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                                INTRODUÇÃO 

 
Os filmes biodegradáveis a base de pectina comercial 

e PVA (álcool polivinico) podem ser utilizados como 

curativos para úlceras e feridas crônicas. Sua 

propriedade antimicrobiana, garantida através da 

adição de uma solução de açafrão (Curcuma longa), 

garante a assepsia do ferimento, e acelera o processo 

de cicatrização. O objetivo desse projeto é o 

desenvolvimento de filmes que podem ser utilizados 

como curativo no tratamento de feridas. 
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O resultado final é um filme de espessura fina, e com 

bastante maleabilidade e resistência, que se degrada 

conforme absorve a umidade da pele. Foram feitos 

testes microbiológicos para comprovar a eficácia da 

Curcumina como antimicrobiótico. Os testes 

consistiram em aplicar o filme e a solução ainda 

líquida em duas placas semeadas com a bactéria 

Staphylococcus aureus. Após 24 horas na estufa á 

uma temperatura de aproximadamente 37ºC, foi 

observada a formação de um halo de inibição, que 

comprovou a eficácia da solução contra a bactéria. 

Os testes feitos levaram em consideração as 

características físicas dos filmes, bem como sua 

propriedade anti inflamatória e antibiótica. O filme 

que apresentou melhor resultado foi feito com as 

soluções de Pectina e PVA adicionado da solução de 

açafrão. 
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Soluções  Reagentes Concentração 

(%) 

Temperatura 

(ºC) 

    

 

 I 

 
        PVA 

 

 5 a 15 

 

          80 

 

      

 II 

 

 Pectina              

comercial  

      

 5 a 10 

 

 

 

          50 

 

 III 
 

  Açafrão(pó) 

        

          5 

 

         50 

As soluções  utilizadas permanecem no agitador 

magnético até completa dissolução por 

aproximadamente doze horas. Após esse período, 

as mesmas ficam em repouso para evitar as bolhas 

de ar durante o processo de secagem do filme. 


