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3.1 DESENVOLVIMENTO EXPERIMENTAL 

 

 

 

 

 

 

 

3.1-1 Materiais e Equipamento 

 
A maior parte dos materias e equipamento utilizados na preparação e caracterização dos 

filmes de base quitosano obtidos durante a realização desta parte do trabalho, foram já 

anteriormente apresentados no Capítulo 2 - Amostras granulosas. Assim, nesta secção, 

serão apresentados apenas os materiais e equipamento referente aos ensaios microbiológicos 

e de libertação de fármaco. Relativamente às restantes análises de caracterização efectuadas, 

a identificação/descrição do equipamento utilizado será apresentada na seccção dedicada a 

cada uma das análises. 

 
Nos ensaios microbiológicos, para preparação de meios de cultura líquidos, foram 

utilizados Tryptic Soy Broth (TSB) e tioglicolato, ambos da Oxoid. 

Foram utilizados ainda: membranas filtrantes de nitrocelulose com poro de dimensão 

0,45 µm, Sartorius; estufas de incubação, MEMMERT; Homogeneizador, STOMACHER 

3500; Microscópio óptico Modelo LARBORLUX K, LEITZ; Agitadora orbital, INFORS 

AG CH-4103 BOTTMINGEN, e sacos de plástico estéreis, capacidade 1625 cm3, Nasco 

WhirlPak 

 
Para os ensaios de libertação de fármaco foi utilizada amoxicilina, Fluka, M=365,40 

g⋅mol-1, pureza mínima 97%. 

 
Em ambos os casos, para preparação de soro fisiológico, foi utlizado cloreto de sódio 

p.a., Merck, M=58,44 g⋅mol-1, pureza mínima 99,5%. 
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3.1-2 Modificação química de quitosano em meio homogéneo 

 
Apesar de a modificação química de quitosano em meio heterogéneo não ter permitido 

obter resultados conclusivos, a persistência imperou e decidiu-se tentar novamente mas 

desta vez em meio homogéneo. Foram então preparadas soluções aquosas de quitosano em 

ácido acético que, dependendo da concentração em quitosano, podem apresentar-se muito 

viscosas dificultando mesmo a total solubilização do mesmo. Deste modo para se obter uma 

solução homogénea, o procedimento de preparação passou por colocar as soluções 

preparadas em banho termostatizado a 60 ºC com agitação magnética, seguido de filtragem 

em cadinhos de placa filtrante. 

 
Relativamente aos procedimentos de modificação química propriamente ditos, estes 

foram realizados de acordo com os protocolos descritos no Capítulo 2 (secção 2.1-2 

Modificação química do quitosano em meio heterogéneo) tendo-se substituído as 

suspensões heterogéneas por soluções de quitosano (3% m/V) em ácido acético 1% (V/V). 

 
Os resultados obtidos embora ligeiramente mais promissores que os observados em 

meio heterogéneo (por exemplo, os espectros de FTIR sugeriram a introdução de novos 

grupos funcionais), não se traduziram contudo em produtos com as características 

pretendidas (nomeadamente em termos de solubilidade). Na modificação aqui referida (em 

meio homogéneo), obtiveram-se sempre soluções translúcidas viscosas que, depois de 

precipitadas, em metanol/éter (1:9) ou acetona, originavam geis não solúveis em água. 

Assim, tal como já acontecera com as amostras granulosas, também a modificação química 

do quitosano em meio homogéneo acabou por ser abandonada mas, ao contrário do que se 

verificou em meio heterogéneo, nenhum dos produtos obtidos serviu de base a qualquer 

outro tipo de estudo ou de aplicação. Deste modo não se justifica fazer mais referências aos 

(fracos) resultados obtidos, pelo que os mesmo não serão alvo de apresentação detalhada ou 

de discussão em quaisquer uma das secções constituintes desta dissertação. 
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3.1-3 Filmes de base quitosano 

 
No âmbito do objectivo proposto, desenvolvimento de sistemas para a libertação de 

fármacos, o trabalho realizado nesta fase consistiu em averiguar e optimizar a preparação 

por irradiação gama de matrizes imobilizadoras (filmes) de base quitosano, que fossem 

simultaneamente biocompatíveis e microbiologicamente seguras. 

Tal como já acontecera com as amostras granulosas, nesta parte foram também 

estabelecidos dois sistemas reaccionais de base quitosano (os mesmos que anteriormente), 

Quitosano/Ácido Acrílico e Quitosano/HEMA, mas desta feita em meio homogéneo em 

soluções aquosas de quitosano em ácido acético (a preparação destas soluções encontra-se 

descrita na secção anterior). 

 
 

3.1-3.1 Preparação de filmes copoliméricos de quitosano-g-poli(ácido 

acrílico) 

 
Por  forma  a  se  obter  um  sistema  em  meio  homogéneo  idêntico  ao  que  tinha  sido 

alvo  de  estudo  em  meio  heterogéneo (vd. secção 2.1-3.1  Preparação  de  copolímeros  

Quitosano-g-pAAc), foi adicionado ácido acrílico (0,1; 0,3 ou 0,5% V/V) a uma solução de 

quitosano (3% m/V em ácido acético 1%). Após agitação, 20 cm3 foram expostos à radiação 

gama por diferentes períodos de tempo sob as mesmas condições experimentais a que as 

amostras granulosas tinham sido submetidas (acondicionadas em tubos de pyrex fechados 

não hermeticamente, purgadas com azoto e irradiadas à temperatura ambiente com débito de 

dose de 0,9 kGy⋅h-1). 

Terminado o tempo de irradiação cada amostra foi mantida em repouso durante 24h num 

local afastado da luz, após o qual foram transferidas para placas de vidro tendo-se deixado 

evaporar o solvente à temperatura ambiente em atmosfera limpa. 

 
 

3.1-3.2 Preparação de filmes copoliméricos de quitosano-g-poli(metacrilato 

de 2-hidroxietilo) 

 
Relativamente ao sistema reaccional Quitosano/HEMA, antes de se proceder à descrição 

pormenorizada do protocolo utilizado na preparação dos filmes é importante salientar que, 

dado a inexistência de referência bibliográfica detalhada, a escolha do mesmo foi resultante 
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dos dados obtidos em dois procedimentos preliminares distintos: um onde primeiro se 

irradiaram as soluções poliméricas que posteriormente deram origem a filmes, e outro onde 

se obtiveram primeiro os filmes e só depois se procedeu à sua irradiação. Em ambos os 

casos, nestes ensaios comparativos iniciais as amostras foram submetidas a dois débitos de 

dose selecionados de acordo com a informação resultante do Capítulo 2. 

Na secção seguinte apresenta-se então alguns dos resultados obtidos nos ensaios 

preliminares, por forma a possibilitar uma melhor compreensão do protocolo de preparação 

de filmes copoliméricos Quitosano-g-poli(HEMA) a que se chegou. 

 

3.1-3.2.1 Ensaios preliminares 

 
i) IRRADIAÇÃO DE SOLUÇÕES COPOLIMÉRICAS DE QUITOSANO/HEMA 

 
Nesta primeira abordagem, semelhante em termos de acondicionamente ao que se 

descreveu para o sistema reaccional Quitosano/AAc, as soluções copoliméricas de 

Quitosano/HEMA inicialmente viscosas e translúcias, tornaram-se mais fluidas 

(possivelmente devido aos efeitos radiolíticos) e passaram a apresentar uma coloração 

branca opaca após irradiação. Após evaporação do solvente e neutralização com hidróxido 

de sódio, as soluções originaram filmes frágeis e com pouca resistência a forças de tensão 

(i.e., muito quebradiços - vd. Figura 3.1). 

 

 
 

Figura 3.1: (A) Soluções copoliméricas de Quitosano-g-pHEMA depois de irradiadas;            

(B) Filmes obtidos a partir de soluções com diferentes concentrações iniciais de quitosano (1 e 

3% com HEMA a 5%; DD=3,5 kGy⋅h
-1

); (C) Filmes obtidos obtidos a partir de soluções 

copoliméricas (quitosano 1%/HEMA 10%) com diferentes débitos de dose (0,6 e 3,5 kGy⋅h
-1

). 

 

Neste caso, contrariamente ao observado em meio heterogéneo, as soluções irradiadas a 

25 kGy com débito de dose de 3,5 kGy⋅h-1, independentemente da concentração de 

Quitosano 3%             Quitosano 1% 

[HEMA]i=5% V/V ; Dabs= 25 kGy 

(A) 

(B) 

DD=0,6 kGy⋅⋅⋅⋅h-1            DD=3,5 kGy⋅⋅⋅⋅h-1 

(C) 
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quitosano  utilizada,  conduziram  a  amostras  com  fraca  resistência  mecânica  (B). 

Verificou-se ainda que a opção por um débito de dose mais baixo, 0,6 kGy⋅h-1, resultou em 

filmes mais resistentes a forças de tensão, i.e., menos quebradiços (C). 

 
Na posse destes resultados procedeu-se à irradiação de soluções copoliméricas de 

Quitosano/HEMA com uma dose inferior a 25 kGy, tendo-se utilizado o débito de dose mais 

baixo. Estas condições permitiram obter filmes visivelmente mais resistentes (vd. Figura 

3.2), o que em termos genéricos está de acordo com a informação na Capítulo 2: débitos de 

dose mais baixos conduzem a uma menor degradação da matriz de quitosano. 

 

 
Figura 3.2: Filmes copoliméricos Quitosano-g-pHEMA com diferente composição em 

quitosano, obtidos por irradiação de soluções a 5 kGy com débito de dose de 0,6 kGy⋅h
-1

. 

 

Os resultados obtidos mostraram ainda que para uma dose absorvida de 5 kGy e débito 

de dose de 0,6 kGy⋅h-1, filmes com diferente concentração em quitosano apresentavam 

diferente aspecto, sendo visível para o filme com maior concentração em quitosano a 

formação  de  um  agregado  à  sua  superfície  que, pelas  suas  características,  aparentava  

tratar-se de poli(HEMA). Tal facto, mais do que devido às condições de irradiação, estará 

relacionado com as dificuldades sentidas na homogeneização da solução copolimérica de 

quitosano e HEMA dada a elevada viscosidade da solução de quitosano 3% m/V em ácido 

acético 1%. Deste modo, o mesmo poderá ser ultrapassado com uma agitação mais eficaz e 

durante um maior intervalo de tempo. 

 

ii) IRRADIAÇÃO DE FILMES COPOLIMÉRICOS DE QUITOSANO/HEMA 
 
Na tentativa de se obter filmes mais resistentes e poder ser efectuada uma comparação 

com os dados provenientes da irradiação de soluções, procedeu-se primeiro à obtenção de 

filmes e só depois de devidamente neutralizados, lavados e selados em atmosfera de azoto, 

foram submetidos à radiação gama. 

Quitosano 3%                        Quitosano 1% 
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A irradiação de sistemas reaccionais copoliméricos Quitosano/HEMA já sob a forma de 

filmes, embalados em atmosfera inerte, e irradiados nas mesmas condições de dose e de 

débito de dose da primeira abordagem realizada, permitiu obter filmes com características 

mecânicas visivelmente diferentes das obtidas anteriormente (vd. Figura 3.3). 

 

 
 

Figura 3.3: Filme copolimérico de Quitosano-g-pHEMA (concentrações iniciais:      

quitosano 2,5%/HEMA 5%); (A) Após evaporação do solvente (seco); (B) Após irradiação 

na forma hidratada (depois de neutralizado e lavado) em atmosfera de azoto (Dabs=25 kGy; 

DD=3,5 kGy⋅⋅⋅⋅h-1
). 

 

Face aos resultados obtidos nestes ensaios, com o objectivo de se preparar filmes de 

base quitosano com propriedades mecânicas adequadas à imobilização de fármacos, e de se 

tentar avaliar a eventual possibilidade de preparação e esterilização em simultâneo da matriz 

polimérica, optou-se pelo protocolo que a seguir se descreve. 

 

3.1-3.2.2 Protocolo optimizado de preparação de filmes 

 
Soluções de quitosano de diferentes concentrações (1; 2,5 e 3% m/V de quitosano em 

ácido acético 1%) foram misturadas com o monómero HEMA (1, 3, e 5% V/V da mistura 

final)a. Depois de homogeneizadas sob agitação magnética durante 4 horas, as soluções 

resultantes foram colocadas em placas de vidro tendo-se deixado evaporar o solvente à 

temperatura ambiente em atmosfera limpa. De seguida os filmes foram neutralizados com 

NaOH 1% m/V, lavados com água Millipore e cuidadosamente removidos das placas de 

vidro. Antes de se proceder à sua irradiação removeu-se o excesso de água da sua superfície 

com papel de filtro e selaram-se os filmes em sacos plásticos sob atmosfera de azoto. As 

amostras foram então expostas à radiação gama (débito de dose de 0,6 kGy⋅h-1) à 

                                                
a Numa fase inicial estudaram-se ainda outras formulações, tendo-se optado pelas concentrações de 
Quitosano/HEMA aqui referidas em função dos resultados obtidos. 

