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Resumo: Durante o desenvolvimento do presente projeto, 

que visa otimizar as condições de obtenção de hidrogéis para a 

substituição do humor vítreo, foram obtidos hidrogéis de 

álcool polivinílico (PVA) utilizando-se diferentes 

concentrações do mesmo e do agente reticulante (glutaraldeído 

- GLUT). Dessa forma, verificou-se que as concentrações 

ideias para a produção do mesmo foram: massa de PVA de 

3,984 g e volume de GLUT de 3,13 mL, utilizando uma base 

de cálculo de 100 mL, levando-se em conta a densidade, a 

viscosidade e o índice de refração.  
 

1. Introdução 
 O humor vítreo é constituído de colágeno, proteínas do 

plasma e ácido hialurônico que é responsável pela viscosidade 

do corpo vítreo, pois forma um gel em baixas concentrações. 

O mesmo é um importante elemento intraocular devido à sua 

capacidade de promover estabilidade mecânica. Assim, o 

estudo de substitutos do humor vítreo se torna de grande 

importância visando à resolução desses problemas que, muitas 

vezes, podem levar a perda quase que completa da visão1.  

Nesse contexto, os hidrogéis são altamente aplicáveis, 

uma vez que suas características físico-químicas podem ser 

ajustadas, aproximando-se das características do vítreo2. Além 

disso, são biodegradáveis e atóxicos, possibilitando menores 

chances de complicações posteriores, fatores esses que 

levaram ao desenvolvimento do presente trabalho. 

 

2. Metodologia 
Visando a obtenção de um material com características 

semelhantes ao do humor vítreo, objetivo do presente trabalho, 

inicialmente, foram preparadas soluções de PVA em 

diferentes concentrações (m/v), sendo o pH de cada solução 

ajustado para 7,2 utilizando-se uma solução de de NaOH. 

Posteriormente, diferentes volumes de GLUT foram 

adicionados para promover a reticulação (Tab. 1) visando 

estabelecer a melhor condição de obtenção de um hidrogel 

com características do humor vítreo. A mistura foi processada 

por 1 h, armazenada durante 48 h e verificada a viscosidade, 

densidade e índice de refração. Os dados obtidos foram 

processados utilizando-se o Programa Statistica.  

 
Tab 1: Condições utilizadas para a obtenção dos hidrogéis. 

Variáveis codificadas Variáveis não codificadas 

PVA (g)  V de Glut (mL)  PVA (g)  V de Glut (mL)  

-1  -1  1,00  1,00  

+1  -1  4,00  1,00  

0  -√2  2,50  0,59  

-√2  0  0,38  2,00  

+√2  0  4,62  2,00  

0  0  2,50  2,00  

+1  +1  4,00  3,00  

0  0  2,50  2,00  

0  +√2  2,50  3,41  

-1  +1  1,00  3,00  

 

2. Resultados 
Através da análise dos resultados obtidos, pode-se 

observar que apenas a viscosidade sofreu grandes alterações 

com as variações nas concentrações de PVA e GLUT 

utilizadas. Além disso, as amostras que mais se aproximaram 

dos dados esperados para densidade (1,0053-1,0089 g/cm), 

viscosidade (4,200 mm2/cm) e índice de refração (1,3345-

1,3348), foram às compostas por 4 g de PVA. Para melhor 

análise das propriedades dos hidrogéis obtidos, foram 

realizadas análises utilizando o Programa Statistica e a função 

de desejabilidade (Fig. 1). 
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Fig. 1: Otimização das condições ideais para a obtenção dos hidrogéis 

 

 Dessa forma, as concentrações ideais para obtenção 

do hidrogel visando à substituição do humor vítreo foram 

estimadas em 3,984g de PVA e 3,128 mL de GLUT. Após a 

realização da análise estatística, hidrogéis foram obtidos nesta 

condição, caracterizados, sendo possível a obtenção de um 

material com características semelhantes ao do humor vítreo. 
 

4. Conclusões 
Pode-se observar que a viscosidade e o índice de 

refração variam de acordo com as concentrações de GLUT 

utilizadas, já a densidade sofre alterações irrelevantes. Além 

das características observadas, também foi possível a 

determinação da condição ideal para a obtenção de um 

hidrogel com as características do humor vítreo. 
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