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INTRODUÇÃO E OBJETIVOS 

Devido ao crescente uso de cateteres na área médica

e também a vulnerabilidade à infecções do trato urinário em

pacientes imunocomprometidos, este trabalho se propôs

desenvolver compostos elastoméricos para sondas vesicais

de demora (urinárias) com aditivos de caráter antifúngicas e

antibactericidas (óleo de canela) buscando garantir as

propriedades mecânicas biológicas dos usuais cateteres

empregados no tratamento de determinadas doenças,

geralmente causadas por fungos oportunistas.

EXPERIMENTAL

Amostras 

(ASTM 412-06)

Dureza 

(Shore A)

Controle 28.5 ± 0.5

CN 1 % 28.0 ± 0.4

CN 3 % 25.5 ± 0.5

CONCLUSÃO

Os compostos elastoméricos desenvolvidos apresentaram

propriedades mecânicas compatíveis com a amostra

controle, independente do teor de óleo de canela utilizado.

A amostra controle, na forma de barras, apresentou

propriedades superiores as amostras retiradas da sonda

vesical (barras). Teores de óleo de canela abaixo de 3%

inibiu o desenvolvimento de leveduras durante o período do

experimento.

As propriedades da sonda vesical comercial, na forma

de barras, foram  resistência à tração de 2,13 MPa,

alongamento na ruptura de 497,7% e dureza 77 Shore 00. A

resistência à tração, na forma de barras, na amostra

controle, foi superior as da sonda, CN1 %, 11% superior e

CN 3 %, inferior 22,6 %.

A resistência à tração da amostra controle (ASTM 412-06)

mostrou-se superior as amostras com canela, contudo,

considerando o desvio, os resultados podem ser

considerados similares.

O alongamento na ruptura das amostras com canela foi

similar a amostra controle e a dureza apresentou resultados

de mesma ordem de grandeza (25,5 a 28 Shore A).

Em testes previamente feitos com Candida albicans e

Candida tropicalis observou-se que teores abaixo de 3% em

massa de óleo de canela inibiram o desenvolvimento destas

leveduras.
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Para o teste com as leveduras, partes de placas

vulcanizadas foram cortadas nas dimensões de 4 x 4 mm,

em triplicata. Para limpeza e a esterilização das amostras foi

utilizada a autoclave na temperatura 121 ºC, pressão de

2 bar, por 20 minutos.

Foram utilizados 1 e 3 % em massa de óleo de canela

nos desenvolvimentos que foram comparados a amostra

controle, sem canela (ASTM 412-06). Corpos de prova de

sondas comercias foram usados como base para o

desenvolvimento (forma de barras).

As amostras foram armazenadas à temperatura do corpo

humano (~37°C) para o crescimento das culturas Candida

albicans e Candida tropicalis, pelo período de 7 dias.

Componentes do 

desenvolvimento

Moldagem por compressão por 

5 minutos , 160oC

Resistência à tração

Alongamento na  

ruptura 

(ASTM 412-06) 

Dureza

(ASTM D 2240-05) 

RESULTADOS E DISCUSSÃO

XXIV Encontro 

de Jovens 

Pesquisadores

CN 0% CN 1% CN 3%

C
.a

lb
ic

a
n

s
C

. 
tr

o
p

ic
a

lis

CN 1%


