
 
 

 1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO 1 

INTRODUÇÃO 
 

 





INTRODUÇÃO GERAL 
 

 3 

 

 

1.1   INTRODUÇÃO GERAL 

 

 

 

 

 

 

 

O desenvolvimento de novos materiais é uma área que permanece com grande 

actualidade, particularmente no que diz respeito ao desenvolvimento de materiais “amigos 

do ambiente” destinados a aplicações ambientais, farmacêuticas e biomédicas. Neste 

domínio, os sistemas para a libertação controlada de compostos, sejam eles fármacos, 

pesticidas, cosméticos, ou outros, assumem papel de destaque. No caso particular da 

libertação de fármacos, o conceito de libertação controlada surgiu da necessidade da gestão 

efectiva das doenças e do conforto do paciente. 

 
A maioria dos fármacos pode ser administrada através de diferentes vias, definidas de 

uma forma geral como local ou sistémica. 

Nas formas de administração sistémica convencionais (nebulização "spray", injecção, 

comprimidos), os fármacos entram na corrente sanguínea acabando por ser distribuídos por 

todo o paciente através do sistema circulatório. No entanto, dado que a concentração do 

fármaco na corrente sanguínea começa por apresentar um aumento, atingir um pico máximo 

e finalmente diminuir, esta abordagem pode resultar não só numa resistência microbiológica 

como também revelar-se problemática ao nível da manutenção da concentração terapêutica 

(é que cada fármaco possui uma faixa de acção terapêutica acima da qual é tóxico e abaixo 

da qual é ineficaz) [1]. Assim, um dos objectivos dos sistemas de libertação local controlada 

é manter a concentração do fármaco entre estes dois níveis por um tempo prolongado, 

utilizando-se uma única dosagem. Para além disso, os sistemas de libertação local de 

fármacos proporcionam não só a limitação dos efeitos adversos da administração sistémica, 

como também toda uma série de vantagens acrescidas relativamente aos ditos métodos 

tradicionais de administração de princípios activos. Estas incluem uma maior eficácia (visto 

o fármaco ser aplicado numa zona particular do corpo), uma diminuição significativa da 
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toxicidade devida à absorção optimizada do fármaco, diminuição da necessidade de 

cuidados de seguimento e maior conforto para o paciente dada a necessidade de 

administração de um menor número de doses com consequente aumento do espaçamento 

entre elas [1, 2]. 

 
Na literatura, existem vários métodos publicados referentes ao desenvolvimento de 

sistemas de libertação de fármacos sob as mais diversas formas. Por constituir um aspecto 

importante e ajudar na compreensão do enquadramento do trabalho realizado, far-se-à uma 

breve revisão de alguns dos métodos mais frequentemente descritos na literatura. 

Por exemplo, Risbud et al [2] desenvolveram um hidrogel sensível ao pH para optimizar 

a libertação de amoxicilina em ambiente gástrico. O método utilizado por estes autores 

consistiu em reticular quitosano, poli(vinil pirrolidona) (PVP) e amoxicilina com 

glutaraldeído de modo a formar uma rede polimérica semi-interpenetrante com fármaco 

incluído. A sua preparação envolveu a evaporação do solvente por secagem ao ar e por 

congelação rápida (a -80ºC) seguida de liofilização. Os resultados mostraram que os 

hidrogeis secos por congelação são um potencial candidato para libertação de antibiótico em 

meio acídico. 

Outros autores, como Sivakumar e Rao [3], obtiveram microsferas compósitas a partir 

de grânulos de cerâmica bioactiva [hidroxiapatite de coralina (CHA) – Ca10(PO4)6(OH)2)], 

em conjunto com um polímero biodegradável (gelatina), e gentamicina como fármaco de 

estudo. No entanto, neste caso, as microsferas foram preparadas pela técnica de 

polimerização por suspensão iniciada por agente redox (onde ambos os reagentes foram 

adicionados em pó a solvente adequado), e o fármaco incorporado por absorção após a 

obtenção das microsferas. Segundo os autores, as microsferas compósitas assim preparadas 

podem ser consideradas sistemas efectivos de libertação de fármacos para aplicação dental e 

óssea. 

Já Nascimento et al [4] e Hu et al [5] utilizaram quitosano e poli(ácido acrílico) para a 

obtenção de microsferas e nanopartículas, respectivamente. Enquanto que as primeiras 

foram preparadas pelo método de separação de fases e reticuladas com glutaraldeído, as 

segundas foram obtidas por polimerização em solução. Mais uma vez os resultados 

publicados mostram que este sistema polimérico, dependente do pH, é apropriado para 

funcionar com sistema de libertação controlada de fármacos. 

O desenvolvimento de microesferas para aplicação ocular também tem sido reportado 

nomeadamente por Guiunchedi e colaboradores [6], que obtiveram microsferas de peptina 
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pela técnica de pulverização seguida de secagem (spray-drying technique), para libertação 

de um fármaco anti-viral (piroxicam). Nesse estudo, os resultados in vitro e in vivo em 

coelhos albinos revelaram-se bastante promissores. 

