ser capaz de impedir etapas que são críticas na formação da 

neoíntima, a liberação de NO tem sido considerada como um método potencial para evitar 

reestenose após lesão vascular (LIPKE & WEST, 2005; ROVEDA JR. & FRANCO, 2013). 

Doadores de NO tem sido utilizados para administração de NO in vivo (LIPKE & 

WEST, 2005; ROVEDA JR. & FRANCO, 2013). 

 

3.11 Doadores de óxido nítrico 
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Substâncias doadoras de NO, como a nitroglicerina, têm sido utilizadas há mais de 

um século para o tratamento de doenças cardiovasculares como insuficiência cardíaca e 

angina, no entanto, o mecanismo de ação biológica desses doadores de NO foi elucidado há 

pouco mais de 20 anos, após a descoberta da atividade e da geração de NO endógeno em 

mamíferos. Essa descoberta das funções fisiológicas do NO, estimulou o desenvolvimento de 

novos doadores de NO para utilização na pesquisa e como produtos farmacêuticos. Assim, a 

maioria dos doadores de NO conhecidos atualmente, foram descobertos ou sintetizados antes 

do papel dos doadores de NO ser totalmente compreendido, ou foram redescobertos na última 

década (BARRETO; CORREIA; MUSCARÁ, 2005; KUTTY, 2012; YANG et al., 2015).  

Os doadores de NO podem ser classificados em diferentes tipos, em função da sua 

natureza química ou pelo mecanismo de decomposição (enzimático ou não enzimático) com 

consequente geração de NO. Devido à variabilidade estrutural dos doadores de NO, esses são 

divididos em classes levando-se em conta a similaridade estrutural e algumas delas são 

mostradas na Tabela 1 (WANG et al., 2002; BARRETO; CORREIA; MUSCARÁ, 2005; 

HUERTA; CHILKA; VIDA, 2008; KUTTY, 2012; YANG et al., 2015). 

Dos doadores de NO descritos, os S-Nitrosotióis (RSNOs) são de particular 

interesse e serão discutidos em maior detalhe. 
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Tabela 1 – Algumas classes de doadores de NO. 

 

Fonte: WANG et al., 2002; BARRETO; CORREIA; MUSCARÁ, 2005; KUTTY, 2012. 

Classe 

 

Composto Representativo Mecanismo para Geração de NO 

Não enzimático Enzimático 

Nitritos orgânicos 

 

Terc-pentil nitrito 

Hidrólise e 

nitrosação, tióis, 

luz e 

aquecimento 

Enzimas 

citossólicas, 

enzimas 

microssômicas e 

xantina oxidase 

Nitratos 

orgânicos 

 

 

Trinitrato de glicerina 

Tióis  

 

Citocromo 

P450, glutationa 

S-transferase e 

enzimas ligadas 

à membrana 

Complexos NO-

metálicos 

 

 

Nitroprussiato de sódio 

Tióis, luz, 

redutores e 

nucleófilos 

Enzimas ligadas 

à membrana 

S-nitrosotióis 

 

 

 

S-nitroso-N-acetilcisteína 

Espontâneo, 

tióis, luz e íons 

metálicos 

Enzima 

dissulfito 

isomerase 

C - Nitrosaminas 

 

2-nitro-2- nitrosopropano 

 

Luz, calor 
Enzima 

desconhecida 

Sidnoniminas 

 

Molsidomina 

Espontâneo, luz, 

oxidantes e 

pH>5 

Enzimas 

hidrolíticas 
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3.12 S-Nitrosotióis 

 

Os RSNOs, originalmente denominados de tionitritos, são compostos com 

estrutura genérica R-S-N₌O que foram sintetizados pela primeira vez em 1909. São formados 

pela S-nitrosação de tióis ou resíduos de cisteína de proteínas, em que R normalmente é uma 

proteína, um peptídeo ou aminoácido (AL-SA’DONI & FERRO, 2004). Esses compostos são 

caracterizados por conter uma ligação química simples entre um grupo tiol (compostos 

orgânicos com grupo funcional sufidril - SH) e a molécula de NO. As proteínas que contém 

tiol e os tióis não proteicos de baixa massa molar são os principais alvos para o NO dentro da 

célula, assim, o NO reage com tióis fisiológicos como a cisteína, homocisteína e glutationa 

para produzir RSNOs endógenos, que são mostrados na Figura 7 (MORAKINYO, 2010; 

WANG et al., 2002; AL-SA’DONI &  FERRO, 2004).  

Por apresentar caráter radicalar, para que o NO desempenhe suas funções 

fisiológicas, é necessário que o mesmo seja conduzido por transportadores endógenos, que 

possam liberá-lo sempre que for preciso. Isso é demonstrado pelo fato da maior parte do NO 

que circula no plasma sanguíneo, ser transportado pelo RSNO S-nitrosoalbumina (SNO-

albumina). RSNOs armazenam, transportam e liberam NO dentro do organismo, podendo ser 

utilizados como fontes exógenas de NO (OLIVEIRA, 2016; WILLIANS, 1999). Além disso, 

o transporte de NO como um RSNO, apresenta a vantagem de preservá-lo da inativação 

causada pela reação com oxigênio, levando a formação de nitrito (NO2
-
) e nitrato (NO3

-
) 

(SEABRA et al., 2004). 

Os RSNOs são substâncias capazes de atuarem como reservatório e 

transportadores de NO in vivo (em função da sua maior estabilidade comparada ao NO livre), 

pois são espécies encontradas endogenamente e detectadas em fluidos do revestimento das 

vias aéreas, nas plaquetas e em neutrófilos (WANG et al., 2002; HOGG, 2002; AL-SA’DONI 

&  FERRO, 2004; BRONIOWSKA & HOGG, 2012). Entretanto, existem outros compostos 

como a S-nitroso-N-acetilpenicilamina, a S-nitrosocaptopril e a S-nitrosomercaptoetilamina 

que são sintetizados quimicamente, não ocorrendo in vivo (SIMÕES, 2011). 
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Figura 7: Exemplos de S-nitrosotióis endógenos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: AL-SA’DONI & FERRO, 2004. 

 

As propriedades biológicas atribuídas aos RSNOs são similares às do NO in vivo, 

uma vez que também estão envolvidos na relaxação das células musculares lisas, inibição da 

agregação palquetária, redução da trombose, imunossupressão, neurotransmissão e defesa do 

organismo (SHISHIDO et al., 2003; AL-SA’DONI & FERRO, 2004). Por sua ação 

vasodilatadora e como inibidores da agregação plaquetária, os RSNOs são promissores no 

tratamento de doenças cardiovasculares, no entanto, ainda não se econtram disponíveis para 

uso clínico (AL-SA’DONI & FERRO, 2000). 

A maioria das funções biológicas dos RSNOs estão relacionadas com os seguintes 

fatores: a liberação de NO; S-tiolação, transnitrosação e ação direta dos RSNOs. Isso 

demonstra que esses compostos são mais do que simples doadores de NO. A transnitrosação é 

definida como a transferência de um grupo nitroso funcional de um nitrosotiol a um tiol, que 

ocorre em função do ataque nucleofílico do ânion tiolato (RS
-
) ao nitrogênio do RSNO 

(Equação 2). Essa reação é reversível, na qual os produtos formados serão outro nitrosotiol e 

um tiol. A reação de S-tiolação do RSNO envolve o ataque nucleofílico do enxofre do ânion 

                                       

S-nitrosocisteína                                                             S-nitrosohomocisteína 

                 

S-nitrosoglutationa                                                                   S-nitrosoalbumina 
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tiolato ao enxofre de RSNO, formando um dissulfito e ânion nitroxil (NO
-
) como produtos 

(Equação 3) (HOGG, 2002; KONOREV; KALYANARAMAN; HOOG, 2000 ).  

 

 

   
            [          ]            

   
                  (Equação 2) 

 

 

                                                                     (Equação 3) 

 

Estudos sobre a conformação de RSNOs relacionam a estrutura dos mesmos às 

suas propriedades biológicas. A ligação S-NO nas moléculas de RSNOs exibe caráter de 

dupla ligação devido à deslocalização dos pares de elétrons do enxofre para o grupo nitroso  

(Figura 8).  Esse caráter de ligação dupla da ligação S-N permite que os RSNOs existam em 

duas formas isoméricas diferentes, syn (ou cis) e anti (ou trans). A preferência para qualquer 

conformação depende da substituição alifática, assim, RSNOs primários e secundários 

apresentam conformação sin, enquanto RSNOS terciários preferem por razões estéricas a 

conformação anti e são mais estáveis que os RSNOs primários (WANG et al., 2002; GROSSI 

& MONTEVECCHI, 2002; OLIVEIRA et al., 2002; RIBEIRO, 2010). 

 

Figura 8: A) Deslocalização eletrônica na ligação S-NO dos RSNOs; B) Isômeros do tipo syn e anti para 

RSNOs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

         

Fonte: WANG et al., 2002. 

 

A estabilidade química dos RSNOs depende de dois fatores principais. Em 

primeiro lugar, o tipo do átomo de carbono ligado ao grupo SNO: carbono primário (-CH2-

SNO), carbono secundário (-CHR-SNO) ou carbono terciário (-CR2-SNO). Assim, os RSNOs 

terciários são mais estáveis que os primários, no entanto há exceções como, por exemplo, a 

 

A 

B 
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GSNO, um RSNO primário que é praticamente tão estável quanto os RSNOs terciários. Em 

segundo lugar, o comprimento da cadeia carbônica, pois, quanto mais longa a cadeia, o RSNO 

tende a ser mais estável (AL-SA’DONI & FERRO, 2004). 

Os RSNOs primários e secundários, em geral, apresentam coloração rosa ou 

vermelha e os RSNOs terciários geralmente são de cor verde (Figura 9). Esse fato, está 

relacionado com espectro UV-vis dos RSNOs, que apresenta 3 bandas típicas de absorção, 

sendo 2 bandas intensas no UV e uma mais fraca na região do visível. A primeira banda 

geralmente encontra-se entre 225-261 nm e é atribuída à transição eletrônica π→π*. A 

segunda banda ocorre entre 300-350 nm e é devida à transição electrônica n0→π*. A terceira 

banda de absorção encontra-se na região entre 550-600 nm e é atribuída à transição nN→π*. 

As duas últimas bandas de absorção determinam a cor dos compostos, sendo responsáveis 

pela coloração vermelha e verde respectivamente, e são comumente utilizadas para 

monitorização da formação dos RSNOs, assim como das suas reações em solução (ROY; 

D’HARDEMARE; FONTECAVE, 1994; WILLIAMS, 1999; WANG et al., 2002; RIBEIRO, 

2010). 

 

Figura 9: Exemplos de RSNOs primário e terciário. 

 

 

 

 

 

                               

 

 

 

Fonte: MORAKINYO, 2010. 

 

Há múltiplos mecanismos para degradação de RSNOs com consequente liberação 

de NO: catálise por íons metálicos (ferro e cobre), S-tiolação, clivagem enzimática e 

fotoquímica, decomposição térmica e clivagem catalisada por vitamina C (HUERTA; 

CHILKA; BONAVIDA, 2008; AL-SA'DONI et al., 2000). 

 

                       

S-nitroso-N-acetilcisteina (SNAC)                                                     S-nitroso-N-acetilpenicilamina (SNAP) 

 RSNO Primário                                                                                               RSNO Terciário   
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3.13 S-Nitrosoglutationa 

 

A S-nitrosoglutationa (GSNO) (Figura 10), que pertence à classe dos RSNOs, é o 

derivado S-nitrosado da glutationa (GSH), que é o mais abundante tiol celular não proteico 

presente in vivo. A GSNO atua como reservatório e transportador de NO in vivo (uma vez, 

que é mais estável que o NO livre), além de exercer funções fisiológicas semelhantes às do 

NO (BRONIOWSKA; DIERS; HOGG, 2013).  

 

Figura 10: Estrutura da S-nitrosoglutationa. 

 

 

 

 

 

                       Fonte: Do autor 

 

A GSNO (N-(N-L-ᵧ-glutamil-S-nitroso-L-cysteinil)-glicina), é um doador de NO 

endógeno, que é encontrado no plasma humano em concentrações que variam de 90 a 270 

nM. Pela sua segurança, GSNO mostrou ser uma molécula essencial como ferramenta para 

investigar tanto mecansismos bioquímicos como farmacológicos da ação de NO e também 

para aplicações terapêuticas (PARENT  et al., 2013). 

 

3.13.1 Mecanismos biológicos de síntese de S-nitrosoglutationa 

 

O mecanismo de formação de GSNO a partir de NO, tem sido bastante 

investigado, no entanto, comprovou-se que essa reação não é direta, uma vez que a reação 

entre NO puro e GSH não gera GSNO como produto, porém, forma o dissulfeto de glutationa 

(GSSG) (Equação 4) (HOGG, 2002; BRONIOWSKA; DIERS; HOGG, 2013). 
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                                            (Equação 4) 

 

Como discutido no parágrafo anterior, o NO produzido pela NO sintase não reage 

diretamente com GSH para formar GSNO, mas requer a ocorrência de reações adicionais para 

promover nitrosação do tiol. Nessas reações adicionais, é necessário que se forme o trióxido 

de dinitrogênio (N2O3), que é um forte agente nitrosante. Ambientes hidrofóbicos, como as 

membranas lipídicas, são locais importantes para formação de espécies nitrosantes, pois a 

hidrofobicidade aumenta a taxa de reação entre NO e oxigênio (Equação 5), pelo fato de tanto 

NO como oxigênio serem gases hidrofóbicos e terem afinidade por sistemas hidrofóbicos. A 

formação de GSNO empregando um doador de NO, o prolinenonoato (Proli/NO) e GSH, 

demonstrou ser mais eficiente na presença de lipoproteína de baixa densidade (LDL), 

utilizada como fase hidrofóbica. As espécies nitrosantes formadas em ambientes hidrofóbicos, 

não necessariamente promovem um aumento da nitrosação de tióis nesse ambiente. Na 

realidade, grupos tióis em ambientes hidrofóbicos são mais suscetíveis a serem protonados e 

assim, seriam pouco reativo com espécies nitrosantes (MOLLER et al., 2007; SMITH & 

MARLETTA, 2012; BRONIOWSKA & HOGG, 2012; BRONIOWSKA; DIERS; HOGG, 

2013). 

Em condições aeróbicas, GSNO é facilmente formado a partir de NO e GSH, pois 

na presença de oxigênio, o NO é oxidado a N2O3 (Equações 5 e 6), que é um bom agente 

nitrosante e este ao reagir com GSH é capaz de formar GSNO (Equação 7). A viabilidade 

desse mecanismo para a formação de GSNO in vivo depende principalmente da reação do NO 

com oxigênio. No entanto, as reações mostradas nas Equações 5 e 6 são lentas in vivo, pois 

somente uma pequena porcentagem de NO (cerca de 0,05 %) é transformado em N2O3. Nas 

membranas, no entanto, a reação entre NO e oxigênio ocorre com maior velocidade, e 

consequentemente nesse ambiente há um aumento no rendimento da formação de GSNO 

(WILLIAMS, 1999; BRONIOWSKA & HOGG, 2012; BRONIOWSKA; DIERS; HOGG, 

2013). 

 

                                                             (Equação 5) 

                                                            (Equação 6) 

                     
                     (Equação 7) 
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A formação de GSNO proveniente de GSH e NO, sob condições anaeróbicas, tem 

sido relatada por intermédio do citocromo férrico c. Nesse caso, a GSH liga-se fracamente ao 

citocromo férrico c (aceptor de 1 elétron) e lentamente reduz o mesmo. Na presença de NO, 

ocorre um aumento na taxa de redução do citocromo c, que é acompanhada pela formação de 

GSNO. Essa reação ocorre pelo seguinte mecanismo: GSH associa-se com o citocromo c, que 

reage com NO para formar o radical glutationitroxil (GSNOH) e em seguida o heme férrico 

do citocromo c, aceita 1 elétron do radical GSNOH para formar heme ferroso e GSNO, que é 

liberada. Embora, esse processo catalítico não seja intrínseco, a reoxidação do citocromo 

ferroso c por processos celulares (como a citocromo c oxidase) promoveria a reciclagem do 

citocromo c e completaria o ciclo catalítico (SMITH & MARLETTA, 2012; BRONIOWSKA 

& HOGG, 2012; BRONIOWSKA; DIERS; HOGG, 2013).  

O mecanismo de formação de GSNO através do citocromo c férrico predomina no 

ambiente celular e tecidual, em que NO e oxigênio encontram-se em baixas concentrações. 

Vários estudos concordam que somente uma pequena quantidade de NO endógeno sofre 

nitrosação e conversão em RSNO no sistema biológico (SMITH & MARLETTA, 2012; 

BRONIOWSKA; DIERS; HOGG, 2013).  

Em meio biológico, a reação entre um radical tiil (GS·) e NO pode produzir 

GSNO (Equação 8) (BRONIOWSKA & HOGG, 2012):  

 

                                    (Equação 8) 

 

Assim, qualquer processo ou reação que possa gerar o radical til, tem potencial 

para gerar GSNO. Nesse contexto, destacam-se os íons de metais de transição, como os íons 

de cobre e ferro, com 1 elétron para reação redox, que têm potenciais redox com capacidade 

para ocorrer em condições fisiológicas e podem gerar GSNO, através da oxidação de 1 elétron 

de GSH para formar o radical til (Equação 9) ou através da formação do complexo entre o 

metal e NO (BRONIOWSKA & HOGG, 2012; SMITH & MARLETTA, 2012). 

 

                                         (Equação 9) 
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3.13.2 Mecanismos de síntese laboratorial da S-nitrosoglutationa 

 

A GSNO encontra-se disponível comercialmente, mas pode ser sintetizada por 

três principais vias sintéticas, sendo a mais comum delas, a que emprega íon nitrito (NO2
-
), 

proveniente do nitrito de sódio (NaNO2) e GSH reduzida em uma proporção estequiométrica 

1:1 sob condições ácidas como representado na Equação 10 (HART, 1985; PARENT et al., 

2013): 

 

                                            (Equação 10) 

 

GSNO, também pode ser produzida usando tanto uma mistura de gases contendo 

NO (Equação 11) (PARENT et al., 2013): 

 

                            
                (Equação 11) 

 

ou por uma reação de transnitrosação, em que um RSNO formado reage com um GSH, 

formando GSNO (Equação 12) (SMITH & MARLETTA, 2012; PARENT et al., 2013). 

 

                                                 (Equação 12) 

 

Como outros RSNOs, GSNO pode ser sintetizada pela reação entre GSH e ácido 

nitroso, sendo uma reação eficiente, rápida e com alto rendimento. Misturando GSH reduzida 

com nitrito acidificado, forma-se uma coloração rosa característica da formação de RSNOs 

primários (Equação 13). Essa síntese de GSNO, também é possível empregando outros 

agentes nitrosantes além do ácido nitroso, tais como tetrafluoroborato de nitrosônio, cloreto 

de nitrosônio e tetróxido de dinitrogênio (N2O4) (BRONIOWSKA; DIERS; HOGG, 2013). 
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                        (Equação 13) 

 

3.13.3 Mecanismos de decomposição da S-nitrosoglutationa 

 

Apesar de apresentarem uma meia-vida maior que a do radical NO, os RSNOs 

(que apresentam meia-vida de 8 a 45 minutos in vivo e de 10 a 38 horas in vitro) ainda sofrem 

com a falta de estabilidade, uma vez que, a ligação S-N é facilmente clivada por diversas 

condições ambientais, como cátions metálicos, enzimas, agentes redutores ou outros tióis. 

Nesse sentido, RSNOs terciários são mais estáveis que os compostos primários, no entanto, 

GSNO (RSNO primário) é uma notável exceção, sendo significativamente mais estável que S-

nitrosocisteína (RSNO terciário) (DAHBOUL et al., 2014; PARENT et al., 2015).  

 A GSNO é um composto bastante estável quando protegida da luz UV/Vis e essa 

estabilidade está relacionada com a ligação de hidrogênio intramolecular entre o átomo de 

enxofre (S) ou de oxigênio (O) na porção SNO e o átomo de hidrogênio (H) do grupo NH2 ou 

COOH. Essa ligação de hidrogênio é responsável por manter a fração de NO estreitamente 

ligada à estrutura principal, impedindo assim a sua liberação espontânea (OLIVEIRA et al., 

2002; HEIKAL; MARTIN; DAILEY, 2009). 
 

