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Figura 1. Determinação da solubilidade da bromelina em etanol

e extração da bromelina.

Formulação do hidrogel

Alginato e goma arábica foram misturados em tampão PBS com diferentes 
valores de pH. A solução foi colocada em contato com uma solução de 
cloreto de cálcio em isopropanol, para que acontecesse a polimerização. 
Em seguida, o hidrogel foi lavado com água, a fim de remover o cloreto de 
cálcio. Foram testadas as concentrações de alginato e goma arábica.

Hidratação do hidrogel

O hydrogel ficou submerso em tampão PBS, a 4°C. As amostras foram 
retiradas da imersão, pesadas, secas a 45°C e pesadas novamente. A 
variação na massa das amostras foi usada para estimar a absorção de 
água.

Figura 2. Determinação da porcentagem de hidratação do hidrogel.

A precipitação da bromelina em etanol acontece, de modo mais eficiente, 
com 65% de etanol (v/v), a 2°C. A extração de bromelina foi realizada 
nestas condições.

Formulação do hidrogel

Para avaliar a formulação do hydrogel foi utilizado a sua propriedade de 
hidratação. O Diagrama de Pareto (figura 5) foi feito para encontrar quais 
são as variáveis significantes e a sua influência sobre a hidratação do 
hidrogel.

Figura 5. Diagrama de Pareto para variações no pH

e na concentração de alginate e goma arábica.

A variação no valor do pH não interfere na habilidade de reidratação do 
hidrogel. Sendo assim, o pH 6,0 foi escolhido (pH de maior estabilidade da 
bromelina). 

Por outro lado, a figura 6 mostra que aumentando as concentrações de 
alginato e goma arábica, de modo simultâneo e dentro de um limite, o 
hidrogel apresenta aumento na sua habilidade de reidratação. A melhor 
composição encontrada foi de 2% de alginato (m/m) e 2,21% de goma 
arábica (m/m).

Depois da definição das concentrações de alginato e goma arábica, foram 
realizados testes para a adição de conservantes à formulação. A 
concentração total de conservantes foi 1%, dividida da seguinte maneira: 
10% de BHT, 30% de Nipagim, 30% de Nipazol e 30% de Germall 115. A 
adição de conservantes não alterou a propriedade de reidratação do 
hidrogel.

CONCLUSÕES

A precipitação de bromelina por etanol mostrou-se um método bastante eficiente, uma vez que manteve a enzima ativa e a recuperou em elevadas concentrações, desde que realizada com 65% de etanol (v/v) a 2ᵒC.

O hidrogel feito a partir de uma mistura de alginato e goma arábica apresentou boa capacidade de reidratação, principalmente quando se aumentam simultaneamente as concentrações dos componentes, dentro de um limite. A melhor 
condição encontrada foi de 2% de alginato (m/m) e 2,21% de goma arábica (m/m) em pH 6,0.
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Abstract

Introdução

Objetivos

Métodos

A separação de proteínas de meios aquosos por precipitação é um dos 
métodos mais tradicionais para a recuperação e parcial purificação de 
biomoléculas. Este método consiste em alterar a estrutura tridimensional 
da proteína, alterando assim sua solubilidade no meio aquoso. A 
precipitação através da adição de solvente orgânico, como etanol, mostra-
se bastante vantajosa devido ao caráter econômico do solvente utilizado e 
a facilidade em isolar a molécula alvo. Testes foram feitos para a extração 
de bromelina, um grupo de enzimas proteolíticas encontrado em vários 
tecidos de abacaxi e resíduos de abacaxi. A atividade da bromelina foi 
medida pelo método de azocaseína. A melhor condição encontrada para a 
realização da precipitação é de 65% de etanol (v/v), a 2ºC. Devido à 
propriedade cicatrizante da bromelina é bastante interessante aplicá-la em 
formas farmacêuticas para uso tópico. Neste cenário o hidrogel torna-se 
particularmente importante, porque libera de forma controlada o princípio 
ativo. Encontrou-se a melhor composição do hidrogel formulado com 
alginato, goma arábica e tampão PBS, garantindo assim, a maior 
capacidade de reidratação. Em uma parte posterior do estudo, será 
realizada a incorporação da bromelina extraída no hidrogel e o estudo de 
sua estabilidade.