Outro estudo, reportado por Anders e Merkle [7], apresenta o desenvolvimento e 

avaliação de adesivos bucais biodegradáveis para libertação de fármacos. Neste caso foi 

utilizado um método de sobreposição de camadas de diferentes polímeros, hidroxietil 

celulose, hidroxipropil celulose, PVP, poli(álcool vinílico) e agarose, esta última apenas 

para melhorar as propriedades de adesão. Relativamente ao funcionamento do adesivo assim 

obtido, como sistema de libertação de fármacos, o estudo destes autores revelou que a taxa 

de libertação é controlada pela cinética de dissolução da matriz polimérica. 

Por fim nesta enumeração de diferentes métodos de obtenção de matrizes poliméricas 

como sistemas de libertação controlada de fármacos, há ainda a mencionar o trabalho de 

Rosiak e colaboradores [8, 9]. Estes autores desenvolveram sistemas de hidrogeis 

preparados por irradiação gamma, para a libertação local em aplicações vaginais (libertação 

de prostaglandinas para indução de trabalho de parto) e uterinas (libertação de um agente 

anticancerígeno - acetato de medroxiprogesterona, para tratamento do carcinoma do 

endométrio), com resultados in vivo muito promissores. 

Resumindo, apesar da diversidade dos sistemas poliméricos para libertação de fármacos 

(quer sejam hidrogeis, microesferas, nanopartículas, adesivos, etc), e das suas mais distintas 

aplicações (oftalmológicas, periodontal e bucal, gástricas, vaginais, ósseas), apenas tem sido 

considerada a sua aplicabilidade de forma isolada. 

 
No caso particular dos substitutos de pele e protectores de ferimentos (wound dressings), 

a possibilidade de rápida regeneração e cicatrização dos tecidos aliada à administração local 

de fármaco, seria uma importante mais valia. Contudo, encontrar uma material que preencha 

os requisitos necessários para o desempenho de ambas as funções não é fácil. 

 
Na área da regeneração de tecidos, polissacarídeos como o quitosano e seus derivados 

têm sido considerados particularmente vantajosos pois, para além de serem biocompatíveis 

e de não induzirem reacções inflamatórias, eles próprios participam activamente no 

processo de cicatrização, tal como demonstrado pelos estudos de vários autores [10-12]. 

Como as características físico-químicas destes materiais permitem a formação de gel ou 

filmes com alguma facilidade, a expectativa é que a partir do quitosano se possa obter um 

material facilmente moldável a qualquer parte do corpo, que apresente uma boa capacidade 
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de absorção da secreção do ferimento, permeabilidade ao oxigénio e alto poder anti-séptico 

e de cicatrização. Complementarmente, se este material de características tão interessantes 

em termos regenerativos puder também ser “desenhado” de forma a poder comportar-se 

simultaneamente como matriz imobilizadora em sistema de libertação de fármacos, isso 

constituirá sem dúvida uma mais valia adicional. No entanto, os primeiros estudos tendo em 

vista este duplo objectivo começam apenas a aparecer neste momento [13]. 

 
Perante esta perspectiva, o trabalho apresentado nesta dissertação teve como objectivo a 

preparação e caracterização de sistemas de libertação de fármacos em polímeros de base 

quitosano, sob a forma de filmes biocompatíveis e microbiologicamente seguros, que 

pudessem funcionar simultaneamente como pele artificial e como matriz imobilizadora. 

Contudo, para adequar o polímero à aplicação pretendida, são necessárias modificações 

químicas na estrutura do quitosano, sem deixar de esquecer que a aplicação deste tipo de 

material, tal como qualquer dispositivo médico-cirúrgico, exige a obediência a critérios de 

esterilidade bem definidos e regulamentados [14-16]. (Por este motivo optou-se pelo termo 

“microbiologicamente seguro” em detrimento de “esterilizado”, pois este último implica a 

realização de toda uma série de testes microbiológicos por forma a que se possa garantir a 

esterilidade de um material/dispositivo, procedimento que não se enquadra nos objectivos 

do trabalho realizado.) 

 
Um dos agentes de esterilização mais frequentemente utilizado neste tipo de produto é a 

radiação ionizante, ou mais particularmente, a radiação gama (γ). 

Comparativamente com outros processos de esterilização tais como calor húmido ou 

óxido de etileno (actualmente em desuso devido ao período de quarentena necessário), a 

radioesterilização apresenta inúmeras vantagens não só em termos de simplicidade e 

eficiência do processo, como também devido ao facto de não apresentar toxicidade ou 

induzir actividade no produto irradiado. Deste modo, na tentativa de modificar e esterilizar 

numa única etapa experimental por forma a se obter um sistema de libertação de fármaco 

“pronto a usar”, a maioria das modificações efectuadas no decorrer do estudo apresentado 

nesta dissertação, foram efetuadas com recurso à radiação γ, no caso particular proveniente 

de uma fonte de Cobalto 60 (60Co), constituindo esta utilização da radiação gama um dos 

aspectos inovadores do trabalho desenvolvido. 
 