(A) 

Filme seco 

(B) 

D=25 kGy; DD=3,5 kGy⋅⋅⋅⋅h-1 



RESULTADOS EXPERIMENTAIS E DISCUSSÃO 
 

 79 

temperatura ambiente, e a dose de radiação gama absorvida pelas amostras monitorizada por 

dosímetros de rotina. 

Como referência, para termo comparativo, procedeu-se igualmente à preparação de 

filmes não irradiados, tendo-se realizado todos os passos do procedimento atrás descrito à 

excepção da irradiação. Relativamente ao armazenamento destes filmes, enquanto decorreu 

a irradiação dos restantes, estes foram mantidos em condições semelhantes de luminosidade 

e de temperatura (ao abrigo da luz e a  ≅ 24 ºC). 

 

 

3.1-4 Estudos de hidratação/desidratação 

 
A capacidade de absorção de água de algumas matrizes poliméricas tem atraído bastante 

atenção devido às suas potenciais aplicações na área biomédica uma vez que a sua eventual 

biocompatibilidade pode, em parte, ser devida à sua capacidade de inchar em meio aquoso. 

Para além disso, o comportamento de hidratação/desidratação de matrizes poliméricas 

reveste-se de particular importância em aplicações como sistemas de libertação de 

compostos, visto poder exercer uma acção directa no controlo da libertação do produto. 

No presente caso, com o objectivo de estudar as cinéticas de hidratação e de 

desidratação e avaliar a capacidade de absorção de água, foram analisados filmes com 

diferentes composições obtidos a partir dos dois sistemas reaccionais em estudo, 

Quitosano/AAc e Quitosano/HEMA. 

Em ambos os sistemas, apesar de se ter recorrido a diferentes protocolos experimentais, 

o parâmetro grau de hidratação foi calculado de igual forma, de acordo com a seguinte 

expressão: 

100
)(

)()(
(%) ∗

−
=

odesidratad

odesidratadhidratado

filmem

filmemfilmem
hidrataçãodeGrau                 (3.1) 

 
(como filme desidratado entenda-se filme seco). 

 
 

3.1-4.1 Filmes copoliméricos de quitosano-g-poli(ácido acrílico) 

 
No caso dos filmes copoliméricos de Quitosano-g-poli(AAc), procedeu-se à avaliação 

do grau de hidratação por absorção de vapor de água. 
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Para este efeito, depois de secas, as amostras obtidas foram colocadas num recipiente à 

temperatura ambiente, com uma atmosfera saturada a 98% de humidade relativa 

(conseguida através da utilização de uma solução saturada de sulfato de cobre penta- 

-hidratado em recipiente fechado). Em intervalos de tempo regulares, os filmes foram 

retirados deste ambiente para se proceder à sua pesagem tendo começado de imediato a 

perder água. Assim, para que as pesagens efectuadas pudessem corresponder de facto ao 

grau hidratação observado para o instante em que a amostra foi retirada da atmosfera 

saturada, em cada instante foram efectuadas várias pesagens da amostra em função do 

tempo que permaneceu fora da atmosfera saturada. Deste modo através da representação 

gráfica de massa vs tempo no exterior e respectiva regressão linear, foi possível extrapolar o 

valor da massa para o “tempo zero”. Este valor corresponderá então ao valor de hidratação 

da amostra em cada intervalo de tempo estabelecido. 

 
 

3.1-4.2 Filmes copoliméricos de quitosano-g-poli(metacrilato de  

2-hidroxietilo) 

 
Em virtude de o protocolo de avaliação do grau de hidratação seguido para o sistema 

reaccional Quitosano/AAc se ter revelado moroso e particularmente laborioso, procurou-se 

encontrar um procedimento alternativo a aplicar ao sistema reaccional Quitosano/HEMA. 

Deste modo, acabou por se adoptar um método descrito por vários autores [1-3], embora 

tendo sido ligeiramente alterado por forma a adequar também a caracterização à aplicação 

pretendida para as amostras em estudo. 

 
Tal como já mencionado anteriormente, o trabalho apresentado nesta dissertação teve 

como objectivo o desenvolvimento de uma matriz polimérica de base quitosano para 

sistemas de libertação de fármacos. De igual forma, foi também já referida a aplicabilidade 

de derivados de quitosano como agente cicatrizante em queimaduras. Assim, a aplicação 

que se pretende dar aos filmes preparados será sempre para estar em contacto com fluidos 

biológicos. Desta forma, em vez de se proceder ao estudo de hidratação/desidratação de 

água  à  temperatura  ambiente,  optou-se  por  se  fazer  este  estudo  à  temperatura 

corporal (37 ºC), e com soro fisiológico. 

 
Assim, para avaliar a capacidade de hidratação dos filmes Quitosano-g-poli(HEMA) 

preparados, porções circulares, em triplicado, de filmes desidratados (secos) preparados a 
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partir de iguais volumes de solução polimérica, foram colocadas em soro fisiológico (NaCl 

0,9% m/V) a 37 ºC. Em intervalos de tempo regulares os filmes foram retirados, a sua 

superfície limpa com papel de filtro, pesados e recolocados na solução. Este procedimento 

foi repetido até peso constante do filme hidratado (inchado) e o grau de hidratação 

determinado de acordo com a expressão    (3.1). 

Relativamente ao comportamento de desidratação, após se atingir grau de hidratação de 

equilíbrio (peso constante do filme hidratado), os filmes foram transferidos para uma 

balança termogravimétrica (951 TGA da TA Instruments), e a cinética de desidratação 

seguida através de ensaio isotérmico a 37 ºC em atmosfera de ar seco (50 cm3⋅min-1). 

 

 

3.1-5 Análise térmica 

 
De forma idêntica à realizada para as amostras granulosas, as propriedades térmicas dos 

filmes preparados foram avaliados por DSC e TGA. Em ambos os casos a análise foi 

efectuada sobre filmes no estado desidratado, tendo sido utilizada a metodologia já descrita 

anteriormente, 10 ºC⋅min-1 na região de temperaturas de 30 até 800 ºC sob fluxo de azoto 

(50 cm3⋅min-1). 

 

 

3.1-6 Microscopia electrónica de varrimento 

 
Para caracterizar morfologicamente a superfície dos filmes e avaliar as modificações 

microestruturais induzidas pela exposição à radiação γ, filmes desidratados irradiados e não 

irradiados, foram revestidos com uma fina película de ouro sob pressão reduzida, e as 

micrografias electrónicas obtidas num microscópio electrónico de varrimento JEOL – JSM 

5310. 

 

 

3.1-7 Ensaios microbiológicos 

 
Na literatura existem vários estudos publicados que atestam a inibição de crescimento 

microbiológico de várias estirpes de bactérias e fungos, em presença de quitosano [4-6]. 

Assim, visto que todo o trabalho desenvolvido teve como principal objectivo a preparação 
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de matrizes poliméricas de base quitosano para aplicações biomédicas, esta propriedade 

reveste-se de particular importância não só no que diz respeito à caracterização intrínseca 

dos materiais preparados, como também como parâmetro fundamental para assegurar a 

correcta escolha e definição do método de esterilização. 

Para averiguar se os filmes obtidos mantêm alguma da actividade anti-microbiológica 

característica do quitosano, realizaram-se ensaios quantitativos e qualitativos. 

Começou-se por determinar o número de microrganismos contaminantes que 

naturalmente ocorre nos filmes obtidos (visto os mesmos terem sido preparados a partir de 

matéria prima não estéril em laboratório químico convencional) e, posteriormente, 

procedeu-se à sua caracterização morfológica. 

Paralelamente a este estudo, realizou-se um teste qualitativo para verificar a ocorrência 

do efeito inibitório desejado e descrito na literatura [4]. Para uma avaliação mais exaustiva 

das propriedades antimicrobiológicas, procedeu-se ainda à contaminação artificial dos 

filmes por forma a se poder acompanhar o padrão de comportamento de diversos 

microrganismos quando em contacto com os filmes ao longo de diferentes períodos de 

tempo. 

Como um dos aspectos do trabalho desenvolvido consistiu em adaptar a técnica de 

copolimerização de enxerto induzida por radiação γ, à “preparação/esterilização” de filmes 

para sistema de libertação de fármacos, procedeu-se também ao estudo de inactivação de 

estirpes de referência (em contacto com os filmes) por este tipo de radiação ionizante. 

 
 

3.1- 7.1 Avaliação da carga microbiana inicial 

 
Como mencionado anteriormente, numa primeira fase dos estudos microbiológicos 

pretendeu-se avaliar quantitativamente a carga microbiana dos filmes de base quitosano. 

Para este propósito foram utilizadas filmes (em triplicado) com diferentes concentrações em 

quitosano (1% e 3% m/V), tendo-se mantida constante, em ambos os casos, a concentração 

de HEMA (1% V/V). No entanto, uma vez que a radiação γ é ela própria um agente 

esterilizante, foram utilizadas filmes não irradiados, mas devidamente neutralizados e 

selados sob atmosfera de azoto (durante cerca de 16h). 

 
O  protocolo  experimental  seguido  para  a  determinação  da  carga  microbiana  teve 

como  base  o  trabalho  desenvolvido  por  Cabo  Verde  et  al  [7], encontrando-se  descrito 
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resumidamente de forma esquemática na Figura 3.4. 

 

 
Figura 3.4: Esquema do procedimento experimental utilizado na avaliação da carga microbiana de 

filmes não irradiados. (Cada ponto amarelo observado, corresponde a uma unidade formadora de 

colónia - ufc). 

 

Cada amostra foi colocada assepticamente em 100 cm3 de soro fisiológico estéril (NaCl 

0,9% m/V) durante 15 min com agitação magnética, tendo o cuidado de assegurar que cada 

filme permanecia completamente submerso. Em seguida, volumes específicos da solução 

(2x25 cm3 + 50 cm3) foram individualmente sujeitos a filtração por membrana de 

porosidade 0,45 µm. Cada menbrana filtrante foi então colocada em meio de cultura sólido 

(TSA) e incubada a 36 ºC durante 7 dias em atmosfera aeróbia, tendo sido realizadas 

contagens de unidades formadoras de colónias (ufc) após 24h, 48h e o 7º dia. Terminado o 

período de incubação, foi determinado o número total de unidades formadoras de colónias 

existente em cada membrana, tendo-se para o efeito entrado em consideração com as 

diluições inicialmente efectuadas. De referir ainda que cada ensaio foi realizado em 

triplicado, e que a escolha de volumes diferentes para filtração teve por base o tentar 

assegurar uma eficaz contagem de colónias (em volumes muito pequenos poderia não se 

detectar microorganismos, volumes muito grandes poderiam conter um número demasiado 

elevado o que poderia impedir a sua contagem). 

 
 

 

 

      

  

 

 

 

 

 

 

                                                                                  
    

Filme 
+ 

100 cm3 NaCl 

15 min    
de agitação 

Transferir as membranas filtrantes para 
placas de TSA 

25 cm3 
 

25 cm3 
 

50 cm3 
 

Incubar as placas a 36 ºC em atmosfera aeróbia 

Efectuar contagens do 
número de colónias após 
24h, 48h e 7º dia 

Filtração por membrana 
nitro-celulósica 
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3.1- 7.2 Caracterização dos contaminantes naturais 

 
Como se observou a presença de um número reduzido de contaminantes naturais, em 

vez de se tentar caracterizar as unidades formadoras de colónias contabilizadas no protocolo 

de avaliação da carga microbiana, optou-se por se obter colónias recém formadas. Deste 

modo, filmes neutralizados, hidratados e previamente embalados em atmosfera de azoto, 

com diferentes composições iniciais em quitosano e HEMA (C1H1, C3H1 e C3H3)b foram 

colocados em 450 cm3 de meios de cultura nutritivos (líquidos) de  Tryptic Soy Broth  

(TSB) e de tioglicolato. De seguida as amostras foram colocadas a 32 ºC com agitação 

orbital até observação de turbidez (indicativa da presença de microoganismos). Após 

agitação vigorosa retiraram-se 0,1 cm3 de cada uma das soluções e espalharam-se em placas 

gelificadas dos respectivos meios (TSB e tioglicolato), as quais foram colocadas a incubar 

até observação de unidades formadoras de colónias. A selecção de estirpes a isolar e 

caracterizar foi então efectuada escolhendo aleatoriamente três colónias representativas de 

cada um dos tipos morfológicos observados (em termos de cor, forma, elevação e 

dimensão). O isolamento das colónias em cultura pura foi realizado por repicagens 

sucessivas a partir de uma colónia isolada utilizando meio de cultura sólido TSA. Após 24h 

de incubação a 32 ºC em atmosfera aeróbia procedeu-se à visualização microscópica 

(1000x) da morfologia e agrupamento celular, coloração de gram, verificação da actividade 

catalásica e presença da enzima oxidase (teste da oxidase). Na determinação destas 

características recorreu-se a métodos convencionais de bacteriologia utilizando-se como 

referência o manual “Methods for general and molecular bacteriology” [8]. 

 
 

3.1- 7.3 Teste de penetração microbiológica 

 
Em consequência das suas propriedades físico-químicas e biológicas, o quitosano (e 

seus derivados) apresenta um grande potencial de aplicação como agente cicatrizante e de 

protecção contra infecções em ferimentos provocados por queimaduras. 

