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Introdução 
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1 Introdução 

 

A necessidade de tratamentos terapeuticamente eficazes e seguros ao 

paciente tem estimulado o desenvolvimento de novos sistemas de liberação 

controlada de fármacos [1, 2]. Estes representam um grande avanço no tratamento de 

enfermidades humanas e oferece várias vantagens, dentre elas está à possibilidade 

de administrar o fármaco com mais segurança minimizando efeitos colaterais, além de 

permitir a aplicação local do princípio ativo [3-5]. O principal objetivo da liberação 

controlada de fármacos é atingir uma taxa de liberação controlada com poucas 

dosagens, a fim de manter uma concentração constante do fármaco e uma possível 

liberação prolongada [1, 2, 4]. 

Os dispositivos de liberação podem ser administrados por várias vias, tanto 

fármacos destinados à ação sistêmica, quanto aqueles de ação tópica (local). Nesse 

sentido, alguns estudos têm focado no desenvolvimento de materiais para serem 

usados como dispositivos de liberação localizada de fármacos. Por exemplo, no 

tratamento de doenças periodontais [7-9] já que esta geralmente é considerada um 

dos principais problemas de saúde oral em todo o mundo. A periodontite que afeta 

47% dos adultos após os 25 anos de idade [10], em sua forma mais grave é 

responsável por 5 a 15% da perda de dentes na população mundial [11,12]. 

A periodontite é provocada pelo acúmulo de biofilme na superfície do dente, 

causando inflamação na gengiva [11,12]. Na fase inicial da doença, conhecida como 

gengivite, a gengiva aparece avermelhada, edemaciada e sangramentos ocorrem 

quando tocada. Em estágios avançados, a periodontite afeta estruturas mais 

profundas, causando reabsorção das fibras colágenas do ligamento periodontal 

(perdas teciduais) e do osso alveolar (perda óssea) podendo resultar na destruição da 

estrutura de suporte do dente [10,13]. O epitélio juncional da gengiva se desprende do 

cemento e migra pela superfície do dente resultando na formação da bolsa periodontal 
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(Figura 01), cujo avanço provoca a exposição da raiz, aumento da mobilidade do dente 

e até sua perda, se não tratada [7, 8, 10, 12]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 01: Representação do periodonto sadio de um dente humano (lado esquerdo) 

e com periodontite (lado direito) [11] 

 

Em regiões saudáveis, o espaço entre a gengiva e o dente, chamado de sulco 

gengival é muito estreito, cuja profundidade é de até 3 mm (Figura 01, à esquerda), 

enquanto que na doença periodontal essa profundidade pode variar de 4 a 12 mm 

(Figura 01, à direita), dependendo do estágio da doença. Tanto o suco gengival quanto 

a bolsa periodontal são lavados pelo fluido gengival crevicular, que flui do tecido 

gengival, passa pelo sulco, ou pela bolsa, e cai na cavidade oral. Sua composição é 

semelhante à do plasma e tem um pH entre 6,0 e 8,0 dependendo do grau de 

inflamação e estágio da doença [11, 13]. 

O tratamento periodontal tem por objetivo a cura do tecido inflamado, a 

redução do número de bactérias patogênicas e a eliminação da bolsa periodontal. 

Tradicionalmente, o tratamento é realizado pelo terapeuta através de raspagem, 

aplainamento radicular, associado aos cuidados domiciliares por parte do paciente. 
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Mas, as bolsas geralmente se reativam e devido a isso é necessário repetidas 

administrações de agentes antimicrobianos com ação sistêmica ou local [7-9]. Sendo 

assim, a introdução de dispositivos de liberação de fármacos diretamente na bolsa 

periodontal da cavidade oral oferece um novo conceito em terapia de doenças 

localizadas. Com a utilização desses dispositivos, é possível aumentar a concentração 

do fármaco no fluido gengival crevicular, mantendo-o na faixa terapêutica eficaz, ou 

seja, em quantidade igual ou superior a concentração mínima inibitória (CMI), 

minimizar a distribuição deste no organismo e, por conseguinte, diminuir os efeitos 

adversos indesejáveis [14]. Ainda deve-se considerar que a localização, anatomia e 

fisiologia são requisitos que tornam a bolsa periodontal um local conveniente para o 

uso de sistemas de liberação local de fármacos [8, 13]. 

Os agentes antimicrobianos mais usados no tratamento da periodontite são os 

antibióticos da classe das tetraciclinas [8, 9], mais especificamente a tetraciclina e 

suas formas semissintéticas, doxociclina e minociclina, já que os principais 

microrganismos que compõem o biofilme na doença periodontal, como Prevotella 

intermedia, Porphyromonas gingivalis, Fusobacterium nucleatum, Tanerella forsythus, 

fazem parte do espectro de ação dessa classe de antibióticos [12, 14]. 

 

1.1 Sistemas de liberação de fármacos 

 

As formas farmacêuticas sólidas, administradas pelo método convencional, 

geralmente liberam o fármaco rapidamente após sua administração, havendo a 

necessidade de se administrar repetidas doses ao longo do tempo. Porém, esse tipo 

de procedimento pode causar variações bruscas da concentração do fármaco no 

plasma sanguíneo (Figura 02, (a)) e, consequentemente, não ocorrer o efeito 

farmacológico desejado (nível subterapêutico) ou ocasionar intoxicações (nível tóxico). 