Embora na literatura seja possível encontrar diversos estudos com vista a aplicações 

biomédicas de quitosano (quer sejam ortopédicas (matrizes porosas de polímero e mineral 
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para uso como “cimento ósseo” [17]), na área da engenharia de tecidos (membranas capazes 

de exercer forte influência na anexação e proliferação de células nervosas [18]), ou como já 

anteriormente mencionado como sistemas de libertação de fármacos [2, 4, 5] ou na área da 

regeneração de tecidos [10-12]), é de salientar que estes incidem fundamentalmente sobre 

modificações conseguidas por via química e foto-sensível (UV). É que, tal como outros 

polissacarídeos, o quitosano tende a sofrer degradação quando exposto a radiação ionizante 

(assunto que será mais explorado na secção 2.2-3.4 aquando da discussão de resultados), o 

que leva a que muitos investigadores optem por não utilizar este tipo de radiação como 

“ferramenta de modificação” de polissacarídeos. 

 

Nas secções seguintes serão apresentadas mais detalhadamente algumas das 

características mais relevantes tanto dos materiais como das técnicas de modificação 

utilizadas no decurso do trabalho realizado. 

 

 

1.1-1 Polímero base: Quitosano 

 
O  quitosano,  biopolímero  constituído  por  unidades  de  β-1,4-N-acetil-D-glucosamina  

e  β-1,4-glucosamina, é um polissacarídeo de origem natural, obtido por desacetilação 

alcalina da quitina: 

 

 

 

Figura 1.1: Estrutura parcial dos polissacarídeos quitina e quitosano, com destaque para a 

unidade desacetilada do quitosano, responsável por grande parte das propriedades deste 

polímero. 

 

Por sua vez, a quitina é o principal componente do exoesqueleto de crustáceos e insectos, 

sendo o biopolímero mais abundante na natureza depois da celulose [19]. Refira-se inclusivé 

que, uma das curiosidades relativa a estes polissacarídeos, é que os primeiros trabalhos de 

investigação em quitina e quitosano surgiram da necessidade de dar alguma aplicação à 
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enorme quantidade de desperdícios da indústria de transformação de marisco, e que ainda 

hoje se mantém como principal origem do quitosano. 

Devido a uma invulgar combinação de propriedades químicas e biológicas tais como um 

grupo amina reactivo, não toxicidade, biocompatibilidade, biodegradabilidade, efeito 

hemostático, actividade anti-microbiológica contra fungos e bactérias, aceleração de 

regeneração de tecidos, etc, aplicações biomédicas e ambientais têm sido reportadas [2, 10, 

19-23]. Por consequinte, na Tabela 1.1 é possível encontrar enumeradas, mas de uma forma 

resumida, algumas das aplicações mais frequentes da quitina e seus derivados. 

 
Tabela 1.1: Exemplos de aplicações de quitina, quitosano e seus derivados (adaptado de [19]). 

Área Aplicação 

Agricultura Insecticida 

 Fertilizante 

Indústria alimentar Conservantes 

 Aditivo alimentar p/ controlo de peso e redução de colesterol 

Tratamento de águas Floculante/Coagulante 

 Remoção de iões metálicos 

Biotecnologia Separação de proteínas 

 Imobilização de enzimas 

 Imobilização de células 

Medicina Suturas cirúrgicas 

 Lentes de contacto 

 Pele e vasos sanguíneos artificiais 

 Sistemas de libertação controlada de fármacos 

 

Resumindo, o quitosano e a quitina são biopolímeros que podem ser extraídos dos 

exoesqueletos dos crustáceos e que, devido às suas propriedades de biocompatibilidade e 

biodegradação naturais (entre outras), têm vindo a ser utilisados em várias indústrias e em 

medicina. 

No entanto, a fraca solubilidade do quitosano em solventes orgânicos e em água (só é 

solúvel em soluções orgânicas para valores de pH<5 por protonação dos grupos amina), 

pode originar dificuldades técnicas no seu manuseamento e limitar a sua aplicação. 

Adicionalmente, este polissacarídeo apresenta também fracas propriedades mecânicas 
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(quando sujeitos a forças de tensão os filmes tendem a ser pouco elásticos e muito 

quebradiços), o que torna difícil o seu processamento e utilização sob a forma de filme se 

não sofrer alterações estruturais. Deste modo, para ultrapassar este problema e adequar o 

polímero à aplicação pretendida, são necessárias modificações na estrutura do quitosano. 

Entre as possíveis modificações, a modificação química e a copolimerização de enxerto 

destacam-se como os métodos mais comummente utilizados. 

 

 

1.1-2 Modificação química 

 
As modificações químicas do quitosano em particular, são conduzidas de modo a alterar 

algumas das suas propriedades mas tentando preservar o mais possível a sua estrutura 

original, por forma a salvaguardar a sua reconhecida actividade biológica. Entre as 

modificações químicas mais usuais encontram-se a derivatização e a reticulação. 

