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4.1 -  CARACTERIZAÇÃO FÍSICA 

 

4.1.1 -  Determinação de Parâmetros Reaccionais 

 

O rendimento da reacção de enxerto
1
, ou simplesmente rendimento de enxerto, obtido 

nas diferentes amostras preparadas por irradiação gama foi determinado pelo incremento 

percentual mássico do copolímero resultante (PE-g-HEMA) relativamente ao polímero de 

partida (LDPE), de acordo com a expressão: 

 

       Rendimento de Enxerto (%) 100
)(

)()(
×

−
=

inicial

inicialfinal

polímerom

polímeromcopolímerom
                 (4.1) 

 

A massa final de copolímero foi determinada após extracção, em Soxhlet com metanol, do 

monómero e homopolímero não incorporados no novo material. Esta metodologia evita a 

obtenção de valores de rendimento de enxerto superiores ao real.  

No caso dos filmes copoliméricos, o rendimento de enxerto foi calculado a partir da 

massa de provetes “padrão” com 8×2 cm, de filme Fibope não irradiado e do filme enxertado, 

respectivamente
2
. A quantidade inicial de filme não irradiado foi calculada a partir do peso 

médio de vinte provetes de filme Fibope, limpo e seco até peso constante. Assim, no cálculo 

                                                
1
 Parâmetro também designado por Grau de Enxerto. 

2
 Para os filmes da 2ª série o provete “padrão” tinha as dimensões de 8×2,5 cm. 
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do rendimento de enxerto dos filmes foi considerado sempre o mesmo valor de massa inicial 

de polímero. 

 

A avaliação do efeito das diferentes condições experimentais sobre a reacção de 

copolimerização de enxerto no par LDPE/HEMA foi complementada através do cálculo da 

respectiva eficiência de enxerto em cada um dos sistemas reccionais definidos, de acordo com 

a relação: 

 

                            Eficiência de Enxerto (%) 100
)(

)(
×=

inicial

enxertado

monómerom

monómerom
                           (4.2) 

 

No cálculo deste parâmetro para a reacção de copolimerização conduzida sob matriz em 

filme, considerou-se unicamente a massa de monómero uniformemente enxertada sob o 

provete “padrão”. Desta forma, em consequência desta aproximação, a  eficiência de enxerto 

é subavaliada, uma vez que a massa total de monómero enxertada é ligeiramente superior que 

a considerada somente na área definida pelo provete. 

 

  

4.1.2 -  Análise Térmica 

 

A análise térmica, através das suas diferentes técnicas experimentais analíticas, estuda 

as propriedades dos materiais em função da temperatura.  

Quando um material é submetido a um grande intervalo de temperatura pode sofrer 

alterações físicas e/ou químicas, as quais são acompanhadas pela perda ou absorção de 

energia sob a forma de calor e, na maioria dos casos, por variações de massa. Podem ainda 

observar-se variações da condutibilidade eléctrica ou termomecânica dos materiais [Willard et 

al., 1979]. 

As transformações associadas a processos envolvendo trocas de calor resultam da 

ruptura e/ou formação de ligações físicas e/ou químicas, as quais estão normalmente 

associadas a transições de fase, alterações de estado físico, decomposição ou alteração da 

estrutura molecular, perda de água (adsorvida, estrutural ou de cristalização) ou alteração da 

composição química dos materiais. 
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A análise térmica possibilita a caracterização qualitativa e quantitativa, num intervalo 

alargado de temperatura sob rigorosos regimes de aquecimento/arrefecimento, de um grande 

número de materiais em diferentes estados físicos, de forma expedita e com um consumo 

mínimo de amostra (0,1 µg – 10 mg). A sua eficiência e produtividade tornou-a uma 

ferramenta fundamental nos estudos das temperaturas de transição de fase e de caracterização 

da decomposição de materiais poliméricos [Hatakeyama, 1994]. 

 

O comportamento térmico das amostras de polímero base, homopolímero e copolímeros 

finais foi avaliado através das técnicas de Análise Termogravimétrica (TGA)
1
 e de 

Calorimetria Diferencial de Varrimento (DSC)
2
. 