Dessa forma, deve haver uma faixa de concentração efetiva (nível efetivo) para a ação 

no organismo [2, 5]. 
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Figura 02: Perfil comparativo da variação da concentração plasmática de um fármaco 

em função do tempo, entre um sistema convencional de aplicações de doses (a) e 

para um dado sistema de liberação controlada (b) [5] 

 

Os sistemas de liberação local de fármacos têm como objetivo liberar o 

fármaco em um sítio específico, mantendo níveis terapêuticos adequados, por período 

de tempo prolongado, seguindo um padrão de liberação (Figura 02, (b)). A utilização 

desses sistemas tem se destacado por apresentar diversas vantagens em relação ao 

método convencional de administração, como a redução da frequência de 

administração, dos efeitos colaterais e das oscilações na concentração sanguínea, 

evitando níveis subterapêuticos ou tóxicos [3, 4, 5,15]. Na Tabela 01 são apresentadas 

algumas vantagens e limitações do uso de formas farmacêuticas de liberação 

controlada de fármacos. 
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Tabela 01: Vantagens e limitações do uso de formas farmacêuticas de liberação 

controlada de fármacos 

Vantagens 

Redução dos efeitos colaterais 

- Mantem os níveis na faixa terapêutica e com baixas oscilações 

Aplicação do agente diretamente no sítio de ação 

- Produz altas concentrações localizadas, na faixa terapêutica 

- Evita efeitos colaterais sistêmicos 

Diminuição dos custos 

-Menor quantidade do fármaco para produzir o mesmo efeito que os 

sistemas convencionais, já que os níveis da substância no organismo 

estão sempre na faixa terapêutica 

Aumento de eficácia terapêutica e segurança 

Redução da frequência de administração 

Limitações 

- Dificuldade de adaptação à posologia 

- Impossibilidade de interrupção do efeito terapêutico imediato em 

caso de intoxicação ou intolerância 

- Risco de acumulação do fármaco com velocidade de eliminação 

lenta 

 

Tentando minimizar os efeitos indesejáveis causados pela administração 

convencional, nas últimas décadas, a comunidade científica tem intensificado as 

pesquisas voltadas para o desenvolvimento de sistemas de liberação que têm como 

finalidade delinear a liberação do fármaco, retardando ou prolongando a sua liberação 

e assim, o seu efeito farmacológico [16-18]. Atualmente, várias nomenclaturas são 

atribuídas aos sistemas de liberação como: liberação retardada, liberação prolongada, 

liberação controlada, liberação modificada, entre outras. Dentre os termos mais 

utilizados, a liberação controlada tornou-se um termo geral para descrever formas 

farmacêuticas que apresentam características de liberação com base no tempo, 

duração e/ou localização, desenvolvidas para alcançar os objetivos terapêuticos e 

conveniências não oferecidas pelas formas de liberação convencional [3, 5]. 
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Para obter as formas farmacêuticas o uso de carreadores específicos é muito 

importante. Os polímeros constituem a classe de material mais utilizada em sistema de 

liberação controlada devido às suas características como: capacidade de 

intumescimento, complexação com fármacos, capacidade de formar estruturas 

variadas (membranas, microesferas, esponjas, fibras, dependendo da aplicação 

específica que será utilizada), entre outras [2, 19, 20]. Polímeros sintéticos e naturais 

têm sido utilizados como matriz polimérica em sistema de liberação [20-22]. 

 

1.1.1 Mecanismos de liberação de fármacos  

 

De acordo com as variáveis do sistema utilizado para formular um determinado 

medicamento (quantidade de excipiente, método de preparação, tipo do fármaco, dose 

incorporada, condições de liberação, bem como a geometria e dimensão do sistema 

de liberação), um ou mais dos seguintes fenômenos apresentados a seguir poderão 

estar envolvidos na liberação do fármaco [4, 23, 24]. 

• Penetração de água para dentro do dispositivo; 

• Dissolução do fármaco e excipiente; 

• Degradação do excipiente e/ou fármaco; 

• A dissolução e/ou precipitação de produtos de degradação; 

• Fechamento de poros devido ao intumescimento do polímero; 

• Surgimento de rachaduras na estrutura polimérica, comprometendo a 

velocidade de liberação; 

• Reações químicas entre fármacos e excipientes e/ou água; 

• Mudanças na taxa de degradação e solubilidade do fármaco e/ou excipiente 

devido a mudanças no pH microambiental; 

• Surgimento de microambientes ácidos ou básicos devido aos produtos de 

degradação. 
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A presença desses fenômenos pode indicar a existência de um ou mais 

mecanismos de liberação, ou seja, as formas pelas quais o fármaco é liberado da 

matriz. Na literatura são abordados diversos tipos de mecanismos, dentre eles os mais 

importantes são difusão, intumescimento e degradação química/erosão [3, 5, 23, 25, 

26]. O tipo de mecanismo que controla a liberação de um fármaco também determina 

a classificação de um sistema. Para esses tipos de mecanismos citados, os sistemas 

são classificados em: sistema controlado por difusão, sistema controlado por 

intumescimento e sistema controlado quimicamente/erosão [3, 25, 26]. 

 

Sistema controlado por difusão 

 

Em sistemas controlados por difusão, considera-se que a etapa limitante da 

velocidade de liberação é a difusão do fármaco a partir do dispositivo [23, 25]. Esses 

sistemas estão representados na Figura 03 e geralmente são classificados como: (i) 

dispositivo reservatório, onde o fármaco está isolado do meio externo por uma ou mais 

membranas (frequentemente à base de polímeros, a membrana que pode ser 

microporosa ou sem poros, biodegradável ou não biodegradável) que controlam a taxa 

de liberação e (ii) dispositivo monolítico, onde não há separação entre o reservatório 

do fármaco e a barreira que controla a taxa de liberação. Para ambos os tipos de 

sistemas podem existir duas subclasses, quando a concentração inicial do fármaco 

está abaixo ou acima da sua solubilidade no dispositivo [2, 5, 23, 25]. 

No caso de um dispositivo reservatório em que a concentração inicial do 

fármaco é inferior à sua solubilidade, as moléculas do fármaco liberadas não são 

substituídas e a sua concentração no interior da membrana diminui continuamente 

com o tempo (fonte de atividade não constante), resultando em um dispositivo com 

cinética de liberação de primeira ordem. Por outro lado, se a concentração inicial do 

fármaco excede a sua solubilidade no dispositivo, as moléculas liberadas são 

substituídas pela dissolução (parcial) de cristais do fármaco, resultando em 
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concentrações constante deste na superfície da membrana interna (fonte de atividade 

constante). Esse sistema tem um perfil cinético de liberação de ordem zero enquanto o 

excesso de fármaco é fornecido, independentemente da geometria do sistema [3, 23, 

27]. 

