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Resumo: Visando a obtenção de sistemas para aplicação em tratamento de lesões por HPV foram obtidos sistemas à base 

de PVA, PVP e da blenda destas matrizes na proporção (75:25 PVA:PVP) carregados com 2,5% de óleo de Melaleuca. Os 

sistemas foram obtidos via solução em solução hidroalcoólica de água com etanol na proporção (70:30 v/v) e investigados 

pelas técnicas de DRX e RMN-DT. As analises dos sistemas evidenciam uma miscibilidade mesmo que parcial entre as 

matrizes e indica a ação plastificante do óleo de Melaleuca nos sistemas propostos. Ao adicionar-se o óleo nas matrizes 

obtidas há uma redução da cristalinidade dos sistemas. 
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Abstract: To obtain systems for application in the treatment of HPV lesions, PVA, PVP and blends systems of these 

matrices were obtained in the ratio (75:25 PVA: PVP) loaded with 2.5% Melaleuca oil. The systems were obtained by 

hydroalcoholic solution of water with ethanol in the proportion (70:30 v / v) and investigated by XRD and DT NMR 

techniques. The analyzes of the systems show an even partial miscibility between the matrices and indicates a plasticizing 

action of the Melaleuca oil in the proposed systems. By adding the oil in the obtained matrices there is a reduction of the 

crystallinity of the systems. 

 
Keywords: Tea Tree oil, Poly(vinyl alcohol), Poly(vinyl pirrolidone), HPV 

 

1. Introdução 

 

O Papilomavírus Humano (HPV) é uma patologia sexualmente transmissível que se destaca 

pelo elevado número de casos e diferenciadas manifestações clínicas mais conhecidas como lesões 

verrucosas oriundas da hiperproliferação tecidual local. Atualmente, o tratamento pauta-se, em maior 

escala, na aplicação de intervenções cirúrgicas para remoção destas lesões e/ou na aplicação de 

pomadas ou soluções que visam remover este crescimento epitelial por abrasão química das mesmas 

[1].  
Visando melhorar o tratamento dessas lesões há a busca por novos medicamentos que hajam 

direto na base epitelial impedindo a hiperproliferação tecidual visando assim interromper o crescimento 

a partir da base destas manifestações epiteliais, evitando assim, a necessidade de aplicar-se ácidos e/ou 

realizar a excisão cirúrgica [2]. Neste contexto, alguns extratos naturais vêm ganhando espaço nas 

pesquisas contra o HPV como o Babartimão e o Óleo de Melaleuca. Ambos os compostos apresentam 

inúmeras propriedades vantajosas ao serem aplicados no corpo humano mas em relação ao HPV se 

destaca o seu potencial anti-hiperproliferativo [3,4].  
Embora, estes compostos apresentem-se promissores para aplicação nas lesões de HPV a alta 

labilidade da estrutura destes óleos pode levar a baixa efetividade devido ao curto período de tempo de 
ação destes compostos quando os mesmos são aplicados de forma direta sobre a mucosa ou epitélio de 

revestimento corporal externo. Assim, o uso de matrizes poliméricas que levem a formação de filmes 
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sobre esses epitélios pode garantir a proteção destes compostos e liberação dos mesmos por um período 
mais prolongado sobre as lesões.  

A polivinilpirrolidona (PVP) é uma matriz polimérica largamente aplicada na indústria 
farmacêutica como excipiente de sistemas de fármacos em solução ou em sistemas comprimidos. Esta 

matriz destaca-se na aplicação corpórea devido ao seu caráter não tóxico e à ausência de relatos de 

respostas de hipersensibilidade tipo I do hospedeiro [6]. O Poli(álcool vinílico) – PVA, por sua vez, é 
um polímero hidrofílico, biodegradável, atóxico e biocompatível [7]. 
 

Com base no exposto, o objetivo principal deste trabalho foi avaliar a dispersão e influência do 
óleo de Melaleuca nas matrizes de PVP e PVA no seu estado puro e em blenda de ambas as matrizes 

visando a obtenção de soluções com capacidade de formação de filme para posterior aplicação em 
lesões de HPV. 
 

 

2 .Experimental 
 

Para o presente estudo, foram preparados sistemas contendo PVP e PVA em solução 

hidroalcoólica na proporção 75:25 v/v de água/etanol. Na utilização desta solução de solventes mistos 

foi obter um meio que pudesse ser aplicado sobre a mucosa e/ou pele e após a evaporação de solvente a 

formação filmes poliméricos sobre a superfície destes tecidos. Os sistemas obtidos, compreenderam 

PVA puro, PVP puro e uma mistura dessas matrizes (75:25 PVA:PVP). Em todos os sistemas obtidos 

avaliou-se a concentração de 2,5% de óleo que se encontra dentro da faixa de aplicação terapêutica 

para o HPV. 