 

 

4.1.2.1 - Análise termogravimétrica 

 

A análise termogravimétrica, um dos métodos dinâmicos associados a variação de 

massa, consiste na análise quantitativa da variação de massa de uma amostra sob um regime 

de aquecimento específico. A variação de massa, medida em função do tempo ou da 

temperatura, está associada a uma alteração sofrida pela amostra. Se a libertação de produtos 

voláteis durante o aquecimento conduz a uma diminuição de massa, a formação de produtos 

de reacção (p.e. por reacção com a atmosfera envolvente) resulta no aumento da massa da 

amostra. 

A TGA permite o estudo da estabilidade térmica e decomposição de um material, pela 

acção da temperatura [DuPont, 1985a; 1985b]. 

 

A análise por TGA das amostras de polímero base, homopolímero e copolímeros finais 

foi realizada numa balança termogravimétrica da DuPont Instruments (TA INSTRUMENTS), 

modelo 951, sob um regime de aquecimento de 10 ºC⋅min
-1

, sob fluxo de azoto (0,05 dm
3
⋅min

-1
), 

no intervalo de temperatura de 30 a 550 ºC. O peso das amostras analisadas variou entre 3 e 8 mg. 

 

 

 

                                                
1
 Do inglês Thermogravimetric Analysis. 

2
 Do inglês Differential Scanning Calorimetry. 
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4.1.2.2 - Calorimetria diferencial de varrimento 

 

A calorimetria diferencial de varrimento é uma das técnicas de análise calorimétrica que 

integra o grupo dos métodos associados a variação de energia. Utilizando uma amostra de 

referência, termicamente inerte ou com elevado ponto de fusão, a técnica de DSC regista a 

variação da temperatura da amostra relativamente à de referência, em função do tempo ou da 

temperatura, enquanto ambas são submetidas a um programa de aquecimento ou 

arrefecimento específico. 

A amostra de material ao sofrer um alteração, como resultado do seu 

aquecimento/arrefecimento, vai absorver ou libertar energia sob a forma de calor, 

modificando a sua temperatura face à da amostra referência. O diferencial de energia 

necessário para repôr as duas amostras à mesma temperatura é registado, de forma a poder ser 

avaliada a natureza endo ou exotérmica da transformação sofrida pelo material [DuPont, 

1990a; 1990b]. 

 

A determinação da temperatura de fusão e respectiva entalpia específica das diferentes 

amostras analisadas (polímero base, homopolímero e copolímeros de enxerto), foi realizada 

num equipamento da DuPont Instruments (TA INSTRUMENTS), DSC - modelo 910. As 

amostras, de peso compreendido entre 3 e 8 mg, seladas hermeticamente em cápsulas de alumínio, 

foram sujeitas a um fluxo térmico de 10 ºC⋅min
-1

 em atmosfera de azoto (0,05 dm
3
⋅min

-1
), entre os 

30 e 550 ºC. Como material de referência na plataforma de aquecimento do DSC foi utilizado 

uma cápsula de alumínio vazia, selada hermeticamente. 

 

 

4.1.3 -  Estudos de Hidratação/Desidratação dos Filmes Copoliméricos  

 

A capacidade de hidratação de um material polimérico, simples ou polifuncional, é de 

grande importância quando se pretende a sua utilização como biomaterial. O grau de 

hidratação influencia as propriedades de superfície e os mecanismos de difusão através do 

suporte polimérico, assim como as suas propriedades mecânicas [Makhlis, 1975; Elvira et al., 

2002]. Desta forma, para avaliação das propriedades hidrofílicas dos novos filmes 

copoliméricos, foram realizados estudos de hidratação/desidratação em filmes com diferentes 

rendimentos de enxerto. 
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A capacidade de hidratação dos filmes de PE-g-HEMA foi avaliada por imersão em soro 

fisiológico ([NaCl]= 0,9 % m/V) a 37 ºC. Ainda que muita da bibliografia refira a realização 

dos estudos de hidratação em água e à temperatura ambiente, optou-se pela realização dos 

mesmos em soro fisiológico e à temperatura de 37 ºC, devido à proximidade funcional destas 

condições com as do meio biológico humano.  

Os ensaios foram realizados por medição do aumento de peso das amostras, inicialmente 

limpas e secas até peso constante, em função do tempo de imersão. As amostras dos filmes 

copoliméricos consistiram em discos com 1 cm de diâmetro. Após cada período de imersão, 

as amostras foram removidas, limpas superficialmente com papel absorvente e pesadas de 

imediato. O processo foi repetido até as amostras alcançarem a sua hidratação de equilíbrio, 

considerado como tal quando determinações consecutivas davam o mesmo peso (±0,001 g). 