Apesar de o trabalho apresentado nesta dissertação não envolver estudos de regeneração 

tecidual é  importante verificar se, quando utilizados como sistema de libertação de fármaco, 

 

                                                
b Sempre que se fizer referência a filmes do tipo CxHy, x representa a percentagem em m/V de quitosano, e y a 
percentagem em V/V de HEMA, na solução a partir da qual o filme é obtido. 
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os filmes de base quitosano obtidos impedem a passagem de microrganismos ou se ocorre 

crescimento microbiológico à sua superfície. 

Estirpes de referência, uma bactéria gram-positiva (Escherichia coli ATCCc 25922) e 

duas gram-negativas (Bacillus pumillus lote 10 e Staphylococcus aureus ATCC 29213), 

comuns a nível biológico, ambiental ou hospitalar, foram colocadas a incubar a 37 ºC em 

meio de cultura sólido TSA, em atmosfera aeróbia. Após crescimento adequado, unidades 

formadoras de colónias foram transferidas para soro fisiológico estéril (NaCl 0,9% m/V), 

tendo-se obtido uma suspensão de 108 ufc/cm3 para cada estirpe. 

Filmes desidratados irradiados (Dabs=25 kGy, DD=0,6 kGy⋅h-1) e não irradiados, de 

diferente composição em quitosano  (1 e 3%)  foram  cortados em  pequenos  quadrados de 

1 cm2, e colocados em placas de TSA. Na superfície externa de cada amostra foi então 

adicionada 1 cm3 de suspensão de um dos microrganismos em uso, tendo-se repetido este 

procedimento de forma a que cada uma das três estirpes, pudesse ficar em contacto com 

cada tipo de filme em análise. Em seguida todas as amostras foram incubadas a 36 ºC 

durante um período de 7 dias em atmosfera aeróbia, findo o qual se procedeu ao registo da 

penetração microbiológica observada. 

Para ensaio de controlo, i.e., para verificar se os filmes por si só não despoletavam 

crescimento microbiológico, amostras não inoculadas com a(s) suspensões de 

microrganismos foram sujeitas a todo o procedimento atrás descrito. 

 
 

3.1- 7.4 Avaliação das propriedades antimicrobiológicas 

 
Para melhor se poder avaliar e quantificar a actividade antimicrobiológica observada nos 

ensaios anteriores, filmes não irradiados, com diferente composição em quitosano, foram 

artificialmente contaminados com estirpes referência de bactérias, Escherichia coli ATCC 

25992, Bacillus subtilis SSI MK1, Staphylococcus epidermidis ATCC 12228 e um fungo 

Candida albicans ATCC 10231. 

Tal como aconteceu no protocolo de penetração microbiológica, as estirpes foram 

colocadas a incubar em atmosfera aeróbia com consequente obtenção de suspensões salinas 

de ca 108 ufc/cm3 para cada estirpe. Cada filme foi então colocado numa caixa de Petri 

esterilizada e inoculado com 0,1 cm3 de uma das suspensões obtidas, tendo-se repetido o 

procedimento de forma a que cada tipo de filme pudesse ficar em contacto com cada estirpe 

                                                
c ATTC – marca registada de American Type Culture Collection. 
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em uso. Após inoculação, as caixas foram tapadas e os filmes deixados em contacto com os 

microrganismos por diferentes períodos de tempo (2,5; 16 e 24 horas) à temperatura 

ambiente. Para calcular o número de microrganismos sobreviventes após cada período de 

contacto, cada filme foi colocado em 100 cm3 de solução salina estéril durante 15 min com 

agitação magnética. Diluições decimais sucessivas foram então realizadas e recolhidas 6 

alíquotas (0,1 cm3) por filme, as quais foram de imediato inoculadas por espalhamento à 

superfície em meio sólido TSA. As placas inoculadas foram seguidamente incubadas a 30 

ºC para B. subtilis e C. albicans, e a 37 ºC para E. coli e S. epidermidis, em atmosfera 

aeróbia e efectuadas contagens do número de colónias até ao 7º dia de incubação. Como 

controlo, i.e., para avaliar o comportamento da população microbiológica nas condições 

atrás descritas mas sem estar em contacto com filmes de base quitosano, 0,1 cm3 de cada 

suspensão de microrganismos, foram colocados em contacto directo com as caixas de Petri 

durante os mesmos períodos de tempo, e sujeitos a todo o restante procedimento 

anteriormente descrito. 

 
 

3.1- 7.5 Inactivação microbiana por radiação gama 

 
Para avaliar a aplicabilidade da tecnologia de radiação na esterilização de um produto é 

necessário conhecer a sua contaminação inicial (N0) e estudar a resposta dos 

microrganismos à radiação ionizante. 

A resposta específica de cada tipo de microrganismos (espécie e estirpe) à radiação 

ionizante, também denominada por radioresistência, é avaliada através da determinação de 

um parâmetro, o D10. O D10 é definido como a dose necessária para inactivar 90% de uma 

dada população microbiana, ou por outras palavras, a dose necessária para produzir uma 

redução decimal (1/10) na população microbiana inicial. Se se conhecer o número de 

microrganismos viáveis antes e após a exposição à radiação ionizante, é possível determinar 

o valor de D10 a partir das curvas de inactivação microbiana (logaritmo do número de 

microrganismos sobreviventes em função da dose absorvida). 

 
No presente caso, para estudar a cinética de inactivação de microrganismos após 

exposição ao agente letal (radiação γ) foi necessário, tal como já referido, entrar em 

consideração com a contaminação inicial (N0). No entanto, como os filmes obtidos se 

revelaram naturalmente pouco contaminadas, a cinética de inactivação teve de ser estudada 

através da contaminação artificial dos filmes com Escherichia coli ATCC 25992, Bacillus 
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subtilis SSI MK1, Staphylococcus aureus ATCC 29213 e Candida albicans ATCC 10231. 

Para este efeito foi então seleccionado um tipo de filme com baixo teor em quitosano 

(C1H1), visto ser esperado exibir menor actividade antimicrobiológica (e desta forma 

assegurar que a inactivação microbiana observada é sobretudo devido à exposição à 

radiação e não ao contacto com o quitosano). Para avaliar a resposta de inactivação de cada 

estirpe de referência, os filmes artificialmente contaminados foram então expostos a doses 

sub-letais de radiação γ (de modo a se obter sobreviventes), e os valores de D10 calculados 

com base na curva de sobrevivência de cada estirpe. 

 
O protocolo experimental seguido teve como base o método desenvolvido e validado 

por Cabo Verde et al [7]. 

Cada filme foi colocado assepticamente num saco de plástico estéril e contaminado com 

suspensão salina de uma estirpe de microrganismos de ca 107-108 ufc/filme. Os sacos foram 

de seguida selados e os filmes expostos a doses de radiação gama entre 0,5 e 4 kGy 

(DD=0,6 kGy⋅h-1) para todas as estirpes em estudo. 

Para calcular o número de sobreviventes, e a contaminação inicial (0 kGy), cada filme 

foi então lavado com 100 cm3 de solução salina estéril por agitação no stomacher durante 15 

minutos. Após esse período foram retiradas 6 alíquotas de cada solução, tendo sido de 

seguida inoculadas por espalhamento à superfície em meio sólido TSA. As placas 

inoculadas foram finalmente a incubar a 30 ºC para B. subtilis e C. albicans, e a 37 ºC para 

E. coli e S. aureus, em atmosfera aeróbia, e contagens de unidades formadoras de colónias 

efectuadas durante 7 dias. 

 

 

3.1-8 Ensaios de biocompatibilidade - Efeito hemolítico 

 
Na avaliação da biocompatibilidade de um material, estão envolvidos fundamentalmente 

três tipos de testes: hemocompatibilidade, citoxicidade e trombogenicidade. No entanto, no 

presente estudo, a escolha de apenas um dos métodos na avaliação da biocompatibilidade, 

mais do que obedecer a critérios científicos, teve por base a disponibilidade técnica 

existente. Deste modo, para avaliar a biocompatibilidade dos filmes obtidos, recorreu-se ao 

estudo in vitro da hemocompatibilidade pelo método da cianometahemoglobina de acordo 

com a norma ISO 10993-4 [9], seguindo o procedimento da norma ASTM F 756-00 [10], 

tendo a maior parte do trabalho experimental sido efectuada no Departamento de 



CAPÍTULO 3 - FILMES 
 

 88 

Engenharia Química da FCTUC à excepção da preparação e irradiação das amostras, que 

foram realizadas no ITN. 

 
O teste de hemocompatibilidade realizado consistiu na determinação da percentagem de 

hemólise (HI), i.e., alteração, dissolução ou destruição dos glóbulos vermelhos, provocada 

pelo contacto com filmes irradiados, com e sem fármaco imobilizado. A percentagem de 

hemólise foi calculada com base na quantidade de hemoglobina (Hb) libertada para o 

plasma quando uma dada amostra permanece em contacto directo, durante um determinado 

período de tempo, com uma solução sanguínea de concentração em Hb conhecida e pré-

estabelecida (10±1 mg/cm3, tendo em atenção que a concentração de Hb no plasma do 

sangue amostrado deverá ser inferior a 2,0 mg/cm3 [10]). 

 
Visto que um dos objectivos do trabalho aqui apresentado era a obtenção de uma matriz 

imobilizadora (microbiologicamente segura) para sistemas de libertação de fármacos, e se 

pretendeu tirar vantagem da possibilidade da preparação e esterilização em simultâneo, o 

estudo de hemocompatibilidade incidiu unicamente sobre filmes irradiados do tipo C1H1 

(DD=0,6 kGy⋅h-1; dose absorvida de 5 e 10 kGy) com e sem fármaco imobilizado (solução 

de amoxicilina em água de concentração 1, 10 e 100 mg/cm3). 

 
A selecção do tipo de filmes C1H1 (obtidos a partir de solução copolimérica de 

concentração inicial Quitosano 1% m/V e HEMA 1% V/V) e do débito de dose utilizado teve 

por base critérios experimentais, estruturais e microbiológicos. 

Por um lado, a preparação laboratorial deste tipo de filmes, comparativamente com 

outras de maior concentração em quitosano, é mais fácil e de mais rápida execução. Por 

outro, sendo este tipo de filmes o que apresenta uma maior contaminação microbiana inicial, 

poderia ser a que originaria maiores problemas em termos biológicos e por isso mesmo ter 

de ser analisada mais cuidadosamente. 

Relativamente ao débito de dose utilizado, apesar de ser um pouco inferior ao 

usualmente utilizado em processos industriais de esterilização (geralmente ≥ 1 kGy⋅h-1), 

pôde ser utilizado devido à actividade antimicrobiológica associada ao quitosano já 

referenciada, contribuindo ainda para uma menor degradação da matriz polimérica em 

virtude de esta ficar exposta a um menor fluxo de energia (não esquecer que o quitosano é 

um polímero do tipo degradativo). 

Já no que diz respeito aos valores de doses de radiação de 5 e 10 kGy em vez da dose de 

esterilização usual de 25 kGy, a selecção foi realizada tendo por base os resultados da 
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contaminação inicial dos filmes e da resistência à radiação dos microrganismos inoculados. 

Mais ainda, apesar de existirem estudos que relatam a fiabilidade da radiação γ (25 kGy) 

como método de esterilização da amoxicilina, uma dose de radiação inferior minimizará não 

só os efeitos, já mencionados anteriormente, nas propriedades físicas e químicas da matriz 

polimérica, como também uma eventual indução de degradação do fármaco [11-13]. 

 
No presente estudo, começou-se por recolher sangue de coelho numa solução 

anticoagulante ACD (citrato/glicose) na proporção de 1:9 (ACD: sangue) e, para adequar o 

valor da concentração de Hb no plasma, o sangue amostrado foi diluído com solução salina 

(PBS) a pH 7,4. De seguida, pequenas porções dos filmes foram colocados em 5,6 cm3 da 

solução sanguínea anteriomente obtida ([Hb]=1,27±0,01 mg/cm3), a 37 ºC, durante 3 horas 

sem agitação (avaliação em triplicado). Após o período de contacto, a solução foi 

centrifugada a 700-800 g e determinada a concentração da Hb no sobrenadante. Para a 

determinação da hemoglobina foi utilizado um método espectrofotométrico, baseado na 

conversão de todas as formas de Hb (oxihemoglobina, desoxihemoglobina, 

metahemoglobina  e  carbohemoglobina),  por  reacção  com  o  ferrocianeto  de  potássio  e 

com  o cianeto  de  potássio, em  cianometahemoglobina (que apresenta pico de absorvância 

a 540 nm) [10, 14-18]. 

Como controlo negativo, utilizou-se sangue com a mesma concentração de Hb, mas na 

ausência de amostra, e, como controlo positivo, utilizou-se sangue com a mesma 

concentração de Hb, mas diluído com água em vez de PBS (provocando hemólise total), 

ambos em triplicado. 

 

 

3.1-9 Imobilização/Libertação de fármaco 

 
Para se poder avaliar o comportamento dos filmes preparados como sistema de 

libertação de fármacos, procedeu-se à imobilização de amoxicilinad como fármaco modelo, 

tendo a sua cinética de libertação sido seguida por método espectrofotométrico na região do 

UV. 

