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RESUMO 
 

Materiais com propriedades ajustáveis, como os polissacáridos, têm atraído significativo interesse científico a 
partir do século XXI. Um dos maiores desafios desta área é o desenvolvimento de materiais cujas 
propriedades mimetizem os problemas relacionados à saúde pública. O Brasil enfrenta um período 
denominado transição epidemiológica, com importantes alterações dos padrões de saúde-doença, os quais 
se relacionam com fatores econômicos, sociais, culturais e ambientais. Este período é caracterizado por 
diminuição no número de doenças infecciosas e parasitárias, com aumento significativo das doenças crônicas 
não transmissíveis (DCNT). Diversos nutrientes vêm sendo estudados no intuito de prevenir ou tratar DCNT 
além de promover a longevidade e melhorar a qualidade de vida das pessoas. O presente projeto prevê ações 
de pesquisa, desenvolvimento e inovação na área de nutracêuticos para a construção e estudo de dispositivos 
a base de celulose para a aplicação em liberação controlada de moléculas bioativas. Pretende-se estabelecer 
a seguinte abordagem em relação ao tema, visando o desenvolvimento de conhecimento científico e técnico 
em relação a sistemas com aplicação biomédica e biotecnológica: Preparar dispositivos de celulose para 
sistema de liberação controlada. Será estudada a impregnação e liberação in vitro de nutracêuticos por meio 
de avaliação da cinética de liberação em função das propriedades físico-químicas dos nutracêuticos, 
metodologia de impregnação e condições de liberação. 
 
PALAVRAS-CHAVE: Terapia Sítio-Específica; Celulose; Difusão.  
 

1 INTRODUÇÃO 
 

Vive-se em um período no qual a procura por uma melhor qualidade de vida, por 
uma vida mais saudável, com uma alimentação equilibrada unida aos exercícios físicos vem 
crescendo tanto entre aqueles grupos que antes só se preocupavam com a estética, quanto 
em outros grupos com maior preocupação com a saúde, a performance física e 
desempenho esportivo, como é o caso dos atletas profissionais. A alimentação saudável 
está relacionada com a prevenção e manutenção da saúde, diminuindo o risco de doenças, 
onde deve ser planejada com todos os grupos alimentares, considerando os 
macronutrientes e também os micronutrientes (GOSTTSCHALL, 2009). 

Diversos nutrientes vêm sendo estudado no intuito de prevenir ou tratar DCNT além 
de auxiliar no desempenho esportivo, promover a longevidade e melhorar a qualidade de 
vida das pessoas. O termo nutracêutico gera muita confusão na literatura, sendo descrito 
de diferentes formas e com diferentes significados (ARONSON, 2017). Foi descrito pela 
primeira vez em 1989, pelo Dr. Stephen De Felice, fundador da Fundação para a Inovação 
em 14 Medicina. Em 1992, a palavra nutracêutico foi definida a partir da junção das palavras 
“Nutrition” e “Pharmaceutical”, sendo considerada qualquer substância que fornece 
benefícios a saúde do indivíduo e, que, apesar de serem grupos distintos, trata-se de um 
termo que é utilizado para mostrar um alimento com ação de medicamento. 

Estudos que avaliem a eficácia dos nutracêuticos é de extrema importância. Testes 
in vitro permitem estabelecer os mecanismos farmacocinéticos dessas substâncias além 
da taxa e extensão do release do composto bioativo. Entretanto, para a avaliação da real 
eficácia são necessários estudos com seres humanos, a fim de obter dados a respeito das 
respostas metabólicas e confirmar os benefícios dessas substâncias na saúde (RUCHI et 
al., 2017).  
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A pesquisa em materiais voltados para a saúde humana, cujas aplicações são 
direcionadas a sistemas de liberação controlada de nutracêuticos têm sido cada vez mais 
extensas devido às suas inúmeras vantagens em relação às formas convencionais de 
administração. Os polissacarídeos são considerados materiais promissores para a 
produção de filmes carreadores (ou reservatórios) de nutrientes devido à 
biodegradabilidade, não toxicidade e versatilidade. Além disso, a associação destes com 
uma biomolécula têm várias aplicações, incluindo a terapia com substâncias específicas. 

