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De acordo com a Aliança Multidisciplinar Contra Infecções a

Dispositivos (MAADRI), infecções associadas a dispositivos médicos

são responsáveis por mais da metade das infecções hospitalares.

Alinhado com o crescimento de linhagens bacterianas super-

resistentes, existe uma grande demanda em biomateriais protetivos

contra infecções em feridas, destacando o uso de materiais

poliméricos, como a borracha natural (NR) para tais materiais. A NR

apresenta excelentes propriedades mecânicas e é utilizada para

fabricação de membranas/curativos. Todavia, segundo o Comitê

Internacional de Nomenclatura de Alérgenos (IUIS) são identificados

14 alérgenos no látex, que podem causar efeitos adversos na sua

utilização como biomaterial.

Avaliar a presença de proteínas alergênicas no látex bem como

métodos de desproteinização, visando sua utilização como curativo

em feridas.
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Fig.3 - Avaliação do processo de centrifugação – lavagem das 

proteínas – e do tampão utilizado.

Fig. 4 - Influência do tempo de contato da solução tampão na 

remoção de proteínas 

A solução de Tris HCl

apresentou mais 

eficácia na remoção, 

totalizando uma 

concentração de 

proteínas de             

4,69  mg/mL.

A solução que 

permaneceu em contato 

com o tampão por 1h

apresentou o melhor 

resultado. 
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Fig. 1 – Espectro obtido por FTIR-ATR do látex líquido.
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No FTIR, são observadas além das absorções típicas da

borracha natural (ligações duplas de unidades cis-1,4-isopreno) a

presença de grupos funcionais característicos das ligações

peptídicas das proteínas. O processo de centrifugação permitiu a

remoção de proteínas, destacando o resultado com o uso da solução

de Tris HCl, e considerados os desvios, não houve influência

significativa do contato das soluções na remoção de proteínas. A

concentração total de proteínas (4,96 mg/mL).

Fig.2 – Frações do látex após centrifugação.

A – partículas de borracha sólida;

B – C sérum;

C – fração líquida da borracha.
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