 

 

                                                
d A escolha do fármaco recaiu sobre a amoxicilina por ser um fármaco de grande aplicação em medicina 
humana e veterinária. 
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Figura 3.5: Estrutura molecular da 

amoxicilina. 

 

A amoxicilina é um antibiótico semi-sintético de 

espectro moderado ainda que mais abrangente que 

a penincilina, activo contra microrganismos gram-

positivos e gram-negativos, embora com accção 

mais limitada nestes últimos. Está por isso 

indicada para o tratamento de infecções 

bacterianas da pele e das vias respiratórias entre 

outras. 

Para o processo de imobilização de fármaco, filmes com diferente composição inicial 

em quitosano (1 e 3% m/V) e HEMA (também 1 e 3% V/V ), foram preparados de acordo 

com o descrito na secção 3.1-3.2.2 - Protocolo optimizado de preparação de filmes, tendo 

sido apenas alterada a parte final do protocolo experimental por forma a permitir a 

introdução, por adsorção, da amoxicilina. Assim, após a neutralização e lavagem, em vez de 

selados e irradiados, os filmes foram secos até peso constante a 40 ºC sob vácuo, e de 

seguida imersos em solução de amoxicilina em soro fisiológico de concentração 

100 mg/cm3
 

e por um período de 2 horas, findo o qual foram então selados e irradiados 

(Dabs=4 kGy; DD=0,6 kGy⋅h-1). 

Para determinar a quantidade de fármaco inicialmente imobilizada, houve necessidade 

de recorrer a método gravimétrico antes e imediatamente após a imobilização do fármaco. 

Deste modo, procedeu-se à pesagem dos filmes na forma desidratada e também na forma 

hidratada mas com o fármaco já adsorvido. 

 
Os ensaios de libertação de fármaco foram realizados em filmes (com fármaco 

imobilizado) irradiados e não irradiados (neste caso após imobilização da amoxicilina, os 

filmes foram apenas selados e mantidos nas mesmas condições de temperatura e 

luminosidade que as amostras irradiadas). 

Para seguir a cinética de libertação, cada filme com fármaco imobilizado foi colocado 

em 100 cm3 de solução salina (NaCl 0,9% m/V), a 37 ºC com agitação orbital. A libertação 

da amoxicilina foi monitorizada a 276 nm (de acordo com a literatura [19] e com ensaio de 

varrimento previamente realizado) num espectrofotómetro VARIANT UV-Vis-NIR  

CORY 5G (em células de quartzo com 1 cm de percurso óptico), até não se registar 

alterações significativas nos valores de absorvância observados. As medidas de absorvância 

                                                
e Solvente e respectivo valor de concentração escolhidos em função dos resultados obtidos nos ensaios de 
hemocompatibilidade. 



RESULTADOS EXPERIMENTAIS E DISCUSSÃO 
 

 91 

foram então convertidas em concentração de amoxicilina recorrendo a uma curva de 

calibração (também previamente realizada), e a quantidade de amoxicilina libertada 

finalmente calculada, correspondendo ao valor médio de três réplicas para cada tipo 

(composição) de filme analisado. 

 

 

3.1-10 Ensaios mecânicos 

 
O estudo das propriedades mecânicas apresentado nesta dissertação foi realizado em 

colaboração com um grupo de quatro alunosf, constituindo parte de um trabalho laboratorial 

da componente prática da disciplina de Radiação e Radioterapia do 4º ano da licenciatura 

em Engenharia Biomédica, da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Nova 

de Lisboa (FCTUNL). Os alunos foram co-orientados pela autora da presente tese em 

conjunto com a professora da disciplina, Doutora Adelaide Pedro de Jesus. 

 
Para avaliar as propriedades mecânicas (módulo de Young ou de elasticidade (E), tensão 

de cedência e alongamento máximo), filmes C1H1 e C3H1 irradiados, hidratados e com 

fármaco imobilizado, de espessura média (ξ) 256±12 e 107±3 µm, respectivamente (n=2), 

foram testadas numa máquina universal de ensaios (SHIMADZU UNIVERSAL TESTING 

MACHINE AUTOGRAPH) com velocidade de extensão de 2 mm/min, tendo sido 

analisados provetes de secção transversal rectangular com comprimento inicial (L0) de 15 

mm e 30 mm de largura. 

Relativamente aos ensaios de tracção propriamente ditos, os mesmos foram processados 

em termos de força aplicada, também designada por carga, (F), por deformação ocorrida 

(∆L). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
f Cátia Faria, Filipe Santos, Gisela Luz e Joana Sousa. 
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3.2 RESULTADOS EXPERIMENTAIS E DISCUSSÃO 

 

 

 

 

 

 

 

3.2-1 Filmes copoliméricos de quitosano-g-poli(ácido acrílico) 

 
A exposição à radiação γ do sistema reaccional Quitosano/AAc em solução aquosa de 

ácido acético a 1%, conduzuiu à obtenção de filmes bastante densos com a forma do tubo de 

pirex onde se procedeu à irradiação. Inicialmente, quando transferidas para placas de vidro 

as amostras apresentavam um aspecto gelatinoso e alguma elasticidade, no entanto, após 

evaporação tornaram-se extremamente rígidas e com aspecto vítreo (vd. Figura 3.6). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 3.6: Aspecto da amostra preparada a partir da solução de quitosano 3% m/V (em ácido 

acético 1%) e AAc 0,5% V/V) após irradiação γ (1 kGy; DD=0,9 kGy⋅h
-1

): (A) Imediatamente 

após irradiação; (B) Quando transferida para placa de vidro; (C) Após evaporação do solvente. 

 

Apesar de inicialmente o aspecto das amostras ser bastante promissor, dada a 

percentagem de ácido acrílico em solução (0,5%) não se esperava que após evaporação do 

solvente as mesmas se tornassem tão rígidas. No entanto, se se relembrar os resultados 

obtidos com o sistema heterogéneo análogo, onde tanto doses de radiação γ como 

(A) 

(B) (C) 
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concentrações de AAc relativamente baixas originaram a gelificação da amostra 

(evidenciando assim o comportamento reticulativo do AAc), os resultados agora obtidos 

sugerem um elevado índice de reticulação, sendo este possivelmente o motivo pelo qual as 

amostras ficam tão rígidas. Paralelamente, se colocadas em ambiente húmido as amostras 

absorvem vapor de água e tornam-se brandas com aspecto esponjoso, observação que parece 

confirmar uma elevada reticulação e densidade, tendo sido registada em todo o intervalo de 

valores de concentração de AAc e de doses estudados. 

 
 

3.2-1.1 Análise Térmica - Calorimetria diferencial de varrimento 

 
Relativamente à análise térmica por calorimetria diferencial de varrimento (DSC), 

procedeu-se à representação gráfica dos valores da temperatura de fusão (Tf) e da entalpia 

de fusão (∆Hf) em função da concentração inicial de AAc e em função da dose de radiação 

absorvida (Figura 3.7 e Figura 3.8), tal como já anteriormente realizado para o sistema 

heterogéneo. 
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Figura 3.7: Variação da temperatura de fusão (Tf - �) e da entalpia de fusão (∆Hf - �) com a 

concentração de ácido acrílico, nas amostras de Quitosano-g-pAAc obtidas. 

 

Na Figura 3.7 pode observar-se que a introdução de uma pequena quantidade de AAc no 

sistema reaccional começa por provocar uma ligeira diminuição da Tf (relativamente à 

temperatura de fusão de quitosano irradiado em condições idênticas). No entanto, com o 

contínuo aumento da concentração de AAc verifica-se uma pequena subida da Tf (até ao 

1 kGy 
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valor observado para o quitosano), que aparece associada a uma redução da ∆Hf. Este 

comportamento embora idêntico ao registado com as amostras granulosas não é tão 

acentuado quanto o observado no sistema heterogéneo, verificando-se ainda que os valores 

absolutos são superiores aos observados nas amostras granulosas (vd. Figura 2.8). 

Dos resultados obtidos conclui-se que um aumento da quantidade de AAc disponível no 

início da reacção conduz a amostras com um maior índice de reticulação e, 

consequentemente, a um aumento de regiões mais desordenadas (traduzidos 

respectivamente pelo aumento da temperatura de fusão e pela diminuição da entalpia de 

fusão). 

 
No que diz respeito à variação de Tf e ∆Hf em função da dose absorvida (Figura 3.8), 

verifica-se um perfil diferente do observado com as amostras obtidas em meio heterogéneo 

(vd. Figura 2.9). Neste caso, i.e., em solução, com o aumento da dose de radiação γ 

absorvida observa-se uma diminuição da temperatura de fusão do novo material, seguida de 

estabilização. Ao contrário do que se observa com as amostras granulosas, em solução, um 

maior índice de reticulação não é necessariamente sinónimo de uma camada protectora em 

torno da matriz polimérica. Assim, até 3 kGy o comportamento degradativo do quitosano é 

predominante, valor a partir do qual se começa então a observar a manutenção da 

estabilidade térmica das amostras obtidas devido à predominante reticulação do AAc. 
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Figura 3.8: Variação da temperatura de fusão (Tf - �) e da entalpia de fusão (∆Hf - �) com a 

dose de radiação γ nas amostras de Quitosano-g-pAAc obtidas a partir de [AAc]i=0,1% V/V. 
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3.2-1.2 Estudos de hidratação 

 
Tal como já referido, os estudos de hidratação dos filmes Quitosano-g-pAAc foram 

realizados por absorção de vapor de água de acordo com o descrito na secção 3.1-4.1. 

Relembra-se apenas que o grau de hidratação foi calculado segundo a expressão (3.1), aqui 

repetida por comodidade de leitura: 
 

100
)(

)()(
(%) ∗

−
=

odesidratad

odesidratadhidratado

filmem

filmemfilmem
hidrataçãodeGrau  

 

Para uma melhor visualização do perfil cinético da evolução do grau de hidratação ao 

longo do tempo, apresentam-se graficamente os resultados obtidos para amostras com 

diferente composição em ácido acrílico. Os dados referem-se a amostras irradiadas a 1 kGy 

embora, devido à semelhança dos resultados obtidos, possam ser generalizados para as 

restantes doses de radiação estudadas (3 e 5 kGy). 
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Figura 3.9: Cinética de hidratação para filmes copoliméricos de base quitosano com diferentes 

concentrações de ácido acrílico (Dabs=1 kGy). 

 

Da observação da figura anterior verifica-se que no estudo efectuado o aumento da 

percentagem de AAc na composição da amostra, diminui a capacidade de absorção de vapor 

de água, e que a cinética mais rápida demora cerca de 20h para atingir o equilíbrio enquanto 

que as restantes cerca de 60h. 

A diminuição registada poderá ser justificada se se atender a que, de acordo com o 

mencionado anteriormente, o aumento da quantidade de AAc resulta numa maior densidade 
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da rede tridimensional, diminuindo assim o espaço livre onde as moléculas de água podem 

ficar retidas. Para além disso, uma maior reticulação pode restringir a mobilidade das 

cadeias poliméricas dificultando o estabelecimento de interacções fortes entre os grupos 

hidroxilo existentes na rede polimérica e as moléculas de água. Deste modo filmes mais 

reticulados, i.e., com uma “malha” mais apertada, apresentam também cinéticas mais 

rápidas devido à incapacidade de reterem mais moléculas de água. 

Em paralelo a este efeito, a diminuição da capacidade de absorção de vapor de água 

revelada pelos filmes copoliméricos aquando do aumento da concentração de AAc na 

mistura reaccional, poderá ainda ser devida à protecção dos grupos amina do quitosano 

responsáveis pela natureza hidrofílica deste polissacarídeo. 
 
Para analisar os mecanismos de sorção propriamente ditos, tem sido utilizado um 

método simples baseado na relação empírica [20, 21]: 

 

Mt /M∞ = k t
 n                                                     (3.2) 

onde: Mt e M∞ representam respectivamente a quantidade de vapor de água absorvido no 

instante t e em equilíbrio; k é uma constante característica do filme e n uma constante 

característica do modo de transporte do vapor de água. Assim, um valor de n=0,5 indica um 

mecanismo de transporte de Fick (controlado por difusão), enquanto que n=1 expressa um 

sistema com mecanismo de hidratação controlado por relaxação. Já um valor de n 

compreendido entre 0,5 e 1 traduz um sistema controlado por um processo misto [20]. 

No presente caso, procedeu-se então à representação gráfica logaritmíca (Figura 3.10) e 

de acordo com a expressão (3.2) calculou-se o expoente n por regressão linear: 

 

ln (Mt /M∞) = ln k + n ln t                                          (3.3) 
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Figura 3.10: Representação de ln(Mt /M∞) vs ln(t) para filmes Quitosano-g-pAAc com diferentes 

concentrações de monómero. 

 

Os valores obtidos para n são todos relativamente próximos de 0,5 (0,37; 0,48 e 0,44 

respectivamente para AAc 0,1%, 0,3% e 0,5%), e por esse motivo pode-se considerar que o 

mecanismo de sorção de vapor de água nos filmes de Quitosano-g-pAAc preparados, é 

controlado por difusão. 