RSNOs como a GSNO estão sujeitos a vários mecanismos de decomposição, o 

que torna a meia-vida dos RSNOs bastante variável e dependente das condições em que estão 

inseridos. A decomposição de RSNOs ocorre por meio da clivagem homolítica (RS-NO → 

RS
. 
+ NO

.
) e heterolítica (RS-NO → RS

+ 
+ NO

-
 e RS-NO → RS

- 
+ NO

+
) e como resultado 

promove a liberação de NO
.
, NO

- 
e NO

+
. A maioria dos efeitos fisiológicos dos RSNOs tem 

sido atribuída à clivagem homolítica da ligação S-NO com a consequente liberação de NO 

(MORAKINYO, 2010).  

Na literatura, está descrito a clivagem homolítica espontânea de GSNO, no 

entanto, Bartberger e colaboradores (2001) calcularam teoricamente a energia de dissociação 

da ligação S-NO e mostraram que os parâmentros de ativação previstos são muito elevados e 

proibitivos para que a quebra homolítica espontânea de RSNOs ocorra em condições 

biológicas relevantes. Dessa forma, não ocorre homólise espontânea de GSNO para formar 

NO e a liberação de NO proveniente de GSNO deve exigir fatores externos (OLIVEIRA et 

al., 2002; AL-SA’DONI & FERRO, 2004). GSNO sofre degradação por vias não enzimáticas 
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em sistemas biológicos, assim a mesma pode reagir diretamente com outras moléculas 

biológicas, incluindo tióis (S-tiolação) (Equação 14) (HOGG, 2002), ácido ascórbico 

(Equação 15) (WILLIAMS, 1998) e íons de ferro e cobre (Equações 16A e 16B) 

(WILLIAMS, 1998). Além disso, a GSNO é degradada por hidrólise em pH inferior a 4 e 

superior a 8 (Equações 17A e 17B) (SOUZA, 2011), irradiação de luz de comprimento de 

onda de 365nm (Equação 18) (VELEEPARAMPIL; ARAVIND; ARAVINDAKUMAR, 

2009) e sofre decomposição térmica (Equação 19) (SEABRA; SILVA; OLIVEIRA, 2005). 

As reações com tióis e ácido ascórbico tendem a ser lentas e o mesmo acontece para as 

reações com os íons ferro e cobre que tendem a ser sequestrados pelas células e estão 

presentes em níveis muito baixos (BRONIOWSKA; DIERS; HOGG, 2013). 

 

                                    (Equação 14) 

                                                             (Equação 15) 

                                                       (Equação 16 A) 

                                                  (Equação 16 B) 

         
  

→             
                         (Equação 17 A) 

         
   

→               
                     (Equação 17 B) 

     
  
→          

    
→                              (Equação 18) 

        
 
                                                    (Equação 19) 

 

3.13.4 Mecanismos de decomposição enzimática da S-nitrosoglutationa 

 

A GSNO em meio biológico sofre degradação enzimática por diversos 

mecanismos celulares como: pela GSNO redutase, carbonil redutase 1, sistema tiorredoxina, 

γ-glutamiltranspeptidase (AL-SA’DONI & FERRO, 2004). GSNO é reduzida pela GSNO 

redutase empregando o NADH como um cofator, produzindo o intermediário (GSNHOH) que 

pode reagir tanto com GSH para produzir GSSG e NH2OH ou rearranjar-se formando 

glutationa sulfonamida (GSONH2) e em seguida espontaneamente hidrolisar produzindo 

GSO2H e amônia. Em ambos os casos, não ocorre liberação de NO durante o metabolismo de 

GSNO. A enzima carbonil redutase 1 metaboliza GSNO a um produto que reage com GSH 

para produzir NH2OH e GSSG, o que mostra que, assim como a GSNO redutase, carbonil 
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redutase 1 não libera NO durante sua reação catalítica. Em relação ao sistema tiorredoxina é 

constituído por 3 partes principais, sendo a tiorredoxina, a tioredoxina redutase e NADPH. 

Assim, a tiorredoxina reduzida reage diretamente com GSNO, e através da transnitrosação, o 

baixo pKa do sítio ativo do tiol para tiorredoxina torna-se S-nitrosado, deixando para trás uma 

protéina tiol (derivada de GSNO). O grupo nitroso, residente na tiorredoxina deve ser 

entregue e o nitroxil (HNO) é liberado para formar tiorredoxina oxidada. A enzima γ-glutamil 

transpeptidase está envolvida no catabolismo de adutos da glutationa e no processamento de 

leucotrienos a base de tiol, e contribui para a decomposição de GSNO por utilizá-la como 

substrato para produzir S-nitrosocisteinilglicina. Alguns estudos, sugerem o papel de outras 

enzimas no metabolismo/degradação de GSNO, como a proteína de superfície dissulfeto 

isomerase (csPDI), superóxido dismutase (CuZn), glutationa peroxidase e xantina oxidase, 

que produzem NO, GSH e GSSG como produtos da reação de degradação de GSNO (AL-

SA’DONI & FERRO, 2004; BRONIOWSKA; DIERS; HOGG, 2013; SMITH & 

MARLETTA, 2012; BRONIOWSKA & HOGG, 2012). 

 

3.13.5 Possíveis aplicações terapêuticas da S-nitrosoglutationa  

 

 Estudos clínicos investigam a eficácia terapêutica de GSNO em diversos tipos de 

doenças, entretanto, a maioria deles têm concentrado sobre seus efeitos nas doenças 

cardiovasculares. Nesses estudos, GSNO foi administrada através de infusão intravenosa, 

aerossol inalante e mais recentemente como um gel tópico (PARENT et al., 2013; 

BRONIOWSKA; DIERS; HOGG, 2013). Em seres humanos, os efeitos mais bem 

caracterizados de GSNO, se concentram em sua ação direta e seletiva em plaquetas. O 

mecanismo de ação relacionado à seletividade de GSNO sobre plaquetas não está bem 

esclarecido, no entanto, alguns autores sugerem que é devido à elevada expressão de proteínas 

dissulfito isomerase (csPDI) (enzima envolvida no metabolismo/degradação de GSNO para 

formar NO ou seus produtos de oxidação) na superfície das plaquetas, que metaboliza GSNO 

produzindo NO, conhecido composto antiplaquetário, e assim diminui a coagulação e a 

trombose. Além disso, a liberação de NO de GSNO, no meio vascular tem um efeito 

vasodilatador significante que pode contribuir para os efeitos observados após administração 

de GSNO. Tem sido observado que GSNO diminui a embolia de placas carotídeas 

sintomáticas e após endarterectomia, angioplastia carotídea e enxerto de veia (ponte safena) 
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por seu poderoso efeito inibitório sobre a ativação plaquetária. Os efeitos benéficos de GSNO 

em doenças cardiovasculares, especialmente a doença cardíaca isquêmica e a hipertensão 

estão relacionados com as atividades vasodilatadoras arteriosseletivas da GSNO associada à 

sua atividade antiplaquetária. Além disso, a GSNO tem um efeito benéfico no tratamento de 

uma forma de pré-eclâmpsia que acomete algumas mulheres no período da gravidez 

(WILLIAMS, 1999; AL-SA’DONI & FERRO, 2004; BRONIOWSKA; DIERS; HOGG, 

2013; PARENT et al., 2013). 

A administração tópica de GSNO, utilizando gel como veículo, mostrou um 

aumento no fluxo sanguíneo clitoriano, sendo sugerido como um possível tratamento para a 

disfunção sexual feminina. Além dos seus efeitos sobre o sistema vascular em seres humanos, 

GSNO foi analisada em outros tipos de doenças, como agente antifúngico em unhas, em que a 

administração tópica de GSNO promoveu melhora da onicomicose e como agente terapêutico 

na fibrose cística de pacientes com níveis baixos de GSNO nas vias aéreas, em que o aerossol 

desse fármaco foi bem tolerado e aumentou a saturação de oxigênio de forma aguda 

(WILLIAMS, 1999; BRONIOWSKA; DIERS; HOGG, 2013).  

Nos estudos realizados com GSNO, algumas dezenas de pessoas foram incluídas 

em cada ensaio e observou-se baixa toxicidade e uma boa tolerância ao fármaco, pois, poucos 

efeitos colaterais foram relatados pelos pacientes, entre eles, dor de cabeça, palpitação e 

hipotensão. Isso mostra que GSNO é bem tolerada em seres humanos, mostrando-se assim 

como um potencial agente terapêutico (PARENT et al., 2013; BRONIOWSKA; DIERS; 

HOGG, 2013; PARENT et al., 2015).  

 

3.14 Método de Saville- Griess: detecção colorimétrica de GSNO em solução 

 

O método de Saville-Griess é um método espectrofotométrico padrão para 

detecção de NO2
-
, sendo utilizado para quantificar RSNOs (inluindo GSNO) em sistemas 

biológicos (SIMÕES, 2006; FOSTER, 2012). 

O método original de Saville foi desenvolvido para análise de tióis e 

posteriormente adaptado para RSNOs. A quantificação do grupo NO proveniente do RSNO 

constitui a base desse método altamente sensível. Na detecção de RSNO pela reação de 

Saville, o cloreto de mercúrio (HgCl2) cliva a ligação S-NO produzindo NO
.
(Equação 20). O 

NO2
-
, resultante da degradação de NO na presença de oxigênio (Equações 21, 22 e 23), é mais 

estável que NO
 
e não volátil, podendo ser detectado usando um método colorimétrico como a 
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reação de Griess (BRYAN & GRISHAM, 2007; PARENT et al., 2013). A sensibilidade do 

teste de Saville-Griess é de aproximadamente 1 µM (SIMÕES, 2006; FOSTER, 2012). 

 

       
    

→                                         (Equação 20) 

                                                              (Equação 21) 

                                                        (Equação 22) 

                                                       (Equação 23) 

 

As soluções contendo sulfanilamida e N-(1-cloreto de naftil-etilenodiamina) 

(NEED) quando expostas a RSNOs não apresentam variação espectral na faixa de 400 a 800 

nm. No entanto, com a adição de HgCl2 a coloração da solução muda de incolor para rosa 

intenso, o que resulta no surgimento de uma banda de absorção na faixa do visível devido a 

formação de um composto azo (grupo funcional-N=N-) (SIMÕES, 2006; RAMOS; 

CAVALHEIRO; CAVALHEIRO, 2006). 

A adição de HgCl2 a uma solução de RSNO, promove a formação de NO2
-
 em 

condições aeróbicas, que reage com a sulfanilamida em meio ácido através da reação de N-

nitrosação, formando o correspondente íon diazônio. Essa espécie reage com a NEED 

formando um composto azo, cuja banda de absorção característica apresenta λmáx em 540 nm. 

A Figura 11 apresenta o esquema de formação do composto azo responsável pela coloração 

no método de Saville-Griess (SIMÕES, 2006; RAMOS; CAVALHEIRO; CAVALHEIRO, 

2006; BRYAN & GRISHAM, 2007). 
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Figura 11: Reação de formação do composto azo resultante da reação da sulfanilamida nitrosada com N-(1-

naftil-etilenodiamina), no método de Savile-Griess. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: BRYAN & GRISHAM (2007).·  

 

A quantidade de NO liberado do filme é calculada diretamente a partir da 

quantidade de GSNO decomposta, assim, a porcentagem de NO quantificada pelo método de 

Saville-Griess é proporcional à quantidade de GSNO liberada no meio aquoso (YOO; 

ACHARYA; LEE, 2009). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS  

 

4.1 Material e reagente 

 

NEED, L-glutationa reduzida (GSH), cloreto de mercúrio II, histopaque 1077, 

NaNO2 e PPG (Mnm: 1 kDa) obtidos da Sigma-Aldrich; cloreto de sódio (NaCl) obtido da 

Isofar, cloreto de potássio (KCl) obtido da Dinâmica Química Contemporânea; ácido 

clorídrico, acetona, diclorometano, clorofórmio, álcool etílico, fosfato de sódio bibásico 

heptahidratado (Na2HPO4.7H2O), fosfato de potássio monobásico anidro (KH2PO4) e 

sulfanilamida foram obtidos da Synth® (utilizados sem purificação prévia). Poli-3-

hidroxibutirato (Mw: 274 kDa) obtido da PHB Industrial SA (São Paulo) e empregado após 

um processo de purificação. Todos os experimentos foram realizados utilizando água de grau 

analítico de um sistema de filtração Millipore Milli-Q, pois traços de metais na água poderia 

catalisar a decomposição de GSNO. 

 

4.2 Síntese da S-Nitrosoglutationa 

 

A preparação da GSNO foi realizada de acordo com procedimentos relatados na 

literatura (HART, 1985; OLIVEIRA et al., 2002; SHISHIDO et al., 2003; SIMÕES, 2006). 

Em termos gerais, 1,50 g de GSH foram dissolvidas em 14,5 mL de solução de HCl 0.5M sob 

agitação constante até a completa dissolução da GSH.  Adicionou-se 0,35 g de NaNO2 à 

solução, mantendo-a sob agitação constante por 40 min., em banho de gelo. A GSNO foi 

recuperada por precipitação em acetona, lavada e seca por liofilização por um período de 24h. 

Após secagem, obteve-se uma massa de 1,26 g de GSNO (rendimento: 76%). Uma alíquota 

da mesma foi submetida à análise por Espectrometria molecular na região do Infravermelho 

com transformada de Fourier (FTIR) e a outra alíquota com massa de 3,0 mg foi avaliada por 

análise térmica a uma taxa de 10 ºC/min na faixa de 30 ºC a 500 ºC, sob uma atmosfera de 

nitrogênio (fluxo de 20 mL min
-1

). Para comparação, o reagente GSH também foi submetido à 

análise témica nas mesmas condições de GSNO. O restante da GSNO sintetizada foi 

armazenada em frasco protegido da luz em refrigerador a cerca de - 18 °C, até a sua 

utilização. 
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4.3 Purificação de PHB 

 

Para retirar restos de impurezas provenientes do processo de produção do PHB 

obtido da PHB Industrial (produzido por síntese bacteriana), foi necessário realizar a 

purificação desse polímero. Assim, o PHB foi dissolvido em clorofórmio na concentração de 

2% (m/v) e mantido sob refluxo a 50ºC e agitação magnética por 45 minutos. Após 

resfriamento, filtrou-se a solução em um recipiente contendo etanol gelado na proporção de 

1:10 (v/v) para clorofórmio/etanol e durante esse processo o filtrado permaneceu sob agitação 

magnética. O PHB precipitado no processo anterior foi filtrado a vácuo e seco à temperatura 

ambiente (~20 ºC) por 72 horas. 

 

4.4 Preparação dos filmes de PHB e PHBPPG (90/10) contendo GSNO 

 

Soluções de PHB e da blenda PHBPPG (90/10) foram preparadas e na sequência e 

na sequência o fármaco foi adicionado.  

 

4.4.1 Incorporação da GSNO em soluções de PHB e da blenda PHBPPG (90/10) 

 

Soluções de PHB e da blenda PHBPPG (90/10) foram obtidas por dissolução do 

PHB e da blenda em clorofórmio na concentração de 2% (m/v) e mantida sob refluxo a 50ºC e 

agitação por cerca de 2 horas. Após resfriamento destas soluções até a temperatura de 25 
o
C, 

adicionou-se a solução de GSNO (obtida pela dissolução de quantidades previamente 

determinadas do fármaco como consta na Tabela 2 em 5mL de clorofórmio e submetida a 

ultrassom por 10 minutos) às soluções do polímero (ACHARYA: LEE: LEE, 2012; ROA, 

2012). Essas soluções permaneceram sob agitação por 5 minutos para homogeneização do 

meio. 

 

 



67 

 

Tabela 2 - Porcentagens de PHB, da blenda PHBPPG (90/10) e GSNO empregadas para a preparação das 

soluções. 

Soluções PHB (%) PHBPPG (90/10) (%) GSNO (%) 

A 100 0 0 

B 99 0 1 

C 95 0 5 

D 0 100 0 

E 0 99 1 

F 0 95 5 

 

4.4.2 Obtenção dos filmes de liberação controlada de GSNO 

 

Os dispositivos foram produzidos na forma de filmes poliméricos e para isso, 25 

mL de cada uma das soluções previamente preparadas foram colocadas em placas de petri 

(protegidas da luz) e armazenadas em geladeira (temp. ~ 4ºC) por 6 dias para evaporação do 

solvente. Após esse tempo, os filmes obtidos (como descrito na Tabela 3) foram retirados das 

placas e armazenados em refrigerador (temp. ~ -18ºC), protegidos da luz. Para os filmes 

constituídos somente de PHB e PHBPPG (90/10), as soluções em placas de petri, foram 

deixadas a temperatura ambiente por 12 horas para evaporação do solvente. 

 

Tabela 3 - Designação dos filmes de PHB, PHBPPG (90/10) contendo GNSO. 

PHB (%) PHBPPG (90/10) (%) GSNO (%) Designação dos filmes 

100 0 0 PHB  

99 0 1 PHBGSNO 99 

95 0 5 PHBGSNO 95 

0 100 0 PHBPPG (90/10) 

0 99 1 PHBPPGGSNO 99 

0 95 5 PHBPPGGSNO 95 
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Após secagem dos filmes, preparados via casting, cortou-se os mesmos em 

formato discoide, obtendo-se dispositivos discóides de 0,5 cm de diâmetro e 0,6 mm de 

espessura pesando entre 15 a 20 mg cada, como mostrado na Figura 12. 

 

Figura 12: Filmes poliméricos em formato discoide. A) Filme constituído somente por PHB e PHBPPG (90/10); 

B) Filmes formados pela matriz polimérica contendo GSNO. 

         

Fonte: Do autor 

 

4.5 Caracterização dos filmes de PHB, PHB/PPG, PHB/GSNO e PHB/PPG/GSNO 

 

4.5.1 Análise térmica 

 

Medidas de Análise Térmica Diferencial (DTA) e termogravimétricas (TG) foram 

realizadas em analisador térmico simultâneo (Perkin Elmer STA8000), calibrado com Índio 

metálico (temperatura de fusão, Tf = 156,6 ºC e entalpia de fusão, ΔH fusão = 34,730 J/g). 

Amostras de filmes poliméricos secos puros e aqueles contendo GSNO com massas variando 

de 3,0 a 6,0 mg foram colocadas em cadinhos de alumínio e aquecidas a uma taxa de 10 

ºC/min na faixa de 30 ºC a 500 ºC, sob uma atmosfera de nitrogênio (fluxo de 20 mL min
-1

). 

Termogramas foram coletados para cada amostra e analisados através do programa 

operacional do equipamento (Software Perkin-Elmer Pyris). 

 

4.5.2 Espectroscopia molecular na região do infravermelho com Transformada de 

Fourier (FTIR) 

 

Os espectros de FTIR para todos os filmes poliméricos, designados na Tabela 3, 

foram realizados utilizando um espectrofotômetro NICOLET 6700 FT-IR Spectrometer 

PHB 

PHBPPG (90/10) 

PHBGSNO 99                    PHBGSNO 95 

PHBPPGGSNO 99          PHBPPGGSNO 95 

A B 
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(Thermo Scientific) utilizando acessório de refletância total atenuada (ATR), com 32 

varreduras entre 700 cm
-1 

e 4000 cm
-1

, utilizando resolução de 4 cm
-1 

à temperatura de 20 ºC. 

Essas análises foram realizadas no laboratório Avançado de Biomateriais da UFVJM, 

BIOMAT. 

 

4.6 Estudo da capacidade de liberação de GSNO in vitro: análise colorimétrica pelo 

método de Saville-Griess 

 

O método de Saville-Griess foi utilizado para a caracterização da cinética de 

liberação de GSNO dos filmes poliméricos PHBGSNO 99, PHBGSNO 95, PHBPPGGSNO 

99, PHBPPGGSNO 95, que foi realizada em espectrofotômetro Ultravioleta-Visível (UV-Vis) 

(Varian Cary 50 Probe).    