Os estudos de desadsorção isotérmica foram realizados a 37 ºC, sobre as mesmas 

amostras utilizadas nos estudos de hidratação, no seu estado de hidratação máxima, utilizando 

a termobalança TGA-951 da DuPont (TA INSTRUMENTS). Os ensaios decorreram sob um 

fluxo de ar seco de 0,05 dm
3
⋅min

-1
. 

A percentagem de hidratação foi calculada através da expressão, 

 

                                  Hidratação (%)
( ) ( )

( )
100×

−
=

s

sm

filmeP

filmePfilmeP
                                  (4.3) 

 

onde P(filme)s e P(filme)m representam o peso do filme PE-g-HEMA nos estados seco e 

molhado, respectivamente. 

 

 

4.1.4 -  Determinação da Espessura dos Filmes 

 

A espessura dos filmes copoliméricos, secos e no seu estado de hidratação máxima, foi 

estimada com um micrómetro de sonda vertical Mitutoyo (precisão: 1µm). Foi considerado o 

valor médio de cinco leituras em pontos representativos da área total das amostras. No caso 

dos filmes secos a medida da espessura foi realizada considerando a área total dos provetes 

padrão (8×2,5 cm). A espessura dos filmes enxertados no estado de hidratação máxima foi 

determinada sobre os discos (Φ = 1 cm) utilizados nos estudos de hidratação/desidratação.  
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                                (a)                                                                                 (b) 

 
Figura 4.1: Pontos de referência para estimativa da espessura dos filmes copoliméricos no 

estado de secura (a), e no estado de hidratação máxima (b). 

 

 

4.2 -  CARACTERIZAÇÃO QUÍMICA 

 

4.2.1 -  Ensaios de Espectroscopia 

 

A análise por espectroscopia de infravermelho com transformada de Fourier (FTIR) e 

por ressonância magnética nuclear (RMN) foram utilizadas na caracterização funcional e 

estrutural do novo material PE-g-HEMA. 

Para tal, foram analisadas amostras de polietileno (LDPE), poli(metacrilato de 

hidroxietilo) (poli(HEMA)) e do copolímero de enxerto PE-g-HEMA. 

 

 

Espectroscopia de Infravermelho com Transformada de Fourier 

 

Os ensaios de espectroscopia de infravermelho foram realizados em dois espectrómetros 

com transformada de Fourier (espectrómetros FTIR), Perkin Elmer (série 1600) e Bruker 

(Tensor 27 CLS), nos Departamentos de Física e de Química do ITN. A aquisição e 

manipulação dos espectros foi realizada através dos programas (software) de gestão dos 

respectivos equipamentos: Spectrum (V2.00) da Perkin Elmer e Opus (V4.2) da Bruker. 

Os espectros das amostras sob a forma granular (LDPE, poli(HEMA) e copolímeros) 

foram registados a partir de discos de KBr. Os espectros dos filmes (matriz “Fibope” e filmes 

PE-g-HEMA) foram obtidos directamente dos mesmos. Todos os espectros foram obtidos à 
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temperatura ambiente, com uma resolução de 4 cm
-1

, no intervalo entre 400 - 4000 cm
-1

, com 

uma acumulação de vinte varrimentos. 

 

 

Espectroscopia de Ressonância Magnética Nuclear do estado sólido 

 

As análises por RMN para sólidos foram realizadas no ICTPOL (Instituto de Ciência e 

Tecnologia de Polímeros), sob responsabilidade do Professor Doutor Gabriel Feio, num 

espectrómetro BRUKER MSL 300, a uma frequência de 75 MHz para o 
13

C. Utilizaram-se 

sondas de 10 mm (tubo para amostras), e dimetilsulfóxido (DMSO) deuterado como look 

externo, num tubo de 5 mm concêntrico com o tubo porta-amostras. 

 

 

4.2.2 -  Técnicas de Análise por Feixes de Partículas – Microssonda Nuclear 

 

Foram realizadas análises com a microssonda nuclear
1
 do ITN/CFNUL

2
 sobre os filmes 

(matriz de LDPE e PE-g-HEMA) e poli(HEMA), utilizando simultaneamente as técnicas de 

PIXE (Particle Induced X-ray Emission), RBS (Rutherford Backscattering Spectrometry) e 

STIM (Scanning Transmission Ion Microscopy)
3
.  