 
Procedeu-se ainda à avaliação do efeito da dose de radiação γ na capacidade de absorção 

de vapor de água dos filmes preparados, encontrando-se os dados obtidos sistematizados na 

Figura 3.11. 
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Figura 3.11: Influência da dose de radiação absorvida no grau de hidratação das amostras 

Quitosano-g-pAAc obtidas (débito de dose de 0,9 kGy⋅h
-1

). 
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A representação gráfica acima apresentada evidencia que, para o sistema reaccional 

Quitosano/AAc em estudo, para igual concentração de AAc, quanto maior a dose de 

radiação absorvida maior é o grau de hidratação exibido pelos filmes copoliméricos. Assim, 

apesar de se manter a concentração de AAc, dada a grande capacidade de reticulação deste 

monómero, um aumento da dose absorvida tende a provocar um aumento do comprimento 

das cadeias monoméricas o que se traduz por espaços maiores e, consequentemente, em 

estudos de hidratação, numa maior quantidade de água absorvida. 

 

 

Comparativamente ao sistema reaccional heterogéneo Quitosano/AAc estudado 

anteriormente (secção 2.1-3.1 e 2.2-2), os resultados relativos às amostras copoliméricas de 

Quitosano-g-pAAc obtidas sob a forma de filmes mostraram-se bastante mais promissores. 

No entanto, em consequência de algumas das propriedades observadas, nomeadamente no 

que diz respeito à rigidez das amostras, que de alguma forma se incompatibilizam com a 

aplicação biomédica que se pretende para o material, no âmbito dos objectivos do trabalho 

aqui apresentado deu-se por terminado o estudo com este monómero. 
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3.2-2 Filmes copoliméricos de quitosano-g-poli(metacrilato de  

2-hidroxietilo) 

 
Tal como tinha acontecido com as amostras granulosas, em meio homogéneo (i.e., em 

solução aquosa de ácido acético), também se procedeu ao estudo do sistema reccional 

Quitosano/HEMA. Aliás, tendo sido este o sistema que melhores resultados apresentou em 

meio heterogéneo, sob a forma de filmes foi alvo de particular atenção tendo sido realizados 

toda uma série de estudos complementares, nomeadamente em termos microbiológicos e de 

libertação de fármaco, entre outros. Os resultados obtidos encontram-se apresentados nas 

secções seguintes. 

 
 

3.2-2.1 Cinética de hidratação/desidratação 

 
A capacidade de hidratação e o comportamento de hidratação/desidratação de um 

suporte polimérico reveste-se de particular importância sempre que se pretende a sua 

aplicação como biomaterial. Isto porque o grau de hidratação está relacionado não só com as 

propriedades de superfície do material, mas também com as suas propriedades mecânicas e 

com o mecanismo de transporte do soluto através da matriz polimérica. 

 
No presente estudo avaliou-se a capacidade hidratação/desidratação dos filmes obtidos 

não em água mas em soro fisiológico, tal como já mencionado anteriormente. 

Os resultados obtidos encontram-se sistematizados na Figura 3.12 e traduzem o 

comportamento de absorção e desaborção de filmes não irradiados, com diferente 

composição em quitosano e HEMA, em solução salina a 37 ºC. Notar ainda que, em termos 

de apresentação gráfica, o traçado apresentado nas curvas de absorção difere do apresentado 

nas curvas de desabsorção devido a terem sido utilizadas diferentes metodologias na recolha 

dos dados experimentais. Assim, os pontos discretos das curvas de absorção correspondem 

aos valores de hidratação obtidos em intervalos de tempo regulares (as amostras eram 

sempre retiradas da solução e a sua massa determinada), enquanto que o traçado contínuo 

das curvas de desidratação deve-se ao facto de a monitorização do comportamento de 

desabsorção ter sido efectuado em ensaios isotérmicos em balança termogravimétria de 

acordo com o descrito na secção 3.1-4.2. 

 

 



RESULTADOS EXPERIMENTAIS E DISCUSSÃO 
 

 101 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 3.12: Grau de hidratação dos filmes de base quitosano não irradiados, à temperatura de 

37 ºC em solução salina. 

 (A) Quitosano 1%;  (B) Quitosano 2,5%;  (C) Quitosano 3%. 

 

Da observação da Figura 3.12 verifica-se que todas as formulações estudadas 

apresentam cinéticas de absorção relativamente rápidas demorando até 20 minutos para 

atingir o equilíbrio, assim como um bom índice de hidrofilicidade (entre cerca de 100 e 

450%). Paralelamente é de salientar ainda que, quando comparado com o dos filmes de 

quitosano, o grau de hidratação dos filmes Quitosano-g-poli(HEMA) aumenta significativa-

mente, observando-se um aumento crescente com o aumento da concentração de HEMA na 

composição dos filmes. 

Observa-se ainda que os filmes constituídos unicamente por quitosano (�), apresentam 

valores de hidratação de equilíbrio que podem ser considerados relativamente próximos 

(112, 117 e 135% respectivamente para filmes quitosano 1%; 2,5% e 3%). No entanto, se se 
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analisar cuidadosamente os dados apresentados verifica-se que o valor da hidratação de 

equilíbrio do filme quitosano 3% representa um aumento de 21% em relação ao valor da 

filme quitosano 1%. Esta tendência de comportamento mantém-se para os filmes com 

HEMA a 1% (observa-se um aumento da capacidade de hidratação de 176 para 214%), 

tornando-se contudo mais acentuada para os filmes com maior teor em HEMA (por 

exemplo, com HEMA a 5% verifica-se um aumento de 60% do valor da hidratação de 

equilíbrio com o aumento da concentração de quitosano de 2,5% para 3%). Deste modo, os 

resultados obtidos sugerem que em filmes não irradiados tanto o quitosano como o HEMA 

funcionam como “espaçadores” das cadeias poliméricas, e que o aumento de um dos 

componentes na composição da matriz promove a introdução das moléculas do meio para o 

interior da rede tridimensional devido à introdução de mais grupos funcionais hidrofílicos  

(–OH e –NH2) na estrutura polimérica. 

Os dados relativos ao comportamento de desidratação parecem confirmar estas 

afirmações uma vez que se observa um aumento crescente do tempo que os filmes 

hidratados demoram a voltar à sua forma seca com o aumento da composição em HEMA 

(mais grupos hidrofílicos na estrutura polimérica permitem interacções mais fortes com as 

moléculas de água, o que dificulta o seu rompimento). 

 
Se se comparar a cinética de hidratação de filmes não irradiados com a de filmes 

irradiados, verifica-se que apesar de apresentarem um perfil de comportamento idêntico, o 

grau de hidratação atingido pelas amostras irradiadas é inferior ao atingido pelos filmes não 

irradiados (vd. Figura 3.13). Mais ainda, observa-se que a hidratação atingida pelos filmes 

irradiados aumenta ligeiramente com a concentração em HEMA embora permaneça inferior 

ao valor observado nos filmes constituídos unicamente por quitosano. 

No que diz respeito às curvas de desabsorção dos filmes irradiados observaram-se 

também algumas diferenças de comportamento em relação às amostras não irradiadas, 

tendo-se verificado que independentemente da sua formulação todos os filmes irradiados 

demoraram apenas cerca de 15 minutos a regressar à sua forma desidratada. 

Estes resultados sugerem que a capacidade de absorção dos filmes copoliméricos 

Quitosano-g-poli(HEMA) preparados está directamente relacionada com a reticulação 

ocorrida durante a irradiação. Neste caso, dadas as condições de irradiação e características 

dos monómeros envolvidos, a exposição à radiação γ provoca um apertar da malha 

polimérica (que terá que se confirmar por outras técnicas) com a consequente diminuição do 

espaço livre onde as moléculas de água podem ficar retidas (comportamento já reportado 
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por outros autores mas com diferentes matrizes poliméricas [22]). Para além disso, como em 

termos de composição as concentrações de quitosano e HEMA estudadas podem ser 

consideradas relativamente próximas (apesar de conduzirem a filmes macroscopicamente 

diferentes), os valores de hidratação atingidos pelos filmes após irradiação acabam também 

por não diferir muito entre si. 

Outra explicação para a diminuição de hidratação observada nos filmes irradiados 

relativamente aos não irradiados, poderá estar relacionada com o número de grupos amino 

do quitosano, responsáveis também pela sua natureza hidrofílica, que acabam por ficar 

bloqueados devido ao crescimento das cadeias de poli(HEMA) por exposição à radiação γ. 
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Figura 3.13: Diferença na hidratação de equilibrio atingida em filmes de base quitosano 

(3% m/V em ácido acético 1%) irradiados (DD=0,6 kGy⋅h
-1

) e não irradiados. 

 

Relativamente aos mecanismos de transporte que poderão estar envolvidos na absorção 

da solução salina pelos filmes Quitosano-g-poli(HEMA), assume-se tratar-se de um 

processo controlado por difusão, tanto em amostras irradiadas como não irradiadas, visto 

ter-se  obtido  perfis  cinéticos  característicos  deste  modo  de  transporte. Para  além  

disso, se  se  recorrer à relação já apresentada anteriormente no estudo dos filmes 

Quitosano-g-poli(AAc),  Mt /M∞ = k t
 n,  e  à  sua  representação  gráfica  logaritmíca, 

verifica-se que todos os valores de n obtidos são muito próximos de 0,5 (vd. Tabela 3.1). 
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Tabela 3.1: Valores do expoente n da relação Mt /M∞ = k t
 n

 (obtidos por regressão linear 

de ln (Mt /M∞) = ln k + n ln t), relativos à absorção de solução salina pelos diferentes filmes. 

    Filme   n   r2 

      Quitosano 1% 0,47 0,984 

      Quitosano 1% / HEMA 1% 0,39 0,928 

      Quitosano 2,5% 0,42 0,957 

      Quitosano 2,5% / HEMA 5% 0,35 0,924 

      Quitosano 3% 0,48 0,974 

      Quitosano 3% / HEMA 1% 0,49 0,914 

      Quitosano 3% / HEMA 3% 0,51 0,964 

      Quitosano 3% / HEMA 5% 0,51 0,956 

 

 
 

3.2-2.2 Análise térmica 

 
Com o objectivo de se obter informação relativa às propriedades térmicas dos filmes 

irradiados, recorreu-se à análise termogravimétrica. As figuras seguintes mostram alguns 

dos termogramas obtidos referentes a filmes de base quitosano irradiados e não irradiados. 

 
O comportamento apresentado na Figura 3.14 e na Figura 3.15 foi observado para todo o 

intervalo de concentrações de Quitosano/HEMA estudado, e evidencia um aumento da 

temperatura inicial de decomposição térmica (marcada pela inflexão da curva) nos filmes 

irradiados (de 169,25 para 211,50 ºC nos filmes C3H1, e de 172,65 para 230,36 ºC nos 

filmes C3H5). Contudo, este aumento de temperatura é mais realçado nos filmes com maior 

quantidade de quitosano e HEMA, possivelmente devido à formação de uma estrutura mais 

reticulada. Simultaneamente, com o aumento da concentração de HEMA na composição dos 

filmes observa-se que as curvas passam a apresentar  uma  maior  similiaridade  com  o  

perfil da curva de poli(HEMA)  (vd. Figura 3.16). Aliás, este comportamento tinha já sido 

identificado para o sistema reaccional heterogéneo de Quitosano/HEMA descrito e estudado 

no Capítulo 2, e sugere que o comprimento das cadeias de poli(HEMA) cresce com o 

aumento de HEMA nos filmes. 
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Figura 3.14: Termogramas de TGA de filme C3H1 irradiado (DD=0,6 kGy⋅h

-1
) e não irradiado. 

 
 

 
Figura 3.15: Termogramas de TGA de filme C3H5 irradiado (DD=0,6 kGy⋅h

-1
) e não irradiado. 

 

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

� � �

230.36°C
90.72%

172.65°C
87.46%

40

60

80

W
e
ig

h
t 
(%

)

0 200 400 600 800

Temperature (°C)

�––––––  HEMA 5% - 20 kGy
� – – –     HEMA 5% - Not iradiated

Universal V3.5B TA Instruments

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�

�
�

�

�

�

211.50°C
86.74%

169.26°C
86.90%

40

60

80

100

W
e
ig

h
t 
(%

)

0 200 400 600 800

Temperature (°C)

�––––––  HEMA 1%  - 20 kGy
� – – –     HEMA 1% - Not irradiated

Universal V3.5B TA Instruments

Quitosano 3% 

Quitosano 3% 

Temperatura (ºC) 

M
a
s
s
a
 (

%
) 

600 
 

400 200 0 0 

40 

60 

80 

� C3H1 – 20 kGy 

� C3H1 – Não irradiado 

� C3H5 – 20 kGy 

� C3H5 – Não irradiado 

800 

211,50 ºC 

86,74% 

169,26 ºC 

86,90% 

100 

Temperatura (ºC) 

M
a
s
s
a
 (

%
) 

600 
 

400 200 0 

40 

60 

80 

800 

230,36 ºC 

90,72% 

172,65 ºC 

87,46% 

100 



CAPÍTULO 3 - FILMES 
 

 106 

 
Figura 3.16: Termogramas de TGA de filmes C3 não irradiado, de filmes C3H1 e C3H5 

irradiados (DD=0,6 kGy⋅h
-1

), e de poli(HEMA). 