 

4.6.1 Preparação das soluções estoque de GSNO 

 

A solução estoque de GSNO foi preparada pesando-se a quantidade apropriada e 

adicionando-se a mesma a um determinado volume de água Mili-Q para obtenção da 

concentração 1 mM. Dessa solução estoque, preparou-se soluções de GSNO com 

concentrações variando de 0,1 mM a 0,75 mM, em que as concentrações finais das soluções 

obtidas (incluindo a solução de concentração 1 mM) foram corrigidas utilizando-se o valor da  

absortividade molar (ε) experimental da GSNO (ε336 = 581 L. mol
-1

. cm
-1

).  

 

4.6.2 Preparação do reagente de Griess em meio ácido 

 

O reagente de Griess em meio ácido foi preparado através da dissolução de 6,0 

mmol de sulfanilamida e 0,12 mmol de NEED em 100 mL de solução de HCl 4M 

previamente preparada (SIMOES, 2006; PARENT et al., 2013).  
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A solução estoque de HgCl2 (método Saville-Griess) foi preparada por meio da 

dissolução de 0,5 mmol de HgCl2 em 50 mL de dimetilsulfóxido (DMSO), obtendo-se uma 

solução de concentração 0,01 M (COOK et al., 1996; SIMOES, 2006; PARENT et al., 2013). 

 

4.6.3 Obtenção das curvas de calibração  

 

Empregando-se a solução estoque de GSNO de concentração 1 mM (previamente 

obtida conforme descrito no item 4.6.1), com a concentração corrigida, foram preparadas 

soluções diluídas em reagente de Griess ácido e tampão fostato salina (PBS) de pH7,4 na 

proporção 1:1, em que as concentrações de GSNO variaram de 0,1 µM a 60 µM, para 

construção da curva de calibração. Após isso, essas soluções foram mantidas sob agitação 

magnética constante a 37ºC por 2 horas. Em seguida, a 30 µL de HgCl2 0,01M adicionou-se 3 

mL de cada uma dessas soluções e analisou-se espectrofotometricamente em λ = 540 nm, 

empregando cubeta de quartzo. A curva de calibração da concentração versus absorbância foi 

obtida e através dessa, a absortividade molar foi determinada a partir do coeficiente angular 

da curva, de acordo com a lei de Beer (Equação 24) (SIMOES, 2006; PARENT et al., 2013):  

 

                                (Equação 24) 

 

 Em que A é a absorbância, ε é a absortividade molar, b o caminho óptico e c a 

concentração do soluto na cubeta. 

 

4.6.4 Teste de liberação in vitro 

 

 Para realização do teste de liberação in vitro, foram utilizados filmes de 

PHBGSNO 99, PHBGSNO 95, PHBPPGGSNO 99 e PHBPPGGSNO 95 previamente 

preparados acordo com o item 4.4.2. Inicialmente, de cada um desses filmes obteve-se 

separadamente pequenos círculos de 6 mm de diâmetro e massa de aproximadamente 20 mg. 

Esses pequenos círculos foram colocados individualmente em tubos Falcon (revestidos por 

papel alumínio) contendo 1 mL do solvente PBS de pH 7,4±0,2 e armazenados a 37ºC em 

estufa BOD com os tubos devidamente tampados. Nos intervalos de tempo determinados (de 
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1 em 1 hora durante as 4 horas iniciais e a cada 24 horas do período de 1 dia a 8 dias), o 

solvente foi completamente removido para análise quantitativa de GSNO e substituído pelo 

mesmo volume de meio fresco. O volume de amostra (1 mL) retirado do tubo Falcon foi 

adicionado em um recipiente contendo 10 µL da solução de HgCl2 0,01M e na sequência 

adicionou 150 µL da solução de sulfanilamida 0,06M (preparada em solução de HCl 4 M) e 

aguardou 3 minutos. Em seguida, 150 µL da solução de NEED 0,0012M (preparada em 

solução de HCl 4 M) foram adicionados e após 5 minutos de incubação a absorbância foi lida 

em 540 nm para todas as amostras (SIMOES, 2006; ACHARYA; LEE; LEE, 2012; PARENT 

et al., 2013). 

Todos os testes foram realizados em quadruplicata para cada tempo (a 

porcentagem de liberação foi avaliada 11 vezes em um período de 8 dias). Utilizou-se a 

análise da variância (ANOVA) seguido do Teste de Scott-Knott para determinar as diferenças 

estatisticamente significativas. O nível de significância definido foi 0,05.  

 

4.7 Avaliação da hemocompatibilidade dos filmes de PHB e PHBPPG (90/10) através de 

ensaios in vitro 

 

4.7.1 Critérios de inclusão e sujeitos da pesquisa 

 

Foram utilizados os seguintes critérios de inclusão no estudo: indivíduos com 

idade entre 18 e 34 anos, que não apresentassem doença autoimune, infecciosa, crônico 

degenerativa ou de hipersensibilidade e que não faziam uso de antiinflamatórios esteroidais 

e/ou não esteroidais, assim como mulheres que, além de preencherem os requisitos 

supracitados, não fossem gestantes. 

A realização do recrutamento desses voluntários foi através da abordagem de 

estudantes da Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM), nas 

dependências da própria universidade. Os mesmos foram esclarecidos sobre os objetivos da 

pesquisa, sendo que aqueles que concordaram e que foram considerados aptos a participarem 

do estudo deram seu consentimento livre e esclarecido (Anexo I). O projeto de pesquisa 

referente a esse trabalho foi avaliado e aprovado pelo Comitê de Ética e Pesquisa (CEP) da 

(UFVJM), protocolado sob o registro número 1.665.369/2016. 
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No total, 3 voluntários foram recrutados para este estudo, sendo 1 homem e 2 

mulheres, com idade média de 26 ± 3 anos. 

Os procedimentos experimentais descritos abaixo foram realizados no laboratório 

de Imunologia do Centro Integrado de Pós-Graduação e Pesquisa em Saúde (CIPq-Saúde) da 

UFVJM.  

 

4.7.2 Amostra biológica 

 

A amostra biológica empregada foi 10 mL de sangue venoso, coletados 

assepticamente através de punção da veia antecubital mediana, na fossa antecubital, utilizando 

tubos a vácuo heparinizados. Os procedimentos referentes à coleta foram realizados por 

pessoas treinadas e qualificadas para tal, obedecendo as Recomendações da Sociedade 

Brasileira de Patologia Clínica e Medicina Laboratorial para coleta de sangue venoso (2010). 

As amostras biológicas que sobraram após serem utilizadas nas análises descritas a seguir 

foram todas descartadas adequadamente. 

 

4.7.3 Avaliação da atividade citotóxica dos meios de extração provenientes dos 

dispositivos poliméricos de PHB e PPG, in vitro 

 

A avaliação da segurança de novos biomateriais é necessária. Nesse sentido, 

ensaios de citotoxicidade in vitro são alternativas comuns aos experimentos convencionais 

que utilizam animais em avaliações de segurança e risco. A redução dos testes com animais 

reflete os esforços de uma grande parte dos cientistas em substituí-los nos estudos de triagens 

preliminares de compostos de interesse farmacológico (SORRAGI et al., 2011). 

De acordo com a ISO 10993-5 (2009), que determina os testes de citotoxicidade 

in vitro para avaliação biológica de dispositivos médicos, definiu-se que o teste mais 

apropriado para realizar com os filmes de PHB e PHBPPG (90/10), dentre os testes por 

contato direto, teste com extratos e os testes por contato indireto, são os testes com extratos 

provenientes dessas matrizes poliméricas. Assim, foi realizado o teste de citotoxicidade 

empregando os meios de extração (ME) seguindo a ISO 10993-1 (2013), ISO 10993-5 (2009) 
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e ISO 10993-12 (2016) (com adaptações) sobre hemácias humanas após 4 horas de cultura, 

sobre células mononucleares do sangue periférico (PBMC) após 24 horas de cultura e sobre 

leucócitos do sangue periférico humano após 4 horas de cultura, por meio do teste de 

atividade hemolítica e pelo método de exclusão com azul de Tripan para os dois últimos, 

respectivamente. 

 

4.7.3.1 Obtenção das células mononucleares do sangue periférico humano 

 

Para avaliar as concentrações tóxicas dos meios de extração (MEs) provenientes 

dos filmes/matrizes poliméricas e analisar o efeito desses MEs sobre a proliferação celular,  

utilizou-se as PBMCs a partir do sangue coletado de voluntários saudáveis.  

Dessa forma, 10 mL de sangue venoso periférico, coletados em tubos a vácuo 

contendo heparina (Vacutainer; Becton Dickinson, San Jose, CA, EUA), foram diluídos na 

proporção 1:1 em PBS (NaCl 1,50 M; Na2HPO4 0,08M; NaH2PO4 0,02M, pH 7,20-7,40). O 

sangue diluído em PBS foi adicionado ao Ficoll-Histopaque 1077 (Sigma, St. Louis, MO, 

EUA) na proporção 2:1 e assim obteve-se as PBMC por meio de gradiente de densidade 

durante centrifugação (400 g, 21°C, 30 min) com Ficoll-Histopaque 1077 como descrito por 

Bicalho e colaboradores (1981). O anel de PBMC, formado após a centrifugação, foi 

cuidadosamente recolhido e lavado duas vezes em PBS (250 g, 4ºC, 15 min). Em seguida, 

ressuspendeu-se o precipitado de células em 1 mL de RPMI -1640 (Gibco, Invitrogen 

Corporation, Grand Island, NY, EUA), denominado RPMI incompleto. Após contagem das 

células em câmara hemocitométrica de Neubauer, as células foram novamente centrifugadas e 

ressuspensas em RPMI suplementado com L-glutamina (Sigma, St. Louis, MO, EUA) (2 

mM), e coquetel antibiótico/antimicótico (penicilina G 100 UI/mL, estreptomicina 100 μg/mL 

e anfotericina B 250 ng/mL - Sigma, St. Louis, MO, EUA), para ajuste da concentração em 

1x10
7
 células/mL. 

 

4.7.3.2 Obtenção de MEs dos dispositivos poliméricos em PBS e água Mili-Q 
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Os MEs dos filmes poliméricos constituídos de PHB e PHBPPG (90/10) foram 

obtidos conforme especificações da ISO 10993-5 (2009), ISO 10993-12 (2016) e Dang e 

colaboradores (1996). Assim, para obtenção dos MEs utilizou-se 6 cm
2 

de filme (previamente 

esterilizados) com espessura de 0,1 mm, para cada mL de solvente. Dentro de uma capela de 

fluxo laminar estéril, os fragmentos do material polimérico foram colocados dentro de uma 

solução de álcool 70% em placa de petri por 5 minutos. Esses filmes foram retirados dessa 

solução e após secagem a temperatura ambiente (~23ºC), foram colocados em garrafas de 

cultura nas quais adicionaram os volumes determinados para obtenção de MEs em PBS e 

água Mili-Q separadamente. As garrafas de cultura foram colocadas em um shaker (Incubated 

Shaker SI-300, Jeto Tech), sob agitação de 60 rpm a 37 ± 1ºC por 24 ± 2 horas (DANG et 

al.,1996; ISO 10993-12, 2016). Após esse tempo, em capela de fluxo laminar, os MEs foram 

retirados das garrafas de cultura e acondicionados em recipientes separados até a utilização 

dos mesmos. 

 

4.7.3.3 Obtenção de MEs dos dispositivos poliméricos em RPMI completo 

 

Os MEs dos filmes poliméricos de PHB e PHBPPG (90/10) em RPMI completo 

foram preparados utilizando a mesma metodologia empregada para obtenção de MEs em PBS 

e água Mili-Q, diferenciando somente o solvente utilizado, que para esse foi o RPMI 

completo, que é constituído por RPMI-1640 (Gibco, Invitrogen Corporation, Grand Island, 

NY, EUA) acrescido de L-glutamina (2 mM) (Sigma, St. Louis, MO, EUA), 10% de soro 

fetal bovino (Gibco, Invitrogen Corporation, Grand Island, NY, EUA), e coquetel 

antibiótico/antimicótico (penicilina G 100 UI/mL, estreptomicina 100 μg/mL e anfotericina B 

250 ng/mL - Sigma, St. Louis, MO, EUA) . 

 

4.7.3.4 Avaliação da atividade hemolítica dos MEs provenientes dos filmes poliméricos 

de PHB e PHBPPG (90/10) 

 

Para avaliar se os MEs dos filmes de PHB e PHBPPG (90/10) seriam capazes de 

causar lise em hemácias humanas, realizou-se o teste de hemólise in vitro, de acordo com a 
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ISO 10993-1 (2013), ISO 10993-5 (2009) e Montagner (2007) e modificado como a seguir. 

Para isso, preparou-se uma suspensão de hemácias diluídas 1:20, a partir do sangue coletado 

de 3 indivíduos saudáveis, adicionando-se 500 µL de sangue total a 10 mL de PBS em um 

béquer. A suspensão foi mantida sob leve agitação utilizando-se um agitador magnético 

durante toda a execução do teste. Em seguida, os MEs preparados em PBS, diluídos ou não 

em PBS para obtenção das concentrações finais de 100%, 50% e 25%, foram incubados com 

50 μL de uma suspensão de hemácias. Aos MEs preparados em água Mili-Q, diluídos ou não 

em água Mili-Q para obtenção das respectivas concentrações finais já citadas, adicionaram 50 

μL de suspensão de hemácias na concentração 1:20, fornecendo assim, o controle positivo que 

representa 100% de hemólise. Para eliminar a interferência da absorbância dos solventes 

utilizados para obter os MEs, foram confeccionados os respectivos controles (brancos) nas 

concentrações testadas (100%, 50% e 25%), em que adicionou-se PBS e água Mili-Q aos 

meios de extração em PBS (branco do teste) e água Mili-Q (branco da lise total) 

respectivamente. Foram confeccionadas também culturas de hemólise espontânea (controle 

negativo) que consistiram de PBS e 50 µL de suspensão de hemácias com seu respectivo 

branco (somente PBS). As culturas foram preparadas em tubos de poliestireno (Falcon 2059, 

Becton Dickinson, San Jose, CA, EUA) e foram incubadas por 4 horas em estufa úmida a 

37ºC e 5% de CO2. Após esse tempo, os tubos foram centrifugados (7 min, a 500 g e 22ºC) e 

200 μL do sobrenadante foram transferidos para uma placa de 96 poços de fundo chato . Na 

sequência, realizou-se a leitura da absorbância em 540 nm, no leitor de placas. Dos valores de 

absorbância dos testes e controles foram subtraídos os valores de absorbância de seus 

respectivos brancos e o resultado do teste de hemólise foi obtido como percentual de hemólise 

como mostrado na equação abaixo: 

 

 Hemólise (%) =  Absorbância (ME polímero) - Absorbância (controle negativo)   x 100 

                         Absorbância (controle positivo) - Absorbância (controle negativo) 

 

Onde, o controle positivo representa 100% de hemólise, preparado com 50µL da 

suspensão de eritrócitos e água Mili-Q; o controle negativo preparado com 50µL da 

suspensão de eritrócitos e tampão PBS. 
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4.7.3.5 Efeito dos MEs de filmes poliméricos contendo PHB e PHBPPG (90/10) sobre a 

viabilidade de PBMC humanas 

 

Com a finalidade de verificar se os MEs provenientes dos filmes poliméricos 

seriam tóxicos às PBMC humanas após 24 horas de cultura, realizou-se o ensaio de 

viabilidade celular pela exclusão com Azul de Tripan.  

Desta forma, isolou-se as PBMC proveniente do sangue venoso periférico de três 

voluntários saudáveis, conforme descrito anteriormente, e incubou-se 50 μL de suspensão 

celular (cerca de 5x10
4
 células) em meio contendo RPMI-1640, na ausência (controle) ou 

presença de MEs diluído ou não em RPMI-1640 para obtenção das concentrações finais de 

100%, 50% e 25%. Confeccionou-se também o controle de morte, constituído de 50 μL de 

suspensão celular, RPMI-1640 acrescido de cloreto de cádmio (CdCl2) (1,9 mM) (Sigma, St. 

Louis, MO, EUA). As culturas foram realizadas em tubos de polipropileno (Falcon 2059, 

Becton Dickinson, San Jose, CA, EUA) em triplicata, sendo incubadas por 24 horas em estufa 

úmida a 37°C e 5% CO2. Após esse tempo, as células foram retiradas dos tubos por lavagem 

com 2 mL de PBS, transferidas para tubos de poliestireno (Falcon 2059, Becton Dickinson, 

San Jose, CA, EUA) e centrifugadas (300 g, 21ºC, 10 min). Na sequência, avaliou-se a 

viabilidade das suspensões celulares pela técnica de exclusão com azul de Tripan por 

citometria de fluxo (FACSCANTO II - Becton Dickinson, San Jose, CA, EUA), após 

incubação de 10 µL das suspensões celulares com 190 µL azul de tripan 0,4%. A viabilidade 

celular foi determinada por meio do percentual de células viáveis no universo de células 

totais. 

 

4.7.3.6 Avaliação do efeito de MEs de filmes poliméricos contendo PHB e PHBPPG 

(90/10) sobre a viabilidade de células do sangue total  

 

Para verificar se os MEs provenientes dos filmes poliméricos nas concentrações 

de 100%, 50% e 25% são capazes de promover a morte celular (ou efeito citotóxico) para 

leucócitos humanos após 4 horas de cultura, realizou-se o ensaio de viabilidade celular 

empregando sangue total com heparina. Assim, após a coleta de 10 mL de sangue venoso 

periférico de 3 voluntários saudáveis em tubos a vácuo contendo heparina, incubou-se 500 µL 
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de sangue total com heparina em meio contendo RPMI-1640 na ausência (controle) ou 

presença de MEs diluído ou não em RPMI-1640 para obtenção das concentrações finais de 

100%, 50% e 25%. Confeccionou-se o controle de morte, constituído de 500 μL de sangue 

total com heparina, RPMI-1640 acrescido de CdCl2 (2 mM). As culturas foram realizadas em 

tubos de polipropileno em triplicata, sendo incubadas por 4 horas em estufa úmida a 37°C e 

5% de CO2. Após o período de cultura, promoveu-se a lise das hemácias, separando os 

leucócitos. Para isso, empregou-se a solução de lise eritrocitária (NH4Cl 8,3 mg/mL, NaHCO3 

1mg/mL, EDTA 1mg/mL) que foi adicionada às culturas, homogeneizadas e incubadas por 10 

minutos a 4ºC. Em seguida, a amostra foi centrifugada (400 g, 4ºC, 7 min) e o sobrenadante 

desprezado. As células foram ressuspensas em solução de lise eritrocitária, homogeneizadas e 

incubadas por 5 minutos a 4ºC. Após centrifugação (400 g, 4ºC, 7 min) e descarte do 

sobrenadante, adicionou-se PBS às células, que foram novamente centrifugadas (400 g, 4ºC, 7 

min) e o sobrenadante descartado. Os leucócitos foram ressuspensos em PBS e após 

incubação de 10 µL dessa suspensão celular com 190 µL azul de Tripan 0,4%, o percentual de 

células viáveis foi determinado por citometria de fluxo. A aquisição e análise dos dados foi 

realizada através do Software BD FACSDiva. 

 

4.7.4 Análise estatística 

 

Os resultados dos ensaios biológicos foram expressos como média de três 

repetições (n=3) ± desvio padrão. Para análise de normalidade dos dados, utilizou-se o teste 

de Shapiro-Wilk e as diferenças entre as variáveis com distribuição normal foram submetidas 

à análise de variância (ANOVA) com Post Hoc de Tukey. Para as variáveis com distribuição 

assimétrica, foi utilizado o teste Kruskall-Wallis com Post Hoc de Dunns. Diferenças 

estatisticamente significantes foram consideradas quando p < 0,05. O programa estatístico 

utilizado para essas análises foi o software GraphPad Prism (GraphPad Software Inc., San 

Diego, CA, EUA – versão 5, 2007). 