Com a técnica PIXE obtiveram-se imagens da distribuição elementar de contaminantes 

com número atómico igual ou superior ao do silício, bem como a sua concentração nas 

amostras. A técnica RBS foi utilizada como técnica complementar de PIXE, na determinação 

experimental da matriz de elementos leves nas amostras. A técnica STIM forneceu 

informação sobre a variação da densidade mássica superficial das amostras (resultando, neste 

caso, em informação topográfica, embora de baixa resolução), a qual foi utilizada, em 

conjunto com os espectros de RBS, para normalização dos valores de concentração elementar 

obtidos por PIXE. 

Na análise foi utilizado um feixe de protões com 2 MeV de energia focado para 3 × 4 µm
2
, 

com correntes de feixe de cerca de 200 pA. O sistema de detecção X consistiu num detector 

                                                
1
 Equipamento base desenvolvido pela Oxford Microbeams®, com uma resolução espacial de 1,5 µm. 

2
 CFNUL – Centro de Física Nuclear da Universidade de Lisboa. 

3 Em português estas técnicas tomam a designação respectivamente de: PIXE – Raios-X Induzidos por Partículas 

Carregadas; RBS – Espectrometria de Retrodispersão de Rutherford; STIM – Microscopia Iónica de 

Transmissão e Varrimento. 
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Si(Li) com janela de Be (e= 8 µm) e um filtro de Mylar
1
 com 50 µm de espessura. A 

distribuição elementar nos filmes foi obtida a partir de varrimentos com uma amplitude de 

530 × 530 µm
2
 do feixe de protões sobre a superfície das amostras. 

As análises por feixe de iões foram realizadas em colaboração com o Doutor Luís 

Cerqueira (coordenação operacional) e a Drª P. Alexandra Rodrigues, ambos investigadores 

da Unidade de Física e Aceleradores do ITN. 

 

 

4.3 -  CARACTERIZAÇÃO MORFOLÓGICA 

 

4.3.1 -  Microscopia Óptica 

 

A análise e recolha de imagens por microscopia óptica dos filmes copoliméricos e 

respectiva matriz, foram realizadas num microscópio Olympus BX60M, com câmara 

fotográfica digital Olympus Camedia 4040 zoom (4.1 megapixel) acoplada.  

As observações foram efectuadas sobre filmes analisados na microssonda nuclear, 

dando especial atenção à secção transversal das amostras. A manipulação e recolha de 

imagens foram realizadas sob responsabilidade da Drª P. Alexandre Rodrigues.  

A informação obtida foi elucidativa da estrutura de consolidação dos dois componentes 

(matriz e monómero) no novo material. 

 

 

4.3.2 -  Microscopia de Força Atómica 

 

A análise por microscopia de força atómica (AFM)
2
 dos filmes copoliméricos e 

respectiva matriz de LDPE não irradiada foi realizada num equipamento Veeco di CP-II 

System do ICEMS
3
/ITN. As análises foram realizadas em colaboração com o Mestre Carlos 

Pedro Marques, investigador do Depto. Física do ITN. 

As imagens (projecções tridimensionais - 3D) foram adquiridas em modo de contacto 

intermitente (Tapping mode) utilizando uma ponta de prova em silício, de geometria 

                                                
1
 Filme polimérico biaxialmente orientado de polietileno de tereftalato (boPET). 

2 Do inglês Atomic Force Microscopy. 
3
 ICEMS – Instituto de Ciência e Engenharia de Materiais e Superfícies (Instituto de investigação interdisciplinar 

do Instituto Superior Técnico). 
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piramidal de base quadrada (model nº: MPP-11123), montada sobre uma haste em fósforo 

(constante nominal de elasticidade de 50 N/m; frequência de ressonância de ≈ 300 kHz). 

A aquisição das imagens foi efectuda sobre pequenos quadrados (≈ 0,5 cm
2
), cortados 

dos provetes padrão, fixos aos discos metálicos porta-amostras com o auxílio de fita adesiva 

de dupla face em carbono
1
, com áreas de varrimento entre 1×1 µm

2
 e 50×50 µm

2
. 