 

Foram também realizados ensaios de DSC. Os termogramas obtidos (vd. Figura 3.17), 
 

 
Figura 3.17: Termogramas de DSC e TGA de filme C3H1 irradiado (Dabs=20 kGy; 

DD=0,6 kGy⋅h
-1

). 
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serviram apenas para confirmar alguma da informação obtida por TGA, visto serem curvas 

de interpretação algo difícil devido à complexidade/multiplicidade dos fenómenos 

envolvidos na degradação da matriz de quitosano (desidratação, desacetilação e quebra de 

cadeias). 

 
 

3.2-2.3 Microscopia electrónica de varrimento 

 
A técnica de microscopia electrónica de varrimento (SEM), por permitir a obtenção de 

imagens a três dimensões com elevada resolução espacial, possibilita a caracterização 

topográfica (forma e microestrutura) do material das amostras a analisar. 

Na Figura 3.18 apresentam-se respectivamente algumas micrografias, obtidas por esta 

técnica, da superfície de filmes de Quitosano-g-poli(HEMA) antes e após irradiação. 

 

 
 
Figura 3.18: Micrografias obtidas por microscopia electrónica de varrimento da superfície de 

filmes C3H1: (A) antes de irradiados (B) após irradiação (Dabs=20 KGy; DD=0,6 kGy⋅h
-1

). 

(A)  

(B) 
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A observação da figura anterior torna evidente a redução da dimensão dos poros após 

irradiação, confirmando assim que a reticulação conduz a um “estrangulamento” da malha 

porosa dos filmes de Quitosano-g-poli(HEMA) preparados, tendo sido observado em todas 

as formulações de Quitosano/HEMA estudadas. 

 
 

3.2-2.4 Ensaios microbiológicos 

 

3.2-2.4.1 Determinação e caracterização da carga microbiana inicial 

 
De acordo com as normas ISO 11137 e EN 552 [23, 24], a determinação e 

caracterização dos microrganismos contaminantes que naturalmente ocorrem num dado 

substrato é a primeira aproximação para se poder prever a dose mínima necessária para 

atingir um valor predeterminado de esterilidade. 

 
Os resultados provenientes da avaliação da carga microbiana inicial evidenciam as 

propriedades antimicrobiológicas do quitosano uma vez que se verifica que o número de 

microrganismos contaminantes que naturalmente ocorre nos filmes não irradiados é bastante 

mais elevado nos filmes com menor teor em quitosano do que o registado nos filmes com 

maior percentagem de quitosano (346±48 e 22±27 ufc/filme, respectivamente para filmes 

com 1% e 3% em quitosano, mantendo HEMA a 1%). 

 
Por outro lado, a caracterização dos contaminantes naturais dos filmes preparados 

mostrou que todos os microrganismos identificados são gram-positivos e catalase positivos. 

Contudo, dependendo do teor em quitosano é possível identificar dois tipos morfológicosg 

distintos de microrganismos. A totalidade da carga microbiana identificada nos filmes C1H1 

são bacilos (forma cilindrica) gram e catalase positivos, e oxidase negativos, enquanto que 

os microrganismos existentes nos filmes com maior teor em quitosano independentemente 

da concentração de HEMA (C3Hy), são bacilos gram, catalase e oxidade positivos. Mais 

ainda, se a concentração de HEMA for considerada, verifica-se que os filmes com maior 

concentração de HEMA apresentam bacilos em duo ou em corda sem mobilidade, enquanto 

que os filmes HEMA 1% apresentam bacilos individuais mais pequenos e móveis. 

                                                
g Segundo Krieg et al [25]  existem 11 tipos morfológicos de microrganismos, sendo cada tipo morfológico 
classificado segundo a sua morfologia e agrupamento celular, coloração gram e testes bioquímicos (teste da 
catalase e oxidase). 
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Todos estes resultados obtidos encontram-se resumidos na Tabela 3.2. 

 

Tabela 3.2: Quantificação  e  caracterização  da  carga  microbiana  inicial  de  filmes 

Quitosano-g-pHEMA com diferentes formulações. 

 

                      Contaminantes naturais  

Caracterização 

 

  Amostra 

 
Carga microbiana 

(ufc/filme) 
Gram Catalase Oxidase 

   C1H1 346 ± 48 + + - 

   C3H1 22 ± 27 + + + 

   C3H3 n.d.a + + + 
a  n.d – não determinado; ensaios incidiram apenas sobre filmes com diferente 

concentração em quitosano (único contituinte dos filmes com características 
antimicrobiológicas descritas na literatura [4-6]) 

 

 

3.2-2.4.2 Teste de penetração microbiológica 

 
O teste de penetração microbiológica assume particular relevância se se pensar numa 

aplicação médica em que se espere que a matriz de base quitosano funcione como substituto 

de pele (em casos de queimaduras), onde é essencial que a matriz possibilite a permeação 

das secreções do ferimento, mas impeça a entrada de microrganismos. De igual forma, se a 

utilização pretendida para este tipo de matriz polimérica for como sistema de libertação de 

fármaco, é essencial verificar se estes filmes impedem a passagem de microrganismos ou se 

ocorre crescimento microbiológico à sua superfície. 

 
Os resultados obtidos nestes dois tipos de avaliação microbiológica revelaram-se 

bastante promissores tendo-se verificado a não ocorrência de diferenças entre filmes 

irradiados e não irradiados. Por este motivo optou-se por apresentar os resultados apenas em 

função da composição dos filmes, encontrando-se os mesmos resumidos na Tabela 3.3. 

Contudo, para uma visão mais clara, apresenta-se previamente uma imagem (Figura 3.19) 

onde é possível observar crescimento microbiológico no meio de cultura mas não por 

debaixo da matriz polimérica, mostrando assim que os microrganismos não conseguem 

penetrar através do filme de base quitosano. 
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Já no que diz respeito aos ensaios de controlo efectuados, registou-se um 

comportamento idêntico em todos eles: filmes não inoculados não despoletam crescimento 

microbiológico mesmo após incubação em condições favoráveis. 

 

 
Figura 3.19: Aspecto do meio nutritivo depois de incubação a 36 ºC durante 7 dias em 

atmosfera aeróbia (meio/filme previamente inoculados com 1 cm
3
 de suspensão de 

Escherichia coli 10
8
 ufc). 

 

Tabela 3.3: Resultados da incubação a 36 ºC de filmes de Quitosano-g-pHEMA de diferente 

composição (CxHy: x percentagem de quitosano; y percentagem de HEMA), com três tipos de 

microrganismos durante 7 dias em atmosfera aeróbia. 

 

Crescimento à superfície/ Penetração microbiológica 
 

Amostra 

E. coli S. aureus B. pumilus 

C1H1 �/� �/� �/� 

C3H1 �/� �/� �/� 

C3H3 �/� �/� �/� 

        Legenda:  � - Sem crescimento microbiológico        � - Sem penetração microbiológica 
                    � - Parece apresentar crescimento microbiológico reduzido  
                  

 

Dos resultados apresentados na tabela anterior verifica-se que independentemente da 

composição dos filmes, nenhuma das estirpes de micorganismos é capaz de penetrar através 

das matrizes poliméricas em estudo. Se numa primeira abordagem poder-se-ia pensar que tal 

poderia estaria associado às dimensões dos poros da matriz, o facto de não se verificar 

crescimento microbiológico nem de E. coli nem de S. aureus à superfície dos diferentes 

filmes, preparados a partir de iguais volumes de solução polimérica e por isso mesmo com 

diferentes densidades, leva a que se pense que tal comportamento não está associado à 

dimensão dos poros mas que antes será devido às propriedades antimicrobiológicas do 

Microrganismos não conseguem passar 
através do filme. 

No meio de cultura ocorre crescimento 
microbiológico. 
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quitosano. Quando analisada em conjunto com os dados da estirpe de B. pumilis, esta 

hipótese acaba por ser confirmada. É que, das estirpes estudadas, esta é a única capaz de 

formação de esporos como mecanismos de defesa, coadunável com o aparente crescimento 

reduzido observado e confirmado através da realização de frescosh aos diferentes filmes 

seguida de observação ao microscópio (onde se observou bacilos na forma esporolada). 

 

3.2-2.4.3 Avaliação das propriedades antimicrobiológicas 

 
Para avaliar (e tentar quantificar) se os filmes obtidos preservavam a natural actividade 

antimicrobiológica do quitosano, utilizaram-se quatro estirpes de referência que foram 

mantidas em contacto com filmes com diferente composição em quitosano por diferentes 

intervalos, de tempo de acordo com o descrito em 3.1-8.4. 

 
A Tabela 3.4 mostra a inactivação logarítmica (log ufc/filme) das estirpes utilizadas, 

baseada nos valores de sobrevivência registados.  

 
Tabela 3.4: Actividade antimicrobiológica dos filmes não irradiados – inactivação logarítmica 

das estirpes testadas devido a diferentes períodos de contacto e diferente composição em 

quitosano. 

 Actividade antimicrobiológica (log ufc/filme) 

E. coli B. subtilis S. epidermidis C. albicans 
 
Filme 

 
Período 
de 
incubação  Controle  Matriz  Controle  Matriz  Controle  Matriz  Controle  Matriz 

 2,5 h 7,71 6,75 7,54 6,60 7,84 6,99 7,03 6,21 

C1H1 16 h 7,47 6,43 6,75 5,98 7,64 6,68 7,22 6,23 

 24 h 6,99 6,87 6,88 5,67 7,38 6,31 7,10 6,23 

          
 2,5 h 7,71 6,95 7,54 6,64 7,84 6,72 7,03 6,06 

C3H1 16 h 7,47 6,20 6,75 5,55 7,64 6,37 7,22 6,07 

 24 h 6,99 6,24 6,88 5,55 7,38 5,76 7,10 6,40 

 

                                                
h Por “frescos” entenda-se raspar a superfície da filme e colocar o raspado em água numa lamela. 
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Os resultados obtidos mostram uma inibição de crescimento para todos os 

microrganismos testados quando em contacto com filmes não irradiados. Contudo, em 

contraste com as respostas das bactérias gram-positivas (B. subtilis e S. epidermidis), que 

mostram uma inactivação crescente com o tempo de contacto e composição em quitosano, a 

inactivação das estirpes E. coli e C. albicans (bactéria gram-negativa e fungo, 

respectivamente) não parece ser linearmente dependente da composição em quitosano ou do 

tempo de contacto. 

 
O quitosano tem sido descrito como um material capaz de inibir o crescimento 

microbiológico devido à interacção dos seus grupos catiónicos amino com os grupos 

aniónicos da superfície celular dos microrganismos (principalmente dos gram-positivos). 

Este processo resulta em alterações de permeabilidade da membrana celular, que provoca a 

ruptura do transporte de massa através da célula e, consequentemente, conduz à diminuição 

do número de células viáveis [4]. Contudo, como a estrutura das membranas celulares das 

bactérias gram-negativas e dos fungos diferem da das bactérias gram-positivas, tem vindo a 

ser reportado diferentes respostas resultante da interacção deste tipo de microrganismos com 

o quitosano, e que se encontram de acordo com os resultados obtidos [5, 26]. No entanto, 

não se entrará em justificações detalhadas desses processos visto envolverem mecanismos 

de interacção complexos. 

 

3.2-2.4.4 Inactivação microbiana por radiação γγγγ 

 
Com o objectivo de determinar a dose mínima de radiação γ (Dmin) necessária para 

garantir a segurança microbiológica dos filmes, i.e., a dose que os filmes têm de absorver 

para se atingir um determinado Nível de Segurança de Esterilidade (NSE)i previamente 

estabelecido, é necessário estudar a resposta dos microrganismos à radiação. Assim, doses 

sub-letais de radiação γ foram aplicadas em filmes de baixo teor em quitosano 

artificialmente contaminadas, e a sua cinética de inactivação seguida. 

 
Os microrganismos têm uma resistência intrínseca à radiação ionizante e, de uma forma 

generalizada, assume-se que a inactivação microbiana por um agente letal segue uma 

cinética exponencial. No caso particular da radiação ionizante, esta cinética caracteriza-se 

                                                
i A correspondente sigla em inglês é também frequentemente utilizada – SAL (Sterility Assurance Level). 
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por um decréscimo exponencial do número de sobreviventes em função da dose absorvida 

de acordo com a seguinte equação [27]: 
 

N = N0 e
 - kD                                                        (3.4) 

 
Onde: 

N – número de sobreviventes (microrganismos viáveis) após exposição a uma dada dose de 

radiação; 

N0 – número de microrganismos viáveis antes da exposição à radiação; 

k – constante característica dos microrganismos presentes (dependente das circunstâncias 

ambientais em que são expostos à radiação); 

D – dose de radiação absorvida. 

 
Assim, de acordo com a equação anterior, se se representar graficamente o logaritmo do 

número de sobreviventes (N) em função da dose absorvida (D) obtém-se uma curva de 

inactivação linear: 
 

log N = - k’ D + log N0      (em que k’ = k/2,3)                   (3.5) 

 a partir da qual é possível determinar o valor de D. 