 

4.8 Avaliação da estabilidade de GSNO armazenada em diferentes temperaturas  
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4.8.1 Avaliação da estabilidade de GSNO por infravermelho com transformada de 

Fourier 

 

A estabilidade do fármaco foi caracterizada pela monitorização de GSNO sólida 

por FTIR. Para essas análises, 1,2 g de GSNO foram colocadas em três frascos de vidro âmbar 

fechados, protegidos da luz e acondicionados separadamente em três diferentes temperaturas, 

sendo: a temperatura ambiente (~ 23ºC), em geladeira (~ 4ºC) e em freezer (~ -18ºC) por 7, 

15, 30, 70 e 90 dias. Nos dias determinados, foram obtidos espectros de FTIR para alíquotas 

do fármaco (~ 0,1g) em espectrofotômetro equipado com acessório de ATR no intervalo de 

número de onda entre 4000 cm
-1

 a 600 cm
-1

, resolução de 4 cm
-1

 e 32 varreduras à 

temperatura de 20ºC. Nos espectros de IV obtidos, a absorbância foi normalizada em função 

da banda de maior intensidade. 

 

4.8.2 Avaliação da estabilidade de GSNO por análises térmicas 

 

 A estabilidade de GSNO foi avaliada em duplicata por análise térmica, em que o 

fármaco foi armazenado a temperatura ambiente (~ 23ºC) e em geladeira (~ 4ºC). Para isso, 

empregaram-se alíquotas de GSNO com massas variando de 4,0 a 7,0 mg, que  foram 

colocadas em cadinhos de alumínio aberto e aquecidas a uma taxa de 10 ºC/min na faixa de 

30 ºC a 500 ºC, sob uma atmosfera de nitrogênio com fluxo de 20 mL.min
-1

. Curvas 

termogravimétricas foram obtidas para cada amostra em 7, 15, 30 e 90 dias e analisadas 

através do programa operacional do equipamento (Software Perkin-Elmer Pyris). Os 

resultados da análise térmica foram expressos como a média de duas repetições ± desvio 

padrão e para a análise estatística utilizou-se a ANOVA com Post Hoc de Tukey. Diferenças 

estatisticamente significante foram consideradas quando p < 0,05. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

5.1 Síntese de GSNO 

 

A GSNO, produto da reação de S-nitrosação, foi obtida na forma sólida. O 

espectro FTIR da GSNO após a síntese é mostrado na Figura 13, em que tem-se a banda de 

absorção referente ao estiramento assimétrico da ligação N=O em 1520 cm
-1

, sugerindo que o 

fármaco foi sintetizado (ROY; HARDEMARE; FONTECAVE, 1994; WILLIAMS, 1999; 

PARENT et al., 2013). Uma segunda banda de absorção é observada em 768 cm
-1

, devido ao 

estiramento da ligação C-S de GSNO (ROY; HARDEMARE; FONTECAVE, 1994; 

WILLIAMS, 1999).  

 

Figura 13: Espectro FTIR de GSNO. Região ampliada do espectro entre 1700 cm
-1 

e 1300 cm
-1 

com destaque 

para a banda em 1520 cm
-1.

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Do autor 
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A Tabela 4 apresenta as principais bandas de GSNO e outras essenciais para 

identificação de GSNO (ROY; HARDEMARE; FONTECAVE, 1994; WILLIAMS, 1999; 

BARBOSA, 2007; PAVIA et al., 2010; PARENT et al., 2013). 

 

Tabela 4 -  Principais absorções no espectro FTIR de GSNO.  

Tipo de absorção Nº de onda (cm
-1

) 

Estiramento simétrico N-H de NH2  3353 

Estiramento assimétrico N-H de NH2 3380 

Estiramento O-H de ácidos  3057 

Estiramento C=O de amida 1650  

Estiramento C=O de ácido carboxílico 1680 

Estiramento assimétrico N=O 1520 

Estiramento C-O de ácido carboxílico 1235 

Estiramento C-S 740 

 

Fonte: Do autor 

 

Para efeitos de comparação entre o reagente e produto utilizado na reação de S-

nitrosação, é apresentado o espectro FTIR de GSH na Figura 14. Nessa figura, tem-se uma 

banda fraca próxima a 2550 cm
-1

, atribuída a vibração de estiramento da ligação S-H, de 

grupos sulfidrilo do reagente GSH e que não está presente no espectro de GSNO (PARENT et 

al., 2013; MARCILLI & OLIVEIRA, 2014).Outras bandas características de GSH: 

estiramento N-H de NH2 em 3247 cm
-1 

e 3348 cm
-1

, estiramento C=O de ácido carboxílico em 

1713 cm
-1

; estiramento C=O de amida em 1660 cm
-1

; estiramento de C-H em 3024 cm
-1

 e 

estiramento da ligação C-S em 760 cm
-1 

(WILLIAMS, 1999; BARBOSA, 2007; SHAH et al., 

2017). 

As análises térmicas também foram utilizadas para avaliar a síntese de GSNO e a 

curva termogravimétrica (curva TG), curva DTG e a curva DTA de GSH e GSNO são 

mostradas no Anexo II. Observando-se as curvas TG e DTG de GSNO têm-se dois estágios 

de perda de massa, com a temperatura de onset 1 (Td onset  corresponde à temperatura inicial 

extrapolada do processo de degradação) de 142ºC e Td onset 2 de 194ºC, sendo o primeiro 
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estágio referente à perda de NO e pela curva DTA nota-se a temperatura de início de fusão (Tf 

onset) em 140ºC. No entanto, as curvas TG e DTG de GSH mostram um estágio de perda de 

massa com Td onset em 197ºC, em maior temperatura comparada à Td onset 1 de GSNO, em 

função de GSH apresentar maior estabilidade térmica que GSNO e pela curva DTA a Tf onset 

em 195ºC, também em temperatura mais elevada que a Tf onset de GSNO, fato observado por 

Parent e colaboradores (2013). 

 

Figura 14: Espectro FTIR de Glutationa reduzida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Do autor 

 

5.2 Caracterização dos filmes de PHB, PHBPPG, PHBGSNO e PHBPPGGSNO 

  

 

2525 

760 
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Após obtenção dos filmes de PHB e PHBPPG (90/10) contendo ou não as 

porcentagens previamente determinadas de GSNO e devidamente secos, procedeu-se à 

caracterização dos mesmos por análise térmica e FTIR. 

 

5.2.1 Análise térmica de filmes de PHB contendo GSNO  

 

As análises térmicas foram realizadas para avaliar as propriedades térmicas das 

amostras incluindo os filmes de PHB puro e com GSNO incorporada.  

Na Figura 15, tem-se a curva TG do filme polimérico constituído somente por 

PHB e a de GSNO, em que observam-se dois estágios de perda de massa para GSNO, com a 

Td onset 1 de 142ºC e Td onset 2 de 194ºC, com velocidade de degradação máxima (Vm) nas 

temperaturas 156ºC e 211ºC para os estágios 1 e 2 respectivamente (dados obtidos pela DTG 

na Figura 16B, na qual é possível visualizar melhor os estágios de perda de massa). A 

decomposição de GSNO em temperaturas próximas a 150ºC corresponde à liberação de NO, 

com perda de massa de 9% que é referente à massa molar do fragmento de NO presente no 

fármaco (BAINBRIGGE; BUTLER; GÖRBITZ, 1997; PARENT et al., 2013). A curva TG 

do PHB apresenta apenas um estágio de perda de massa, com Td onset de 230ºC e Vm em 

250ºC, valores próximos aos encontrados na literatura para o PHB (ROA, 2012; 

ABDELWAHAB et al., 2012). Valores obtidos das curvas TG (Figura 15) e DTG (Figura 

16B).  
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Figura 15: Curva TG do filme de PHB puro e de GSNO. Atmosfera de nitrogênio. Taxa de aquecimento 10 

ºC/min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Do autor 

 

Atenção especial deve ser dada à análise da perda de massa até 200ºC para o 

PHB, pois a mesma não está relacionada com a decomposição do PHB, podendo ser atribuída 

à perda de solvente residual proveniente do processo de preparação dos filmes (ROA, 2012). 

No entanto, para os filmes de PHB contendo GSNO (Figura 16) observa-se perda de massa 

iniciando em cerca de 100ºC, que pode ser atribuída à evaporação de umidade absorvida pela 

GSNO presente nos filmes, uma vez que o PHB não absorve umidade do ambiente (YOO; 

ACHARYA; LEE, 2009; KIM et al., 2015). 

Ao analisar os filmes de PHB contendo 1% e 5% de GSNO (Figura 16), observa-

se que diferente da matriz constituída somente por PHB, na presença do fármaco tem-se dois 

estágios de perda de massa. O primeiro estágio em 137ºC para o filme PHBGSNO 99 e em 

121ºC para o filme PHBGSNO 95, está em temperaturas próximas a 142ºC (Tabela 5), na 

qual ocorre a liberação de NO. Isso indica que mesmo retido na matriz, o fármaco mantém a 

capacidade de liberar NO.  
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A porcentagem de perda de massa de 40ºC a 150ºC na Tabela 5 mostra que para o 

filme de PHB esse percentual é de 1%, aumentando para os filmes contendo GSNO, sendo 

proporcional à quantidade de fármaco adicionada no filme de PHB. Comparando a perda de 

massa dos filmes à perda de massa de GSNO não incorporada, percebe-se que a perda de 

massa nessa faixa de temperatura é menor nos filmes, sugerindo que o fármaco encapsulado 

na matriz de PHB apresenta maior estabilidade, no entanto, essa matriz mantem a capacidade 

de liberar NO. 

Para avaliar a estabilidade térmica dos filmes de PHB contendo GSNO em relação 

à matriz polimérica sem o fármaco, comparou-se a Td onset 1 do filme de PHB à Td onset 2 dos 

filmes com GSNO, pois a Td onset 1 dos filmes contendo o fármaco estão relacionadas com a 

liberação de NO. As matrizes poliméricas na presença de GSNO apresentam aumento na 

temperatura de degradação (segundo estágio de perda de massa) sendo 250ºC para o filme 

PHBGSNO 99 e de 272ºC para o filme PHBGSNO 95, valores superiores à Td onset 1 do filme 

PHB, que foi de 230ºC (Tabela 5), sugerindo que há um aumento na estabilidade térmica da 

matriz proporcional à porcentagem de GSNO no dispositivo, como observado na Figura 16. 

Posteriormente à liberação de NO, o produto resultante do processo da degradação de GSNO, 

possivelmente o GSSG, que é um dímero termodinamicamente estável (SHISHIDO et al., 

2003; PARENT et al., 2013), é responsável pelo aumento observado na estabilidade térmica 

da matriz de PHB. 

 

Tabela 5 - Dados obtidos pela análise térmica dos filmes de PHB e GSNO. 

Filme Td onset 1 

(ºC) 

Vm1 

(ºC) 

Td onset 2 

(ºC) 

Vm2 

(ºC) 

Tf onset 

(ºC) 

Perda de 

massa 150ºC 

(%) 

PHB 230 249 NO NO 150 1 

PHBGSNO 99 137 160 250 266 144 4 

PHBGSNO 95 121 150 272 281 143 7 

GSNO 142 156 194 211 140 9 

 

Os índices 1 e 2 se referem aos estágios de perda de massa, assim, Onset 1 refere-se ao primeiro estágio de perda 

de massa; Onset 2 refere-se ao segundo estágio de perda de massa; Vm é a temperatura cuja velocidade de perda 

de massa é máxima; NO – não observado. 
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Resultado semelhante foi encontrado por Marcilli e Oliveira (2014), para filmes de 

PVA submetidos à reação de esterificação com ácido mercaptossuccinico e na sequência S-

nitrosação, obtendo-se filmes PVA-SNO em que analisando-se curvas TG, percebeu-se um 

aumento da estabilidade térmica dos filmes após as reações citadas, sendo que para filmes de 

PVA há dois estágios de perda de massa (Td onset 1 em 220ºC e Td onset 2 em 400ºC), no entanto 

para PVA-SNO há somente um estágio de perda de massa e este com uma temperatura de 

degradação maior (Td onset 1 em 280ºC) que a observada para o filme de PVA (MARCILLI & 

OLIVEIRA, 2014).  
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Figura 16: Curvas TG (A) e DTG (B) das matrizes poliméricas de PHB na presença de GSNO. Atmosfera de 

nitrogênio. Taxa de aquecimento 10ºC/min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 

Fonte: Do autor 
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 A análise das curvas DTA (Figuras 17), permitiu constatar um deslocamento do 

evento referente à degradação para maiores temperaturas para os filmes contendo o fármaco, 

sendo o filme PHBGSNO 95, com 5% de GSNO, o que apresenta maior temperatura de 

degradação. Verificou-se ainda, que houve uma redução na Tf onset (Tabela 5) para os filmes 

PHBGSNO 99 (Tf onset de 144ºC) e PHBGSNO 95 (Tf onset de 143ºC) em comparação a matriz 

de PHB sem o fármaco (Tf onset de 150ºC), aproximando-se do valor da Tf onset da GSNO que 

foi de 140ºC. 

A redução na Tf onset observada para os filmes contendo GSNO, pode estar 

relacionada com o fato do fármaco presente no sistema dificultar o empacotamento das 

cadeias de PHB e consequentemente sua cristalização. Com isso, há um aumento na 

desorganização do sistema, que resulta na redução da cristalinidade e da Tf onset nas matrizes 

contendo GSNO. Assim, o filme contendo 5% de GSNO apresentou menor Tf onset comparada 

à Tf onset do filme formado somente por PHB, mostrando que a maior quantidade de fármaco 

promove maior redução da cristalinidade (Tabela 7) e da Tf onset. 

 

Figura 17: Curvas DTA das matrizes poliméricas de PHB na presença de GSNO. Atmosfera de nitrogênio. Taxa 

de aquecimento 10 ºC/min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Do autor 
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5.2.2 Análise térmica de matrizes de PHBPPG (90/10) contendo GSNO  

 

Na Figura 18, tem-se a curva TG do filme polimérico constituído somente pela 

blenda PHBPPG (90/10) e a da GSNO. Os polímeros que compõem a blenda apresentam 

somente um estágio de perda de massa quando submetidos à análise térmica separados, em 

que o PPG se decompõe termicamente com Td onset e de Vm iguais a 319ºC e 340º, 

respectivamente, sendo esse polímero mais estável que o PHB (ROA, 2012).  

Analisando a curva TG do filme constituído pela blenda PHBPPG (90/10), 

observam-se dois estágios de perda de massa, diferente das matrizes formadas somente por 

PHB. Essas perdas de massa ocorrem em temperaturas intermediárias em relação ao PPG e ao 

PHB com Td onset 1 de 235ºC e Td onset 2 de 313ºC e Vm nas temperaturas 254ºC e 333ºC para os 

estágios 1 e 2 respectivamente (Tabela 6) (dados obtidos pela DTG na Figura 19B, na qual é 

possível visualizar melhor os estágios de perda de massa), o que sugere que a blenda se 

comporta como uma matriz homogênea pela apreciável interação observada entre o PHB e o 

PPG. Estes resultados mostram que a blenda apresenta um comportamento térmico diferente 

dos polímeros puros, sendo mais estável que o PHB (ROA, 2012). 

 

Figura 18: Curva TG da blenda PHBPPG (90/10) e de GSNO. Atmosfera de nitrogênio. Taxa de aquecimento 

10 ºC/min. 
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Ao observar a Figura 19, percebe-se que as blendas contendo GSNO apresentam 

perda de massa iniciando em temperaturas próximas de 100ºC, que pode estar relacionada 

com a perda de solvente remanescente do processo de preparação dos filmes e com a perda de 

água adsorvida após exposição dos filmes ao meio, devido à presença de PPG nas blendas, 

que é um polímero higroscópico (YOO; ACHARYA; LEE, 2009; ROA, 2012; KIM et al., 

2015). A presença de PPG na blenda é importante por torná-la mais hidrossolúvel, que é uma 

propriedade crucial para permitir uma boa integração com o tecido no caso de dispositivos 

implantáveis. 

Nos filmes da blenda PHBPPG (90/10) contendo 1% e 5% de fármaco (Figura 19) 

foram percebidos três estágios de perda massa, sendo o primeiro em 140ºC para o filme 

PHBPPGGSNO 99 e em 134ºC para o filme PHBPPGGSNO 95 em temperaturas próximas a 

142ºC (Tabela 6), na qual ocorre a liberação de NO. Nos filmes formados pela blenda 

PHBPPG (90/10), assim como naqueles formados por PHB, a GSNO retida na matriz mantém 

a capacidade de liberar NO. 

Para avaliar a estabilidade térmica dos filmes de PHBPPG (90/10) contendo 

GSNO em relação à matriz polimérica sem o fármaco, comparou-se a Td onset 1 do filme de 

PHBPPG (90/10) à Td onset 2 dos filmes com GSNO, pois a Td onset 1 dos filmes contendo o 

fármaco estão relacionadas com a liberação de NO. Para as matrizes poliméricas formadas 

pela blenda, na presença de GSNO, observa-se um aumento na temperatura de degradação 

(segundo estágio de perda de massa) sendo 256ºC para o filme PHBPPGGSNO 99 e de 260ºC 

para o filme PHBPPGSNO 95, valores superiores à Td onset 1 do filme PHBPPG (90/10) que foi 

de 235ºC (Tabela 6), sugerindo que o fármaco promove um aumento na estabilidade térmica 

da matriz, no entanto,  há apenas uma pequena diferença entre os filmes PHBPPGGSNO 99 e 

PHBPPGGSNO 95 em relação ao aumento de estabilidade promovida pela GSNO.  

O aumento na estabilidade térmica em função da presença de GSNO no filme foi 

observado tanto na matriz composta pela blenda PHBPPG (90/10) quanto naquelas formadas 

por PHB, sugerindo que esse aumento pode ser atribuído ao produto resultante do processo da 

degradação de GSNO, o GSSG, que é um dímero termodinamicamente estável (SHISHIDO et 

al., 2003; PARENT et al., 2013), independente da constituição da matriz. 

 

 

 

 

 



90 

 

Tabela 6 - Dados obtidos pela análise térmica dos filmes de PHBPPG (90/10) e GSNO. 

 

Filme Td onset 1 

(ºC) 

Vm1 

(ºC) 

Td onset 2 

(ºC) 

Vm2 

(ºC) 

Td onset 3 

(ºC) 

Vm3 

(ºC) 

Tf onset 

(ºC) 

Perda 

massa 

150ºC (%) 

PHBPPG 

(90/10) 

235 254 313 333 NO NO 152 1,5 

PHBPPG

GSNO 99 

140 152 256 272 323 338 139 5,5 

PHBPPG

GSNO 95 

134 149 260 273 326 339 138 7,5 

GSNO 142 156 194 211 NO NO 140 9 

 

Os índices 1, 2 e 3 se referem aos estágios de perda de massa, assim, Onset 1 refere-se ao primeiro estágio de 

perda de massa; Onset 2 refere-se ao segundo estágio de perda de massa; Onset 3 refere-se ao terceiro estágio de 

perda de massa; Vm é a temperatura cuja velocidade de perda de massa é máxima; NO – não observado. 

 

O percentual de perda de massa de 40ºC a 150ºC na Tabela 6 mostra que para o 

filme de PHBPPG (90/10) esse percentual é de 1,5%, aumentando para as matrizes formadas 

pela blenda PHBPPG (90/10) contendo GSNO, sendo proporcional à quantidade de fármaco 

adicionada. Comparando a perda de massa dos filmes à de GSNO não incorporada, percebe-se 

que a perda de massa nessa faixa de temperatura é menor nos filmes, indicando que o fármaco 

encapsulado no filme constituído por PHBPPG (90/10) apresenta maior estabilidade, no 

entanto, essa matriz mantem a capacidade de liberar NO. Confrontando o percentual de perda 

de massa das matrizes de PHB e de PHBPPG (90/10) na faixa de temperatura supracitada 

percebe-se que a última apresenta maior perda de massa, no entanto, esse aumento pode estar 

relacionado com a perda de água adsorvida em função da presença do PPG que é higroscópico 

e é perdida em temperaturas próximas a 150ºC, juntamente com a liberação de NO. 
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Figura 19: Curvas TG (A) e DTG (B) das matrizes poliméricas de PHBPPG (90/10) na presença de GSNO. 

Atmosfera de nitrogênio. Taxa de aquecimento 10ºC/min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Do autor 
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Ao analisar as curvas DTA (Figuras 20), observa-se um deslocamento do evento 

referente à degradação para maiores temperaturas para os filmes contendo o fármaco, no 

entanto, os filmes PHBPPGGSNO 99 e PHBPPGGSNO 95 apresentam temperaturas de 

degradação semelhantes e superiores à temperatura de degradação do filme da blenda 

PHBPPG (90/10) sem o fármaco. Verificou-se ainda, que houve uma pequena redução na Tf 

onset (Tabela 6) para os filmes PHBPPGGSNO 99 (Tf onset de 139ºC) e PHBPPGGSNO 95 (Tf 

onset de 138ºC) em comparação a matriz de PHBPPG (90/10) sem o fármaco (Tf onset de 152ºC), 

aproximando-se do valor da Tf onset da GSNO que foi de 140ºC. 

