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Introdução 

A carboximetilcelulose sódica (NaCMC) é um 

polímero natural utilizado no tratamento de feridas 

na forma de biofilmes poliméricos.
1
 Tais materiais 

estão sendo avaliados para elaboração de sistemas 

eficazes no tratamento de feridas devido a sua 

capacidade de intumescimento em água e em 

fluídos biológicos; além de permitirem a 

incorporação e liberação controlada de diferentes 

fármacos ou produtos naturais, como a própolis. A 

própolis por apresentar propriedades anti-

inflamatória, antifúngica e antimicrobiana é um 

produto natural eficaz, atuando como cicatrizante no 

tratamento de feridas
2
. Assim, o presente trabalho 

propõe a preparação e caracterização de biofilmes 

de NaCMC carregados com extratos etanólicos de 

própolis verde (EEPV). 

Resultados e Discussão 

A elaboração dos biofilmes de NaCMC foi realizado 

em torno de 25°C por 1,5 horas, sob agitação 
mecânica. Foram preparados dois tipos de 
amostras: Uma de NaCMC pura e outra de NaCMC 

carregada com 20mL de extrato etanólico de 
própolis verde 20%(m/v) (NaCMC-EEPV). As 
amostras foram submetidas à técnica de casting.
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As amostras foram caracterizadas por teste de 
intumescimento (GI) em soro fisiológico, percentual 
de fração gel (FG), porcentagem de perda de massa 

(PM), FTIR,  DRX e TGA. Os biofilmes de NaCMC 
sintetizados apresentaram aspecto de filme 
levemente rugoso, maleável e flexível, enquanto o 

NaCMC-EEPV se apresentou mais rígido. O 
biofilme NaCMC-EEPV demostrou menor GI, o que 
pode ser explicado pelo fato do extrato estar 

preenchendo os poros do polímero. Observou-se 
que a fração gel é inversamente proporcional a 
perda de massa. O biofilme de NaCMC 

provavelmente apresenta cadeias mais livres 
(menos ancoradas) permitindo que sejam lixiviadas 
pela água ocorrendo maior perda de massa. Já o 

biofilme NaCMC-EEPV tem uma menor perda de 
massa, provavelmente porque  o extrato de própolis 
pode ter formado uma “barreira” hidrofóbica, 

impedindo a absorção de fluidos. Ao analisar o 
espectro no infravermelho do filme NaCMC 
impregnado com o extrato de própolis observou-se  

diminuição da intensidade da banda em 3490cm
-1 

(estiramento axial O-H) em ligações hidrogênio 
intramolecular/intermolecular, sugerindo  uma 
possível interação química entre o polímero 

(NaCMC) e o extrato, comprovando que houve  
impregnação. Observou-se no difratograma de 
raios-X que tanto o filme de NaCMC quanto o filme 

de NaCMC-EEPV apresentam grau de cristalização. 
O filme NaCMC-EEPV apresentou um pico mais 
largo indicando uma tendência mais amorfa quando 

comparado ao filme de NaCMC. Ao analisar a curva 
termogravimétrica do NaCMC em comparação com 
o filme de NaCMC-EEPV observou-se uma maior 

estabilização em temperaturas mais elevadas para 
o biofilme carregado, provavelmente devido a maior 
reticulação química da NaCMC com EEPV. Os 

estudos de liberação in vitro neste trabalho 
revelaram uma cinética de pseudo-primeira ordem 
para todas as substâncias fenólicas presentes no 

extrato de própolis (ácido clorogênico, ácido cafeico, 
ácido ferúlico, ácido p-cumárico,ácido rosmarínico e 
pinobankisina) e que foram liberadas dos biofilmes 

carregados, caracterizando um sistema de liberação 
controlada por difusão. Os resultados demonstraram 
que o extrato de própolis foi agregado ao biofilme de 

NaCMC, pois a interação sistema-solução gerou a 
liberação das substâncias fenólicas presentes no 
extrato de própolis que foi carregado nos biofilmes 

NaCMC. 

Conclusões 

Os filmes de NaCMC impregnados de extrato de 
própolis se mostraram promissores para fins de 

preparo em possíveis curativos, por ser uma 
material barato, de fácil acesso e que pode ser 
utilizado como soluções poliméricas filmogênicas 

em sistemas de liberação controlada de fármacos 
ou princípios ativos. 
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