 

Figura 03: Classificação dos sistemas para dispositivos de liberação controlados por 

difusão [23] 

 

Nos dispositivos monolíticos, a geometria do sistema afeta significativamente a 

cinética de liberação do fármaco. Se a concentração do fármaco é inferior à sua 

solubilidade, as moléculas deste estão dissolvidas no material (solução monolítica). 

Caso contrário, as moléculas do fármaco dissolvidas coexistem com agregados 

amorfos e/ou cristais do fármaco (dispersões monolíticas) [23, 25]. 

Em soluções monolíticas, quando não ocorre nenhuma alteração significativa 

na matriz durante a liberação do fármaco (por exemplo, porosidade constante, nenhum 

intumescimento, permeabilidade independente do tempo e do fármaco), as condições 

são mantidas e a liberação é controlada principalmente por difusão através da matriz. 

Sistema reservatório 

Sistema monolítico 

Fonte de atividade 
constante 

Fonte de atividade 

não constante 

Cinética de liberação de 
primeira ordem 

Cinética de liberação de 
ordem zero 

Dispersão monolítica 

Liberação 

depende da  geometria 

Liberação 
depende da geometria 

 

Solução monolítica 

Reservatório do fármaco 
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A cinética de liberação, neste caso pode ser calculada, dependendo da geometria do 

sistema, podendo ser classificada como: (i) Filme fino, (ii) Forma esférica ou (iii) 

Cilíndrica [23, 28]. O modelo de Higuchi geralmente é usado para determinar 

parâmetros cinéticos desses sistemas  

 

Sistema controlado por intumescimento 

 

Em um sistema controlado por intumescimento, considera-se que a etapa 

limitante da velocidade de liberação é o relaxamento das cadeias poliméricas do 

dispositivo [23, 25]. Esse mecanismo considera a transição das macromoléculas do 

estado vítreo (as moléculas do fármaco dispersas na matriz estão imóveis) para o 

estado elástico (as moléculas do fármaco adquirem mobilidade). Os sistemas 

controlados por intumescimento podem apresentar duas consequências importantes 

[23, 24]: 

(i) O comprimento das vias de difusão aumenta, diminuindo potencialmente a 

velocidade de liberação.  

(ii) A mobilidade das macromoléculas aumenta significativamente, resultando 

em aumento da mobilidade do fármaco e, portanto, um aumento das taxas de 

liberação. 

Dessa forma, dependendo do tipo de polímero e da forma de administração, os 

sistemas controlados por intumescimento podem levar a um aumento ou redução das 

taxas de liberação do fármaco. O esquema dos fenômenos físicos envolvidos na 

liberação do fármaco a partir de um sistema intumescível é apresentado na Figura 04. 
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Figura 04: Representação esquemática dos sistemas controlados por intumescimento 

[23] 

 

No lado direito, da Figura 04, a matriz ainda está seca, no estado vítreo (matriz 

não intumescida), no lado esquerdo, a matriz intumescida e o fármaco dissolvido. Em 

contato com o meio de liberação, água difunde-se para dentro do sistema. Com o 

aumento da quantidade de água, a mobilidade das cadeias poliméricas (e, portanto, 

também as moléculas do fármaco) aumenta, levando a uma mobilidade 

macromolecular, este fenômeno é chamado de relaxação das cadeias poliméricas, a 

matriz polimérica adquire um estado elástico [23,24]. 

A interface que separa matriz intumescida da não intumescida é chamada de 

frente de intumescimento, sendo considerada uma interface não é estacionária. Se a 

concentração inicial do fármaco no sistema de liberação for maior que a sua 

solubilidade, o fármaco dissolvido e não dissolvido coexistem na matriz. Devido aos 

gradientes de concentração e ao aumento significativo da mobilidade, as moléculas do 

fármaco dissolvido difundem para fora da matriz intumescida. Enquanto o excesso do 

fármaco não é dissolvido, a concentração de dissolução nesta parte do sistema é 

constante (as moléculas do fármaco que são liberadas são substituídas pela 

dissolução do fármaco não dissolvido). Mas, assim que todo o excesso do fármaco é 

Matriz intumescida Matriz não intumescida 

Frente de intumescimento Frente de difusão 

Fármaco dissolvido Fármaco disperso e dissolvido 
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dissolvido, a concentração dentro da matriz intumescida diminui. A interface que 

separa a matriz intumescida, contendo apenas o fármaco dissolvido, da matriz 

intumescida que contém o fármaco dissolvido e não dissolvido, é chamada de frente 

de difusão [23-25]. É importante considerar que essa frente está em movimento. 

Se o processo de relaxação polimérica é a velocidade limitante, o dispositivo 

tem a geometria de um filme e uma distribuição inicial homogênea do fármaco, a 

cinética de liberação no dispositivo é de ordem zero, porque a velocidade com que a 

frente de intumescimento se move é independente da sua posição (e, assim, 

constante). No entanto, no caso da geometria de uma esfera ou de um cilindro, o 

movimento de uma frente de intumescimento a uma taxa constante não resulta em 

uma cinética de liberação de ordem zero, devido à alteração da área da superfície que 

é afetada pelo intumescimento com o tempo [25, 26, 29]. 

 

Sistema controlado quimicamente/erosão 

 

Em sistemas de liberação controlados quimicamente, a velocidade de 

degradação ou erosão da matriz polimérica é o principal parâmetro que controla a 

velocidade de liberação do fármaco [25]. Na literatura os termos erosão e degradação 

são usados indistintamente. A degradação do polímero é o processo de cisão da 

cadeia, através da qual as cadeias poliméricas são clivadas em oligômeros ou 

monómeros. Em contraste, a erosão é definida como o processo de perda de material 

do polímero, podem ser monómeros, oligômeros, partes da estrutura do polímero ou 

mesmo partes do produto do polímero. Assim, a degradação de polímeros insolúveis 

em água faz parte do processo de erosão [23, 25]. 

A erosão pode ser do tipo (i) heterogênea ou (ii) homogênea. Quando a 

clivagem da cadeia polimérica é muito mais rápida do que a penetração de água no 

sistema, o processo de degradação é mais restrito às camadas periféricas do polímero 

e a erosão afeta predominantemente a superfície, não as partes do interior do 
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dispositivo, caracterizando uma erosão heterogênea. Em contraste, a erosão 

homogênea ocorre quando a penetração da água é muito mais rápida do que a 

clivagem das cadeias do polímero, o sistema inteiro é rapidamente umedecido e a 

degradação ocorre ao longo do dispositivo [23]. 