Enzimas são moléculas orgânicas presentes nas células de organismos 
vivos, com a função específica de catalisar reações químicas. A enzima da 
início ao aumento da velocidade de uma reação química por atuar como 
catalisador (SAID e PIETRO, 2002). Possuem atividade catalítica 
especifica, e ainda, apresentam elevada especificidade em relação aos 
reagentes cujas transformações químicas catalisam (HALPERN, 1997). 
Por ser economicamente viável, o emprego de enzimas em diversos 
setores industriais vem crescendo ha vários anos (FORGATY e KELLY, 
1979).

Uma das enzimas de interesse industrial que podemos citar é a Bromelina. 
A bromelina é uma protease de origem vegetal obtida de diversas espécies 
da família Bromeliaceae, que está presente no talo e no fruto do abacaxi. É 
usada nas indústrias alimentícia e farmacêutica com base na sua atividade 
proteolítica.

O uso de bromelina tem sido muito bem documentado pelos seus efeitos 
curativos em todas as condições inflamatórias, além de ter sua eficácia 
provada na cura de vários outros problemas de saúde, tais como: angina, 
indigestão e problemas respiratórios (KELLY, 1996). Introduzida como 
composto terapêutico em 1957, a ação da bromelina inclui: inibição da 
agregação plaquetária, atividade fibrinolítica, ação antiinflamatória, ação 
antitumoral, modulação de citocinas e imunidade, propriedade debridante 
de pele, aumento da absorção de outras drogas, propriedades mucolíticas, 
facilitador de digestão, acelerador da cicatrização, melhora da circulação e 
sistema cardiovascular (HALE et al. 2005).

Principalmente devido às propriedades antiinflamatória, debridante da 
pele, aumento da absorção de outras drogas e acelerador da cicatrização, 
torna-se muito interessante a aplicação da bromelina em formas 
farmacêuticas para uso tópico e em bases cosméticas. Uma das 
propriedades do hidrogel é a liberação controlada do princípio ativo 
carregado, por isso seu uso para a aplicação de bromelina torna-se 
particularmente interessante.

- Determinação da solubilidade da bromelina em etanol.

- Extração de bromelina por precipitação em etanol.

- Estudo da formulação do hidrogel composto por alginato e goma arábica.

Precipitação da bromelina

Foi realizada de acordo com a metodologia proposta por ENGLARD e 
SEIFTER (1990). Primeiramente, foi feita a determinação da solubilidade 
da bromelina em etanol, variando a concentração de etanol entre 10 e 90% 
(v/v). Em seguida, a extração foi feita na melhor porcentagem de etanol, 
para se obter maior concentração de proteína com maior atividade 
enzimática. Em ambos, o etanol foi resfriado a 2°C e adicionado gota a gota 
ao extrato de abacaxi, também resfriado, com agitação moderada e 
continua. A solução foi centrifugada.

Resultados

Extração da bromelina

A figura 3 mostra como a solubilidade da bromelina em etanol varia com a 
variação da concentração de etanol. Para a construção do gráfico, foi 
considerado o coeficiente de partição (precipitado/sobrenadante) para 
todos os parâmetros avaliados (proteínas totais, atividade enzimática e 
atividade específica).

Figura 3. Curva de solubilidade da bromelina em etanol.

Figura 4. Precipitação da bromelina em etanol.

Figura 6. Seperfície de resposta de hidratação do hidrogel

variando a concentração de alginato e goma arábica, pH 6,0.

Figura 7. Hidrogel desidratada (A) e hidrogel hidratado (B).
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