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Resumo: A psoríase é uma psicodermatose crônica e multifatorial de lesões 

caracterizadas por hiperproliferação epitelial. Para o tratamento da doença, este trabalho 

sugere a utilização do  extrato de babartimão que tem ação antiproliferativa e 

antiinflamatória, incorporado em um sistema formadora de filme à base de 

POLI(ÁLCOOL VINÍLICO) e POLIVINILPIRROLIDONA, para que o princípio ativo 

permaneça por um maior período de tempo nas lesões, de forma que melhore o 

desempenho do tratamento.  
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Abstract: Psoriasis is a chronic and multifactorial psychodermatosis of lesions 

characterized by epithelial hyperproliferation. For the treatment of the disease, this work 

suggests the use of the extract of babartimão that has antiproliferative and anti-

inflammatory action, incorporated in a film-forming system based on POLY (VINYL 

ALCOHOL) and POLIVINILPIRROLIDONE, so that the active principle remains for a 

longer period of time in the lesions, so that it improves the performance of the treatment. 
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1. Introdução 

A psoríase é uma doença inflamatória crônica, de causa multifatorial, de predisposição 

genética, com período de agravamento e remissão. Seus sinais clínicos emergem da 

interação entre a base genética, fatores ambientais e psicológicos (SILVA; MÜLLER, 2007; 

COSTA, 2014; ARMSTRONG et al., 2016). O estresse é um dos fatores que influencia 

diretamente no processo inflamatório e proliferativo das células, o que confere à doença 

uma classificação de psicodermatose. 

Na psoríase, o ciclo de renovação da epiderme é mais acelerado (ciclo de 5 dias), o que 

faz com que os queratinócitos não tenham tempo para amadurecer e se diferenciar como 

na pele íntegra (ciclo de 13 dias). Nas lesões, por se tratar de células imaturas de produção 
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acelerada, é provocado intensa produção de escamas (paracetose) (SILVA et al., 2004). 

Além disso, o balanço redox é observado no sangue e na pele de pacientes com psoríase, 

indicando que estresse oxidativo também está envolvido na patogênese da doença (SILVA; 

MÜLLER, 2007; LIN; HUANG, 2016). 

2. Objetivo 

O objetivo deste trabalho foi desenvolver diferentes proporções dos polímeros (PVA e 

PVP) em sistemas formadores de filme para incorporar o babartimão e estudar as 

características de cada um, afim de se chegar em uma conclusão de qual sistema é mais 

interessante para o tratamento de lesões de psoríase. 

3. Metodologia 

O sistema desenvolvido é composto pelos polímeros (agentes formadores de filme - 

total de 7% da mistura dos políméros), por água destilada (solvente - total de 80%) e etanol 

(co-solvente adicionado para acelerar a evaporação do solvente e consequente formação 

do filme - total de 20%).   A metodologia consiste nos passos descritos abaixo: 

 

 

 

 

 

 

 

Foram preparados 3 proporções de polímeros (PVA/PVP) a partir dessa metodologia, 

tanto para o sistema puro quanto para o sistema com o extrato de babartimão. São elas: 

25% PVA/75% PVP (25/75), 50% PVA/50% PVP (50/50), 75% PVA/25% PVP (75/25). 

4. Resultados e Discussão 

A fim de caracterizar os sistemas desenvolvidos, foram realizadas as técnicas de 

Análise Termogravimétrica (TGA) e Ressonância Magnética Nuclear no Domínio do 

Tempo (TD-NMR). 

 

4.1. TGA: 

Ao avaliar o TGA (Figura 1) das misturas dos polímeros nos sistemas puros 

(termograma A), é possível observar que a variação das curvas em relação às diferentes 
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proporções dos polímeros existentes. Nestes sistemas observam-se três eventos de perda a 

primeira relaciona-se a saída de umidade residual dos filmes obtidos, a segunda se 

correlaciona a perda de PVP e a terceira a degradação do PVA. Com base na análise de 

perda de massa é possível estabelecer que o percentual de matriz incorporado nos sistemas 

se assimila ao percentual adicionado, indicando que não houve perdas durante o processo 

de mistura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1: Termogramas dos sistemas desenvolvidos: (A) Sistemas puros PVA/PVP; 

(B) Sistemas PVA/PVP 50/50 puro e com babartimão. 

 

As temperaturas Tonset por sua vez, sofrem alterações na medida que ocorrem 

mudanças na proporção PVA/PVP. Isso indica que as matrizes poliméricas em questão 

possuem um certo grau de miscibilidade. Caso não ocorresse essa mistura de matrizes, 

mesmo que em nível parcial não seriam observadas grandes alterações na estabilidade 

térmica destes componentes. 

Para a avaliação da influência do extrato de barbatimão nos sistemas formadores de 

filme, foi incorporado 20% deste nas formulações, a fim de ilustrar o comportamento 

térmico destes sistemas optou-se por exibir a curva 50/50 PVA/PVP. Neste sistema, 

observa-se o aparecimento de mais um evento de perda no termograma, confirmando a 

presença de mais um componente no sistema. Com base no percentual deste evento de 

perda pode-se determinar que o total de extrato incorporado no sistema foi de fato 20%. 

 

4.2. TD-NMR 

As análises de TD-NMR foram realizadas nas 3 proporções dos sistemas puros e dos 

sistemas com o babartimão.  Nos sistemas puros observam-se dois domínios um relativo 

B 



 

IX Encontro Técnico de Materiais e Química 

Rio de Janeiro - 22 e 23 novembro 2017 

 

 

às regiões com água residual no sistema conforme indicado também pelo TGA e um 

domínio em tempos maiores relativos a relaxação das matrizes propriamente dita. 

Comparando-se as duas matrizes observa-se um tempo de relaxação menor que 

possivelmente decorre de sua estrutura amorfa enquanto a estrutura semicristalina do PVA 

gera maiores tempos de relaxação. 

Tabela 1: Tempos de relaxação dos sistemas desenvolvidos. 

Amostra T1H (1) T1H (2) T1H (3) 

PVP 4 160  

PVA 31  393 

25:75 2 103 352 

50:50 4 81 203 

75:25 11 75 180 

25:75 Babartimão 3 72 302 

50:50 Babartimão 4 66 175 

75:25 Babartimão 8 60 152 

 

Quando há a mistura entre as matrizes observa-se o aparecimento de dois domínios, 

cada um relativo a uma matriz polimérica entretanto, a medida que se realiza as misturas 

dos polímeros os tempos de relaxação diminuem. Este resultado indica uma miscibilidade 

parcial destas matrizes, onde a existência de regiões de PVP em meio ao PVA e vice-versa 

leva a uma redução da interação intermolecular reduzindo assim o tempo de relaxação. 

Quando se adiciona o extrato de barbatimão, é observado que os tempos de relaxação dos 

dois domínios referentes aos polímeros componentes do sistema diminuem ainda mais, o 

que significa que o extrato ttem ação plastificante, além de evidenciar que ele está presente 

tanto no domínio de PVA quanto no de PVP, estando disperso homogeneamente no sistema. 
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