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FILMES DE POLI(ALCOOL VINÍLICO) ESTERIFICADOS COM 

 ÁCIDO NITROSOTIOLÁTICO PARA  

RECOBRIMENTOS HEMOCOMPATÍVEIS   

Muitos materiais poliméricos são utilizados para recobrimento de dispositivos de 

implante corpóreo, entretanto o uso destes materiais é limitado devido às suas 

características trombogênicas. Portanto, o uso de polímeros que liberem óxido nítrico 

(NO), uma molécula capaz de inibir a agregação plaquetária, apresenta-se como uma 

possível alternativa para evitar este tipo de problema. Neste trabalho foi feita a 

esterificação do poli(álcool vinílico) (PVA) com ácido tioláctico, obtendo-se um polímero 

de PVA com grupos tióis (PVA-SH), que foi fisicamente reticulado com processo de 

congelamento e descongelamento. Em seguida foi feita a nitrosação dos grupos tióis, 

produzindo PVA-SNO.  

Liberação de óxido nítrico pelo filmes de PVA-SNO 

Conclusões 

 Filmes de PVA-SNO podem ser obtidos com textura lisa, com baixa taxa de 

dissolução e capacidade de liberar NO em meio aquoso. Portanto estes filmes 

possuem um alto potencial para serem utilizados como superfícies 

antitrombogênicas para dispositivos médicos de contato sanguíneo. 

 

Metodologia 

Introdução 

Esquemas das reações de esterificação e nitrosação 

Resultados e Discussão  
Curvas representativas de cinéticas de liberação de 

NO pelos filmes de PVA-SNO em solução tampão 

fosfato pH = 7,4 e 37ºC. Foi observada liberação total 

de cerca de 80-100 μmols de NO por grama de filme. 

E a taxa de liberação de NO foi de cerca de 1.2 μmol 

L-1 min-1 nos primeiros 10 min e de 1.0 nmol L-1min-1 

após 1 h. 

 

Ângulo de contato e Teste de dissolução em água 

A- Fotos do ângulo de contato de diferentes materiais, mostrando que a hidrofilicidade do PVA 

é significativamente reduzida após a esterificação. O vidro e o colágeno foram utilizados como 

controles. 

B- A curva de perda de massa em função do tempo de imersão em solução tampão , pH 7,4 a 

37  mostra uma perda de massa contínua até cerca de 11% após 9 semanas, o que indica que 

o material pode resistir à dissolução em tempos de contato com o meio biológico da ordem dos 

tempos de implante de cateteres endovenosos.  

Calorimetria diferencial de varredura (DSC) e Difratograma de Raio-X (DR-X) 

Caracterização do poliéster 
-Termogramas de Calorimetria diferencial por varredura (DSC) e Difratogramas de raio-X 

foram obtidos dos filmes de PVA-SH e PVA para análise das transições de fase do material 

e a existências de microdomínios de PVA puro na amostra. 

 

-Estudo de degradação in vitro: Amostras do poliéster foram mantidas  em banho 

termostatizado a 37 °C e imersas em solução tampão fosfato pH = 7,4 para cálculo da 

perda de massa ocorrida durante um período de 9 semanas. 

 

-Ângulo de contato: Foram obtidas fotos dos ângulos de contato de gotas de água na 

superfície de filmes de colágeno, PVA, PVA-SH e  PVA-SNO. 

 

-Caracterização da nitrosação dos filmes: A nitrosação dos filmes esterificados foi 

caracterizada através da detecção do NO liberado dos filmes nitrosados com o uso de um 

eletrodo seletivo de NO. 

 

A

DC

B
1000x

1000x
100x

Caracterização morfológica dos filmes  
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Filmes de PVA-SH (esquerda) e 

PVA-SNO (direita), mostrando 

cor avermelhada adquirida após 

nitrosação, devido a formação 

de grupos S-NO com absorção 

em 545nm.(A) 

Micrografias eletrônicas de 

varredura, mostrando as 

superfícies lisas dos filmes 

(B,C) com a ausência de poros 

na superfície e no interior (D), 

dentro das amplificações 

utilizadas. 
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A- Termogramas de DSC de PVA e PVA-SH mostram a redução da Tg com a esterificação ( de 78 

para 60ºC) e da temperatura de fusão (de 225 para 217ºC). Este resultado está de acordo com 

a redução da cristanilidade dos filmes com a esterificação. 

B- Difratogramas de Raio-X dos filmes de PVA e PVA-SH motram que após a esterificação ainda 

há domínios de PVA puro cristalino, de acordo com a presença característica do pico em 2θ = 

20º da difração do PVA 
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