O objetivo geral da presente pesquisa é pesquisar e produzir cápsulas de celulose 
para liberação controlada de nutracêuticos. Os objetivos específicos são: Desenvolver 
novos dispositivos biodegradáveis à base de celulose; Impregnação e liberação in vitro de 
nutracêuticos; Avaliação da cinética de liberação e estabilidade físico-química em função 
das propriedades químicas dos nutracêuticos; determinar o potencial farmacológico. 
 
2 MATERIAIS E MÉTODOS 

 
2.1 Produção dos dispositivos (cápsulas) de celulose para liberação 

controlada de nutracêuticos 
Um dos desafios será minimizar a ocorrência do processo de desidratação de 

polissacarídeos, processo concorrente à hidrólise, que atrapalha na separação dos cristais 
do meio reacional e reduzem o rendimento da produção de cristais. As regiões amorfas 
surgem como imperfeições nas microfibrilas de celulose. A razão e as dimensões dos 
domínios cristalinos e amorfos presentes dependem da origem biológica do material 
lignocelulósico. As fibrilas de celulose podem ser clivadas transversalmente quando 
submetidas à hidrólise em meio ácido resultando em pequenos monocristais, capsulas 
altamente cristalinas, que geralmente são denominadas de celulose cristalina ou cristalitos 
de celulose (BRAUN et al. 2008). Sob condições controladas, a hidrólise consiste na 
destruição das regiões amorfas ao redor e entre as microfibrilas de celulose, enquanto os 
segmentos cristalinos continuam intactos, pois a cinética da hidrólise da região amorfa é 
mais rápida do que da região cristalina, em virtude da maior permeabilidade da região 
amorfa (SAMIR, M, et al., 2005). 

2.2 Síntese das capsulas de celulose 
Embora as propriedades de volume dos polímeros estejam relacionadas com o grau 

de polimerização, a estrutura física das cadeias é também um fator importante na 
determinação das propriedades macroscópicas. O arranjo geométrico das ligações 
químicas não é a única forma pela qual a estrutura dos polímeros possa variar, os polímeros 
podem apresentar diferentes graus e formas de ramificações. 

As capsulas de celulose será preparado misturando 22,5 g de celulose e 4,6 g de 
glicidil metacrilato em água. O pH da solução será ajustado para pH 3,5 adicionando HCl. 
O material formado deverá ser precipitado em etanol.   

2.3 Determinação do mecanismo de liberação a partir capsulas de celulose   
As amostras serão imersas em água destilada. Cada amostra será mantida soluções 

contendo o nutracêutico de interesse a 15 °C.  Serão realizadas medidas da concentração 
do soluto remanescente na solução tampão por meio de um espectrofotômetro UV, 
disponível na Unicesumar.  Então, as amostras secas e carregadas com o soluto serão 
imersas em solução e os experimentos da cinética de liberação serão então conduzidos em 
modo fotométrico.  

 Os modelos de liberação controlada por difusão são os mais utilizados para 
descrever a liberação de biomoléculas. Estes modelos consideram a etapa limitante da 
velocidade de liberação como sendo a difusão do soluto a partir do dispositivo.  Quando o 
soluto é encapsulado, ou seja, isolado do meio externo por uma ou mais membranas de 
polímeros, o sistema de liberação é chamado de sistema reservatório. Se o soluto é 
incorporado de modo uniforme à rede de polímeros 3D o sistema é chamado de matricial. 
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2.4 Ensaios de citotoxicidade (biocompatibilidade) 
A biocompatibilidade dos capsulas será avaliada por medidas de citotoxicidade 

usando células VERO. As células, aderidas em placas de 96 poços, serão tratadas com 
diferentes concentrações de soluções das amostras e incubadas a 37°C em atmosfera de 
5% de CO2. Posteriormente as células serão lavadas com água corrente e secas em 
temperatura ambiente para realizar a leitura pelo método colorimétrico da sulforodamina B 
utilizando o leitor de ELISA. 
 
3 RESULTADOS ESPERADOS 
 

Desenvolver a partir de pesquisas de ponta, dispositivos com características 
específicas com potencial inovador e tecnológico, que apresentem aplicabilidade; 

Além dos progressos esperados nos avanços científicos e tecnológicos, o projeto 
objetiva a realização de pesquisas relevantes visando à obtenção de patentes; 

De acordo com o desenvolvimento da proposta, pretende-se solidificar essa linha de 
pesquisa na área de nutracêuticos, e contribuir significativamente com a comunidade 
científica no que tange o desenvolvimento e aplicações de materiais voltados para a saúde 
humana. 
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