A degradação química está diretamente ligada com liberação do fármaco, por 

exemplo, se um polímero degrada muito rápido, uma concentração muito elevada do 

fármaco é liberada para o paciente, o que pode ser desvantajoso e até fatal. Também 

é importante ressaltar que a biodegradação das matrizes não devem gerar produtos 

tóxicos e caso esses existam devem ser facilmente metabolizados e excretados sem 

acumulação excessiva no corpo [3, 24]. 

Os mecanismos de liberação geralmente são alterados de acordo com o 

método de incorporação do fármaco na matriz que pode ser feita de duas formas: pós-

carregamento ou carregamento in situ. No pós-carregamento a absorção do fármaco é 

feita após a formação da matriz. Nesse sistema a difusão é a principal força motriz 

para absorção do fármaco e a liberação será determinada pela difusão e/ou 

intumescimento. No carregamento in situ o soluto é misturado na solução precursora, 

desse modo à formação da matriz e o carregamento do soluto ocorrem 

simultaneamente, nesses sistemas à liberação pode ser controlada por difusão, 

intumescimento ou degradação [25]. 

A escolha do polímero na formulação da matriz pode fornecer ou não uma 

combinação apropriada dos mecanismos de intumescimento, de dissolução ou de 

erosão e estes determinam a cinética de liberação in vitro [24]. Uma das maneiras 

bastante comum de determinar o tipo de mecanismo envolvido na liberação de um 

fármaco é aplicando os modelos matemáticos de liberação. Estes modelos são 

aplicáveis em função da geometria (cilindro, esferas, filme) do sistema de liberação, do 

tipo de fármaco e do excipiente [23-30]. 
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1.1.2 Modelos matemáticos de liberação de fármacos 

 

A modelagem matemática de liberação de fármacos é um campo de pesquisa 

que se mostra cada vez mais importante para as áreas acadêmica e industrial. A sua 

aplicação contribui significativamente na redução de tempo e custos, para o 

desenvolvimento de futuros produtos, já que o número de estudos experimentais 

necessários para desenvolver um novo e/ou aperfeiçoar um medicamento já existente 

podem ser significativamente reduzidos. Os modelos de liberação também ajudam a 

compreender formas farmacêuticas mais complexas, a partir do entendimento do 

mecanismo de liberação do fármaco. A precisão destes modelos aumenta 

progressivamente e tornam-se cada vez mais fáceis de serem aplicados devido aos 

avanços da tecnologia da informação [23, 30]. 

Diversos modelos matemáticos são desenvolvidos para descrever o 

mecanismo de liberação de fármacos em sistemas que simulam o organismo humano, 

in vitro. Esses podem fazer uma previsão dos efeitos dos parâmetros de formulação 

(composição, dimensão e geometria requerida), uma melhor compreensão dos 

mecanismos de liberação considerando o tipo de administração desejada, a 

concentração do fármaco a ser incorporado e perfil de liberação de drogas específicas 

[31, 32]. 

Na literatura são encontrados trabalhos recentes que aplicam os modelos de 

liberação [31-33], os quais, grande parte são baseados na equação de difusão de Fick. 

No entanto, esses modelos não podem ser aplicados indistintamente, visto que são 

desenvolvidos a partir de aproximações que limitam suas aplicações. Um dos 

pioneiros da modelagem matemática de liberação de fármacos é o Professor Takeri 

Higuchi [23, 30]. 
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Equação de Higuchi 

 

Em 1961, Tekari Higuchi publicou a equação matemática que durante décadas 

foi a mais usada para descrever a taxa de liberação de fármacos a partir de matrizes 

carreadoras. Higuchi descreve o mecanismo de liberação de fármacos como um 

processo de difusão baseado na lei de Fick. A equação de Higuchi teve grande 

impacto, pois ela permite um cálculo de liberação do fármaco a partir de um tipo de 

sistema bastante complexo. A equação do modelo de Higuchi em sua forma mais 

geral é apresentada na equação 01 [24, 26, 30]. 

 

  

  
   √                                                                                   

 

Onde    é a quantidade acumulada de fármaco liberado no tempo  ,    é a 

quantidade total do fármaco liberado no tempo infinito,   corresponde à constante de 

liberação de Higuchi, que reflete as características geométricas e estruturais do 

sistema. 

Para obtenção da equação 01 as seguintes aproximações foram consideradas: 

(i) a concentração inicial do fármaco na matriz deve ser muito maior que a sua 

solubilidade (Co>>Cs); (ii) a liberação do fármaco deve ocorrer em uma única direção; 

(iii) o intumescimento e a dissolução do polímero não são considerados; (iv) a 

difusividade do fármaco é considerada constante; (vi) as partículas do fármaco devem 

ser muito menores do que a espessura do sistema; (vii) as condições perfeitas devem 

ser mantidas durante o experimento [26, 27, 30]. Deste modo deve-se ter cuidado para 

não violar tais considerações. 

Embora a equação de Higuchi aplique-se a muitos sistemas de liberação, à 

medida que a complexidade destes aumenta, outros mecanismos, além da difusão 

podem coexistir [25]. Quando a matriz é insolúvel, ou seja, formada por um polímero 
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não biodegradável, ou hidrofóbico, entra em contato com o meio de liberação (fluido 

biológico) e a estrutura pode manter-se mais ou menos constante ao longo de todo o 

processo de liberação, que ocorre essencialmente por mecanismos de difusão, 

através dos poros, ou por erosão, prevalecendo um ou outro mecanismo de acordo 

com as propriedades do fármaco e do excipiente utilizado. Quando o polímero é 

biodegradável, os sistemas matriciais hidrofílicos são capazes de sofrer 

intumescimento, seguido de erosão ocorrendo então, a liberação em condições que 

não estão de acordo com o proposto pelo modelo de Higuchi, ou o comportamento 

fickiano [5, 24]. Desta maneira, a equação de Higuchi apresenta fortes limitações na 

interpretação dos mecanismos de liberação para os sistemas em que ocorre o 

intumescimento ou a dissolução da matriz, já que esse modelo não considera estes 

fenômenos. 