Seguindo a metodologia o PVA foi solubilizado em água destilada e deionizada em agitação 

magnética sob aquecimento de 60 
o
C por 4 horas. A matriz de PVP, por sua vez, foi solubilizada no 

etanol em agitação magnética em temperatura ambiente por 2 horas. Após a solubilização de ambas as 

fases, a solução de PVP ou o etanol puro (no caso do sistema contendo apenas PVA) foi gotejado sobre 

a fase de PVA.  

Os sistemas obtidos foram vertidos em placa de Petri e secos em estufa à 60 
o
C por 48 horas a 

fim de se obter filmes dos sistemas obtidos. Após a obtenção destes os mesmos foram caraterizados 
pelas técnicas de difração de raios X (DRX) e de ressonância magnética nuclear no domínio do tempo 
(RMN-DT) seguindo os parâmetros descritos a seguir: 

 

• DRX - Foram obtidos difratogramas por meio do difratômetro ULTIMA IV, Rigaku, com 
emissão de radiação CuKα (λ=1,5418 Ǻ), em 40 kV, 30 mA, 0,05°/s e o intervalo de análise 
compreendeu de 2θ= 2° a 40°.  

• A frequência de observação do núcleo de 1H foi de 23 MHz e a faixa de intervalo do tempo de 
espera entre os pulsos foi de p180x - Ĳ - p90x e variou de 0,01 – 10.000 ms com intervalo de 
reciclo de 3 s. 

 
3. Resultados e discussão 

 

Observando os difratogramas dos sistemas sem óleo de Melaleuca (Fig 1) observamos um perfil 
distinto para a matriz de PVP e a matriz de PVA. A PVP apresenta-se como um polímero amorfo se 
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caracterizando pelo perfil de halo exibido no DRX, o PVA por sua vez, já apresenta um caráter semi-
cristalino exibindo dois picos característicos de seu arranjo cristalino.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

igura 1 -DRX dos sistemas sem óleo de Melaleuca 

 

Quanto ao sistema misto de PVA/PVP, observamos um perfil que lembra as características de 

ambas as matrizes. Neste sistemas são observados os picos característicos do PVA, indicando que 

mesmo na blenda formada mantem sua capacidade de cristalização. Todavia, observa-se que na 

presença da PVP há uma redução da intensidade destes picos indicando uma menor cristalização do 

PVA bem como um deslocamento destes picos para menores ângulos de difração. Esse fato pode se 

relacionar com a presença de segmentos de cadeia de PVP por entre a matriz de PVA levando a maior 

distância entre seus planos cristalinos bem como gerando uma maior dificuldade de cristalização desse 

material.  
A análise dos sistemas contendo o óleo de melaleuca foi realizada a fim de avaliar a influência 

deste na organização estrutural das matrizes avaliadas (Fig 2)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2-DRX dos sistemas com óleo de Melaleuca 

A análise dos sistemas contendo o óleo de Melaleuca demonstram uma menor organização, 

indicando a atuação deste óleo como plastificante destes sistemas de forma a reduzir as interações 
intermoleculares entre as cadeias poliméricas e consequentemente sua cristalização. A fim, de avaliar 

essa hipótese, os sistemas foram avaliados pela técnica de RMN no domínio do tempo a fim de 

determinar o efeito do óleo sobre a rigidez molecular destes sistemas (Tabela 1). 
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Amostra T1H (1) T1H (2) 

PVP 4 160 

PVA 31 393 

PVA:PVP 1 197 

PVP 2,5% Melaleuca 10 129 

PVA 2,5% Melaleuca 10 345 

PVA:PVP 2,5%Melaleuca 1 135  
 

Os resultados de RMN corroboram os achados por DRX, ambos os sistemas exibem dois 

tempos de relaxação um tempo mais baixo relativo a regiões dos polímeros plastificadas pela existência 

de umidade residual nos filmes obtidos. O maior tempo de relaxação por outro lado, indicam a rigidez 

molecular da matriz polimérica propriamente dita, neste contexto a PVP apresenta uma maior 

mobilidade molecular enquanto o PVA apresenta uma rigidez mais elevada, possivelmente em virtude 

de sua natureza semicristalina.  
Ao misturar a PVP (25%) na matriz de PVA (75%) observamos uma queda significativa do 

tempo de relaxação do PVA e existência de apenas um domínio de T1 o que pode indicar uma 
miscibilidade ainda que parcial de ambas as matrizes. Ao se adicionar o óleo de Melaleuca no sistema 

há uma redução significativa dos tempos de relaxação de todos os sistemas, confirmando a atuação 
deste óleo como plastificante dos sistemas e confirmando sua dispersão no sistema. 

4 - Conclusões 

 As análises dos sistemas evidenciam uma miscibilidade mesmo que parcial entre as matrizes e 

indica a ação plastificante do óleo de Melaleuca nos sistemas propostos. Ao adicionar-se o óleo nas 
matrizes obtidas há uma redução da cristalinidade dos sistemas 
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