O tratamento de imagem (nivelamento da amostra por ajuste polinomial) e respectivos 

cálculos associados aos parâmetros de rugosidade, foram realizados através do software de 

controlo e processamento de dados do equipamento utilizado, ProScan 1.8 - Image 

Processing and Data Analysis (version 2.1.15) [Veeco, 2004]. 

 

Os resultados obtidos por esta técnica foram muito importantes para esclarecimento da 

morfologia superficial dos filmes copoliméricos, e para confirmação do “efeito abrasivo” da 

radiação gama, para doses acima do ponto máximo de enxerto. 

 

 

4.3.3 -  Microscopia Electrónica de Varrimento 

 

A análise morfológica para avaliação das modificações microestruturais de superfície 

induzidas nos filmes por exposição à radiação gama, foi complementada por microscopia 

electrónica de varrimento (SEM)
2
. 

Amostras da matriz Fibope não irradiada e dos filmes PE-g-HEMA desidratados foram 

revestidos com uma fina película de ouro sob pressão reduzida, e as respectivas micrografias 

obtidas num microscópio electrónico de varrimento da JEOL (modelo JSM 5310). As análises 

por SEM foram realizadas na Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de 

Coimbra, em colaboração com a Eng.ª Patrícia Alves do Depto. de Eng.ª Química. 

A determinação da dimensão dos poros e respectiva distribuição nas amostras analisadas 

foi realizado com o software de processamento e análise de imagem IMAGE J (V1.36b) da 

NIH
3
-USA. Este programa de domínio público, inicialmente desenvolvido para aplicações 

hospitalares, depressa ganhou adeptos em todo o meio científico pela sua versatilidade e 

                                                
1
 O uso da fita adesiva em carbono prende-se com a necessidade de assegurar um bom escoamento da 

electricidade estáctica, a qual poderia condicionar o nivelamento natural das amostras. 
2
 Do inglês Scanning Electronic Microscopy. 

3
 NIH: National Institutes of Health. 
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potencialidades no processamento e análise de imagem nos formatos digitais mais comuns 

utilizados nas diferentes plataformas computacionais.  

A informação obtida por SEM foi essencial para a descrição morfológica de pormenor 

da microestrutura superficial dos filmes copoliméricos. Foi possível avançar com uma 

explicação para a evolução do comportamento hidrófilo nos filmes copoliméricos, em função 

do grau de enxerto e da dose de radiação absorvida, com base nas características físico-

estruturais reveladas por análise de SEM. 

 

 

4.4 -  CARACTERIZAÇÃO BIOLÓGICA 

 

A utilização de um biomaterial em aplicações médicas pressupõe, para além da sua 

adequada biofuncionalidade, que possua excelentes propriedades de superfície. Uma vez que 

é a superfície do biomaterial que primeiro contacta com o tecido vivo quando o material é 

colocado no corpo, a resposta inicial deste ao biomaterial depende das suas propriedades de 

superfície [Zhang et al., 2001]. 

A realização de testes específicos que permitam avaliar a resposta biológica dos 

materiais com pretensas aplicações biomédicas, é assim essencial para assegurar o seu uso 

seguro [ISO 10993-1, 2003]. Este processo, designado por avaliação da biocompatibilidade 

de materiais ou dispositivos médicos, envolve fundamentalmente três tipos de testes: 

hemocompatibilidade
1
, trombogenicidade

1
 e citotoxicidade.  

 

Na avaliação da biocompatibilidade dos filmes copoliméricos PE-g-HEMA preparados, 

só foram realizados os testes de hemocompatibilidade. Não se tratou de uma escolha ditada 

por critérios científicos, mas somente uma questão de disponibilidade técnica e temporal no 

período de desenvolvimento experimental desta dissertação. 

Relativamente aos testes de citotoxicidade, aconselham as normas internacionais que os 

mesmos deverão ser realizados preferencialmente sobre o material já na forma de dispositivo 

médico, e em condições experimentais que reproduzam in vitro o meio de contacto ou de 

implante corporal do mesmo [ISO 10993-5, 1999]. Por este motivo, não existindo ainda 

nenhum dispositivo médico produzido, até à data de elaboração desta monografia, com o 

material PE-g-HEMA, não se procedeu ao estudo da sua citotoxicidade.