A Tf onset do filme de PHBPPG (90/10) superior à Tf onset do filme de PHB é 

relatada na literatura (ROA, 2012), pelo fato do PPG na proporção 90/10 (PHB/PPG) 

promover um aumento da cristalinidade do sistema. No entanto, a presença de GSNO nos 

filmes da blenda PHBPPG (90/10) promove redução da cristalinidade e consequentemente da 

Tf onset semelhante ao ocorrido para filmes de PHB contendo GSNO. O filme contendo 5% de 

GSNO apresentou menor Tf onset comparada à Tf onset do filme formado somente por PHBPPG 

(90/10), mostrando que a maior quantidade de fármaco promove maior redução da 

cristalinidade (Tabela 7) e da Tf onset. 

  

Figura 20: Curvas DTA das matrizes poliméricas de PHBPPG (90/10) na presença de GSNO. Atmosfera de 

nitrogênio. Taxa de aquecimento 10 ºC/min. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



93 

 

 Acharya e colaboradores (2012) observaram que a GSNO reduz o ponto de fusão 

da matriz polimérica, em que esse fármaco incorporado em filmes de PCL na concentração de 

1%, diminui o ponto de fusão desse polímero de 63ºC para 58ºC, semelhante ao encontrado 

no presente trabalho em que a presença de GSNO reduz a Tf onset tanto dos filmes de PHB 

quanto dos filmes de PHBPPG (90/10). 

 

5.2.3 Análise térmica e cristalinidade de filmes de PHB, PHBPPG (90/10) com GSNO 

incorporada 

 

A partir dos dados obtidos pelas curvas DTA para as matrizes constituídas de 

PHB e GSNO (Figura 17) e da blenda PHBPPG (90/10) e GSNO (Figura 20), foi possível 

determinar o calor de fusão (ΔH fusão) desses filmes. Para isso, utiliza-se a área do pico de 

fusão, que é uma maneira de determinar o calor de fusão de uma determinada substância e 

também um indicativo da presença de cristais, proporcionando a estimativa da cristalinidade 

do sistema (ROA, 2012; SIMÕES, 2011). 

O cálculo da cristalinidade, χ, para todos os filmes, foi baseado nas variações de 

calor de fusão do PHB para os dispositivos constituídos somente por PHB e para aqueles 

formados pela blenda PHBPPG (90/10), comparando-os a valores teóricos do PHB 100% 

cristalino (ΔHº fusão de 146 J. g
-1

) (ANTUNES, 2003). Como o PPG é liquido a temperatura 

ambiente, a cristalinidade total dos sistemas é referente apenas aos segmentos de PHB. 

 

    
 

        
 
        

    
                  (Equação 25) 

 

A Equação 25 apresenta o cálculo da cristalinidade de blendas. Para os segmentos 

de PHB, emprega-se o ΔHº fusão do polímero 100% cristalino, ΔH fusão dos segmentos de PHB 

cristalizáveis obtidos por DTA em cada blenda e a composição de PHB no sistema, em 

porcentagem, WPHB em relação ao PPG e GSNO. Os valores da cristalinidade são 

apresentados na Tabela 7. O cálculo da cristalinidade empregando o ΔH fusão dos filmes 

contendo ou não GSNO foi realizado levando em consideração o fato de que a calibração do 
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equipamento é feita de modo a obter alta resolução (em que a diferença de fluxo de calor entre 

os pontos é de 0,000282 mW), justificando a diferença observada apesar da proximidade dos 

valores. 

 

Tabela 7 - ΔH fusão e cristalinidade de filmes de PHB e de blendas PHBPPG (90/10) contendo GSNO. 

Filme ΔH fusão (J/g) χc 

PHB 41 28 

PHBGSNO 99 35 25 

PHBGSNO 95 34 24 

PHBPPG 90/10 39 30 

PHBPPGGSNO 99 33 26 

PHBPPGGSNO 95 32 25 

GSNO 27 NO 

 

O calor de fusão foi determinado pela área relativa ao pico endotérmico referente à fusão das curvas da Figura 17 

para filmes formados por PHB e da Figura 20 para filmes formados pela blenda PHBPPG (90/10). O cálculo da 

cristalinidade foi obtido a partir dos dados do calor de fusão do PHB em cada blenda; NO – não observado. 

 

Nota-se pela Tabela 7 que, com a inserção de GSNO nas matrizes poliméricas de 

PHB ocorre modificação na cristalinidade observada pela redução da mesma, sendo que para 

os filmes contendo 5% de GSNO a cristalinidade é menor comparada àqueles que contêm 1% 

de GSNO. Para as matrizes formadas somente pela blenda PHBPPG (90/10) houve um 

aumento da cristalinidade comparada às matrizes formadas apenas por PHB, conforme 

descrito por Roa (2012). Mas para os filmes da blenda na presença de GSNO, ocorre uma 

redução da cristalinidade semelhante ao que acontece com as matrizes poliméricas de PHB 

com GSNO e novamente a cristalinidade é menor para as blendas contendo 5% de fármaco. 

De forma geral, a cristalinidade dos filmes de PHB e da blenda PHBPPG (90/10) contendo 

GSNO é reduzida, sendo menor que 30% para todas as matrizes com o fármaco. Isso é um 

fato interessante, pois a redução da cristalinidade do PHB e da blenda é extremamente 

desejável. 

A GSNO que apresenta característica cristalina (SHAH et al., 2017), quando 

presente nos filmes formados por PHB e PHBPPG (90/10) dificulta a organização das cadeias 

tanto do PHB quanto da blenda PHBPPG e com isso há uma redução na cristalinidade dos 
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mesmos, apesar do fármaco exibir caráter cristalino. Maiores quantidades de GSNO nos 

filmes são relacionadas com valores menores de cristalinidade (Tabela 7), conforme 

observado também pela redução dos valores da Tf onset para as matrizes contendo GSNO 

(Tabela 5 e 6). 

A redução da cristalinidade de filmes de PVA-SNO em comparação ao filme de 

PVA sozinho foi descrita por Marcilli e Oliveira (2014) após esterificação desse último com 

ácido mercaptossuccinico e S-nitrosação, que foi confirmada por difratograma de raios-X e 

calorimetria exploratória diferencial (DSC). Pelo difratograma de raios-X, observou-se que os 

picos intensos presente nos filmes de PVA foram suprimidos nos filmes de PVA-SNO em 

função do aumento do halo amorfo. Pela análise por DSC, notou-se a completa ausência do 

processo de fusão na faixa de 0-230ºC e da Tg para o filme de PVA-SNO, no entanto para o 

filme de PVA tem-se o pico de fusão em 220ºC e a Tg é observada em 73ºC. Resultado 

semelhante foi encontrado por Schanuel e colaboradores (2015), em que o filme formado por 

PVA-SNO mostrou-se amorfo, com Tg ausente comparado ao filme de PVA. 

Shah e colaboradores (2017) observaram que micropartículas constituídas de 

Eudragit FS® 30D apresentaram-se amorfas após incorporação de GSNO em análise por 

difração de raios-X. 

 

5.2.4 Espectroscopia molecular na região do infravermelho com transformada de 

Fourier de filmes poliméricos de PHB, PHBPPG (90/10) e GSNO 

 

 Todos os filmes preparados contendo ou não GSNO foram investigados por FTIR. 

O espectro do filme constituído apenas por PHB é apresentado na Figura 21. Nesse espectro 

observam-se bandas entre 3000-2900 cm
-1

, associadas ao estiramento de C-H dos grupos CH3 

(2976 cm
-1

) e estiramento de C-H dos grupos CH2 (2934 cm
-1

); na região entre 1460-1350 cm
-

1
 estão as bandas associadas à deformação de ligações C-H, mais precisamente em 1450 e 

1380 cm
-1 

(deformação assimétrica CH3). O grupo carbonila do PHB apresenta vibrações de 

estiramento assimétrico na região entre 1760 e 1680 cm
-1

 com uma banda em 1720 cm
-1

, no 

entanto, a banda da carbonila apresenta um ombro em 1740 cm
-1

 referente à fase amorfa 

enquanto que a banda em 1720 cm
-1

 se refere à fase cristalina (SATO et al., 2008). Múltiplas 

bandas na região entre 1300-1100 cm
-1

 estão relacionadas com vibrações de estiramento da 
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ligação C-O das unidades C-O-C no polímero relatadas por Sato e colaboraores (2004) e Sato 

e colaboradores (2005), que são importantes para análise da cristalinidade do PHB. Sendo 

assim, os estiramentos em 1277 e 1227 cm
-1

 referem-se à ligação para o PHB na fase 

cristalina e os estiramentos em 1271 e 1183 cm
-1

 na fase amorfa (PAVIA et al., 2010; ROA et 

al., 2013; PATRÍCIO et al., 2012). 

 

Figura 21: Espectro FTIR do PHB. 

Fonte: Do autor 

 

 O filme composto somente pela blenda PHBPPG (90/10) foi analisado por FTIR e 

o espectro obtido (Figura 22) foi semelhante ao do PHB, pois os grupos característicos desse 

polímero são predominantes no espectro por estar em maior concentração que o PPG. No 

entanto, no trabalho de Roa et al. (2013) com a blenda PHBPPG (90/10) utilizando FTIR e 

análise térmica observou-se que o PPG nessa proporção é capaz de promover um pequeno 

aumento na cristalinidade do PHB na blenda em função da presença de interações moleculares 
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entre os polímeros. Isso ocorre pelo fato do PPG atuar como um plastificante, favorecendo o 

processo de cristalização do PHB (ROA, 2012). 

 

Figura 22: Espectro FTIR da blenda PHBPPG (90/10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Do autor 

 

 Na literatura, a atribuição das fases amorfa e cristalina para PHB por 

infravermelho tem sido extensivamente estudada e está descrito que a banda da carbonila em 

1740 cm
-1 

refere-se à fase amorfa, enquanto a banda próxima a 1723 cm
-1

 refere-se à fase 

cristalina (SATO et al., 2008; PATRÍCIO et al., 2012; ROA et al., 2013). Assim, com a 

inserção do PPG para formar a blenda, ocorre um aumento na cristalinidade do sistema 

observado pela redução da banda amorfa em 1740 cm
-1

 para a blenda PHBPPG (90/10) 

(ROA, 2012). 

Roa (2012) descreve os dois tipos principais de interações entre o PHB e o PPG: 

(i) interações dos grupos terminais hidroxilados do PPG com as carbonilas do PHB; ou (ii) 
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interações entre o grupo metila do PPG e da carbonila do PHB. Essas interações podem ser as 

responsáveis pela modificação da cristalinidade observada nas blendas. 

Analisando o espectro FTIR dos filmes de PHB, PHBGSNO 99 e PHBGSNO 95 

(Figura 23), observa-se que os três espectros apresentam picos semelhantes, exceto em 756 

cm
-1 

para os filmes contendo o fármaco em que aparece uma nova banda, devido à vibração 

de estiramento da ligação C-S, característica de GSNO, que não está presente no filme 

constituído somente por PHB (ROY; HARDEMARE; FONTECAVE, 1994; WILLIAMS, 

1999). 

 

Figura 23: Espectro FTIR de filmes circulares de PHB, PHBGNO 99, PHBGSNO 95 e GSNO. 
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Os espectros FTIR das matrizes poliméricas constituídas por PHBPPG (90/10) e 

GSNO (Figura 24), são semelhantes aos espectros dos filmes constituídos apenas por PHB e 

fármaco. Assim como esses, os filmes de PHBPPG (90/10), PHBPPGGSNO 99 e 

PHBPPGGSNO 95 apresentam bandas semelhantes, exceto em 755 cm
-1 

para os filmes que 

contém o fármaco, nos quais aparece uma nova banda, devido à vibração de estiramento da 

ligação C-S, característica de GSNO, que não está presente na matriz de PHBPPG (90/10) 

(ROY; HARDEMARE; FONTECAVE, 1994; WILLIAMS, 1999). 

 

Figura 24: Espectro FTIR de filmes circulares de PHBPPG (90/10), PHBPPGGNO 99 e PHBPPGGSNO 95. 
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Analisando os espectros FTIR das matrizes poliméricas seja de PHB ou de 

PHBPPG (90/10) na presença de 1% e 5% de GSNO foi possível indentificar somente uma 

banda referente à GSNO, o que pode ser justificado pela grande absorbância das matrizes 
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poliméricas comparada ao fármaco. Os espectros mostraram a maioria das bandas relativas 

apenas ao PHB e PHBPPG (90/10), sugerindo que a GSNO esteja presente nos dispositivos 

de forma encapsulada pela matriz polimérica. 

O aparecimento de novas bandas não foi observado nos espectros FTIR das 

matrizes poliméricas seja de PHB ou de PHBPPG (90/10) na presença de 1% e 5% de GSNO, 

indicando que os grupos funcionais da GSNO não sofreram reação com grupos funcionais dos 

polímeros, confirmando a estabilidade química de GSNO nas matrizes de PHB e PHBPPG 

(90/10).  

 

5.3 Capacidade de liberação de GSNO in vitro dos sistemas poliméricos pelo método de 

Saville-Griess 

  

5.3.1 Obtenção do valor da absortividade molar da solução estoque de GSNO 

 

As soluções de GSNO obtidas a partir da solução estoque de 1 mM, preparadas 

em meio aquoso apresentaram bandas de absorção característica da GSNO com máximo de 

intensidade em 336 nm (Figura 25). O valor do ε336 = 581 L. mol
-1

. cm
-1 

dessas soluções foi 

determinado experimentalmente através da curva de regressão linear de GSNO nas 

concentrações de 0,1 µM a 1.0 µM (Figura 26 B) e está próximo do valor encontrado na 

literatura para o mesmo comprimento de onda (ε336 = 778 L. mol
-1

. cm
-1 

)(OLIVEIRA et al, 

2002; HEIKAL; MARTIN; DAILEY, 2009). 
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Figura 25: (A) Curvas espectrofotométricas da solução aquosa de GSNO em diferentes concentrações (0,1 µM a 

1.0 µM). (B) Determinação por regressão linear do valor de ε experimental em 336 nm para as soluções de 

GSNO. 
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Após obtenção do valor da ε experimental, corrigiu-se os valores de concentração 

das soluções aquosas de GSNO para construção da curva de calibração.  

 

5.3.2 Curva de calibração 

 

A Figura 26 mostra a curva de calibração para a reação da solução de GSNO com 

a solução de Griess em meio ácido e PBS de pH 7,4 na proporção 1:1, na presença da solução 

de HgCl2 empregando os valores de absorbância em 540 nm. O valor da absortividade molar 

(ε540 = 25602 M
-1

. cm
-1

) foi obtido pela regressão linear da curva.  
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Figura 26: Curva de calibração obtida para a reação da solução de GSNO (concentração variando de 0,1 µM a 

60 µM) com reagente de Griess em meio ácido e PBS de pH 7,4 na presença da solução de HgCl2. Valores de 

absorbância em 540 nm. Dados são mostrados como a média ± desvio padrão, n=2. 

 

 

Fonte: Do autor 

 

A quantificação da concentração de GSNO liberada pelos filmes de PHB e 

PHBPPG (90/10) contendo GSNO, no solvente PBS de pH 7,4 foi realizada empregando a 

equação da reta da curva de calibração da Figura 26. 

 

5.3.3 Teste de liberação in vitro 

 

O perfil de liberação de GSNO dos filmes poliméricos de PHBGSNO 99, 

PHBGSNO 95, PHBPPGGSNO 99 e PHBPPGGSNO 95, durante os 8 dias de análise são 

mostrados na Figura 27. 
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Figura 27: Perfil de liberação de GSNO in vitro de filmes poliméricos de PHB e PHBPPG (90/10) contendo 1% 

e 5% de GSNO, em PBS (pH 7,4) a 37ºC. A concentração de GSNO foi medida pelo método de Saville-Griess. 

Dados são mostrados como a média ± desvio padrão, n=4.  

 

 
 
Fonte: Do autor 

 

 A análise estatística do teste de liberação foi realizada e é apresentada na Tabela 

8.  
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Tabela 8 – Análise estatística do teste de liberação de GSNO para os filmes PHBGSNO 99, PHBGSNO 95, 

PHBPPGGSNO 99 e PHBPPGGSNO 95. Letras minúsculas avaliam a diferença estatística das médias dos 

valores de concentração em mol. L
-1

 (n=4) entre os dias avaliados para cada filme; letras maiúsculas avaliam a 

diferença estatística das médias dos valores de concentração em mol. L
-1

 (n = 4) entre os diferentes filmes em 

cada dia avaliado, utilizando-se o método estatístico ANOVA com post hoc de Scott-Knott a 5% de 

probabilidade.  

 

Dias Média da concentração (mol. L
-1

) de GSNO liberada dos filmes 

PHBGSNO 99 PHBGSNO 95 PHBPPGGSNO 99 PHBPPGGSNO 95 Média 

0,042  0.000025 aA 0.000094 aB 0.000045 aA 0.000072 aB 0,000059 

0,083  0,000049 bA 0.000131 bB 0.000053 bA 0.000142 bB 0,000094 

0,125  0,000054 bA 0.000147 bB 0.000056 bA 0.000166 bB 0,000106 

0,167  0.000057 bA 0.000161 bB 0.000060 bA 0.000188 bC 0,000117 

1 0.000087 cA 0.000239 cB 0.000106 cA 0.000293 cC 0,000181 

2  0.000092 cA 0.000301 dB 0.000124 dA 0.000374 dC 0,000223 

3 0.000094 cA 0.000316 dB 0.000126 dA 0.000407 dC 0,000236 

4 0,000094cA 0,000320dB 0,000130dA 0,000418dC 0,000240 

5  0.000095 cA 0.000321 dB 0.000130 dA 0.000421 dC 0,000242 

7  0.000095 cA 0.000321 dB 0.000131 dA 0.000422 dC 0,000242 

8  0,000096 cA 0.000322 dB 0.000131 dA 0.000423 dC 0,000243 

Média 0.000076 0.000243 0.000099 0.000303 - 

CV 

(%) 

- - - - 14 

 

Fonte: Do autor 

 

Ao avaliar a análise estatística (Tabela 8) realizada para verificar a diferença na 

porcentagem de liberação entre os tempos de análise para cada filme, obteve-se os resultados 
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apresentados a seguir. Assim, para o filme PHBGSNO 99, a porcentagem de GSNO liberada 

em 1 hora é de 6 ± 1,8% e em 2 horas há um aumento para 12 ± 0,7% que não se modifica até 

4 horas. Após 24 horas, a porcentagem de liberação aumenta para 21 ± 3% que se mantém até 

o oitavo dia, não havendo diferença estatística significativa entre as médias analisadas do 

primeiro ao oitavo dia, conforme observado na Tabela 8. 

A porcentagem de GSNO liberada do filme PHBGSNO 95 em 1 hora é de cerca 

de 22 ± 4,8% e em 2 horas aumenta para 30 ± 3,7%, que não se altera até 4 horas. Depois de 

24 horas, a porcentagem de liberação aumenta para 56 ± 6,1% e em 48 horas para cerca de 62 

± 4,2% que se mantém até o oitavo dia, confirmado pelo teste estatístico em que as médias 

não foram estatisticamente diferente entre si do período de 2 a 8 dias, de acordo com a Tabela 

8. 

Para o filme PHBPPGGSNO 99, a porcentagem de fármaco liberada em 1 hora é 

de aproximadamente 11 ± 6,2% e em 2 horas há um aumento para 13 ± 6,2%, não se 

alterando até 4 horas. Em 24 horas a porcentagem de liberação aumenta para cerca de 25 ± 

7,6% e em 48 horas para 30 ± 7,8% que não se modifica até o oitavo dia, de acordo com o 

teste estatístico em que as médias não foram estatisticamente diferente entre si no período de 

2 a 8 dias, conforme a Tabela 8. 