 

Modelo de Peppas 

 

Um modelo muito usado para determinar o mecanismo de liberação de 

fármacos a partir de matrizes poliméricas, baseia-se em uma equação semi-empírica 

chamada de lei da potência (modelo de Peppas), inicialmente proposto por Nicolas 

Peppas. Este modelo também é baseado na lei de Fick e, geralmente, é utilizado para 

interpretar e descrever a liberação de um fármaco quando esta resulta da combinação 

de dois processos aparentemente independente; (i) um é quando o transporte do 

fármaco obedece às leis de difusão de Fick (transporte Fickiano) (ii) e o outro é 

consequência dos fenômenos de intumescimento/relaxamento da matriz que envolve a 

transição de um estado rígido para outro mais flexível, chamado transporte Caso - II 

ou não - Fickiano [23, 25, 26, 17]. O modelo de Peppas leva em conta não só a 

difusão do fármaco, como na lei de Higuchi, mas também o relaxamento das cadeias 

poliméricas, ou seja, o intumescimento e/ou dissolução como processos determinantes 
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na liberação do fármaco. O modelo de Peppas é usado para predizer o mecanismo de 

liberação em até 60% do fármaco liberado e é dado pela equação 02. 

 

  

  
                                                                                       

 

Onde k é uma constante cinética de liberação, que incorpora características estruturais 

e geométricas do sistema e n é o expoente de liberação que de acordo com o valor 

numérico, caracteriza o mecanismo de liberação. Os valores de n para matrizes com 

diferentes formas geométricas e mecanismos de liberação são listados na Tabela 02. 

 

Tabela 02: Correlação entre os valores de n e o mecanismo de liberação do fármaco 

[23, 26] 

 
Geometria Mecanismo de liberação 

do fármaco Filme Cilindro Esfera 

Valor de n 

0,5 0,45 0,43 Difusão Fickiana 

0,5<n<1,0 0,45<n<0,89 0,43<n<0,85 Transporte anômalo 

1,0 0,89 0,85 Transporte caso II 

 

De acordo com o valor de n, os sistemas de liberação podem ser classificados 

em: (i) difusão Fickiana (n=0,5), quando o principal mecanismo, que controla a 

liberação do fármaco é a difusão, ou seja, a liberação do fármaco obedece às leis de 

Fick, (ii) transporte caso - II (n=1,0), a liberação é controlada pelo intumescimento 

onde a taxa de liberação é independente do tempo, isso corresponde a uma cinética 

de liberação de ordem zero, (iii) transporte anômalo (0,5<n<1,0) indica que a liberação 

ocorre pela sobreposição dos mecanismos difusão Fickiana e do transporte de caso II 

[24, 28, 29]. Para valores de n > 1, o mecanismo de liberação é o super caso II [34, 
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35]. Estes valores de n apresentados são válidos para materiais com geometria em 

forma de filmes, como mostra a Tabela 02. 

O modelo de Peppas foi usado para descrever o mecanismo de liberação da 

teofilina, um fármaco usado no tratamento noturno conta a asma, a partir de 

comprimidos revestidos por um filme de quitosana/Kollicoat SR 30D (27% de acetato 

de polivinila), no trabalho de FANG et al. [36]. Os comprimidos foram revestidos com 

espessuras variadas de filmes que foram sintetizados em diferentes proporções 

quitosana/Kollicoat SR 30D (2,5:1, 3,5:1, e 5:1 m:m). O grau de intumescimento (GI) e 

os estudos de liberação foram realizados em fluido gástrico simulado (FGS), pH 1,2 e 

fluido intestinal simulado (FIS), pH 6,8 ambos a 37ºC. De acordo com os resultados foi 

observado que os comprimidos revestidos apresentaram maior GI em FGS, devido os 

grupos amino da quitosana que são protonados e dissolvidos em meio ácido, além 

disso, o intumescimento diminuiu com o aumento da quantidade de quitosana no filme. 

Com o aumento da espessura do revestimento, os níveis de teofilina liberada são 

reduzidos. Esse comportamento foi atribuído ao aumento da camada de difusão. A 

velocidade de liberação da teofina foi maior em FGS quando comparado com FIS, já 

que neste meio a quitosana dissolvida e o fármaco são lixiviados. Os resultados de 

liberação ajustaram-se ao modelo de Peppas, indicando que a liberação do fármaco é 

controlada pelo super caso II, em todas as formulações estudadas. A proporção 

quitosana/Kollicoat SR 30D influenciou significativamente no perfil de liberação da 

teofilina. Este comportamento não foi observado para os comprimidos com diferentes 

espessuras do revestimento. 

No trabalho de JOSÉ et al. [32], além do modelo de Peppas e Higuchi, os 

modelos de ordem zero e de primeira ordem também foram aplicados, a fim de 

elucidar o processo de liberação da insulina a partir de microesferas de quitosana, 

reticuladas com glutaraldeído. O perfil de liberação foi avaliado em dois meios, tampão 

fosfato, pH 7,4 e ácido clorídrico, pH 2,0. Em meio alcalino, 90% da insulina foi 

liberada em 12 h, nas primeiras 3h, 40% já estava no meio de liberação. Em meio 
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ácido, o tempo de liberação da insulina foi de 2 h, liberando 36%. Os dados de 

liberação ajustaram-se aos modelos de Higuchi e Peppas, com coeficiente de 

correlação próximo a unidade (R2
 0,98), sugerindo como mecanismo de liberação o 

transporte anômalo, ou seja, difusão não Fickiana. 

De acordo com o material usado os sistemas de liberação podem apresentar 

eficiência limitada, o fármaco poder ser liberado repentinamente através de um 

colapso da matriz, ou até mesmo ser degradado mesmo antes de atingir o alvo, 

podendo levar a consequências potencialmente sérias para o paciente. Sendo assim, 

a busca por novos materiais para serem aplicados em sistemas de liberação de 

fármacos tem ganhado cada vez mais importância, principalmente no que se refere a 

sistemas compostos por materiais compósitos [16, 36, 37, 38]. 