                                                
1
 Testes de contacto com sangue. 
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4.4.1 -  Ensaios de Biocompatibilidade - Efeito Hemolítico dos Filmes 

Copoliméricos 

 

A hemólise é um processo que se define como a ruptura (lise) da membrana celular das 

hemácias (glóbulos vermelhos do sangue), com a consequente libertação da hemoglobina para 

o exterior da célula. O efeito hemolítico de um material consiste assim, na sua capacidade de 

induzir hemólise por contacto com o sangue. 

A avaliação do efeito hemolítico in vitro dos filmes copoliméricos PE-g-HEMA obtidos 

nas melhores condições cinéticas de preparação, foi efectuada em conformidade com as 

normas 10993-4 da International Standard Organization [ISO 10993-4, 2002] e F 756-00 da 

American Society for Testing Materials [ASTM F 756-00, 2000], pelo método da 

cianometahemoglobina. O protocolo experimental adoptado tomou como referência um 

protocolo validado para análise das propriedades hemolíticas de nanopartículas, desenvolvido 

pelo NCL / NCI - USA
1
 [Dobrovolskaia and Neun, 2005].  

 

O efeito hemolítico é expresso pelo índice de hemólise
2
 (HI), o qual é calculado com 

base na quantidade de hemoglobina (Hb) libertada para o plasma sanguíneo, quando uma 

determinada amostra permanece em contacto directo, durante um período de tempo definido, 

com uma solução sanguínea com uma concentração em hemoglobina conhecida e pré-

estabelecida (10±1 mg⋅cm
-3

). Para este efeito só devem ser utilizadas amostras de sangue cuja 

concentração de hemoglobina livre no plasma (HLP) seja inferior a 2,0 mg⋅cm
-3

 [ASTM F 

756-00, 2000]. 

O método da cianometahemoglobina, adoptado neste estudo, baseia-se na oxidação dos 

iões Fe
+2

 das moléculas de hemoglobina pelo ferricianeto de potássio (K3[Fe(CN)6]) em meio 

ligeiramente alcalino, em iões Fe
+3

. Esta reacção origina a formação da metahemoglobina, a 

qual é convertida em cianometahemoglobina após reacção com o cianeto de potássio (KCN). 

A cianometahemoglobina é uma molécula estável, cuja intensidade de coloração avermelhada 

é proporcional à concentração de hemoglobina presente na amostra e que é medida por 

espectrofotometria a 540 nm. O método apresenta uma precisão de ±2% [ICSH, 1996; 

Assendelft et al., 1996]. 

 

                                                
1
 Nanotechnology Characterization Laboratory / National Cancer Institute - USA. 

2
 Também designado por percentagem de hemólise. 
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Foram seleccionados para análise quatro filmes PE-g-HEMA obtidos na 4ª série de 

ensaios, com enxertos de 276%, 397%, 168% e 165%, representativos dos quatro grupos de 

amostras obtidos respectivamente com tempos de irradiação de 25, 30, 35 e 40 horas. Cada 

um dos filmes copoliméricos foi seccionado em quatro rectângulos iguais, com uma área de 

1,5 cm
2
. As dezasseis amostras assim obtidas foram guardadas individualmente em tubos de 

vidro rolhados. Todo este procedimento operativo decorreu em condições de esterilidade.  

Para os testes de hemocompatibilidade utilizou-se sangue de três coelhos, colhido em 

condições de assépsia (5 cm
3
/coelho), por punção cardíaca, com seringa contendo 0,5 cm

3
 de 

solução anticoagulante de ACD
1
 (proporção ACD:sangue = 1:10).  

Após confirmação das concentrações médias (±STDEV) de HLP (0,49±0,02 mg⋅cm
-3

) e 

da hemoglobina no sangue total (HST) (135,88±2,77 mg⋅cm
-3

), as três amostras de sangue 

recolhidas
2
 foram misturadas em partes iguais, diluindo-se de seguida a mistura na proporção 

de 1:13,6 em solução salina DPBS
3
 (pH 7,3), para adequação dos valores de HLP e de HST 

aos valores recomendados [ASTM F 756-00, 2000]. Esta mistura ([HST]= 9,99±0,20 mg⋅cm
-3

), 

constituiu a suspensão de trabalho utilizada nos testes de hemólise. 