Se se considerar que a dose necessária para inactivar 90% de uma dada população 

microbiana pode ser traduzida pelo parâmetro D10, então uma forma alternativa de o defnir 

será considerar-se para essa dose uma sobrevivência de 10%, ou seja,  N = 0,1N0.  Deste 

modo, substituindo na equação anterior obtém-se:  
 
log (0,1N0) = - k’ D10 + log N0  ⇔  log (0,1N0) - log N0 = - k’ D10  ⇔  D10 = 1/k’ 
 
O valor de D10 corresponde assim ao módulo do inverso do declive da curva de 

inactivação exponencial. 

 

No presente estudo, filmes C1H1 artificialmente contaminados foram irradiados na fonte 

de cobalto com doses sub-letais entre 0,5 e 4 kGy, a um débito de dose de 0,6 kGy⋅h-1. As 

curvas de inactivação obtidas para as estirpes estudadas (Escherichia coli, Bacillus subtilis, 

Staphylococcus aureus e Candida albicans) encontram-se representadas na Figura 3.20. 

 
Da observação da representação gráfica anteriormente referida verifica-se que das 

estirpes estudadas a Escherichia coli é a única que quando exposta a uma dose 0,5 kGy já 

não permite obter nenhum microrganismo viável. Este comportamento é resultado da 
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elevada sensibilidade da E. coli à radiação γ, observando-se uma total inibição microbiana 

em vez de um decréscimo exponencial de sobreviventes com a dose de radiação absorvida. 
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Figura 3.20: Curvas de inactivação em função das doses sub-letais de radiação γ para das 

estirpes em estudo (Escherichia coli ATCC 25992, Bacillus subtilis SSI MK1, Staphylococcus 

aureus ATCC 29213 e Candida albicans ATCC 10231). 

 

Os valores de D10 de cada estirpe, à excepção da Escherichia coli, foram então 

calculados a partir do módulo do inverso do declive da recta obtida por regressão linear da 

curva de inactivação. Na Tabela 3.5 estão indicadas as equações das rectas obtidas e os 

correspondentes valores de D10. 

 
Tabela 3.5: Rectas de inactivação e dose necessária para inactivar 90% da população 

microbiana (D10) em filmes Quitosano-g-pHEMA (Quitosano1%/HEMA1%). 

Contaminação 
artificial 

(ufc/filme) 

 

Estirpes de referência 

 

Equação da recta 

 

r2 

 
D10  

(kGy) 

Escherichia coli n.d.a ___ ___ 

Staphylococcus aureus log N = -5,11 D + 6,95 0,999 0,20 

Candida albicans log N = -2,05 D + 5,27 0,989 0,49 

 

107 - 108 

Bacillus subtilis log N = -0,96 D + 4,88 0,837 1,04 
 
a  n.d – não determinado 
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Dos resultados obtidos verifica-se que para as estirpes estudadas (à excepção da 

Escherichia coli) o valor de D10 variou entre 0,20 e ≅1 kGy, sendo a estirpe Bacillus subtilis 

a que apresenta maior radioresistência, facto que se encontra de acordo com os dados 

citados na literatura [28, 29]. 

Com base nos resultados obtidos, e sabendo que 90% de inactivação corresponde a uma 

redução logarítmica decimal de sobrevivência de 1 log de microrganismos, se se considerar 

a aplicação de uma dose de radiação de 5 kGy a filmes artificialmente contaminados será 

esperado um decréscimo de sobrevivência de 25 log para a estirpe S. aureus (Dabs/D10), de 

10 log para a C. albicans e de 5 log para a B. subtilis (para uma contaminação inicial de 107- 

-108 ufc/filme). Deste modo, a dose de 5 kGy será suficiente para se obter um nível de 

segurança de esterilidade (NSE) de 10-5 (mesmo considerando a estirpe mais 

radioresistente), i.e., 5 kGy é a dose mínima necessária para garantir que em 100000 items 

irradiados apenas se encontrará no máximo 1 único ítem contaminado. 

 
De acordo com o Instituto da Farmácia e do Medicamento [30], para o processo de 

esterilização por radiação de dispositivos médicos o NSE foi estabelecido em 10-6, ou seja, a 

probabilidade de encontrar um ítem não estéril é de um, num milhão de embalagens 

estanques do produto. No presente estudo, o valor de NSE de 10-5 foi obtido para filmes 

artificialmente contaminados. No entanto, como o número de microrganismos 

contaminantes que naturalmente ocorrem nos filmes não irradiados (no máximo ca 

4x102 ufc/filme) é muito inferior ao número de microrganismos presentes nos filmes 

artificialmente contaminados (107-108 ufc/filme), é possível assegurar que a exposição a  

5 kGy permitirá obter filmes microbiologicamente seguros visto que NSE será muito 

inferior a 10-6. Deste modo, para se validar o protocolo de preparação/irradiação dos filmes 

como procedimento de esterilização aceite pelo Infarmed e se poder falar em filmes estéreis, 

seria necessário aplicar metodologia microbiológica específica o que, por fugir ao âmbito do 

trabalho apresentado nesta dissertação, não foi realizado. 
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3.2-2.5 Ensaios de biocompatibilidade - Efeito hemolítico 

 
Os testes de hemólise realizados permitiram quantificar in vitro a extensão da hemólisej 

das células vermelhas do sangue quando em contacto com filmes C1H1 γ irradiados com 5 e 

10 kGy, sem fármaco e contendo diferentes quantidades de fármaco imobilizado. 

 
 
O índice de hemólise (HI) foi calculado de acordo com a expressão (3.6), onde [Hb] 

corresponde à concentração de hemoglobina. De referir que, de acordo com a bibliografia 

consultada [9, 10], considera-se não existir efeito hemolítico sempre que a percentagem de 

hemólise é inferior a 2%, a ocorrência de uma ligeira hemólise se HI estiver compreendido 

entre 2 e 5%, e existir efeito hemolítico se a percentagem de hemólise for superior a 5%. 
 

100
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Relativamente aos resultados obtidos, os mesmos encontram-se sistematizados na Figura 

3.21. 

0

1

2

3

4

5

5 kGy 10 kGy

Concentração Amoxicilina:

G
ra

u
 d

e 
h

em
ó

lis
e 

(%
)

100 mg/ml 10 mg/ml 1 mg/ml s/ fármaco

 
Figura 3.21: Grau de hemólise obtido para filmes Quitosano-g-pHEMA irradiados, com e sem 

fármaco imobilizado (média ± desvio padrão; n=3). 

 

 

                                                
j Alteração, dissolução ou destruição dos glóbulos vermelhos do sangue. 
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Das amostras avaliadas, as únicas que revelaram um comportamento não hemolítico 

(HI 0-2%) independentemente da dose de radiação absorvida, foram os filmes com maior 

quantidade de fármaco imobilizado. Todos os restantes filmes revelaram-se ligeiramente 

hemolíticos (HI 2-5%), não se tendo observado nenhum filme com características 

manifestamente hemolíticas (HI > 5%). 

 
Uma possível justificação para os valores de hemocompatibilidade observados, poderá 

estar relacionada com o facto de aquando da imobilização do fármaco para este estudo, se 

ter utilizado soluções de amoxicilina em água em vez de em solução fisiológica salina. 

Deste modo, quando se procedeu à avaliação da hemocompatibilidade dos filmes na forma 

hidratada (com ou sem fármaco imobilizado), grande parte da sua “composição” seria 

constituida por água. No entanto, se se relembrar o procedimento experimental relativo ao 

teste de hemocompatibilidade realizado (secção 3.1-9), verifica-se que para o ensaio 

positivo (i.e., onde ocorre hemólise total), foi utilizada uma solução de concentração em 

hemoglobina diluída em água. Assim torna-se compreensível o crescente índice de hemólise 

com a diminuição da concentração de amoxicilina (a que corresponde um crescente teor em 

água). 

 
Relativamente ao comportamento dos filmes em função da dose absorvida, o mesmo não 

é esclarecedor pois não se consegue compreender com clareza o porquê do ligeiro aumento 

de HI para o filme com maior quantidade de fármaco, nem a diminuição registada para as 

restantes amostras com o aumento da dose absorvida. Contudo, mais uma vez, poder-se-á 

pensar que estará relacionado com a quantidade de água presente nos filmes e na sua 

interacção com radiação γ (a diminuição do efeito hemolítico poderá assim estar relacionada 

com o processo de hidrólise sofrido pela água). 

 
 

3.2-2.6 Cinética de libertação de fármaco 

 
Com o objectivo de investigar a utilização dos filmes preparados como matriz suporte 

em  sistemas de libertação de fármacos, foi imobilizada amoxicilina em filmes de 

Quitosano-g-poli(HEMA). 

A Figura 3.22 mostra a cinética de libertação da amoxicilina em solução salina a partir  

de  filmes  irradiados e  não  irradiados  com  diferente  composição  em quitosano (1 e 3%) 

e HEMA 1%, que na sua forma hidratada apresentavam valores médios de espessura de  
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150 e 180 µm, respectivamente. Os resultados apresentados representam a média ± desvio 

padrão de três ensaios independentes. 

 
Os resultados obtidos mostram que ambas as formulações apresentam cinéticas com 

perfis semelhantes, e que o comportamento de libertação de fármaco observado na Figura 

3.22 é comum a todos os filmes estudados, independentemente da sua composição e 

espessura. Resumindo, todas as formulações apresentam uma libertação rápida de 

amoxicilina da qual resulta uma disponibilidade máxima do fármaco em 1-2h, facto que 

pode estar relacionado com as formulações utilizadas (como já anteriormente referido, as 

concentrações iniciais de Quitosano e HEMA não variam significativamente, embora o 

mesmo não se possa dizer da densidade dos filmes obtidos). 
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Figura 3.22: Cinética de libertação de amoxicilina em soro fisiológico, a 37 ºC, de filmes 

Quitosano-g-pHEMA irradiados (Dabs=4 kGy; DD=0,6 kGy⋅h
-1

) e não irradiados (CxHy: x indica a 

percentagem de quitosano e y a percentagem de HEMA). 

 

A representação gráfica logaritmíca de  Mt /M∞ = k t
 n  indica que a libertação do 

fármaco é controlada por mecansimos de difusão, visto que os valores de n obtidos são 

próximos de 0,5 (vd. Tabela 3.6). 

 
A partir da figura anterior é ainda possível observar uma diminuição da libertação de 

amoxicilina após a irradiação γ, a qual resulta da redução da dimensão dos poros provocada 

pelo aumento da densidade de reticulação tal como sugerido pelos dados de SEM já 

apresentados.  Deste modo,  os dados obtidos sugerem que quanto mais  apertada se tornar  a  
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Tabela 3.6: Valores do expoente n da relação Mt /M∞ = k t
 n

 (obtidos por regressão linear 

de ln (Mt /M∞) = ln k + n ln t), relativos libertação de amoxicilina a 37 ºC em soro fisiológico, 

pelos diferentes filmes (espessura média de 150, 180 e 200 µm, respectivamente para 

C1H1, C3H1 e C3H3). 

 

      Filme   n   r2 

     C1H1 – Não irradiado 0,35 0,982 

     C1H1 – Dabs=4 kGy 0,38 0,927 

     C3H1 – Não irradiado 0,39 0,910 

     C3H1 – Dabs=4 kGy 0,45 0,958 

     C3H3 – Não irradiado 0,39 0,939 

     C3H3 – Dabs=4 kGy 0,48 0,942 

 

 

malha polimérica, maior será a quantidade de fármaco que ficará retida no seu interior. 

Assim, como os resultados apresentados são referentes a filmes com valores de espessura 

relativamente próximos, seria de esperar que a velocidade de libertação do fármaco poderia 

ser controlada através da manipulação dessa característica. No entanto isso acabou por não 

se observar verificando-se sim que, para os filmes em estudo, a conveniente selecção da sua 

espessura permite optimizar a razão entre quantidade de amoxicilina libertada/absorvida, 

como se pode observar na Figura 3.23. 
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Figura 3.23: Quantidade máxima de fármaco absorvida e libertada por filmes irradiados 

(Dabs=4 kGy; DD=0,6 kGy⋅h
-1

) com diferente composição em quitosano e HEMA. 
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A Figura 3.24 evidencia o comportamento acabado de descrever ao exibir as curvas de 

ajuste dos dados de libertação/absorção de amoxicilina obtidos para as diferentes 

composições de filmes em estudo, em separado. 
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Figura 3.24: Comportamento de absorção e libertação de fármaco por diferentes filmes 

irradiados (Dabs=4 kGy; DD=0,6 kGy⋅h
-1

) de Quitosano-g-pHEMA – Intercepção das rectas de 

ajuste. (A) filmes Quitosano 1%/HEMA 1%; (B) filmes Quitosano 3%/HEMA 1%; (C) filmes 

Quitosano 3%/HEMA 3%. 

 

Os resultados sugerem que os valores máximos da razão libertação/absorção estão 
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quitosano (com HEMA a 1 ou 3%) apresentam valores muito idênticos em relação aos 

obtidos com os dos filmes 1% em quitosano. Parece então que, após irradiação, uma maior 

quantidade em quitosano conduz a uma diminuição dos poros da rede polimérica 

tridimensional, com a consequente diminuição da eficiência de libertação de amoxicilina 

devido, tal como já anteriormente referido, ao aprisionamento do fármaco. 