O grupo de pesquisa em Química de Materiais da Universidade Federal de 

Sergipe recentemente tem intensificado suas investigações voltadas à obtenção de 

materiais que possam ser utilizados como matrizes para liberação de corantes [39], 

pesticidas [40] e fármacos [41, 42]. Neste trabalho, a proposta é desenvolver novos 

materiais em forma de membrana, cujas combinações resultassem em um efeito 

sinérgico das propriedades da quitosana com as da escama de peixe da espécie 

Leporinus elongatus para serem aplicadas como dispositivo para a liberação dos 

fármacos tetraciclina e doxociclina. O desenvolvimento deste trabalho é de 

fundamental importância, pois aborda o desenvolvimento de materiais, que até o 

momento não são descritos na literatura como sistemas carreadores de fármacos. 

 

1.2 Quitosana 

 

Aspectos gerais  

 

Em 1811, o professor francês Henri Branconnot descobriu a quitina (Figura 05 

(a)), um polissacarídeo linear formado por unidades de 2-acetoamido-e-2-desoxi-D-
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1 2 3 

 

 



 

glicopiranose, unidas por ligação glicosídica do tipo β (1-4). A quitina é o segundo 

polissacarídeo mais abundante na natureza, atrás apenas da celulose, sua principal 

fonte de obtenção são os exoesqueletos de insetos e crustáceos, como caranguejos, 

camarões e lagostas. A quitina possui uma estrutura semicristalina, com muitas 

ligações de hidrogênio, o que a torna insolúvel em água e na maioria dos solventes 

orgânicos. Esta característica limita suas aplicações em diversas áreas do 

conhecimento [19, 43]. 
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Figura 05: Representação esquemática das estruturas da (a) quitina e (b) quitosana 

 

Na reação de N-desacetilação alcalina da quitina, os grupamentos acetoamido 

(-NHCOCH3) do carbono 2 do anel glicopiranosídeo são parcialmente hidrolisados, 

sendo substituídos por grupos amina (-NH2). A reação de desacetilação dificilmente é 

completa, e tem como principal produto a quitosana (Figura 05 (b)), um copolímero 

linear constituído de 2-amino-2-desoxi-D-glicopiranose e 2-acetoamido-2-desoxi-D-
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glicopiranose [22, 44, 45]. A quantidade de grupos amina livre na quitosana determina 

o grau de desacetilação (GD), que dependendo do método utilizado, conseguem-se 

valores de até 95% [45]. O grau de desacetilação é uma das características mais 

importantes da quitosana, pois tem influência significativa sobre suas propriedades 

como mostra a Tabela 03.  

 

Tabela 03: Relação entre parâmetros estruturais e propriedades da quitosana [19] 

Propriedades Características estruturais * 

Solubilidade ↑ GD 

Cristalinidade ↓ GD 

Biodegradabilidade ↓ GD ↓Massa Molar 

Viscosidade ↑ GD 

Biocompatibilidade ↑ GD 

*
↑ - diretamente proporcional a propriedade ↓- indiretamente proporcional a propriedade 

 

A quitosana é solúvel em soluções aquosas diluídas de ácidos como: ácido 

acético, ácido clorídrico e ácido fórmico, sendo insolúvel em bases orgânicas e 

inorgânicas. A solubilidade da quitosana está relacionada principalmente com os 

grupos amina protonados (-NH3
+) presentes, sendo que quanto maior for a quantidade 

desses grupos, maior será a repulsão eletrostática entre as cadeias poliméricas, 

facilitando desse modo, o rompimento das ligações de hidrogênio intermoleculares, 

causando um estiramento nas cadeias poliméricas e, consequentemente, aumentando 

a solvatação em água. Este processo apresenta-se esquematizado na Figura 06 [22, 

44, 45]. Por outro lado, com o aumento do pH (> 6) os grupos aminados tornam-se 

progressivamente desprotonados. A transição “solúvel-insolúvel” ocorre em valores de 

pH em torno de 6 e 6,5 [43]. 
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Figura 06: Representação esquemática da quitosana em meio ácido 

 

A estrutura da quitosana possui grupos funcionais altamente reativos, um grupo 

amina na posição C-2, uma hidroxila primária na posição C-6 e outra secundária na 

posição C-3, como mostra a numeração do anel na Figura 05 (b). De modo geral, a 

reatividade dos grupamentos ligados aos carbonos do anel obedece à ordem 

decrescente C
2 

> C
6 

> C
3
 [45]. Essas reatividades diferenciadas constituem uma das 

características mais interessantes da quitosana, pois possibilita vários tipos de 

modificações químicas estruturais, como: copolimerização [46], esterificação [47], 

formação de base Schiff [48], dentre outras [49]. Estas reações resultam na formação 

de inúmeros derivados de quitosana, com propriedades químicas, mecânicas e 

biológicas favoráveis para várias aplicações. 

 

Aplicações da quitosana 

 

Devido às suas propriedades, a quitosana tem sido aplicada extensivamente 

em várias áreas, como: biomédica [19], farmacêutica [17], alimentícia [50], cosmética 

[51], ambiental [52], entre outras. Suas propriedades físicas e químicas atraem cada 

vez mais a comunidade científica, pois além de possuir excelentes propriedades, ela 

pode ser modificada quimicamente com relativa facilidade, melhorando suas 

qualidades intrínsecas, como por exemplo, para aumentar a estabilidade em meio 

ácido [53]. A quitosana apresenta propriedades biológicas importantes, como: 
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biocompatibilidade, biodegradabilidade, bioatividade, baixa toxidade, além de possuir 

propriedades antitumorais, hemostáticas e antibacterianas, o que a torna um material 

muito atraente para utilização nas áreas médica e farmacêutica [19, 53]. 

