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O  uso  de  biomateriais  na  medicina  moderna  tem  permitido  um  enorme  avanço  no  tratamento  de
pacientes debilitados. Biomaterial é todo e qualquer material capaz de interagir com sistemas biológicos
para  tratar  ou  substituir  algum  tecido,  órgão  ou  função  do  corpo,  sendo  biocompatível  e  esterilizável
evitando ao máximo infecções ou rejeição pelo corpo receptor.  Apesar dos grandes avanços quando se
fala em biomateriais, ainda há muito a ser desenvolvido, visto que grande quantidade destes ainda são
rejeitados  pelo  organismo  ou  até  mesmo  são  ineficientes,  não  realizando  as  funções  as  quais  são
submetidos  ou  causando  infecções,  o  que  pode  agravar  ainda  mais  a  situação  do  paciente,  além  da
necessidade de troca deste biomaterial. Este estudo tem como objetivo o desenvolvimento de compostos
elastoméricos com características mecânicas e antifúngicas visando aplicabilidade em sondas vesicais de
demora (urinárias) (SVD), sondas estas feitas a partir de compostos elastoméricos de borracha natural ou
silicone. Essas podem ser usadas como cateteres em pacientes imunocomprometidos, que na maioria dos
casos,  precisam  passar  por  procedimentos  hospitalares  com  maiores  riscos  de  adquirir  infecções
causadas por fungos oportunistas, tendo em vista que diversos casos de bacteremia estão associados ao
cateter.  Os  compostos  elastoméricos  foram  produzidos  em  processos  convencionalmente  utilizados  na
indústria  dos  elastômeros  e  caracterizados  pelas  propriedades  reométricas  e  mecânicas.  O  óleo  de
canela,  nas  proporções  1  e  3%  em  massa  foi  utilizado  como  antifúngico.  Para  caracterização  e
comparação de propriedades, a amostra controle adotada foi SVD. As SVD foram caracterizadas pelo seu
comportamento  mecânico,  térmico,  químico  e  teor  de  cinzas  e  dos  compostos  elastoméricos  (CE0%,
CE1%  e  CE3%)  foram  avaliadas  as  propriedades  mecânicas  de  resistência  à  tração  (ASTM  D412),
resistência  ao  rasgamento  (ASTM  D624)  e  dureza  Shore  (ASTM  D2240).  O  teor  de  cinzas  obtido  da
amostra CSI foi de 5% o que permitiu definir o teor de carga a ser usado nos compostos elastoméricos.
Em teste previamente feito com Candida albicans e Candida tropicalis,  indicaram que teores abaixo de
3%  em  massa  de  óleo  de  canela  inibiram  o  desevolvimento  destas  leveduras,  sendo  estes  teores
escolhidos para este estudo. O tempo ótimo de vulcanização dos compostos elastoméricos foi de 5 min,
por moldagem por compressão. Comparando a resistência à tração (força máx) das amostras CSI e CE0%
constatou-se um aumento de 267% na propriedade e em relação a amostra CE0% e as CE1% e CE3%,
uma  perda  de  21  e  20  %  foi  constatada.   A  amostra  CSI  tem  um  alongamento  na  ruptura  inferior  as
demais amostras, deformando menos, e a dureza apresentou resultados semelhantes (26 a 28 Shore D).
Conclui-se  que  os  compostos  elastoméricos  desenvolvidos  apresentaram  propriedades  mecânicas
compatíveis com a amostra controle, independente do teor de óleo de canela utilizado, possibilitando a
determinação posterior da atividade antifúngica.
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