Paralelamente, pode ser observado que o aumento da espessura dos filmes favorece a 

absorção de farmáco em filmes não irradiados, embora conduza à libertação de menores 

quantidades devido ao aumento da densidade de reticulação também já mencionada 

anteriormente. A Figura 3.24 evidencia o comportamento acabado de descrever ao exibir as 

curvas de ajuste dos dados de libertação/absorção de amoxicilina obtidos para os diferentes 

filmes em estudo. 

 

Os dados relativos à libertação de fármaco podem igualmente ser expressos em termos 

de percentagem em relação à quantidade de amoxicilina absorvida, tal como mostrado na 

Figura 3.25. Os resultados obtidos permitem prever um intervalo de espessura óptimo para a 

eficiência de libertação de amoxicilina após irradiação, muito embora para o determinar seja 

necessário considerar a composição dos filmes e respectivas curvas de absorção e libertação 

de fármaco (em mg/filme, visto os filmes estudados serem todos do mesmo tamanho). 
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Figura 3.25: Libertação máxima de amoxicilina observada nos filmes de Quitosano-g-pHEMA 

irradiados (Dabs=4 kGy; DD=0,6 kGy⋅h
-1

). 
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3.2-2.7 Ensaios mecânicos 

 
Tal como mencionado na descrição do procedimento experimental, o estudo das 

propriedades mecânicas dos filmes preparados constituiu um estudo complementar, tendo 

sido avaliada apenas uma das espessuras para ambas as formulações estudadas (C1H1 e 

C3H1) e apenas amostras irradiadas. 

 
Relativamente aos ensaios de tracção propriamente ditos, os mesmos foram conduzidos 

em termos de força aplicada, também designada por carga, (F), por deformação ocorrida 

(∆L), a partir dos quais se pôde então construir o diagrama tensão (σ) vs extensão (ε). Para 

tal, o valor das tensões de cada carga por secção recta do provete foi calculado a partir da 

expressão 0AF=σ , enquanto que a extensão sofrida pela amostra quando sujeita à 

respectiva força foi calculada de acordo com a expressão 0LL∆=ε . 

As representações gráficas de  σ vs ε  das amostras analisadas por esta técnica 

apresentam perfis muito semelhantes para ambas as formulações de Quitosano/HEMA, 

observando-se na Figura 3.26 o diagrama  σ vs ε  de um dos filmes C1H1. 
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Figura 3.26: Representação gráfica de  σ vs ε  relativo ao ensaio de tracção do filme C1H1 

irradiado (Dabs=5 kGy; DD=0,6 kGy⋅h
-1

), na forma hidratada, com fármaco imobilizado 

([amoxicilina]=100 mg/cm
3
) e espessura 243 µm. 

 

A observação da Figura 3.26 permite verificar a ocorrência de uma pequena região 

curvilínea, troço AB, seguida de uma região que se distingue pela quase proporcionalidade 
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directa entre tensões e deformações. Enquanto que a primeira região da curva é 

característica do comportamento dos tecidos moles do corpo humano [31] não contribuindo 

para a extensão da amostra, a segunda é caracterizada pelo declive deste troço de gráfico, 

chamado Módulo de Young ou Módulo de elasticidade (E), sendo por isso denominada de 

região elástica. 

 
O comportamento mecânico do material durante o desenvolvimento das tensões num 

regime elástico permite, quando se retira a carga, o retorno do provete à sua forma e 

dimensão originais. Este processo de carga e descarga na região elástica, poder-se-á repetir 

inúmeras vezes sem que ocorram deformações residuais no provete. Adicionalmente, na 

maioria dos materiais após a zona elástica verifica-se ainda a existência de uma outra região 

denominada região plástica, na qual o comportamento anteriormente descrito já não se 

verifica, pois o material depois de aliviado de tensões permanece com deformações 

residuais importantes. 

Relativamente aos filmes estudados, verifica-se que o material apenas suporta carga 

dentro da região elástica não existindo zona plástica. Ou seja, com a perda de elasticidade o 

filme quebra de imediato não chegando a deformar visivelmente. Deste modo, para as 

amostras estudadas não é possível distinguir tensão de cedência
k de tensão de ruptura

l, 

considerando tratar-se do mesmo valor. 

 
Na figura seguinte apresenta-se sob a forma gráfica o comportamento mecânico 

observado para três dos quatro filmes estudados, tendo-se excluído um dos filmes C3H1 

visto o procedimento experimental realizado ter sido ligeiramente alteradom. 

 

                                                
k Tensão de cedência – tensão a partir da qual o material deixa de ser elástico. 
l Tensão de ruptura – tensão para a qual o material inicia a fractura ou fissura. 
m Durante o ensaio de tracção um dos filmes C3H1 libertou-se da garra. 
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Figura 3.27: Ensaios de tracção de filmes Quitosano-g-poli(HEMA) irradiados (Dabs=5 kGy; 

DD=0,6 kGy⋅h
-1

), na forma hidratada e com fármaco imobilizado ([amoxicilina]=100 mg/cm
3
), de 

espessura 256±12 µm e 105 µm respectivamente para os filmes C1H1 e C3H1. 

 

 

Mesmo sem a realização de cálculos, i.e., de uma forma meramente qualitativa, a 

observação da Figura 3.27 permitiu concluir que embora os filmes C3H1 não consigam 

atingir deformações tão elevadas quanto os C1H1, apresentam valores de módulo de 

elasticidade superiores. No entanto, a partir dos diagramas Tensão vs Extensão obtidos foi 

ainda possível determinar os valores exactos de algumas propriedades mecânicas dos filmes 

em estudo, encontrando-se os mesmos sistematizados na tabela seguinte. 

 
Tabela 3.7: Propriedades mecânicas dos filmes de base quitosano estudadas. 

Filme Módulo de Young 
 (MPa) 

Tensão de cedência 
 (MPa) 

Elongamento máximo 
 (mm) 

  C1H1 - 1 7,342 1,804 3,853 

  C1H1 - 2 7,431 2,500 6,000 

  C3H1 9,245 2,465 3,000 

 

Assim, da observação da figura e tabela anteriores, verifica-se que os filmes C1H1 

apresentam valores correspondentes ao módulo de Young muito semelhantes, com um valor 

médio de elasticidade de 7,39±0,05 MPa em contraste com o valor de 9,25 MPa do filme 

Extensão (mm) 
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C3H1. Estes valores estão de acordo com o comportamento inicialmente esperado visto que, 

neste caso, os filmes com menor teor em quitosano eram os mais espessos e mesmo por 

manipulação táctil era notória a diferença de elasticidade entre os dois tipos de filmes. 

Já no que diz respeito ao elongamento máximo atingido, verifica-se um comportamento 

inverso ao bservado para o módulo de elasticidade, ou seja, os filmes C3H1 (mais finos) que 

apresentavam maiores valores de elasticidade não conseguem atingir deformações tão 

elevadas quanto os filmes C1H1. Desta forma enquanto o filme C3H1 apresenta um 

elongamento máximo de 3,00 mm, os C1H1 apresentam um elongamento máximo médio de 

4,93±1,07 mm, sendo evidente a diferença de valores entre os filmes C1H1. Esta diferença 

pode contudo ser justificada se se atender a alguma heterogeneidade dos filmes assim como 

a um eventual corte das amostras em diferentes direcções. 

Embora limitado, o estudo realizado permitiu obter alguns resultados importantes 

relativamente ao comportamento mecânico dos filmes em função da sua composição. São de 

especial relevo os perfis de comportamento elástico dos materiais, dos quais se pretende boa 

capacidade de adaptação/resistência por forma a poderem ser moldáveis a qualquer parte do 

corpo. No entanto, para se poder obter conclusões mais abrangentes seria necessário a 

realização de mais estudos (maior número de amostras em análise e diferentes espessuras). 

 
Para finalizar este estudo, é importante referir ainda que a comparação entre filmes com 

diferente teor em quitosano foi possível devido à normalização efectuada na passagem do 

diagrama  Força vs Deformação  para o diagrama  Tensão vs Extensão. 

Da Figura 3.27 é perceptível que o ensaio do filme C3H1 não começou com força 

aplicada nula. Contudo, este facto não influencia qualquer análise ou conclusão pois, para 

transferir os dados experimentais para a origem do referencial, é apenas necessário 

normalizar os valores de tensão subtraindo a todos o valor inicial. 
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3.3 CONCLUSÕES 

 
A modificação por irradiação γ do quitosano em meio homogéneo teve como objectivo a 

obtenção de filmes que pudessem funcionar como matriz para sistemas de libertação de 

fármacos e que fossem simultaneamente biocompatíveis e microbiologicamente seguros. 

Os resultados obtidos mostram que as características das matrizes poliméricas obtidas 

estão intrinsecamente ligadas não só aos sistemas reaccionais definidos (no presente estudo 

Quitosano/AAc e Quitosano/HEMA), como também com a sequência das operações 

realizadas no decorrer do procedimento experimental (e.g. evaporação de solvente antes ou 

após irradiação). 

 
Relativamente às amostras copoliméricas Quitosano-g-poli(AAc), os resultados obtidos 

permitem concluir que o aumento da concentração de AAc no sistema reaccional conduz a 

um aumento das regiões desordenadas e a matrizes mais reticuladas, i.e., matrizes com uma 

rede tridimensional com malha mais apertada. Consequentemente, o aumento da 

concentração de AAc conduz também a uma diminuição na capacidade de hidratação dos 

filmes obtidos. 

Quanto à avaliação do efeito da dose de radiação γ nas propriedades estudadas, os 

resultados mostram uma diminuição da estabilidade térmica das amostras copoliméricas 

Quitosano-g-poli(AAc) preparadas, a qual é acompanhada por um aumento da capacidade 

de hidratação, com o aumento da dose absorvida. 

Em relação à aplicação dos filmes Quitosano-g-poli(AAc) como suporte imobilizador 

em sistemas de libertação de fármacos, dadas as características das amostras e os resultados 

pouco promissores obtidos, optou-se pela não realização de estudos mais específicos 

(nomeadamente em ensaios microbiológicos e cinética de libertação de fármaco), pelo que 

não se dispõe de informação relativamente a estas características. 

 

Relativamente ao sistema reaccional Quitosano/HEMA definido e optimizado, os 

resultados do estudo realizado mostram que os filmes preparados por irradiação γ 

apresentam um conjunto de características biológicas e fisico-químicas muito 

“interessantes”, o que permite concluir que a sua potencial aplicação como matriz 

imobilizadora em sistema de libertação de fármacos é promissora. O estudo apresentado 
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neste capítulo, evidencía ainda uma das vantagens da técnica de irradiação ao combinar 

síntese/modificação e esterilização/segurança microbiológica numa única etapa 

experimental. 

Em relação à capacidade de hidratação, os resultados obtidos mostram que esta está 

dependente do grau de reticulação e da dimensão dos poros da matriz polimérica. Deste 

modo, em filmes não irradiados o grau de hidratação atingido aumenta com o aumento da 

concentração de quitosano e de HEMA, enquanto que filmes submetidos à radiação γ 

apresentam um decréscimo acentuado na sua capacidade de hidratação. 

No que diz respeito às propriedades térmicas, as curvas termogravimétricas indicam que 

um maior grau de reticulação favorece a estabilidade térmica dos filmes obtidos. 

Relativamente às propriedades antimicrobiológicas associadas ao quitosano, foi possível 

observá-las também nos filmes de base quitosano preparados. Assim, para além de se 

revelarem uma excelente barreira contra a penetração microbiológica, os filmes 

copoliméricos Quitosano-g-poli(HEMA) apresentam também um número muito reduzido de 

microrganismos contaminantes naturais. Paralelamente, os resultados referentes à 

inactivação microbiana por radiação γ permitem garantir que os valores de dose aplicados 

conduzem à obtenção de filmes microbiologicamente seguros. 

Foi também demonstrada a potencialidade das matrizes poliméricas para aplicação 

biomédica visto os filmes irradiados, já com fármaco imobilizado, provocarem um 

insignificante nível de hemólise. 

Em relação à cinética de libertação do fármaco, os resultados mostram uma libertação 

rápida de amoxicilina com todas as formulações estudadas a apresentarem cinéticas com 

perfis semelhantes. Os resultados mostram ainda que a quantidade de fármaco libertada está 

dependente da extensão do grau de reticulação da rede (a qual por sua vez é função da 

radiação, composição e espessura do filme), e que matrizes poliméricas com igual 

composição em quitosano libertam quantidades idênticas de fármaco. 

 
Em resumo, do conhecimento adquirido sobre os filmes Quitosano-g-poli(HEMA) é 

possível salientar algumas vantagens relativamente a outros materiais para aplicação 

semelhante, de composição e forma diversas (e.g. hidrogeis), tais como a robustez mecânica 

e a possibilidade de preparação/esterilização numa única operação. Para além disso, a 

grande mais valia deste material reside ainda no facto de poder combinar uma dupla acção, 

como matriz imobilizadora biocompatível para sistema de libertação de fármacos e como 
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barreira de protecção microbiológica, sem que isso acarrete dispêndio extra de reagentes, 

tempo de preparação, etc. 
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