Três das quatro alíquotas de cada filme foram então colocadas em contacto directo com 

0,5 cm
3
 da suspensão sanguínea preparada, dentro dos respectivos tubos esterilizados, aos quais 

se adicionou 3,5 cm
3
 de solução DPBS (factor de diluição 1:7; [HST]= 1,43±0,03 mg⋅cm

-3
). Foi 

ainda adicionado 4 cm
3
 de solução DPBS a uma alíquota de cada filme. Todas as amostras 

foram então postas a incubar em estufa a 37 ºC, durante 3 horas, com agitação de 30 em 30 

minutos. 

Terminado o período de incubação, os tubos foram bem agitados e, de cada um, foram 

transferidos 3,5 cm
3
 da solução para tubos de 15 cm

3
, os quais foram centrifugados a 800g 

durante 15 minutos a 4 ºC. Após a adição de 100 µL de reagente CMH
4
 a 100 µL do 

sobrenadante centrifugado, e um período de espera de 5 minutos, procedeu-se à determinação 

da concentração de Hb na forma de cianometahemoglobina, por leitura espectrofotométrica da 

absorvância a 540 nm. 

As concentrações de hemoglobina foram calculadas por interpolação linear dos valores 

de absorvância das amostras na curva de calibração ([Hb] vs. Absorvância540 nm), e os 

                                                
1
 Anticoagulante ACD: (1,6% ácido cítrico; 3,8% citrato trissódico; 5% dextrose) em H2O (b.d.) esterilizada. 

2
 No sangue total do coelho a concentração média de Hb varia de 101 a 166 mg⋅cm

-3
. 

3
 Solução salina DPBS (pH 7,3): (0,02% KCl; 0,02% KH2PO4; 0,8% NaCl; 0,11% Na2HPO4) em H2O desionizada 

esterilizada. 
4
 Reagente de cianometahemoglobina (CMH): Solução de K3Fe(CN)6, KCN e NaHCO3 em água desionizada 

esterilizada. 
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respectivos valores de concentração multiplicados pelos factores de diluição. A curva de 

calibração foi obtida experimentalmente a partir de solução padrão (SP) de cianometahemoglobina 

(0,8 mg⋅cm
-3

) diluída (SP1= 0,8; SP2= 0,4; SP3= 0,2; SP4= 0,1; SP5= 0,05 e SP6= 0,025 mg⋅cm
-3

). 

Foram igualmente preparadas três soluções controlos de qualidade (CQ) (CQ1= 0,625; CQ2= 0,125 

e CQ3= 0,0625 mg⋅cm
-3

). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4.2: Solução sanguínea e soluções padrão de cianometahemoglobina 

(curva de calibração), utilizadas nos testes de hemólise. 

 

Como controlos negativo, positivo e DPBS (branco) utilizou-se 0,5 cm
3
 de suspensão 

sanguínea preparada, sem amostra, diluída em: 

i)  Controlo negativo: 0,5 cm
3
 de solução PEG

1
 + 3 cm

3
 de solução DPBS; 

ii)  Controlo positivo: 0,5 cm
3
 de TRITON

2
  X-100+ 3 cm

3
 de solução DPBS; 

iii)  Controlo DPBS: 3,5 cm
3
 de solução salina DPBS. 

Os controlos, preparados em sextuplicado, foram submetidos à mesma rotina experimental dos 

filmes e em simultâneo com estes. 

 

 

                                                
1
 Polietilenoglicol (solução a 40%): agente inibidor de hemólise [Goldsmith, L.A., 1976]. 

2
 TRITON X-100 (solução aquosa de polioxietileno-octil-fenil-éter a 10%): agente surfactante não-iónico com 

elevado efeito hemolítico (> 90±5%) [Dobrovolskaia and Neun, 2005]. 
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Figura 4.3: Soluções de controlo positivo e negativo dos testes de hemólise. 

 

O índice de hemólise das diferentes amostras foi calculado de acordo com a expressão 

(4.4), onde [Hb] corresponde à concentração de hemoglobina. 

 

                             
[ ] [ ]

[ ] [ ]
100% ×

−

−
==

egativocontrolo nositivocontrolo p

egativocontrolo namostra

HbHb

HbHb
HemóliseHI                      (4.4) 

 

Os ensaios de hemocompatibilidade foram realizados em colaboração com o LNIV 

(Laboratório Nacional de Investigação Veterinária), sob supervisão da Doutora Helena 

Ferronha e a cooperação técnica da Drª Ivone Correia.  
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