 
 

1.1-2.1 Derivatização 

 
A derivatização de polímeros é uma modificação não degradativa que visa possibilitar a 

introdução de novas funcionalidades no polímero base através da modificação química dos 

grupos hidroxilo das unidades poliméricas [24]. Deste modo, em consequência de uma 

definição tão abrangente, é possível encontrar na literatura diversos processos de derivatizar 

os mais variados tipos de polímeros. Um dos mais comuns e o que foi realizado no âmbito 

trabalho que aqui se apresenta, consiste na derivatização do polímero base, quitosano, por 

reacção com o anidrido maleico por forma a possibilitar a introdução de funcionalidades 

como a ligação dupla e o grupo carboxílico: 

 

 

 

 

 

 

Figura 1.2: Esquema representativo da derivatização do quitosano com anidrido maleico. 
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1.1-2.2 Reticulação 

 
Relativamente à reticulação, esta consiste na ligação das cadeias de um ou mais 

polímeros através de ligações covalentes ou iónicas, formando uma rede: 

 
 

    
PROCESSO DE

RETICULAÇÃO  
 

 

Figura 1.3: Representação esquemática genérica do processo de formação de uma rede 

reticulada, onde                  e                   representam cadeias poliméricas. 

 

Apesar de existirem vários processos de reticulação, estes podem ser divididos em duas 

categorias principais: reticulação durante o processo de polimerização ou reticulação numa 

etapa separada após formação do polímero. Em ambos os casos a reticulação pode contudo 

ser conseguida através da adição de um agente reticulante (molécula de muito menor peso 

molecular que as cadeias poliméricas envolvidas e que deverá possuir pelo menos dois 

grupos funcionais reactivos de modo a permitir a formação de “pontes” entre as cadeias 

poliméricas), ou através da interacção directa entre cadeias políméricas sem adição de 

reticulantes [25]. Na prática, a adição, ou não, de um agente reticulante poderá significar um 

maior, ou menor, espaçamento entre as cadeias poliméricas. 

 

Uma das várias possibilidades de reticulação com agente reticulante pode ser conseguida 

através da reacção de grupos hidroxilo ou amina do polímero base com grupos isocianato. 

No caso do quitosano a reacção pode ser sistematizada de acordo com o apresentado na 

Figura 1.4. 
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Figura 1.4: Sistematização da reacção de reticulação de quitosano com diisocianato (adaptado 

de [26]). 

 

 

 

1.1-3 Copolimerização de enxerto 

 
A técnica de copolimerização de enxerto permite, por enxertia de cadeias apropriadas 

numa base polimérica, modificar as propriedades físicas e químicas da mesma, 

possibilitando assim uma boa adequação do material ao fim que se pretende. 

Embora a copolimerização de enxerto possa ser conseguida através de diferentes 

métodos, e.g. por reacção de condensação, a via geralmente seguida para a síntese de 

copolímeros de enxerto requer a criação de centros activos na cadeia principal do polímero 

original e a adição de outro polímero ou monómeros, os quais se podem propagar formando 

cadeias laterais enxertadas. Desta forma, obtém-se uma cadeia polimérica base (“suporte 

polimérico”) com cadeias laterais de diferente composição química covalentemente ligadas 

[27]. 
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Para efectuar o enxerto de cadeias poliméricas torna-se necessário criar pontos reactivos 

(radicalares ou iónicos ) na base polimérica, susceptíveis de iniciar a polimerização do 

monómero que se pretende enxertar sobre o suporte base, resultando uma cadeia ramificada 

[27]: 

 

AA
   ACTIVAÇÃO

PRO C ESSO  DE

      . AA
 

 

 +     nB. AA
 

 

 

 

B

AA

 
Figura 1.5: Representação esquemática da reacção de copolimerização de enxerto por via 

radicalar. 

 

A activação da base polimérica pode realizar-se por métodos químicos ditos tradicionais 

(recorrendo ao uso de substâncias que produzem radicais por acção do calor ou de reacção 

de oxidação-redução), ou por métodos alternativos, nomeadamente por exposição a radiação 

ionizante [28-31]. 

 
Em relação ao trabalho desenvolvido, numa primeira fase (em meio heterogéneo), 

optou-se por recorrer aos vários métodos disponíveis, i.e., copolimerização induzida por 

iniciador químico redox (Ce4+), foto-induzida por luz UV e induzida por radiação γ, por 

forma a se poder fazer uma comparação efectiva dos vários métodos quando aplicados ao 

sistema em estudo, uma vez que a totalidade dos métodos mencionados, são métodos de 

polimerização radicalar (e por isso dependentes das “tradicionais” etapas de iniciação, 

propagação e terminação) [23, 30, 32]. 

No caso particular do quitosano, é importante ainda referir que a molécula possui dois 

tipos de grupos reactivos onde pode haver formação de radicais, e onde a partir dos quais 

pode ocorrer o enxerto: o grupo amina nas unidades desacetiladas (em C2), e os grupos 

hidroxilo (em C3 e C6) quer nas unidades acetiladas quer nas desacetiladas [23]. 

 
Ainda em relação aos métodos de copolimerização utilizados, aquele onde se recorreu à 

radiação γ como fonte de iniciação do processo, foi o que se mostrou mais promissor. Por 

consequinte, à excepção dos materiais obtidos na fase inicial de comparação entre métodos, 

onde os três foram utilizados, todas as restantes amostras copoliméricas foram obtidas 

através da irradiação γ. Assim sendo justifica-se algumas considerações mais detalhadas 
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sobre a utilização da radiação ionizante (γ) proveniente de uma fonte de 60Co, como via de 

síntese de copolímeros. 