A elevada hidrofilicidade da quitosana, devido ao grande número de grupos 

hidroxila e de grupos amina presente nas suas cadeias poliméricas, permite sua 

utilização como biomaterial em diversas formas, como micropartículas, géis e 

membranas, em diversas aplicações como dispositivos de liberação de fármacos, 

bandagens, géis injetáveis, membranas periodontais, entre outras [44, 45]. Mas, o 

caráter hidrofílico da quitosana pode comprometer o processo de liberação de 

fármacos devido ao rápido intumescimento, que tipicamente resulta, em grandes 

quantidades de fármaco liberado em curtos períodos de tempo, conhecido como “burst 

effect” [22, 44, 45, 53]. 

BELLA CRUZ et al. [44] sintetizaram filmes de quitosana (CF) e filmes de 

quitosana tratados termicamente (HCF) a 90, 120 e 150ºC para liberação do fármaco 

tetraciclina (TCC) em fluido salivar simulado, pH 6,7 a 37,5ºC. A incorporação do 

fármaco foi realizada in situ. Os filmes foram obtidos com espessura de 

aproximadamente 470 µm. A partir dos resultados foi observado que o tratamento 

térmico aumentou a estabilidade dos filmes, prolongando o período de liberação de 2 

para 8 h, mas reduziu a quantidade de tetraciclina liberada em relação ao filme de 

quitosana sem tratamento térmico. Nos filmes tratados termicamente a 120, 150 e 

90ºC foram liberados 25%, 32% e 35%, de TCC, respectivamente, enquanto a partir 

de CF, 45% foram liberados. O aumento da temperatura do tratamento térmico 

realizado nos filmes levou a uma redução no grau de intumescimento o que também 

contribuiu para uma redução na quantidade de tetraciclina liberada. 
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1.3 Escamas de peixe 

 

Em várias partes do mundo, diferentes espécies de peixes são consumidas 

diariamente em grandes quantidades. Como resultado, aproximadamente, 30 milhões 

de toneladas de resíduos de peixes são descartados anualmente. Esses resíduos são 

uma fonte de proteína com alto valor biológico, ácidos graxos, vitaminas, 

antioxidantes, minerais, aminoácidos e peptídeos. No processamento industrial de 

peixes, aproximadamente 50% dos resíduos gerados são descartados e 

aproximadamente 4% destes são escamas, elementos esqueléticos que recobrem e 

protegem os peixes [54-57]. As escamas de peixe são consideradas sem valor 

econômico e comumente destinadas ao lixo, exceto quando algumas comunidades as 

utilizam para produção de artesanatos. 

No continente sul-americano, a pesca é uma das principais atividades para 

diversas comunidades. Dentre os peixes mais comercializados está o peixe da espécie 

Leporinus elongatus, que pode chegar até 7,5 kg e que pertence à ordem dos 

Characiformes, família Anostomidae, é nativo das bacias do Paraná-Paraguai (bacia 

do Prata) e do São Francisco, sendo conhecido por vários nomes, como “Piapara” na 

bacia do Prata e como “Piau-verdadeiro”, ou simplesmente “Piau” no Rio São 

Francisco [55, 58]. Esta espécie é preferencialmente herbívoro-insetívora, mas pode 

alimentar-se de pequenos crustáceos e plâncton. O peixe Piau tem um corpo 

fusiforme, alongado, de coloração prata, com o dorso castanho escuro e o abdome 

amarelado, apresenta manchas pretas nos flancos, e nadadeiras amareladas, como 

pode ser observado na Figura 07. Recentemente ele foi classificado como onívoro 

[55]. 
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Figura 07: Peixe da espécie Leporinus elongatus 

 

As escamas dos peixes da espécie Leporinus elongatus são classificadas 

como elasmóides, da classe das ciclóides, caracterizadas pela sua elasticidade e 

forma variável [55]. Alguns estudos realizados sobre caracterização e morfologia de 

escamas de peixes indicam que elas são compostas por fibras de colágeno do tipo I e 

hidroxiapatita deficiente de cálcio, que em conjunto formam uma estrutura 

tridimensional relativamente ordenada [56, 58]. Um trabalho realizado anteriormente 

por nosso grupo de pesquisa [55] chegou à mesma conclusão, quanto à composição 

das escamas do peixe Piau e através de análise de espectroscopia de energia 

dispersiva (EDS) observou a presença de carbono, nitrogênio, oxigênio, magnésio, 

fósforo e cálcio, como elementos preponderantes. 

A composição das escamas de peixe faz com que elas sejam consideradas um 

compósito natural, com potencial para aplicação em diversas áreas, já que os seus 

principais componentes individuais, hidroxiapatita e colágeno, possuem alto valor 

comercial e são extensivamente usados nas áreas biomédica, alimentícia, ambiental, 

entre outras [55, 59]. 

Na literatura são encontrados trabalhos que abordam o crescimento e a idade 

das escamas de peixe, principalmente aqueles proveniente de água salgada, outros 

utilizam a escama de peixe para remoção de astaxina, um carotenoide usado como 

pigmento na indústria pesqueira [60, 61]. Alguns estudos têm como objetivo a 

caracterização de escamas de diferentes espécies [57,62]. IKOMA et al. [57] 

http://www.mpa.gov.br/images/Docs/Pesca/Pesca_Amadora/fotos peixes/peixes de agua doce/Piapara.jpg
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estudaram a microestrutura, propriedades mecânicas e biomiméticas das escamas da 

espécie Pagrus major. TORRES et al. [62] caracterizaram a estrutura das escamas da 

espécie Arapaina gigas. O nosso grupo de pesquisa tem se destacado na publicação 

de trabalhos aplicando, escamas “in natura” e escamas quimicamente modificadas 

para remoção de poluentes aquosos [58, 63, 64] e corantes têxteis [65]. As escamas 

de peixe também são utilizadas como fonte de colágeno e hidroxiapatita [54, 66, 67]. 

 

Colágeno 

 

O colágeno é a proteína mais abundante presente nos animais, representa 

cerca de 30% de toda a proteína do corpo dos vertebrados e 6% do corpo humano. 

