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Resumo 

Os hidrogéis (HG) são uma das classes de polímeros 

mais utilizados para a liberação controlada de fármacos. 

O objetivo do trabalho foi avaliar o potencial citotóxico, in 

vitro, de polímeros derivados de HGs compostos por 

Goma Guar (GG) e Goma Xantana (GX) modificados, 

sobre células de fibroblasto murino na forma de extratos 

em diferentes concentrações. Foram realizados ensaios 

de citotoxicidade utilizando os métodos do MTT e VN. 

Nos testes de VN realizados para a GX, o hidrogel H3 se 

demonstrou ser mais biocompatível e para a GG os 

hidrogéis HGA, HGB e HGC se demonstraram mais 

interessantes. Em todos os testes do Vermelho Neutro 

(VN) foi demonstrada uma viabilidade celular superior a 

70%, que segundo a normativa ISO 10993-05 2009, 

caracteriza um componente como não citotóxico. Esses 

resultados demonstram a baixa citotoxicidade desses 

polímeros e auxiliam a justificar a sua utilização para o 

desenvolvimento de sistemas para a liberação 

controlada de fármacos. 

Introdução  

Os HGs são materiais que apresentam características 

promissoras para aplicação em sistemas de liberação de 

fármacos, como a alta afinidade por água, 

responsividade a mudanças na temperatura e pH, dentre 

outras (Tenório-Neto et al., 2016).  A GG e a GX são 

polissacarídeos naturais atualmente muito utilizados na 

indústria alimentícia e farmacêutica, podendo ser 

polimerizados para a produção de diferentes HGs 

(CODAGNONE et al., 2004; KUMAR, RAO e HAN, 

2017). São polissacarídeos biocompatíveis, mas a 

utilização de componentes químicos para a sua 

modificação, pode levar a perda dessa característica. 

Considerando isso, o objetivo do trabalho foi avaliar o 

potencial citotóxico, in vitro, de polímeros derivados 

desses HGs, modificados com diferentes concentrações 

de metacrilato de glicidila e N’N’dimetilacrilamida (H3, 

H4, H5, HGA, HGB, HGC, HGD) sobre células de 

fibroblasto murino (3T3) na forma de extratos em 

diferentes concentrações. 

Material e Métodos 

Foram utilizadas células de fibroblasto murino (3T3), 

crescidas em meio RPMI suplementado com 10% de 

SFB como modelo de estudo. Os extratos dos hidrogéis 

de GG e GX foram preparados em concentrações 

decrescentes (1000g/L, 500g/L e 250g/L) e 

incubados sobre as células por de 72 h. Em seguida a 

citotoxicidade foi mensurada utilizando os métodos do 

MTT e VN. O resultado dos ensaios foi conferido por 

leitor de microplacas. Com as absorbâncias obtidas foi 

gerado um gráfico que serviu de base para o cálculo do 

CI50 fazendo o uso do programa GraphPad Prisma, 

versão 7.00 para Windows. 

Resultados e Discussão 

Tabela 1. Ensaios de citotoxicidade com VN e MTT. A - GX: H3, H4 e 

H5; B - GX: HGA, HGB, HGC e HGD.  

A MTT - Média ± SD VN - Média ± SD 

Controle 100,3 ± 1,7 a 100,5 ± 4,04 a 

H3 79,38 ± 13,72 b 98,25 ± 3,30 b 

H4 79,25 ± 8,92 b 85,25 ± 2,21 c 

H5 67,57 ± 6,85 b 81,50 ± 3,00 c 
 

B MTT - Média ± SD VN - Média ± SD 

Controle 100,3 ± 1,7 a 100,5 ± 4,04 a 

HGA  70,86 ± 4,94 b 87,00 ± 2,70 b 

HGB 61,75 ± 10,77 b 82,00 ± 5,03 b 

HGC  57,63 ± 10,57 b 82,25 ± 1,25 b 

HGD  55,13 ± 8,57 b 71,75 ± 5,73 c 

Conclusão ou Conclusões 

Para os testes realizados com o VN para a GX, o 

hidrogel H3 demonstrou maior biocompatibilidade. Já os 

hidrogéis HGA, HGB e HGD foram mais biocompatíveis, 

segundo a normativa ISO  10993-05 2009. 
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