 
 

1.1-3.1 Copolimerização de enxerto induzida por radiação γ 

 
Tal como já referido anteriormente, a utilização de radiação γ como fonte de iniciação 

do processo de copolimerização de enxerto dá origem à formação de iões e radicais livres 

devido à interacção da radiação com o substrato. 

Trata-se de um processo que é independente da temperatura e da estrutura molecular do 

polímero podendo assim conseguir-se uma activação uniforme de todo o sistema. Esta 

uniformidade de activação está directamente relacionada com características intrínsecas da 

própria radiação γ. 

 

A radiação γ é um dos vários tipos de radiação ionizante, caracterizada pela sua 

capacidade de excitar e ionizar os átomos dos materiais com que interactuam. Dado que a 

energia necessária para remover um electrão de valência do respectivo átomo é da ordem de 

grandeza das poucas dezenas de electrão-volt (4-25 eV), as radiações devem ter uma energia 

mais elevada que aqueles valores para serem consideradas ionizantes. A radiação γ 

resultante do decaímento do 60Co apresenta dois valores de energia 1,17 e 1,33 MeV, e um 

elevado poder de penetração, permitindo uma ionização uniforme ao longo do material a ela 

exposto. A radiação γ não é assim mais do que energia, ou mais especificamente, radiação 

electromagnética muito penetrante de alta energia, gerada em transições de níveis nucleares 

mais energéticos para níveis menos energéticos, que ocorrem num radioisótopo (no presente 

caso Cobalto 60). 

 
No processo de interacção com a matéria, a radiação ionizante passa através da matéria e 

cede-lhe energia levando à produção de excitações e ionizações de forma aleatória, da qual 

resulta a formação de electrões livres, iões positivos e moléculas excitadas. As reacções 

destes produtos primários levam então à formação de uma segunda geração de partículas 

intermediárias activas, contendo moléculas excitadas, iões positivos e negativos, e radicais 

livres [33]. 

Se se considerar um meio contendo moléculas do tipo AB, as reacções mencionadas 

anteriormente podem ser esquematizadas de acordo com as equações seguintes: 
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    γ 
AB  �→  AB+  +  e    (1) 

    γ 
AB  �→  AB*     (2) 

    
AB+  +  e  →  AB*     (3) 

   
AB  +  e  →  AB-     (4) 

   
AB*, **  +  e  →  A•  +  B•    (5) 

   
AB**  +  e  →  AB+  +  e    (6) 

       γ 
onde   �→   designa a interacção da radiação com a molécula da substância, e os 

expoentes  •, * e **, os radicais livres e os estados electrónicos excitados e super excitados, 

respectivamente. Em relação às concentrações dos iões e radicais que são produto das 

reacções (1) a (6), as mesmas estão dependentes da intensidade destes processos 

competitivos. É que, como as espécies excitadas somente retêm a sua energia durante um 

período de cerca de 10-8 segundos, as mesmas não persistem depois da irradiação, embora 

os seus efeitos possam continuar a acontecer mesmos após algumas horas da irradiação 

devido à formação de radicais livres e da sua participação em reacções em cadeia. 
 

À globalidade das transformações químicas que ocorrem quando um substrato absorve 

radiação ionizante denomina-se de radiólise, sendo os produtos resultantes designados por 

produtos radiolíticos. 

Relativamente à energia média que é impactada pela radiação ionizante numa 

quantidade incremental de matéria, é definida como dose absorvida (D ou Dabs). 

A unidade de dose absorvida é o Joule por quilograma (J/kg) e é expressa em grays (Gy) 

ou múltiplos (anteriormente era mais comum a utilização do rad para esta unidade, sendo 

que: 1 Gy = 100 rad). 

Outro parâmetro importante é a taxa de dose, ou débito de dose (
•

D ou DD) que se define 

como a dose absorvida por unidade de tempo, a qual se expressa em Gy⋅h-1. 

 

Voltando à activação uniforme conseguida por exposição do sistema copolimérico à 

radiação, esta não conduzirá apenas à formação de uma cadeia polimérica base com cadeias 

monoméricas lateralmente enxertadas. Paralelamente ocorre sempre uma reacção 
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secundária, que se pretende mínima, e que leva a que entidades monoméricas se liguem 

entre si: a homopolimerização. 

Torna-se assim necessário tomar algumas precauções de forma a conseguir melhorar o 

rendimento da reacção de copolimerização de enxerto e a reduzir a extensão da reacção 

secundária, o que passa não só pela escolha do sistema reaccional (polímeros e monómeros 

reagentes, e solvente), como também pelo método de irradiação mais apropriado. 

 
Um dos métodos de irradiação que se tem mostrado mais versátil e com boa eficiência 

na copolimerização de enxerto induzida por radiação gama, e que foi utilizado no decurso 

do trabalho desenvolvido, é o método mútuo ou simultâneo. 