A porcentagem de fármaco liberada do filme PHBPPGGSNO 95, em 1 hora é de 

17 ± 0,7% e em 2 horas há um aumento para 34 ± 2,6% que se mantém até 4 horas. Após 24 

horas, a porcentagem de liberação aumenta para 60 ± 0,3% e em 48 horas para 77 ± 7% que 

não se altera até o oitavo dia, conforme observado na Tabela 8 em que as médias não foram 

estatisticamente diferentes entre si no período de 2 a 8 dias. 

Considerando a análise estatística para avaliar a diferença na porcentagem de 

liberação entre os quatro filmes, obteve-se os resultados apresentados a seguir. Assim, ao 

avaliar a liberação de GSNO nos filmes PHBGSNO 99 e PHBPPGSNO 99, observa-se que 

não houve diferença estatística significativa na porcentagem de liberação do fármaco entre os 

filmes durante todo o período de análise, conforme mostrado na Tabela 8.  

 Ao analisar a liberação de GSNO nos filmes PHBGSNO 95 e PHBPPGGSNO 95, 

observa-se que nas 3 horas iniciais não houve diferença estatística significativa na 

porcentagem de liberação de GSNO entre esses filmes, no entanto, de 4 horas ao oitavo dia a 

porcentagem de liberação do fármaco foi diferente, sendo maior para o filme PHBPPGGSNO 



106 

 

95 (87 ± 13%) ao final do período analisado comparado ao filme PHBGSNO 95 (66 ± 4%) 

conforme observado na Figura 27 e na Tabela 8, indicando que o PPG presente na blenda por 

ser hidrossolúvel facilita a difusão de GSNO para o meio hidrossolúvel, promovendo o maior 

percentual de liberação de fármaco do filme PHBPPGGSNO 95.   

Como mostrado na Figura 27, cerca de 60 ± 0,5% e 56 ± 6% de GSNO havia sido 

liberada dentro de 24 horas dos filmes de PHBPPGGSNO 95 e PHBGSNO 95 

respectivamente, enquanto cerca de 20% foi liberada dos filmes de PHB e PHBPPG contendo 

1% de fármaco. Já para os mesmos filmes em oito dias a porcentagem de liberação foi de 23 ± 

3,6%, 66 ± 4%, 31 ± 8,2% e 87 ± 13% para os filmes PHBGSNO 99, PHBGSNO 95, 

PHBPPGGSNO 99 e PHBPPGGSNO 95 repectivamente. Essa diferença no perfil de 

liberação de GSNO dos filmes poliméricos em função da porcentagem de fármaco pode estar 

relacionada com o “efeito gaiola” causado pelo polímero observado por Seabra & Oliveira 

(2004) e Yoo e colaboradores (2009), que impede a separação dos radicais (GS e NO), 

retardando assim a taxa de decomposição e liberação de GSNO. Pelo fato dos filmes com 

menor porcentagem de fármaco conter maiores teores de polímero do que aqueles com as 

porcentagens de GSNO mais elevadas, o fármaco em menor porcentagem nas matrizes 

poliméricas apresenta maior estabilidade que em filmes com maior porcentagem de GSNO, 

assim a liberação é menor para os filmes com baixa porcentagem de fármaco. Os resultados 

obtidos da porcentagem de liberação para os filmes mostram que no primeiro dia houve uma 

liberação brusca inicial de fármaco para os filmes de PHB e PHBPPG contendo 5% de 

GSNO, seguido por um padrão de liberação controlado mais lento até o oitavo dia, sugerindo 

que essa liberação rápida inicial de GSNO seja proveniente do fármaco que estava absorvido 

na superfície dos filmes e quanto maior a porcentagem de fármaco nos filmes, maior a 

quantidade de GSNO passível de liberação, conforme descrito na literatura por Acharya e 

colaboradores (2012). 

A liberação rápida inicial de GSNO também foi obervada no trabalho de Prudente 

e colaboradores (2013), em que malhas de polipropileno foram impregnadas com o polímero 

poli(álcool vinílico) (PVA), que foi utilizado como reservatório para liberação local de GSNO 

nas concentrações de 40 µmol e 400 µmol por grama de PVA. Percebeu-se que houve uma 

rápida liberação do fármaco (50% em 30 segundos) para o meio receptor constituído por 

tampão PBS em função da solubilidade de GSNO no meio aquoso, no entanto, ao final do 

tempo de análise que foi de 90 segundos a liberação atinge um platô, sendo a liberação de 

fármaco proporcional à sua concentração em cada malha recoberta por PVA.  
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No estudo de liberação de GSNO, foi encontrado resultado semelhante por 

Acharya e colaboradores (2012), em que stents revestidos pelo polímero PCL com GSNO 

incorporada, promoveram uma liberação brusca inicial do fármaco de cerca de 35% no 

primeiro dia, seguida por um padrão de liberação mais lento e controlado, sendo que ao final 

de onze dias a liberação de GSNO foi de 70%. Esse perfil de liberação observado é atribuído 

à GSNO adsorvida na superfície dos filmes (início da liberação) seguida por uma degradação 

lenta da matriz polimérica (liberação até 11 dias). 

No trabalho de Seabra e Oliveira (2004), observa-se que a GSNO incorporada em 

filmes sólidos da blenda poli(vinil álcool) e poli(vinil pirrolidona) (PVA/PVP) difunde-se 

rapidamente do filme para o tampão PBS, sendo que em 25 minutos todo o percentual de 

fármaco havia sido liberado, sugerindo sua utilização em locais nos quais é necessário a 

liberação completa em um curto período de tempo, por sua capacidade de difundir 

rapidamente para o meio aquoso. 

Sobre a liberação de GSNO, resultados diferentes podem ser encontrados em que 

o fármaco inicialmente pode apresentar uma velocidade lenta de liberação, como descrito por 

Kim e colaboradores (2015). Nesse trabalho, a liberação inicial de GSNO incorporada em 

filmes de quitosana foi mais lenta (cerca de 10% nas 2 horas iniciais) e foi aumentando ao 

longo do tempo (90% em 48 horas). Isso pode estar relacionado ao fato dos filmes de 

quitosana precisarem inchar em um primeiro momento para conseguir liberar GSNO, 

diferente do que acontece com as matrizes de PHB e PHBPPG (90/10) que não precisam 

intumescer para posteriormente liberar o fármaco e por isso apresentam uma alta taxa de 

liberação inicial. No entanto, o padrão de liberação de GSNO dos filmes de quitosana após as 

2 horas iniciais foi semelhante ao padrão de liberação das matrizes de PHB e PHBPPG 

(90/10), pois as que continham maior porcentagem de GSNO foram capazes de liberar maior 

quantidade do fármaco e de uma forma sustentada, mostrando um perfil de liberação dose-

dependente (KIM et al., 2015). 

Os resultados encontrados para o estudo de liberação de GSNO in vitro dos filmes 

PHBPPGGSNO 95 e PHBGSNO 95 foram melhores que os resultados do trabalho de Wu e 

colaboradores (2015), no qual nanopartículas poliméricas constituídas de Pluronic® F-68 e 

Eudragit® RL PO contendo GSNO foram incorporadas em partículas compósitas formadas de 

quitosana e alginato para liberação controlada de GSNO, em que após 1 hora cerca de 40% do 

fàrmaco havia sido liberado de ambas nanopartículas e em 24 horas 74% de GSNO foi 
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liberada da nanopartícula de alginato e 84 % da nanopartícula de quitosana. Diferente desses 

resultados os filmes poliméricos PHBPPGGSNO 95 e PHBGSNO 95 liberaram em 1 hora 

respectivamente 17% e 22% de GSNO e 69% e 55% em 24 horas, mostrando um perfil de 

liberação mais sustentado. 

Em outro estudo, a liberação de GSNO incorporada em filmes constituídos de 

carbopol, hidroxipropilmetilcelulose e PEG foi lenta na primeira hora (cerca de 10%) em 

decorrência da necessidade do processo de intumescimento do filme para em seguida liberar o 

fármaco, e na sequência liberação normal até o fim da análise (50% de GSNO após 15 horas), 

mantendo-se em um nível crescente de liberação e de forma dose-depedente (YOO; 

ACHARYA; LEE, 2009), diferente do perfil de liberação da GSNO em matrizes de PHB e 

PHBPPG (90/10) em que houve uma rápida liberação inicial seguida por um padrão 

controlado do primeiro ao oitavo dia.  

 A cristalinidade parece não interferir no perfil de liberação da GSNO das 

matrizes constituídas de PHB e da blenda PHBPPG (90/10), pois ao comparar os filmes 

PHBGSNO 95 e PHBPPGGSNO 95, o esperado é que o primeiro por apresentar menor grau 

de cristalinidade (χc = 24) e por consequência uma matriz com estrutura menos organizada (o 

que propiciaria uma maior difusão do fármaco pela mesma), liberasse maior porcentagem de 

GSNO que o filme PHBPPGSNO 95 cujo χc é 25. No entanto, o filme formado pela blenda 

PHBPPG (90/10) é o que apresenta maior porcentagem de liberação de fármaco, sugerindo 

que o fator responsável por essa diferença é a presença de PPG hidrossolúvel que facilita o 

processo de difusão de GSNO da matriz para o meio aquoso, promovendo uma maior 

porcentagem de liberação do fármaco e não a cristalinidade reduzida. Isso também pode ser 

aplicado aos filmes PHBGSNO 99 e PHBPPGGSNO 99. 

 

5.3.4 Perfil de liberação de GSNO e inibição de crescimento celular 

 

 Avaliando o perfil de liberação de GSNO dos filmes poliméricos, observa-se que 

a concentração máxima de fármaco liberada em 8 dias foi de 3,2 x 10
-4 

mol. L
-1

 para a matriz 

de PHB e de 4,2 x 10
-4 

mol. L
-1

 para a matriz de PHBPPG contendo 5% de GSNO e para 

aqueles contendo 1% de GSNO a concentração máxima liberada foi de 9,6 x 10
-5

 mol. L
-1

 

para filmes de PHB e de 1,3 x 10
-4 

mol. L
-1

 para os filmes de PHBPPG, que está dentro da 



109 

 

faixa de concentração capaz de inibir o crescimento de SMC conforme descrito na literatura 

por Lipke & West (2005) e Napoli e colaboradores (2013). 

 A função da GSNO está relacionada com o ambiente em que ela se encontra e 

também com a concentração da mesma. O NO proveniente da GSNO dependendo do local 

que é gerado pode promover efeitos benéficos ou prejudiciais. Baixas concentrações de 

doadores de NO e consequentemente de NO (na faixa de picomols a nanomols) exercem um 

feito direto sobre processos como a proliferação celuar e sobrevivência, enquanto altas 

concentrações (na faixa de milimols a micromols) favorecem a parada do ciclo celular, 

apoptose e senescência (NAPOLI et al., 2013; SODJA et al., 2014). 

 No estudo realizado com SMC da artéria aorta, empregando N-4-[1-(3-

aminopropil)-2-hidroxi-2-nitrosohidrazina] butilpropano-1,3-diamina (DETA/NO) na 

concentração de 1 mmol. L
-1

 a 100 µmol. L
-1

 observou-se a inibição do crescimento e 

proliferação dessas células (NAPOLI et al., 2013). 

 A inibição da formação de neoíntima em artéria aórtica de ratos foi observada 

empregando o material polimérico formado por PEG e S-niroso-N-acetilcisteína (PEG-

SNAC), capaz de liberar NO. Nesse trabalho, avaliou-se a proliferação de células musculares 

lisas aórticas de rato (RASMCs) e de células endoteliais de veia umbilical humana 

(HUVECs), que foram incubadas por 24 horas com uma quantidade de PEG-SNAC capaz de 

liberar 0,5 µmol de NO. Houve uma redução de cerca de 50% na proliferação de RASMCs e 

um aumento de 77% na proliferação de HUVECs comparada ao controle constituído somente 

por PEG. Outra observação feita nesse estudo foi a redução da formação de neointima (ou 

espessamento da íntima), em virtude da aplicação tópica do precursor PEG-SNAC (capaz de 

liberar 1,25 µmol de NO) na artéria carótida de rato com danos causados por insuflamento de 

balão utilizado em ACTP, em que após 14 dias a espessura da íntima nos vasos tratados com 

PEG-SNAC era 80% menor do que a espessura da ínitima daqueles tratados somente com 

PEG. Na avaliação do processo de reendotelização, 14 dias após a aplicação de PEG-SNAC 

(1,25 µmol de NO) na artéria carótida de rato com danos causados por insuflamento de balão,  

observou-se que 60% das amostras analisadas tiveram reendotelização de 80 a 100%. Esses 

ensaios demonstram que materiais poliméricos doadores de NO são capazes de impedir etapas 

importantes da cascata da reestenose e promover o crescimento de células endoteliais 

necessárias no processo de cicatrização (LIPKE & WEST, 2005). 
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 Acharya e colaboradores (2012) obtiveram resultados satisfatórios com stents 

poliméricos revestidos por filmes poliméricos constituídos de PCL contendo GSNO na faixa 

de 0,4 a 0,6% (m/m) em que a eluição desse fármaco preveniu a adesão e ativação plaquetária 

in vitro, indicando seu potencial para combater a reestenose, uma vez que a ativação das 

plaquetas tem um papel crucial na cascata da agregação que leva à reestenose (SEABRA; 

JUSTO; HADDAD, 2015). 

Sorragi e colaboradores (2011) avaliaram a capacidade da solução polimérica da 

blenda PVA/PVP contendo GSNO na faixa de concentração de 2,7x10
-3 

mol. L
-1

 a 8,3x10
-3 

mol. L
-1 

em reduzir a proliferação celular de SMC de artéria de coelho e observaram que os 

efeitos antiproliferativos de GSNO foram potencializados, promovendo redução da 

proliferação celular em todo o intervalo de concentração analisado e para a amostra cuja 

concentração foi 8,3x10
-3 

mol. L
-1

 essa redução foi de 50%. Aliado a isso, a solução 

polimérica de PVA/PVP contendo GSNO na concentração de 4x10
-5

mol. L
-1

 foi capaz de 

inibir 100% da agregação plaquetária in vitro, demonstrando o seu potencial na prevenção da 

reestenose. 

Diante dos resultados encontrados no teste de liberação in vitro para as matrizes 

poliméricas constituídas de PHB e da blenda PHBPPG (90/10) contendo 1% e 5% de GSNO, 

percebe-se que os mesmos são potenciais biomateriais que podem ser empregados para o 

revestimento de stents, pois são capazes de liberar GSNO por um tempo prolongado em 

concentrações capazes de inibir o crescimento de SMCs que estão envolvidas no processo de 

formação de neoíntima e consequentemente da reestenose intra-stent. 

 

5.4 Hemocompatibilidade dos filmes de PHB e PHBPPG através de ensaios in vitro 

 

5.4.1 Citotoxicidade de GSNO 

 

Ensaios de citoxidade dos dispositivos poliméricos de PHB e da blenda PHBPPG 

(90/10) contendo GSNO e da GSNO não incorporada nos dispositivos não foram realizados, 

pois há estudos descritos na literatura que demonstram que esse composto não é citotóxico.  
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No trabalho de Sorragi e colaboradores (2011), a avaliação da citotoxicidade 

empregando SMC de artéria de coelho, realizado com soluções de GSNO, em que as 

concentrações variaram de 3,0x10
-5 

mol. L
-1

 a 8,9x10
-4

 mol. L
-1

 pelo ensaio de MTT e 

captação de vermelho neutro após incubação por 24 horas, mostrou que a GSNO não 

promoveu redução na viabilidade celular e, portanto não é citotóxica para essas células em 

ambos os ensaios.  

A GSNO na concentração de 5,0x10
-4 

mol. L
-1

 não foi citotóxica para as células 

epiteliais vaginais normais VK2E6E7 (ATCC, Manassas), após incubação por 6 horas em que 

a viabilidade celular foi avaliada pelo ensaio de proliferação celular CellTiter 96 AQueous 

(YOO; ACHARYA; LEE, 2009). 

Marcato e colaboradores (2013) observaram que a GSNO na concentração de 

1,0x10
-6

 mol. L
-1

 a 1,8x10
-5

 mol. L
-1

 não foi citotóxica para células da linhagem de 

fibroblastos de pulmão de hamster chinês (V79), após incubação por 24 horas em que a 

viabilidade celular foi avaliada pelo ensaio de captação de vermelho neutro. 

As linhagens de células progenitoras neurais humanas (NT2 e hNP1) e 

neuroblastos (SH-SY5Y) foram utilizadas por Sodja e colaboradores (2014) para mostrar que 

a GSNO não apresentou efeito citotóxico sobre essas células, após 22 horas de incubação, em 

concentrações baixas na faixa de 1,0x10
-4

 mol. L
-1

 a 2,0x10
-4

 mol. L
-1

, empregando 

microscopia de fluorescência. 

 

5.4.2 Citotoxicidade dos meios de extração provenientes dos dispositivos poliméricos de 

PHB e PHBPPG (90/10), in vitro 

 

As células sanguíneas foram escolhidas para a realização de ensaios de 

citotoxidade pelo fato de estarem relacionadas com o local onde um stent revestido pelas 

matrizes poliméricas de PHB e PHBPPG (90/10) seria implantado, que seria em artérias e 

assim, esse stent revestido estaria em contato com o sangue, justificando o desenvolvimento 

de ensaios de citotoxidade do material polimérico com esse tipo celular. 
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A citotoxicidade indireta dos filmes poliméricos de PHB e PHBPPG (90/10) foi 

determinada utilizando culturas de células da linhagem vermelha (hemácias) e linhagem 

branca (leucócitos) empregando eluatos desses materiais. 

 

5.4.2.1 Atividade hemolítica dos MEs provenientes dos filmes poliméricos de PHB e PPG 

(90/10) 

 

A Figura 28 apresenta o percentual de hemólise induzido por diferentes 

concentrações dos MEs de PHB. Os resultados demonstram que não houve indução de 

hemólise quando as culturas foram tratadas com o solvente ou com os MEs nas concentrações 

de 25% (0,36 ± 0,05 %), 50% (0,46 ± 0,06 %) e 100% (0,46 ± 0,07 %), pois não houve 

diferença estatisticamente significativa entre o percentual de hemólise dos MEs em diferentes 

concentrações em relação às culturas controle do solvente (0,13 ± 0,04 %).  

 

Figura 28: Percentual de hemólise em culturas tratadas com diferentes concentrações dos MEs de PHB e com o 

controle do solvente (n = 3) após 4 h de cultura. Os resultados foram expressos como média ± desvio padrão. 

Diferenças significativas foram consideradas quando p < 0,05 (ANOVA com post hoc de Tukey). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Do autor 

 



113 

 

Na Figura 29 é mostrado o percentual de hemólise induzido por diferentes 

concentrações dos MEs de PHBPPG (90/10). Os resultados mostram que não houve indução 

de hemólise quando as culturas foram tratadas com o solvente ou com o os MEs de PHBPPG 

(90/10) nas concentrações de 25% (0,70 ± 0,24 %) e 50% (0,72 ± 0,27 %). Porém, na 

concentração de 100% (2,20 ± 0,81 %) o ME apresentou efeito hemolítico, sendo o percentual 

de hemólise para essa cultura estatisticamente significante em relação às culturas controle do 

solvente (0,13 ± 0,04 %). 

 

Figura 29: Percentual de hemólise em culturas tratadas com diferentes concentrações dos MEs de PHBPPG 

(90/10) e com o controle do solvente (n = 3) após 4 h de cultura. Os resultados foram expressos como média ± 

desvio padrão. * Diferença em relação ao grupo controle do solvente, p < 0,05. Método estatístico utilizado – 

Kruskal-Wallis com post hoc de Dunns. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Do autor 

 

Avaliando a atividade hemolítica dos MEs provenientes dos filmes de PHB e da 

blenda PHBPPG (90/10) nas três concentrações analisadas, a hemólise foi menor que 3%. 

 

* 
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Esse percentual está dentro do limite permitido por Qu e colaboradores (2006), que relata que 

o valor de até 5% de hemólise é aceito para biomateriais.  

