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Resumo: Verificou-se que a concentração de PVA e 

de ácido ferúlico influenciam fortemente na obtenção 

de hidrogéis com características do humor vítreo no 

que diz respeito a viscosidade, densidade e índice de 

refração. Com relação a concentração da enzima 

lacase, verificou-se que a mesma não causa grandes 

modificações no sistema. Análises iniciais sugerem a 

utilização de 1,95 g de PVA, 1,2 mM de lacase e 8,36 

g/mL de lacase na obtenção do hidrogel. 

 

1. Introdução 
Diversas doenças oculares têm como parte 

essencial do tratamento pós-operatório, o uso de óleo 

de silicone. Porém, o mesmo causa diversos efeitos 

colaterais como glaucoma e falência corneana, o que 

têm despertado interesse em pesquisas por novos 

substitutos.
 

Neste contexto, hidrogéis  se mostram 

promissores, uma vez que estudos preliminares 

mostram que os mesmos possuem características ideais 

para serem utilizados, pois suas propriedades, como 

densidade, viscosidade e índice de refração se 

assemelham ao vítreo humano. 
[1,2] 

 

2. Materiais e métodos 
Quantidades de PVA (X1), lacase (X2) e ácido 

ferúlico (X3) foram variadas (Tab. 1), com o objetivo 

de se obter um material com características 

semelhantes ao do humor vítreo, no que diz respeito a 

viscosidade dinâmica (Y1), densidade (Y2) e índice de 

refração (Y3). Para isso, inicialmente, o PVA foi 

solubilizado em tampão de fosfato pH 7,2 a 200°C. 

Após a dissolução, o material foi resfriado, e 

adicionados a enzima e o ácido ferúlico. A mistura foi, 

então, colocada sob agitação a 40°C e 250 rpm por 4 

horas. Após a obtenção do hidrogel, foram 

determinadas a densidade, viscosidade dinâmica e o 

Índice de Refração das amostras. 

 
Tab. 1: Planejamento estatístico utilizado para otimização do 

processo de obtenção de hidrogéis 

X1 
(m/m) 

X2 

mM 

X3 

g/mL 

X1 
(m/m) 

X2 

mM 

X3 

g/mL 

X2 

mM 

X3 

g/mL 

7,00 7,00 5,00 4,00 4,00 3,00 

4,00 10,00 7,00 7,00 7,00 5,00 

1,95 7,00 5,00 10,00 10,00 7,00 

7,00 7,00 8,36 12,05 7,00 5,00 

7,00 7,00 1,64 10,00 10,00 3,00 

4,00 4,00 7,00 10,00 4,00 3,00 

7,00 12,05 5,00 7,00 1,95 5,00 

10,00 4,00 7,00 4,00 10,00 3,00 

 

3. Resultados e Discussões 

Após a obtenção dos hidrogéis e análise dos 

resultados utilizando-se o Statistica 12.0, verificou-se 

que a concentração de PVA influenciou tanto na 

viscosidade como na densidade (Fig. 1) sendo 

necessária a utilização de baixas concentrações para se 

obter um material com características semelhantes ao 

do humor vítreo ( ≈1,0089 g/mL,  > 15 mPa.s, IR ≈ 

1,3348). Esses dados puderam ser melhor evidenciados 

através da análise utilizando-se a função de 

desejabilidade, em que verificou-se a necessidade da 

utilização de 1,95 g de PVA, 1,2 mM de lacase e 8,36 

g/mL de lacase (Fig. 2) 

 
Fig. 1: Influência de X1 e X2 na obtenção do Hidrogel 

 

 
Fig. 2: Determinação da melhor condição de obtenção do hidrogel 

 

4. Conclusões 
Dados iniciais mostram que a obtenção de 

hidrogéis reticulados enzimaticamente com ácido 

ferúlico se mostra promissora na busca de substitutos 

vítreos, sendo possível uma determinação da melhor 

condição de obtenção desse material. Caracterizações 

adicionais necessitam ser realizadas para confirmação 

dos resultados obtidos. 
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