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Mucoadesão é o processo pelo qual macromoléculas sintéticas e/ou naturais aderem às 

superfícies mucosas do corpo. Polímeros com essa característica podem prolongar a 

eficácia do fármaco pela extensão do tempo de permanência das formulações na área alvo. 

Dessa forma, o objetivo deste estudo foi preparar e avaliar a biocompatibilidade, 

biodegradabilidade e mucoadesão de comprimidos vaginais contendo progesterona com 

base em copolímeros de amido modificado para sincronização do estro de ovelhas. Para 

isso, copolímeros de enxerto de amido-poli (ácido acrílico) foram sintetizados e, após 

caracterização, o sistema de liberação de hormônios foi desenvolvido e sua efetividade in 

vitro e in vivo foi comparada com dois produtos comerciais. Os comprimidos foram 

aplicados, de acordo com o conteúdo, estado físico e o tempo de permanência, em 12 

ovelhas, divididas em 4 grupos de 3 animais cada, além de um grupo controle com 3 

ovelhas ovariectomizadas. A partir dos resultados obtidos, foi realizada análise estatística 

utilizando análise de variância one-way, seguida pelo teste de comparações múltiplas 

Newman-Keuls. Com base nos estudos in vitro, foi observado que o enxerto de amido-

poli (ácido acrílico) possui características de inchamento e de ionização, sendo estratégias 

mucoadesivas razoáveis para aplicação vaginal. Enquanto que, os estudos in vivo 

demonstraram que a formulação de comprimidos preparados com amido de trigo 

gelatinizado e com ligações cruzadas era mais interessante para liberação de fármacos por 

esta via. Sendo assim, diante dos resultados promissores, essa formulação de 

comprimidos pode ser uma alternativa aos produtos comerciais. 
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