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“O que sabemos é uma gota, o que ignoramos é o oceano” 

Isaac newton (1643-1727) 

 

A realização do trabalho apresentado nesta dissertação conduziu a várias e variadas 

conclusões. Curiosamente, uma que ressalta de imediato é que apesar de todo o trabalho já 

efectuado, são necessários ainda muitos estudos até à aplicação, e uma eventual 

comercialização, das matrizes de base quitosano obtidas como sistema de libertação de 

fármacos..., mas sobre isso far-se-á referência um pouco mais à frente. Para já comecemos 

pelo que se sabe... 

 

Do estudo em meio heterogéneo é de salientar a copolimerização de enxerto como 

técnica de modificação de uma matriz polimérica, e a importância da escolha adequada da 

cadeia lateral a enxertar. Neste aspecto é então de destacar o metacrilato de 2-hidroxietilo 

(HEMA) como monómero mais promissor para enxerto sobre quitosano. Mais, dos vários 

métodos estudados, a copolimerização de enxerto induzida por radiação γ destaca-se por ser 

aquela que conduz a melhores rendimentos. Deste modo, e visto que a eficiência de enxerto 

está dependente de vários factores tais como monómero, respectiva concentração inicial e 

débito de dose, o grau de enxerto pode ser controlado através da selecção apropriada das 

condições de irradiação. 

Os resultados da análise termogravimétrica e de FTIR mostram ainda que para as 

amostras copoliméricas de Quitosano-g-poli(HEMA), o comprimento das cadeias 

enxertadas cresce com o aumento do rendimento de enxerto. Já os estudos microbiológicos 



CAPÍTULO 4 
 

 138 

evidenciam uma “crescente” ausência de crescimento microbiológico (em meio e condições 

de cultura favoráveis), com o aumento do tempo de exposição à radiação γ. 

 
Relativamente ao estudo de copolímeros sob a forma de filme, a definição de diferentes 

sistemas reaccionais de base quitosano através da utilização de diferentes monómeros (AAc 

e HEMA), permitiu obter por irradiação γ, filmes com características distintas, embora nem 

sempre adaptáveis à aplicação pretendida. Mais uma vez, o procedimento experimental 

desenvolvido conduziu a amostras mais promissoras quando foi utilizado o HEMA como 

monómero enxertante. 

As modificações estruturais induzidas pela irradiação γ nos filmes copoliméricos, 

nomeadamente em termos de grau de reticulação e dimensão dos poros (que tendem, 

respectivamente, a aumentar e a diminuir com o aumento da dose absorvida), favorecem a 

estabilidade térmica da matriz polimérica e permitem manter não só alguma da capacidade 

de hidratação, como também as tão importantes propriedades antimicrobiológicas 

associadas aos filmes constituídos unicamente por quitosano. Por todos estes motivos, os 

filmes copoliméricos obtidos constituem uma excelente barreira contra a penetração 

microbiológica. 

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. 

Em relação aos restantes ensaios realizados, os resultados obtidos apresentam valores 

aceitáveis dentro da região da biocompatibilidade e uma cinética de libertação de fármaco 

bastante rápida (função do grau de reticulação, por sua vez dependente da radiação γ, 

composição e espessura das membranas). 

Mais ainda, o estudo apresentado no Capítulo 3 evidencia uma das vantagens da técnica 

de irradiação ao combinar síntese/modificação e segurança microbiológica numa única 

etapa experimental. 

 
Resumindo, os resultados obtidos mostram que os filmes preparados por irradiação γ 

apresentam um conjunto de características biológicas e fisico-químicas muito 

“interessantes” (nomeadamente robustez mecânica, biocompatibilidade, possibilidade de 

preparação/esterilização numa única operação, etc), permitindo considerar a sua aplicação 

como sistema de libertação de fármacos “pronto a usar” como sendo bastante promissora. 

Para além disso, a grande mais valia deste material reside ainda no facto de poder combinar 
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uma dupla acção, como matriz imobilizadora biocompatível para sistema de libertação de 

fármacos e como barreira de protecção microbiológica, sem que isso acarrete dispêndio 

extra de reagentes, tempo de preparação, etc. 

 

Contudo, até à aplicação prática dos filmes preparados não só como sistema de 

libertação de fármacos, mas também como agente de regeneração e cicatrização de tecidos 

em caso de queimaduras, são necessários estudos complementares in vitro e in vivo, pois 

trata-se de uma área que exige toda uma multidisciplinaridade de ensaios. A título de 

exemplo pode-se fazer referência a estudos histológicos, para se poder avaliar se as matrizes 

preparadas mantêm as propriedades cicatrizantes de outros sistemas de base quitosano 

mencionados na literatura, e estudos farmacológicos por forma a se assegurar a manutenção 

da concentração terapêutica do fármaco em uso. Para além destes, serão ainda necessários 

ensaios de biocompatibilidade, biodegradabilidade, permeabilidade a gases, etc. 

Relativamente ao fármaco, uma outra opção em termos de trabalho futuro poderá ser 

averiguar se o peso molecular do quitosano exerce algum condicionalismo na velocidade de 

libertação de fármaco. 

Em termos de armazenamento será também necessário a realização de testes, em 

particular no que diz respeito à estabilidade do fármaco em longos períodos de tempo após 

irradiação. Deste modo, caso se verifique algum problrma, outra possibilidade será a 

preparação de membranas sem fármaco imobilizado, recorrendo-se apenas à sua 

imobilização aquando da utilização das membranas, pois a cinética de absorção é bastante 

rápida (desta forma recorrer-se-ia à preparação da solução de fármaco na hora, assim como 

já se faz com alguns antibióticos disponíveis no mercado). 

 

 

Por fim, outra mais valia adquirida com a realização do trabalho aqui apresentado, trata- 

-se sem dúvida do know-how obtido em consequência de todo o desenvolvimento 

experimental, nomeadamente no que diz respeito à preparação/optimização de filmes de 

base quitosano, e que poderá ser útil na aplicação deste tipo de materiais para outros fins 

que não necessariamente os biomédicos, por exemplo, em sistemas catalíticos imobilizados 

em filmes/membranas de quitosano modificado para aplicação em reacções de química fina. 

 

 