Neste método, o suporte polimérico é irradiado na presença do monómero que pode 

estar presente sob a forma de vapor, líquido ou em solução. A irradiação, que pode decorrer 

na presença de ar ou sob vácuo, origina a formação de radicais livres no polímero e no 

monómero, de que resulta a copolimerização de enxerto e também a já referida 

homopolimerização. O processo pode ser traduzido pelas seguintes equações [34]: 

  γ 
PA  �→  PA

•  +  R•  (8) 

   γ 
 MB  �→  MB

•  +  R1
•  (9)         onde:  PA

• - radical polimérico (macro radical) 

       R• - radical do tipo H •, CH3
•, etc 

       MB
• - radical monomérico 

       R1
• - radical fragmento 

 
O radical R• pode capturar um átomo de hidrogénio ao polímero PA e originar um centro 

activo disponível para enxerto e um fragmento volátil (como por exemplo o hidrogénio): 

R•  +  PA  →  PA
•  +  RH (10) 

 PA
•  +  MB  →  PA - PB

•  (11)  (radical copolimérico) 

             PA - PB (12)  (copolímero de enxerto) 

 
Alternativamente, R• pode iniciar a polimerização do monómero MB dando origem ao 

homopolímero PB, 

 MB  +  R•  →  PB - PB
• (13)  (radical homopolimérico) 

                      ↓ 
                    PB - PB  (14)  (homopolímero) 
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A grande vantagem do método mútuo de irradiação para a preparação de copolímeros, 

advém da possibilidade de os radicais da cadeia polimérica principal poderem reagir tão 

rapidamente quanto possível quando são produzidos. Além disso, os monómeros que 

rodeiam o polímero base funcionam como protector do mesmo, reduzindo a degradação 

e/ou reticulação provocada pela radiação. 

A principal desvantagem deste método tem sido, até agora, a formação de grande 

quantidade de homopolímero, o que pode causar problemas na subsequente caracterização 

da composição do copolímero de enxerto. O aprisionamento de moléculas de homopolímero 

na malha do copolímero pode induzir erros de avaliação do rendimento de enxerto 

efectivamente obtido, e do tratamento de superfície conseguido. Torna-se assim necessário 

proceder à remoção do homopolímero, geralmente feita por extracção exaustiva com um 

solvente apropriado. Estudos demonstram contudo que é possível melhorar o método se as 

amostras forem irradiadas sob vácuo ou sujeitas a desarejamento prévio. É que a presença 

de oxigénio no sistema pode dar origem à competição dos radicais monoméricos com o 

oxigénio, relativamente ao acesso aos centros activos criados na cadeia polimérica base, e à 

formação de peróxidos. 

 

Pode-se assim dizer que as doses de radiação gama absorvidas pelo sistema reagente 

conduzem a alterações na estrutura molecular do polímero base e do monómero a enxertar, 

sendo determinantes na arquitectura final do copolímero. Estas alterações dependem de 

diversos factores verificando-se que monómero, sua concentração no meio reaccional, 

débito de dose e dose total de radiação absorvida, são factores determinantes. A avaliação 

da influência destes factores nas características fisico-químicas das amostras obtidas, será 

apresentada nas secções apropriadas desta dissertação (2.2-2 e 2.2-3). É contudo ainda 

relevante para a compreensão do estudo efectuado, indicar o porquê da escolha dos 

monómeros utilizados. 

 
 

1.1-3.2 Monómeros utilizados 

 
Apesar da maioria das propriedades associadas ao quitosano fazerem deste biopolímero 

um material com enorme potencialidade para aplicação na área biomédica, o quitosano 

apresenta propriedades mecânicas que dificultam o seu processamento como filmes 

(material pouco elástico com fraca resistência a forças de tensão). De acordo com o referido 
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anteriormente, por recurso à técnica de copolimerização de enxerto é possível modificar 

algumas das propriedades fisico-químicas de uma matriz polimérica através da escolha 

adequada das características da cadeia lateral a enxertar, e deste modo adequar o novo 

material híbrido à aplicação que se pretende. Assim, no estudo efectuado, optou-se por 

combinar o quitosano com polímeros sintéticos: ou com ácido acrílico (AAc) ou com 

metacrilato de 2-hidroxietilo (HEMA), por forma a que a combinação dos dois componentes 

(Quitosano/AAc ou Quitosano/HEMA) pudesse resultar numa nova matriz com as 

propriedades “úteis” de ambos. 

O poli(AAc) é um polímero biocompatível com 

propriedades antibacteriológicas, que tem sido usado em 

materiais  adesivos  e  superabsorventes  devido  aos  seus 

 

Figura 1.6: Estrutura do AAc. 

grupos carboxílicos pendentes. Deste modo polímeros enxertados com ácido acrílico 

tornam-se materiais altamente hidrofílicos e “interessantes” matrizes para sistemas de 

libertação de fármacos. Tornam-se ainda bons protectores de ferimentos (wound dressings) 

devido à sua composição em água e eventual capacidade de reter elevadas concentrações de 

fármaco se filmes secos forem imersos em soluções aquosas de fármaco [5, 35, 36]. 

 

 

Figura 1. 7: Estrutura do 

HEMA. 

Alguns estudos referidos na literatura mostram que a 

presença de HEMA em copolímeros promove a 

biocompatibilidade desses materiais. Adicionalmente, o 

poli(HEMA) é um hidrogel sintético que possui boas 

propriedades  mecânicas, e  por  isso  a  conjunção  destes 

componentes poderá resultar numa nova matriz polimérica com as características adequadas 

à sua aplicação como sistema de libertação de fármacos [37-39]. 

