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RESUMO 

INTRODUÇÃO: Sistemas 
bioinspiradosebiomiméticosàbasedefilmesbiopoliméricossãointeressantesparautilização 
farmacêutica em função de características com o biocompatibilidade, biodegrabilidade, 
toxicidade quase nula e adequadas propriedades fisico-químicas. A permeação tópica de 
fármacos pode serotimizada através da incorporação de substâncias facilitadoras da permeação 
cutânea. Neste sentido, os líquidos iônicos são substâncias promissoras. A insulina é um 
hormônio que tem como função manter os níveis normais de glicose no sangue. A ausência ou 
produção parcial desse hormônio gera a hiperglicemia ou Diabetes Melittus (DM), doença 
crônica com elevada prevalência. Para otratamentodaDMtipo1 é imprescindível o uso de 
insulina, a qual é administrada por aplicações subcutâneas. 
OBJETIVO: Desenvolver e avaliar um filme poliméricobase de nanocelulose de origem 
microbiana e gomaxantana para entrega tópica de insulina, tendo um liquido iônico como 
facilitador da permeação cutânea. 
MÉTODOS EXPERIMENTAIS: A nanocelulose bacteriana 
foiproduzidaporfermentaçãodabactériaGluconacetobacterhanseniiATCC®23769, incorporada 
com insulina e caracterizada por adsorção de insulina, FTIR, XRD, DSCe TGA, FESEM, resistência 
mecânica, citotoxicidade, genotoxicidade e ensaio de permeação transdérmica via célula de 
Franz. Realizou-se a síntese e caracterização dos líquidos iônicos por citotoxidade, 

genotoxicidade, FTIR, TGA e DSC, teor de água,
1
HRMN. Seguiu-se a produção e caracterização 

dos biofilmes com nanocelulose e gomaxantana, integrando insulina e geranto de colina. A 
caracterização dos filmes foi realizada pelos ensaios de resistência mecânica, TGA e DSC, XRT e 
DESEM. Por fim, avaliou-se a capacidade de permeação transdérmica da isulina pelo ensaio de 
permeação em células de Franz. 
RESULTADOSEDISCUSSÃO: As biomembranas de nanocelulose produzidas mostraram-se 
seguras para a aplicação sobre a pele, com adequadas propriedades mecânicas. Foram obtidos 
líquidos iônicos com reduzida citotoxicidade egenotoxicida de nula. O filme biopolimérico 
desenvolvido apresentou adequadas propriedades fisico-quimicas e biológicas, com efetiva 
capacidade de permeação transdérmica da insulina. 
CONCLUSÃO: Obteve-se um bifilme polimérico com excelentes propriedades mecânicas, físico-
quimicas e biológicas, com capacidade de liberação e permeação transdérmica de insulina. 
Deste modo, o produto desenvolvido apresenta potencial para a entrega de insulina através da 
pele humana por permeação transdérmica. 
Palavras chave: Diabetes Melittus; Insulina humana; Líquidos iônicos; Matrizes biopoliméricas 
;Estabilização estrutural e funcional; Permeaçãotransdérmica.8  
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]ABSTRACT 
INTRODUCTION: Bio-inspiredand biomimetricsystems base do nbiopolymer films are interesting 
forpharmaceuticaluseduetocharacteristicssuchas biocompatibility,biodegradability,almostzero 
toxicityand adequate physico-
chemicalproperties.Thetopicalpermeationofdrugscanbeoptimizedthroughthe incorporation 
ofsubstances thatfacilitate skinpermeation.Inthissense,ionic 
liquidsarepromisingsubstances.Insulin is ahormonewhose functionis to maintain normalblood 
glucose levels.Theabsence orpartialproductionofthis hormone generates 
hyperglycemiaorDiabetesMelittus (DM),achronic diseasewith highprevalence.Theuse 
ofinsulin,which isadministeredbysubcutaneous applications,is 
essentialforthetreatmentoftype1DM. 
OBJECTIVE: Todevelop and evaluate ananocelulosebasedpolymer filmofmicrobialorigin 
andxanthan gumfortopicaldeliveryofinsulin, havinganionic liquid as a facilitatorofskin 
permeation. 
EXPERIMENTAL METHODS:Bacterialnanocellulosewas produced 
byfermentationofthebacteriumGluconacetobacterhanseniiATCC®23769, incorporatedwith 
insulin and characterizedbyadsorptionofinsulin,FTIR,XRD,DSCand 
TGA,FESEM,mechanicalresistance,cytotoxicity,genotoxicityandtransdermalpermeationassayvia 
cellofFranz.The synthesisandcharacterization oftheionicliquids 
bycytotoxicity,genotoxicity,FTIR,TGAand 
DSC,watercontent,1HNMRwereperformed.Productionandcharacterization ofthe biofilmswith 
nanocelluloseandxanthan gum,integratinginsulin and cholinegerant.Thecharacterization 
ofthefilms was performedbythemechanicalstrength tests,TGAandDSC,XRT 
andDESEM.Finally,thetransdermalpermeabilityofinsulin was assessedbythepermeationassayin 
Franzcells. 
RESULTSANDDISCUSSION: Theproducednanocellulosebiomembranesprovedto besafe 
forapplication totheskin,with adequate mechanicalproperties.Ionic liquids with 
reducedcytotoxicityandzero genotoxicitywereobtained.Thedevelopedbiopolymer 
filmpresented adequatephysicochemicaland biologicalproperties,with effective 
transdermalpermeabilityoftheinsulin. CONCLUSION:Apolymericbifilmwith 
excellentmechanical,physicochemicaland biologicalpropertieswas obtained,with 
transdermalinsulin releaseandpermeability.Thus,thedevelopedproducthas 
potentialforthedeliveryofinsulin throughthehumanskin bytransdermalpermeation. 
Keywords: Diabetes Mellitus;Humaninsulin; Ionic liquids; Biopolymer matrices; Structuraland 
functionalstabilization; Transdermalpermeation. 