 

5.4.2.2 Efeitos dos MEs de filmes poliméricos contendo PHB e PHBPPG (90/10) sobre a 

viabilidade de PBMC humanas 

 

O efeito citotóxico indireto dos MEs sobre PBMC, após 24 horas de cultura foi 

avaliado pelo método de exclusão com azul de Tripan, onde células que perderam a 

integridade da membrana retêm o corante no citoplasma enquanto as células vivas 

permanecem não coradas (SANTOS, 2014). As PBMCs fazem parte da linhagem branca do 

sangue, sendo células mononucleares agranulócitas constituídas por linfócitos e monócitos.  

 A Figura 30 demonstra os resultados para a análise da viabilidade celular após 24 

horas, em que os MEs provenientes do PHB nas concentrações de 25%, 50% e 100% não 

reduziram a viabilidade celular (MEs PHB 25%: 99,1 ± 0,26%; MEs PHB 50%: 99,17 ± 

0,15%; MEs PHB 100%: 98,57 ± 0,31%) quando comparado à cultura tratada com CdCl2 

(utilizado como controle positivo ou controle de morte), que reduziu a viabilidade celular para 

2,07 ± 0,43%. No entanto, comparando as culturas tratadas com MEs de PHB nas três 

concentrações à cultura do controle do solvente (99,07 ± 0,32%) observa-se que a redução da 

viabilidade celular foi semelhante, sugerindo que o material analisado não demonstra caráter 

citotóxico. 
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Figura 30: Efeito do MEs provenientes dos filmes de PHB sobre a viabilidade celular, após 24 horas de cultura. 

Percentual de PBMC viáveis nas culturas controle, CdCl2 e nas culturas tratadas com os MEs de PHB em 

diferentes concentrações, avaliado por exclusão com azul de Tripan em citômetro de fluxo (n = 3). Os resultados 

foram expressos como média ± desvio padrão da viabilidade nos diferentes grupos. Diferenças significativas 

foram consideradas quando p < 0,05 (ANOVA com post hoc de Tukey). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Do autor 

 

Na Figura 31 é apresentado o resultado da viabilidade celular dos MEs de 

PHBPPG (90/10) após 24 horas, em que os MEs nas concentrações de 25%, 50% e 100% não 

reduziram a viabilidade celular (MEs PHBPPG (90/10) 25%: 98,93 ± 0,25%; MEs PHBPPG 

(90/10) 50%: 98,83 ± 0,23%; MEs PHBPPG (90/10) 100%: 98,43 ± 0,21%) quando 

comparado às culturas tratadas com CdCl2 (2,07 ± 0,43%). Entretanto, comparando as 

culturas tratadas com MEs de PHBPPG (90/10) nas três concentrações à cultura do controle 

do solvente (99,07 ± 0,32%) observa-se que a redução da viabilidade celular foi parecida, 

sugerindo que o material analisado também não demonstra caráter citotóxico.  
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Figura 31: Efeito do MEs provenientes dos filmes de PHBPPG (90/10) sobre a viabilidade celular, após 24 

horas de cultura. Percentual de PBMC viáveis nas culturas controle, CdCl2 e nas culturas tratadas com os MEs 

de PHBPPG (90/10)  em diferentes concentrações, avaliado por exclusão com azul de Tripan em citômetro de 

fluxo (n = 3). Os resultados foram expressos como média ± desvio padrão da viabilidade nos diferentes grupos. 

Diferenças significativas foram consideradas quando p < 0,05 (ANOVA com post hoc de Tukey). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Do autor 

 

Avaliando a redução da viabilidade celular de PBMC na presença dos MEs 

provenientes dos filmes de PHB e da blenda PHHPPG (90/10) nas três concentrações 

analisadas que não ultrapassou 2%, observa-se que ambas as matrizes não apresentaram efeito 

citotóxico sobre PBMCs, pois a ISO 10993-5 (2009) estabelece que para um material ser 

considerado citotóxico, o mesmo deve promover a redução de 30% na viabilidade celular. 

 

5.4.2.3 Efeito dos MEs de filmes poliméricos contendo PHB e PHBPPG (90/10) sobre a 

viabilidade de células do sangue total  
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O efeito citotóxico indireto dos MEs sobre células do sangue total, após 4 horas 

de cultura foi avaliado pelo método de exclusão com azul de Tripan. Nesse teste, as hemácias 

foram lisadas e avaliou-se o efeito citotóxico dos MEs sobre os leucócitos totais (neutrófilos, 

eosinófilos, basófilos, monócitos e linfócitos) e dentre essas células avaliou-se o efeito dos 

MEs especificamente sobre neutrófilos e monócitos que são respectivamente os de maior 

porcentagem entre os granulócitos (neutrófilos: 60-80%) e menor porcentagem entre os 

agranulócitos (monócitos: 3-8%) no sangue (SOUZA & ELIAS, 2006). 

Os resultados para a análise da viabilidade celular sobre leucócitos totais após 4 

horas de cultura são mostrados na Figura 32. Os MEs obtidos dos filmes de PHB e PHBPPG 

(90/10) nas concentrações de 25%, 50% e 100% não reduziram a viabilidade celular dos 

leucócitos ao comparar à cultura tratada com CdCl2 (utilizado como controle positivo ou 

controle de morte). Comparando as culturas tratadas com MEs de PHB e PHBPPG (90/10) 

nas três concentrações à cultura do controle do solvente observa-se que a diferença da 

viabilidade celular não foi estatisticamente significativa, sugerindo que o material analisado 

não é citotóxico para os leucócitos (Tabela 9). 

 

Tabela 9 – Porcentagem de viabilidade celular de leucócitos expostos aos MEs de PHB e PHBPPG (90/10). 

 

Culturas 

PHB PHBPPG (90/10) 

Controle 98,3 ± 1,25% 98,3 ± 1,25% 

CdCl2 91,9 ± 4,82% 91,9 ± 4,82% 

25% 98,37 ± 1,53% 99,03 ± 0,25% 

50% 98,6 ± 0,7% 98,7 ± 0,4% 

100% 98,53 ± 5,14% 98,93 ± 0,11% 

Os resultados foram expressos como média ± desvio padrão. Diferenças significativas foram consideradas 

quando p < 0,05 (ANOVA com post hoc de Tukey). 

 

A redução da viabilidade celular de leucócitos totais na presença dos MEs 

provenientes dos filmes de PHB e da blenda PHBPPG (90/10) nas três concentrações 

analisadas não ultrapassou 5%, o que demonstra que as matrizes não apresentaram efeito 

citotóxico sobre leucócitos, pois a ISO 10993-5 (2009) estabelece que para o material ser 

considerado citotóxico, o mesmo deve promover a redução de 30% na viabilidade celular.  
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Figura 32: Efeito dos MEs provenientes dos filmes de PHB (A) e PHBPPG (90/10) (B) sobre a viabilidade 

celular de leucócitos, após 4 horas de cultura. Percentual de leucócitos viáveis nas culturas controle, CdCl2 e nas 

culturas tratadas com os MEs de PHB  em diferentes concentrações, avaliado por exclusão com azul de Tripan 

em citômetro de fluxo (n = 3). Os resultados foram expressos como média ± desvio padrão da viabilidade nos 

diferentes grupos. Diferenças significativas foram consideradas quando p < 0,05 (ANOVA com post hoc de 

Tukey).  
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A citotoxicidade dos MEs das matrizes poliméricas foi determinada para dois 

tipos de leucócitos específicos (neutrófilos e monócitos), para avaliar se a diferença no 

percentual dessas células influenciaria no resultado do teste. 

A Figura 33 demonstra os resultados para a análise da viabilidade celular sobre 

neutrófilos após 4 horas, em que os MEs provenientes do PHB e PHBPPG (90/10) nas 

concentrações de 25%, 50% e 100% não reduziram a viabilidade celular dos neutrófilos 

quando comparado à cultura tratada com CdCl2. No entanto, comparando as culturas tratadas 

com MEs de PHB e PHBPPG (90/10) nas três concentrações à cultura do controle do solvente 

(controle negativo) observa-se que a redução da viabilidade celular foi semelhante, sugerindo 

que o material analisado não apresenta caráter citotóxico (Tabela 10). 

 

Tabela 10 – Porcentagem de viabilidade celular de neutrófilos expostos aos MEs de PHB e PHBPPG (90/10). 

 

Culturas  

PHB PHBPPG (90/10) 

Controle 98,53 ± 0,45% 98,53 ± 0,45% 

CdCl2 77,9 ± 3,1% 77,9 ± 3,1% 

25% 98,83 ± 0,35% 98,7 ± 0,4% 

50% 98,73 ± 0,55% 98,1 ± 1,2% 

100% 97,4 ± 0,2% 98,9 ± 0,1% 

Os resultados foram expressos como média ± desvio padrão. Diferenças significativas foram consideradas 

quando p < 0,05 (ANOVA com post hoc de Tukey). 
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Figura 33: Efeito dos MEs provenientes dos filmes de PHB (A) e PHBPPG (90/10) (B) sobre a viabilidade 

celular de neutrófilos, após 4 horas de cultura. Percentual de neutrófilos viáveis nas culturas controle, CdCl2 e 

nas culturas tratadas com os MEs de PHB e PHBPPG (90/10) em diferentes concentrações, avaliado por 

exclusão com azul de Tripan em citômetro de fluxo (n = 3). Os resultados foram expressos como a média ± 

desvio padrão da viabilidade nos diferentes grupos. Diferenças significativas foram consideradas quando p < 

0,05 (ANOVA com post hoc de Tukey).  
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Na Figura 34 é apresentado os resultados para a análise da viabilidade celular 

sobre monócitos após 4 horas de cultura. Os MEs obtidos dos filmes de PHB e PHBPPG 

(90/10) nas concentrações de 25%, 50% e 100% não reduziram a viabilidade celular dos 

monócitos quando comparado à cultura tratada com CdCl2. Ao comparar as culturas tratadas 

com MEs de PHB e PHBPPG (90/10) nas três concentrações à cultura do controle do solvente 

observa-se que a redução da viabilidade celular foi semelhante, ou seja, não houve diferença 

estatisticamente significante entre as diferentes concentrações e o controle negativo, 

indicando que o material analisado não demonstra caráter citotóxico (Tabela 11). 

 

Tabela 11 - Porcentagem de viabilidade celular de monócitos expostos aos MEs de PHB e PHBPPG (90/10). 

 

Culturas 

PHB PHBPPG (90/10) 

Controle 89,7 ± 7,77% 89,7 ± 7,77% 

CdCl2 66,07 ± 5,66% 66,07 ± 5,66% 

25% 87,67 ± 1,11% 92,53 ± 1,70% 

50% 87,7 ± 4,85% 85,6 ± 5,07% 

100% 90,97 ± 5,14% 85,37 ± 2,65% 

Os resultados foram expressos como média ± desvio padrão. Diferenças significativas foram consideradas 

quando p < 0,05 (ANOVA com post hoc de Tukey). 

 

A redução da viabilidade celular de neutrófilos e monócitos na presença dos MEs 

provenientes dos filmes de PHB e da blenda PHBPPG (90/10) nas três concentrações 

analisadas não ultrapassou 5% e 15% respectivamente. Através desses resultados perecebe-se 

que os monócitos parecem ser mais sensíveis que os neutrófilos ao efeito dos MEs de ambas 

as matrizes, no entanto, os MEs não apresentaram efeito citotóxico sobre essas células, pois a 

ISO 10993-5 (2009) estabelece que para o material ser considerado citotóxico, o mesmo deve 

promover a redução de 30% na viabilidade celular.  
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Figura 34: Efeito dos MEs provenientes dos filmes de PHB (A) e PHBPPG (90/10) (B) sobre a viabilidade 

celular de monócitos, após 4 horas de cultura. Percentual de monócitos viáveis nas culturas controle, CdCl2 e nas 

culturas tratadas com os MEs de PHB  em diferentes concentrações, avaliado por exclusão com azul de Tripan 

em citômetro de fluxo (n = 3). Os resultados foram expressos como média ± desvio padrão da viabilidade nos 

diferentes grupos. Diferenças significativas foram consideradas quando p < 0,05 (ANOVA com post hoc de 

Tukey).  
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A avaliação da citotoxicidade do PHB empregando diversos tipos celulares é 

descrita na literatura. Entre essas células, Chen & Wu (2005) mostraram que extratos 

provenientes de scaffolds de PHB não são citotóxicos para osteoblastos após 72 horas de 

incubação. Em outro trabalho, o teste de citotoxicidade para o PHB empregando células 

endoteliais de veia umbilical humana, apontou que após incubação por 48 horas, o material 

não foi citotóxico para essa célula (QU; WU; CHEN, 2006). A citotoxicidade do PHB 

também foi avaliada empregando fibroblastos e após 24 horas de incubação, não foi 

observado efeito citotóxico do PHB sobre os mesmos (SADER; FERREIRA; DIAS, 2006). 

Os biomateriais poliméricos empregados na produção de implantes destinados ao 

contato de médio a longo prazo com o sangue devem ser submetidos a testes minuciosos 

como o teste de hemocompatibilidade, pois essa é uma propriedade muito importante para 

biomateriais. Assim, os materiais hemocompatíveis em contato com o sangue não devem 

induzir hemólise, trombose, tromboembolismo, respostas antigênicas, além de não serem 

citotóxicos para as células sanguíneas (QU; WU; CHEN, 2006).  

Através dos resultados dos testes com os MEs dos filmes de PHB e da blenda 

PHBPPG (90/10), sugere-se que essas matrizes são hemocompatíveis, pois a porcentagem de 

hemólise induzida pelos mesmos foi menor que o limite permitido para biomateriais. Além 

disso, não foram citotóxicos para as células sanguíneas empregadas nos testes (PBMCs, 

leucócitos totais, neutrófilos e monócitos), uma vez que o percentual de redução da 

viabilidade celular induzida pelos filmes poliméricos foi menor que o preconizado para o 

material ser considerado citotóxico.  

A hemocompatibilidade das matrizes poliméricas de PHB e da blenda PHBPPG 

(90/10), reforça o potencial desses biomateriais para ser utilizado no revestimento de stents, 

por não induzirem hemólise e citotoxicidade, que estão entre as propropriedades requeridas 

para biomateriais poliméricos utilizados em dispositivos que mantém contato de médio a 

longo prazo com o sangue.   

Análise de histocompatibilidade in vivo dos filmes de PHB e da blenda PHBPPG 

(90/10) foi realizada por Dourado (2016), em que filmes circulares desses materiais foram 

implantados diretamente no tecido subcutâneo de camundongos por um período de 60 dias.  

Nesse trabalho, observou-se que não houve o desenvolvimento de resposta inflamatória aguda 

e sim a formação de uma fina cápsula fibrosa, que quando presente em implantes 
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bioabsorvíveis, poderá ser absorvida pelo organismo. Assim, os materiais mostraram-se 

biocompatíveis e não citotóxicos para o tecido analisado. 

 

5.5 Estabilidade de GSNO armazenada em diferentes temperaturas  

   

A estabilidade de GSNO sólida sintetizada em nosso laboratório foi avaliada por 

FTIR nas temperaturas de 23º, 4ºC e -18ºC e por análise térmica nas temperaturas de 23ºC e 

4ºC, por ser necessário avaliar o comportamento desse fármaco em temperaturas que podem 

ser empregadas durante o processo de preparo e de armazenamento de formulações 

farmacêuticas, bem como a temperatura de armazenamento de GSNO (-18ºC) preconizada na 

literatura (SHISHIDO et al., 2003; SEABRA & OLIVEIRA, 2004; PARENT et al., 2013). 

Aliado a isso, realizou-se o acompanhamento da estabilidade desse fármaco, porque o mesmo 

foi utilizado para incorporação em filmes de PHB e da blenda PHBPPG (90/10), tornando-se 

imprescindível garantir que a GSNO não estava se decompondo durante o armazenamento e 

durante o preparo dos filmes. 

 

5.5.1 Avaliação da estabilidade de GSNO por infravermelho com transformada de 

Fourier 

 

A FTIR foi escolhida por ser uma técnica relativamente simples e que permite 

avaliar o comportamento de GSNO sólida, estado em que a mesma permanece durante o 

armazenamento e após incorporação nos filmes de PHB e da blenda PHBPPG (90/10), pois a 

maioria dos trabalhos aborda a estabilidade desse fármaco em solução por espectrofotometria 

UV-Vis (SHISHIDO et al., 2003; HEIKAL; MARTIN; DAILEY, 2009; SOUZA, 2011; 

PARENT et al., 2013). Aliado a isso, os resultados encontrados na literatura apresentam 

variações que estão relacionadas com a pureza das substâncias utilizadas e das condições de 

estocagem, justificando a necessidade de avaliar a estabilidade da GSNO sintetizada em nosso 

laboratório. 
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Os espectros de IV de GSNO armazenada em diferentes temperaturas foram 

obtidos e nesses é utilizado o intervalo de número de onda delimitado por duas retas, entre 

1590 cm
-1

 e 1450 cm
-1

 (que compreende o pico em 1520 cm
-1 

referente ao estiramento da 

ligação N-O), para análise da estabilidade. Na Figura 35, tem-se o espectro de GSNO 

armazenada a temperatura ambiente (~23ºC).  

 Nas Figuras 35 (B e E), 37 (B, D e F) e 38 (D, E e F) observa-se o aparecimento 

de um “ombro” nesses espectros próximo a 1740 cm 
-1

, que possivelmente são provenientes 

de banda espúria relacionada ao vapor de água na atmosfera, pois essa pode aparecer entre 

1740-1760 cm
-1

. Essa banda pode ocorrer em equipamento FTIR que apresenta pobre 

subtração do background (BARBOSA, 2007). 

 

Figura 35: Espectro de GSNO a 23ºC. A) GSNO após síntese; B) GSNO 7; C) GSNO 15; D) GSNO 30; E) 

GSNO 70 e F) GSNO 90 dias. 
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No intervalo de número de onda analisado na Figura 35, observa-se que de 1 a 70 

dias, não houve modificação na intensidade da banda em 1520 cm
-1

, no entanto,
 
em 90 dias há 

uma mudança na intensidade desse pico, sugerindo que houve decomposição do fármaco, com 

a liberação de NO e possível formação de GSSG (Figura 36), que não apresenta O NO em sua 

estrutura (SEABRA & OLIVEIRA, 2004). 

 

Figura 36: Estrutura do dissulfeto de glutationa. 

  

    

 

 

 

  

  

                      Fonte: Do autor 

 

A estabilidade de GSNO em solução ou incorporada em filmes poliméricos 

armazenados à temperatura ambiente é descrita na literatura. Assim, Souza (2011) observou 

que GSNO em solução aquosa (pH 7,0) armazenada a 25ºC por 15 dias, mantinha-se estável e 

ao final desse período 10% do fármaco havia se decomposto. Resultado um pouco diferente, 

foi encontrado por Heikal e colaboradores (2009), em que a GSNO armazenada em solução 

aquosa (pH 7,4) a temperatura ambiente (21ºC-23ºC) por 48 horas, decompôs cerca de 20% 

no período analisado. 

Em relação à estabilidade de GSNO em matrizes poliméricas, Kim e 

colaboradores (2015) relatam a redução de cerca de 25% na porcentagem de GSNO ao 

armazenar filmes de quitosana contendo GSNO a 23ºC por 4 semanas, em função da 

degradação do fármaco e consequente formação do dissulfeto GSSG. Semelhante a esse 

trabalho, Yoo e colaboradores (2009) notaram a redução de 45% de GSNO contida em filmes 
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formados pela mistura de carbopol, hidroxipropilmetilcelulose e PEG quando armazenados a 

25ºC durante 30 dias. 

Os espectros de GSNO armazenada em geladeira (~4ºC) e em freezer (~ -18ºC) 

são mostrados nas Figuras 37 e 38 respectivamente. 

 

Figura 37: Espectro de GSNO a 4ºC. A) GSNO após síntese; B) GSNO 7; C) GSNO 15; D) GSNO 30; E) 

GSNO 70 e F) GSNO 90 dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Do autor 

 

 Nas Figuras 37 e 38, não são observadas mudanças na intensidade da banda em 

1520 cm
-1

, para GSNO acondicionada a 4ºC e -18ºC, demonstrando que o fármaco se manteve 
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estável, ou seja, não houve decomposição da GSNO durante todo o tempo de análise, quando 

armazenada em baixas temperaturas. 