 

 
Para uma melhor compreensão do trabalho desenvolvido e subsequente estruturação dos 

resultados obtidos, optou por se fazer uma divisão do trabalho em duas partes fundamentais: 

- Amostras granulosas (Capítulo 2) e, 

- Filmes (Capítulo 3). 

Na parte referente às amostras granulosas procedeu-se ao estudo de vários sistemas de 

base quitosano em meio heterogéneo, e na parte relativa aos filmes, com base nos dados e 

informação obtidos na fase anterior, procedeu-se à preparação, optimização e caracterização 

de filmes de base quitosano para sistema de libertação de fármacos. 
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Em cada um dos Capítulo 2 e Capítulo 3 far-se-á uma descrição completa de todos os 

procedimentos e técnicas a que cada tipo de amostras foi sujeita, assim como a apresentação 

e discussão dos respectivos resultados. No entanto, é de salientar que nem sempre a 

sequência de apresentação dos vários procedimentos e técnicas corresponde à sequência 

cronológica da sua realização. Assim, sempre que esta discrepância for considerada 

relevante (principalmente em termos de justificação da linha de orientação de trabalho 

escolhida) será feita particular chamada de atenção. 

 



BIBLIOGRAFIA 
 

 19 

 

 

1.2   BIBLIOGRAFIA 

 
[1] Queiroz, A.C., Santos, J.D., Monteiro, F.J., Gibson, I.R., Knowles, J.C. (2001) 

Adsorption and release studies of sodium ampicillin from hydroxyapatite and glass-

reinforced hydroxyapatite composites. Biomaterials 22: 1393-1400. 

 
[2] Risbud, M.V., Hardikar, A.A., Bhat, S.V., Bhonde, R.R. (2000) pH-sensitive freeze-

dried chitosan-polyvinyl pyrrolidone hydrogels as controlled release system for antibiotic 

delivery. J. Control. Release 68: 23-30. 

 
[3] Sivakumar, M., Panduranga Rao, K. (2002) Preparation, characterization and in vitro 

release of gentamicin from coralline hydroxyapatite-gelatin composite microspheres. 

Biomaterials 23: 3175-3181. 

 
[4] Nascimento, A., Laranjeira, M.C.M., Favere, V.T., Josue, A. (2001) Impregnation 

and release of aspirin from chitosan/poly(acrylic acid) graft copolymer microspheres. J. 

Microencapsulation 18: 679-684. 

 
[5] Hu, Y., Jiang, X., Ding, Y., Ge, H., Yuan, Y., Yang, C. (2002) Synthesis and 

characterization of chitosan-poly(acrylic acid) nanoparticles. Biomaterials 23: 3193-3201. 

 
[6] Giunchedi, P., Conte, U., Chetoni, P., Saettone, M.F. (1999) Pectin microspheres as 

ophthalmic carriers for piroxicam: evaluation in vitro and in vivo in albino rabbits. Eur. J. 

Pharm. Sci. 9: 1-7. 

 
[7] Anders, R., Merkle, H.P. (1989) Evaluation of laminated muco-adhesive patches for 

buccal drug delivery. Int. J. Pharm. 49: 231-240. 

 
[8] Rosiak, J.M., Olejniczak, J. (1993) Medical applications of radiation formed 

hydrogels. Rad. Phys. Chem. 42: 903-906. 

 
[9] Rosiak, J.M., Kowalski, A., Dec, W. (1998) Drug delivery system for the treatment 

of endometrial carcinoma. Radiat. Phys. Chem. 52: 307-311. 

 



CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 
 

 20 

[10] Ishihara, M., Nakanishi, K., Ono, K., Sato, M., Kikuchi, M., Saito, Y., Yura, H., 

Matsui, T., Hattori, H., Uenoyama, M., Kurita, A. (2002) Photocrosslinkable chitosan as a 

dressing for wound occlusion and accelerator in healing process. Biomaterials 23: 833-840. 

 
[11] Alemdaroglu, C., Degim, Z., Celebi, N., Zor, F., Ozturk, S., Erdogan, D. (2006) An 

investigation on burn wound healing in rats with chitosan gel formulation containing 

epidermal growth factor. Burns 32: 319-327. 

 
[12] Shi, C., Zhu, Y., Ran, X., Wang, M., Su, Y., Cheng, T. (2006) Therapeutic Potential 

of Chitosan and Its Derivatives in Regenerative Medicine. J. Surg. Res. 133: 185-192. 

 
[13] Ferreira, P., Coelho, J.F.J., dos Santos, K.S.C.R., Ferreira, E.I., Gil, M.H. (2006) 

Thermal characterization of chitosan-grafted membranes to be used as wound dressings. J. 

Carbohydr. Chem. 25: 233-251. 

 
[14] Norma Infarmed (2002): 5.1 Esterilidade. In Farmacopeia Portuguesa. 

 
[15] Norma EN552 (1994): Sterilization of medical devices - Validation and routine 

control of sterilization by irradiation. 

 
[16] Norma ISO11137 (1995): Sterilization of health care products - Requirements for 

validation and routine control - Radiation sterilization. 

 
[17] Wang, X., Ma, J., Wang, Y., He, B. (2001) Structural characterization of 

phosphorylated chitosan and their applications as effective additives of calcium phosphate 

cements. Biomaterials 22: 2247-2255. 