 

Figura 38: Espectro de GSNO a -18ºC. A) GSNO após síntese; B) GSNO 7; C) GSNO 15; D) GSNO 30; E) 

GSNO 70 e F) GSNO 90 dias. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Do autor 

 

 Os resultados obtidos mostram que a integridade da GSNO foi preservada, quando 

armazenada em geladeira e em freezer por três meses. Resultado semelhante foi encontrado 

por Kim e colaboradores (2015) ao constatar que a GSNO contida em filmes de quitosana 

armazenados a 4º e -18ºC por quatro semanas permaneceu intacta. No entanto, Yoo e 
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colaboradores (2009), avaliando a estabilidade da GSNO incorporada em filmes formados 

pela mistura de carbopol, HPMC e PEG, observaram que aproximadamente 6,5% do fármaco 

é degradado ao armazenar esses filmes a 4 ºC durante 30 dias.  

 A estabilidade de GSNO em solução acondicioado a 4ºC foi avaliada por Heikal 

colaboradores (2009) e Parent e colaboradores (2013). Em ambos os trabalhos observou-se 

que após armazenar GSNO por 48 horas em solução aquosa a 4ºC (pH 7,4), 90% do fármaco 

não havia sido degradado, mostrando que em baixa temperatura, o processo de decomposição 

de GSNO é lento mesmo em meio aquoso. 

 Através dos resultados encontrados no estudo, foi possível definir as melhores 

condições de armazenamento da GSNO. De fato, verificou-se que esse fármaco permanece 

estável por 90 dias armazenado a 4ºC e -18ºC, como observado para outros RSNOs 

(DAHBOUL et al., 2014). Parent e colaboradores (2013) relataram que a GSNO sólida 

armazenada em atmosfera inerte (argônio ou nitrogênio) a -20ºC em ambiente protegido da 

luz não é degradada e permance estável por um período de seis meses. Assim, um aumento na 

temperatura de armazenamento de GSNO sólida, como a temperatura ambiente, leva à 

diminuição da estabilidade desse composto e a maiores taxas de degradação (HEIKAL; 

MARTIN; DAILEY, 2009), indicando que 23ºC não é adequada para acondicionamento por 

períodos maiores, no entanto, em relação ao tempo despendido na manipulação de GSNO 

durante a produção de formas farmacêuticas a temperatura ambiente, não é suficiente para 

promover a decomposição do fármaco e afetar posteriormente sua estabilidade na formulação. 

 

5.5.2 Avaliação da estabilidade de GSNO por análises térmicas 

 

Curvas TG foram obtidas para avaliar o comportamento térmico e detectar 

possíveis mudanças no perfil de degradação da GSNO acondicionada à temperatura ambiente 

(-23ºC) e em geladeira (4ºC) por um período de 90 dias. O fármaco armazenado a -18ºC 

mostrou-se estável durante todo o tempo avaliado na análise por FTIR, não sendo necessário 

avaliar seu comportamento térmico nessa temperatura. Na literatura não são encontrados 

trabalhos sobre a estabilidade térmica de GSNO armazenada em diferentes temperaturas. 
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Na Figura 39, tem-se o gráfico da Td onset obtida das curvas TG de GSNO 

armazenada a temperatura ambiente (~23ºC) (Anexo III), no qual foi utilizado a Td onset 

referente ao primeiro estágio de perda de massa do fármaco. 

 

Figura 39: Temperatura de início de degradação de GSNO armazenada a temperatura ambiente. Os resultados 

foram expressos como média ± desvio padrão (n=2).* Diferença em relação ao valor da Td onset no primeiro dia 

de análise, p < 0,05. Método estatístico utilizado – ANOVA com post hoc de Tukey. 

 

 

Fonte: Do autor 

 

 A Td onset de GSNO armazenada a temperatura ambiente decai de 140ºC no 

primeiro dia para 121ºC em 30 dias e reduz para 103ºC em 90 dias, sugerindo que o fármaco 

torna-se menos estável no decorrer do tempo de análise. A Td onset é estatisticamente 

diferente em 7, 15, 30 e 90 dias comparada à Td onset do primeiro dia, no entanto, não há 

diferença estatística na Td onset entre 7 e 15 dias. O primeiro estágio de perda de massa de 

GSNO ocorre em temperaturas próximas a 140ºC que está relacionado com a liberação de NO 

e possível formação de GSSG, que é um dímero termodinamicamente estável (SHISHIDO et 

al., 2003; PARENT et al., 2013). Assim, parece que com o aumento do tempo de 

armazenamento, GSNO torna-se mais suscetível à perda de NO durante o aquecimento para 
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obtenção da curva TG e isso se faz em temperaturas cada vez menores no decorrer dos 90 dias 

de análise. 

 O gráfico da Td onset obtida das curvas termogravimétricas de GSNO armazenada 

em geladeira a temperatura de 4ºC (Anexo IV) é mostrado na Figura 40, em que utilizou-se a 

Td onset referente ao primeiro estágio de perda de massa do fármaco. 

 

Figura 40: Temperatura de início de degradação de GSNO armazenada em geladeira a temperatura de 4ºC. Os 

resultados foram expressos como média ± desvio padrão (n=2).* Diferença em relação ao valor da Td onset no 

primeiro dia de análise, p < 0,05. Método estatístico utilizado – ANOVA com post hoc de Tukey. 

 

 

Fonte: Do autor 

 

 A Td onset de GSNO armazenada a 4ºC decai de 140ºC no primeiro dia para 

129ºC em 30 dias e diminui para 128ºC em 90 dias. A Td onset é estatiscamente diferente em 

7, 15, 30 e 90 dias comparada à Td onset no primeiro dia, no entanto, não há diferença 

estatística na Td onset entre 7 e 15 dias e entre 30 e 90 dias. Semelhante ao comportamento 

térmico observado para GSNO acondicionda a temperatura ambiente, com o aumento do 

tempo de armazenamento a 4ºC, o fármaco torna-se mais suscetível à perda de NO durante o 

aquecimento para obtenção da curva TG e isso é observado pela redução da Td onset. A 
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redução da Td onset de 30 dias (129ºC) para 90 dias (128ºC) foi muito pequena (essa 

diferença não é estatisticamente significativa), sugerindo que há uma redução da estabilidade 

nos primeiros 30 dias, mas a mesma praticamente se mantém até 90 dias para GSNO 

armazenada a 4ºC. 

 Avaliando a Td onset de GSNO armazenada a 23ºC e a 4ºC, observa-se que a 

estabilidade térmica de GSNO reduz para ambas as temperaturas, no entanto a estabilidade do 

fármaco acondicionada a 4ºC é maior.  

 A porcentagem de NO liberada, obtida das curvas TG de GSNO durante o período 

de armazenamento à temperatura ambiente e em geladeira (4ºC) (Anexo III e IV), foi 

determinada no intervalo de temperatura entre 40 e 150ºC e os gráficos são mostrados nas 

Figuras 41 e 42, respectivamente.  

 

Figura 41: % NO liberado de GSNO durante o período de armazenamento a temperatura ambiente. Os 

resultados foram expressos como média ± desvio padrão (n=2).* Diferença em relação ao valor da % NO no 

primeiro dia de análise, p < 0,05. Método estatístico utilizado – ANOVA com post hoc de Tukey. 
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Figura 42: % NO liberado de GSNO durante o período de armazenamento em geladeira a temperatura de 4ºC. 

Os resultados foram expressos como média ± desvio padrão (n=2).* Diferença em relação ao valor da % NO no 

primeiro dia de análise, p < 0,05. Método estatístico utilizado – ANOVA com post hoc de Tukey. 

 

 

Fonte: Do autor  

 

 O percentual de liberação de NO quando GSNO foi acondicionada a 23ºC diminui 

de 9,1% no primeiro dia para 7,3% ao final de 90 dias, sugerindo que o fármaco está sendo 

degradado produzindo NO, que é liberado ao longo desse período justificando a menor 

porcentagem de NO quantificado pela curva TG em 90 dias. A porcentagem de NO liberada é 

estatiscamente diferente em 7, 15, 30 e 90 dias comparada ao percentual de NO liberado no 

primeiro dia, no entanto, não há diferença estatística na porcentagem de NO entre 7 e 15 dias, 

entre 15 e 30 e entre 30 e 90 dias. 

 Para a GSNO armazenada a 4ºC a diferença da porcentagem de NO liberado entre 

1 e 90 dias é menor, uma vez que no primeiro dia o valor é de 9,1% e em 90 dias reduz para 
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temperatura. O percentual de NO liberado é estatiscamente diferente em 7, 15, 30 e 90 dias 

comparado à porcentagem de NO liberado no primeiro dia, no entanto, não há diferença 
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e 30 dias e entre 15 e 90 dias. Consequentemente, a porcentagem de NO quantificada pela 

curva TG em 90 dias é maior, comparada ao fármaco armazenado a temperatura ambiente.  

 Por FTIR percebe-se a modificação no espectro relacionada à degradação de 

GSNO e perda de NO, no entanto, não é possível quantifificar o percentual de NO liberado 

durante os 90 dias de armazenamento, que é conseguido com a análise térmica. Assim, o 

acondicionamento em 4ºC, confere ao fármaco maior estabilidade que armazenado a 23ºC, 

pela menor Td onset de GSNO e menor percentual de NO perdido durante os 90 dias de 

armazenamento. 
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6 CONCLUSÃO 

 

O presente trabalho apresentou o estudo de sistemas poliméricos formados por 

PHB e pela blenda PHBPPG (90/10) contendo diferentes concentrações do fármaco GSNO. 

A GSNO sintetizada e avaliada por FTIR e análise térmica mostrou que sua 

melhor forma de armazenamento é em baixas temperaturas (4ºC e -18ºC) para evitar sua 

degradação com a perda de NO por um período de três meses. 

Os filmes constituídos por PHB e pela blenda PHBPPG (90/10) contendo 1% e 

5% de GSNO, em que o fármaco apresenta-se encapsulado na matriz polimérica, quando 

avaliados por análise térmica mostraram-se capazes de liberar NO e apresentaram-se mais 

estáveis termicamente quando comparados aos filmes do polímero e da blenda sem o fármaco. 

A cristalinidade dos filmes poliméricos reduziu na presença de GSNO, sendo menor para 

filmes com 5% de fármaco. 

O perfil de liberação dos filmes PHBGSNO 99, PHBGSNO 95, PHBPPGGSNO 

99 e PHBPPGGSNO 95 mostrou que há uma liberação brusca inicial de GSNO nas primeiras 

24 horas, seguido por um padrão de liberação mais sustentado no período de 1 a 8 dias para os 

filmes contendo 5% de GSNO, sendo o filme PHBPPGGSNO 95 o que apresentou maior 

capacidade de liberação. Em relação aos filmes com 1% de fármaco, não houve diferença 

estatística significativa na liberação entre os filmes de PHB e PHBPPG no período de análise. 

Extratos provenientes dos filmes de PHB e da blenda PHBPPG (90/10) 

mostraram-se hemocompatíveis nas três concentrações avaliadas, por não induzirem hemólise 

das hemácias, bem como por não terem sido citotóxicos para PBMCs, leucócitos totais, 

neutrófilos e monócitos.   

Diante do exposto, percebe-se que os filmes formados por PHB e pela blenda 

PHBPPG (90/10) contendo GSNO, são potenciais materiais que podem ser empregados para 

revestir stents, por renunir características de hemocompatibilidade e de liberação controlada 

do fármaco que seria capaz de inibir o crescimento de SMCs envolvidas no processo 

deformação da reestenose intra-stent. No entanto, estudos complementares com o stent 

revestido por essas matrizes devem ser avaliados. 
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ANEXO I - Termo de consentimento livre e esclarecido  

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Termo de esclarecimento 

 

Convidamos você a participar do projeto de pesquisa intitulado “Avaliação da atividade 

citotóxica dos dispositivos poliméricos contendo poli (3-hidroxibutirato) e poli (3-

hidroxibutirato)/propilenoglicol para liberação controlada de S-nitrosoglutationa” que será 

realizado na Universidade Federal dos Vales do Jequitinhonha e Mucuri (UFVJM) e tem por 

objetivo avaliar se os extratos provenientes dos filmes poliméricos constituídos de poli (3 -

hidroxibutirato) e da blenda poli (3-hidroxibutirato) /propilenoglicol na proporção 90/10 com 

e sem o fármaco S-nitrosoglutationa tem efeito sobre o sangue. Assim, será avaliado a 

atividade hemolítica, a viabilidade de leucócitos e os efeitos sobre a viabilidade de Células 

Mononucleares do Sangue Periférico (PBMC) dos meios de extração proveniente dos filmes 

poliméricos. Você está sendo convidado a participar desse estudo por ter idade entre 20 e 39 

anos e por não estar tomando remédios. Se você concordar em participar do estudo iremos 

coletar (tirar) um pouco de seu sangue (15 mL) na veia do braço (da mesma maneira que é 

coletado quando você faz algum exame de sangue), em dia e horário a combinar. No 

laboratório vamos fazer testes com seu sangue usando meios de extração dos dispositivos 

poliméricos de poli (3-hidroxibutirato) e da blenda poli (3-hidroxibutirato)/ propilenoglicol na 

proporção 90/10 com ou sem S-nitrosoglutationa e o que sobrar do sangue não será guardado, 

sendo descartado com todo o cuidado. A coleta do sangue será feita em uma veia de seu 

braço, podendo causar uma leve dor na hora e uma pequena mancha roxa que desaparecerá 

em 3 a 4 dias após a coleta. Outros riscos mais raros (não é comum acontecer) de sua 

participação incluem tontura, enjôo e de contaminação. A coleta será feita por pessoa 

treinada, em local limpo e reservado, equipado com maca, utilizando material estéril e 

descartável. Ao ceder seu sangue para este projeto você estará contribuindo para os 

conhecimentos sobre estes dispositivos poliméricos que apresentam potencial aplicação no 

revestimento de stents farmacológicos vasculares. Os seus dados serão mantidos em sigilo 

(segredo) e sua identidade não será revelada. Só os pesquisadores envolvidos no projeto terão 

acesso aos dados, que serão utilizados apenas para fins de pesquisa e divulgação científica em 

congressos, livros e revistas, mas sua identidade não será divulgada.  Você não receberá 
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qualquer forma de remuneração (pagamento) pela sua participação no estudo e você não terá 

nenhum gasto (portanto, não está previsto nenhuma forma de ressarcimento). Quaisquer danos 

eventuais que possam ocorrer decorrente da sua participação na pesquisa serão garantidos o 

direito à indenização e à assistência integral e gratuita pelo tempo que for necessário. 

Quaisquer dúvidas que possam surgir durante o andamento deste estudo por parte do 

voluntário poderão ser esclarecidas junto aos membros da equipe responsáveis pelo projeto, 

pessoalmente ou por telefone. Se depois de autorizar a coleta, você não quiser que seu sangue 

seja usado, tem o direito e a liberdade de retirar seu consentimento em qualquer fase da 

pesquisa, seja antes ou depois da coleta do sangue, independente do motivo e sem prejuízo na 

sua relação com os pesquisadores e a UFVJM. Os pesquisadores responsáveis por este projeto 

podem decidir sobre a sua exclusão do estudo por razões científicas, a respeito das quais você 

deverá ser devidamente informado. Em caso de qualquer dúvida você deverá e/ou poderá 

entrar em contato a qualquer hora com a pesquisadora responsável Regina Inêz Souza pelo 

telefone (38)988035991 ou pelo e-mail reginainezsouza@yahoo.com.br. Você também 

poderá entrar em contato com o Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM no Campus JK, 

Rodovia MGT 367, Km 583, nº 5000, Alto da Jacuba, CEP 39100-000, Diamantina – MG, 

telefone: (38) 3532- 1240 ou pelo e-mail cep@ufvjm.edu.br para informações sobre a 

aprovação do projeto pelo comitê. 

 

Termo de livre consentimento pós-informado 

 

Eu discuti os riscos e benefícios da minha participação no estudo intitulado “Avaliação da 

atividade citotóxica dos dispositivos poliméricos contendo poli (3-hidroxibutirato) e poli (3-

hidroxibutirato)/propilenoglicol para liberação controlada de S-nitrosoglutationa” com os 

pesquisadores envolvidos. Eu li e compreendi todos os procedimentos que envolvem esta 

pesquisa e tive tempo suficiente para considerar a minha participação no estudo. Eu perguntei 

e obtive as respostas para todas as minhas dúvidas. Eu sei que posso me recusar a participar 

deste estudo ou que posso abandoná-lo a qualquer momento sem qualquer constrangimento 

ou prejuízo. Eu também compreendo que os pesquisadores podem decidir a minha exclusão 

do estudo por razões científicas, sobre as quais eu serei devidamente informado. Tenho 

conhecimento de que quaisquer danos eventuais que possam ocorrer decorrente da minha 

participação na pesquisa serão garantidos o direito à indenização e à assistência integral e 

gratuita pelo tempo que for necessário. Não terei nenhuma remuneração e nenhum gasto por 
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participar do projeto. Tenho uma via deste formulário, o qual foi assinado em duas vias 

idênticas e rubricado em todas as folhas do documento por mim e pelo pesquisador 

responsável. 

Portanto, aqui forneço o meu consentimento para participar do estudo intitulado “Avaliação 

da atividade citotóxica dos dispositivos poliméricos contendo poli (3-hidroxibutirato) e poli 

(3-hidroxibutirato)/propilenoglicol para liberação controlada de S-nitrosoglutationa”, durante 

todos os testes realizados. 

 

Diamantina,         __ 

Assinatura do voluntário:       __ 

 

Testemunha:       ________ 

Testemunha:        __ 

 

Declaro que expliquei todos os objetivos, benefícios e riscos deste estudo ao voluntário, dentro 

dos limites de meus conhecimentos científicos. 

Pesquisador responsável:         

               Regina Inêz Souza (38) 988035991 

                                                       reginainezsouza@yahoo.com.br 

                                                                    

 

Comitê de Ética em Pesquisa da UFVJM 

Campus JK – Rodovia MGT 367 – Km 583 – nº 5000 – Alto da Jacuba  

CEP: 39.100-000 Diamantina - MG 

Coordenação: Prof. Dr. Disney Oliver Sivieri Junior 

Vice-coordenação: Prof. Dr. Robson Campos Silva 

Secretária: Ana Flávia de Abreu  

Horário de funcionamento: 13 h às 17 h, de segunda-feira a sexta-feira 

Telefone: (38) 3532-1240/3532-1200 

E-mail: cep@ufvjm.edu.br 
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ANEXO II - Curvas TG e DTG de GSNO (A); curvas TG e DTG de GSH (B) e curvas DTA 

de GSH e GSNO. Atmosfera de nitrogênio. Taxa de aquecimento 10ºC/min. 
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ANEXO III – Curvas TG (A) e DTG (B) de GSNO armazenada a temperatura ambiente 

(23ºC). Atmosfera de nitrogênio. Taxa de aquecimento 10ºC/min. 
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ANEXO IV - Curvas TG (A) e DTG (B) de GSNO armazenada a 4ºC. Atmosfera de 

nitrogênio. Taxa de aquecimento 10ºC/min. 
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ANEXO V – Produção científica 

 

Resumos de trabalhos científicos aceitos e apresentados em Congresso 

 

SOUZA, R. I.; ROA, J. P. B. Estudo da estabilidade térmica de filmes poliméricos 

constituídos de Poli(3-hidroxibutirato) e propilenoglicol contendo o fármaco S-

nitrosoglutationa. 9° Congresso Latino-Americano de Orgãos Artificiais e Biomateriais, Foz 

do Iguaçu, Brasil, 2016. 

 

SOUZA, R. I.; FERNAMDES, C. S.; ROA, J. P. B. Avaliação por Infravermelho com 

transformada de Fourier da síntese e estabilidade do fármaco S-nitrosoglutationa 

armazenado em diferentes temperaturas. V Semana da Integração do Ensino, Pesquisa e 

Extensão da UFVJM, Diamantina, Brasil, 2017. 

 

SOUZA, R. I.; ROA, J. P. B. Perfil de liberação do fármaco S-nitrosoglutationa 

incorporado em filmes constituídos de Poli(3-hidroxibutirato) e da blenda Poli(3-

hidroxibutirato)/Propilenoglicol e avaliação da citotoxicidade das matrizes poliméricas. 

14º Congresso Brasileiro de Polímeros, Águas de Lindóia, Brasil, 2017. 

 

 