 
[18] Haipeng, G., Zong, Y., Li, J., Gong, Y., Zhao, N., Zhang, X. (2000) Studies on nerve 

cell affinity of chitosan-derivatived materials. J. Biomed. Mater. Res. 52: 285-295. 

 
[19] Luyen, D.V., Huong, D.M. (1996): Chitin and derivatives. In Polymeric Materials 

Encyclopaedia. Ed. Salamone, J.C., CRC Press, New York, p. 1215. 

 
[20] Torrado, S., Prada, P., de la Torre, P.M., Torrado, S. (2004) Chitosan-poly(acrylic) 

acid polyionic complex: in vivo study to demonstrate prolonged gastric retention. 

Biomaterials 25: 917-923. 

 



BIBLIOGRAFIA 
 

 21 

[21] Madihally, S.V., Matthew, H.W.T. (1999) Porous chitosan scaffolds for tissue 

engineering. Biomaterials 20: 1133-1142. 

 
[22] Koide, S.S. (1998) Chitin-chitosan: Properties, benefits and risks. Nutri. Res. 18: 

1091-1101. 

 
[23] Jayakumar, R., Prabaharan, M., Reis, R.L., Mano, J.F. (2005) Graft copolymerized 

chitosan-present status and applications. Carbohyd. Polym. 62: 142-158. 

 
[24] Bikales, N.M. (1970): Encyclopedia of polymer science and technology. Ed. Sons, 

J.W., New York, pp. 787-862. 

 
[25] Berger, J., Reist, M., Mayer, J.M., Felt, O., Peppas, N.A., Gurny, R. (2004) Structure 

and interactions in covalently and ionically crosslinked chitosan hydrogels for biomedical 

applications. Eur. J. Pharm. Biopharm. 57: 19-34. 

 
[26] Choudhari, S.K., Kittur, A.A., Kulkarni, S.S., Kariduraganavar, M.Y. (2007) 

Development of novel blocked diisocyanate crosslinked chitosan membranes for 

pervaporation separation of water-isopropanol mixtures. J. Membr. Sci. 302: 197-206. 

 
[27] Billmeyer, F.W. (1984): Copolymerization. In Textbook of Polymer Science, A. 

Wiley-Interscience Publication, New York, pp. 101-125. 

 
[28] Gil, M.H.: Immobilisation of proteins, enzymes and cells onto graft copolymeric 

substrates. Tese de Doutoramento, Dpt. of Colour Chemistry, University of Leeds, 1983. 

 
[29] Stannett, V.T. (1990) Radiation grafting – State of-the-art. Radiat. Phys. Chem. 35: 

82-87. 

 
[30] Alves da Silva, M., Gil, M.H. and Lapa, E. (1987) Photosensitized grafting of 

acrylamide and hydroxyethyl methacrylate onto cellulose. J. Appl. Polym. Sci. 34: 871-880. 

 
[31] Chapiro, A. (1995) Radiation chemistry in the field of biomaterials. Radiat. Phys. 

Chem. 46: 159-160. 

 



CAPÍTULO 1 - INTRODUÇÃO 
 

 22 

[32] Chauhan, G.S., Dhiman, S.K., Guleria, L.K., Misra, B.N., Kaur, I. (2000) Polymers 

from renewable resources: kinetics of 4-vinyl pyridine radiochemical grafting onto cellulose 

extracted from pine needles. Radiat. Phys. Chem. 58: 181-190. 

 
[33] Makhlis, F.A. (1975): Radiochemical transformations in polymers. In Radiation 

Physics and Chemistry of Polymers. Ed. Sons, J.W., Keter Publishing House Jerusalem Ltd, 

Jerusalem, pp. 120-121. 

 
[34] Ferreira, L.M.: Preparação de suportes poliméricos com aplicação prática na 

indústria, utilizando a técnica de copolimerização de enxerto por radiação gama. Tese de 

Licenciatura, Dpto. de Química e Bioquímica, Faculdade de Ciências da Universidade de 

Lisboa, 1994. 

 
[35] Lee, J.S., Kumar, R.N., Rozman, H.D., Azemi, B.M.N. (2005) Pasting, swelling and 

solubility properties of UV initiated starch-graft-poly(AA). Food. Chem. 91: 203-211. 

 
[36] Athawale, V.D., Lele, V. (2001) Recent trends in hydrogels based on starch-graft-

acrylic acid: a review. Starch/Staerke 53: 7-13. 

 
[37] Carenza, M. (1992) Recent achievements in the use of radiation polymerisation and 

grafting for biomedical applications. Rad. Phys. Chem. 39: 485-493. 

 
[38] Montheard, J.-P., Chatzopoulos, M., Chappard, D. (1992) 2-Hydroxyethyl 

methacrylate (HEMA): chemical properties and applications in biomedical fields. J.M.S.-

Rev. Macromol. Chem. Phys. C32: 1-34. 

 
[39] Teijon, J.M., Trigo, R.M., Garcia, O., Blanco, M.D. (1997) Cytarabine trapping in 

poly(2-hydroxyethyl methacrylate) hydrogels: drug delivery studies. Biomaterials 18: 383-

388. 

 
 