Ele é responsável pela cicatrização de fraturas e regeneração óssea, além da 

proteção mecânica de tecidos e órgãos. Atualmente, são conhecidos 

aproximadamente 25 tipos de colágeno. Dentre eles, o colágeno do tipo I, encontrado 

em ossos, peles, tendões e córneas, é o mais conhecido [56, 68, 69]. A estrutura do 

colágeno tipo I (Figura 08) tem como unidade básica o tropocolágeno, que consiste em 

três cadeias polipeptídicas entrelaçadas. Elas formam uma estrutura chamada de tripla 

hélice que tem como unidades formadoras os aminoácidos Glicina (Gly), com 

conteúdo de 33%, Prolina (Pro), 12% e Hidroxiprolina (Hypro) 11%. Os filamentos 

estão unidos por ligação de hidrogênio entre os grupos adjacentes com ligações 

químicas dos tipos C-O e N-H e também por ligações covalentes [21, 70]. 
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Figura 08: Estrutura esquemática do colágeno. (a) forma de tripla hélice presente nas 

matrizes colagênicas; (b) tropocolágeno; (c) tripla hélice [70] 

 

A extração do colágeno é realizada usando diversas fontes, como: derme 

bovina e suína, de diferentes espécies aquáticas como lula, polvo, água-viva, estrelas 

do mar, dentre outras [21, 56, 68]. No trabalho de PATI et al. [56] colágeno do tipo I foi 

isolado com sucesso, usando as escamas do peixe das espécies Labeo rohita e Catla 

catla. Segundo os autores, o colágeno obtido é uma alternativa atraente para 

utilização na área biomédica e farmacêutica devido à proximidade da sua temperatura 

de desnaturação, quando comparada à dos mamíferos. 

Características como biocompatibilidade, biodegradabilidade, habilidade em 

promover o crescimento celular, propriedades hemostáticas, suscetibilidade a 

modificações químicas, além da possibilidade de ser processado em várias formas 

como: membranas, géis e esponjas [18, 21, 69]. Estas características fazem dessa 
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proteína um excelente material para uso na produção de alimentos [71], cosméticos 

[72] e biomateriais [69] em áreas como: medicina, odontologia e farmácia. 

O colágeno tem sido usado na preparação de sistemas de liberação local, visto 

que ele é o principal constituinte natural do tecido e a principal proteína estrutural de 

alguns órgãos. Nessa área ele é usado para desenvolver sistemas de liberação de 

proteínas, membranas para liberar fármacos transdérmicos e nanopartículas para 

liberação de genes [5, 21, 69]. O colágeno é aplicado na síntese de filmes para 

queimaduras, principalmente pelo fato de ser reabsorvível. Além disso, ele também é 

empregado em técnicas de regeneração óssea e tecidual guiada, já que estimula a 

apropriada formação tecidual [21, 69]. Estas características fazem do colágeno uma 

substância atrativa para ser utilizada na preparação de sistemas de liberação de 

fármacos, usados no tratamento de bolsões periodontais. 

Um dos dispositivos de liberação intrabolsa periodontal utilizado no mercado é 

comercializado pela Perio Products e é conhecido como PerioChip. Este dispositivo é 

preparado em forma de filme à base glicerina e gelatina, um produto natural do 

colágeno. Este produto é usado para liberação de Gluconato de clorexidina no período 

de 6 a 9 dias [11,14]. Recentemente, matriz de colágeno extraído a partir de escama 

de peixe foi proposta como córnea artificial [73]. 

No trabalho de Horbylon [74], membranas de colágeno foram usadas para 

liberação dos fármacos tetraciclina (TCC) e doxociclina (DOX). Para isso, os 

dispositivos com os fármacos impregnados foram imersos em 25 mL de tampão 

fosfato a 36,5ºC, durante 14 dias e a quantidade liberada foi determinada por 

espectroscopia UV/Vis. Os resultados mostraram que os fármacos foram liberados por 

48 h, com maior velocidade nas primeiras 12 h. Após este período manteve-se 

constante até o término do experimento. As membranas de colágeno impregnadas 

com TCC mostraram-se mais eficientes na liberação em relação àquelas impregnadas 

com DOX. As quantidades de TCC (42,8 µg/mL) e DOX (25,2 µg/mL) liberadas 

estavam acima da concentração mínima inibitória. 
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Apesar de inúmeras aplicações biomédicas e farmacêuticas, a utilização do 

colágeno é limitada devido ao seu alto custo e variabilidade na degradação enzimática 

[19, 63]. Dessa forma, estudos propõem a interação do colágeno com outros materiais, 

a fim de melhorar as propriedades físicas, químicas, biológicas e de processamento 

[69]. 

No trabalho de Tonhi e Plepis [68], as propriedades físico-químicas de blendas 

colágeno-quitosana foram estudadas, tanto em forma de membrana como em solução. 

As blendas foram preparadas em pH 3,5, pois nessa condição praticamente todos os 

grupos –NH2 da quitosana estão protonados e o colágeno está abaixo do seu ponto 

isoelétrico (PI ~ 7), já que acima deste o processo de fibrilogênese é mais acentuado, 

o que dificulta a interação com as moléculas de quitosana. Propriedades das blendas, 

como a capacidade de absorção de água, estabilidade térmica e resistência à tração 

mostraram-se intermediárias àquelas apresentadas pelos materiais individuais e 

podem ser controladas variando-se a proporção de colágeno e quitosana. Os 

espectros de FTIR indicaram que as interações entre os polímeros são puramente 

eletrostáticas envolvendo os grupos –NH3
+ da quitosana e –COO- do colágeno. 

Segundo os autores, as blendas obtidas podem ser usadas como biomateriais nas 

formas de gel e membrana em variadas aplicações, como bandagens, géis injetáveis, 

membranas periodontais e carreadores de liberação de fármacos. 

 

Hidroxiapatita 

 

As apatitas são representadas pela fórmula química geral, Me10(XO4)6Y2, onde 

Me é um íon bivalente, XO4 é um íon trivalente e Y é um íon monovalente [59]. A 

hidroxiapatita, HA, (Ca10(PO4)6(OH)2) é o principal componente inorgânico encontrado 

em dentes e ossos humanos. Ela faz parte da composição de escamas de peixes, 

dentro de fibras de colágeno, servindo como reforço estrutural para a matriz 
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colagenosa [57]. A estrutura química da hidroxiapatita de cálcio, refinada por Beevers 

e McIntyre, é apresentada na Figura 09.  

 

 

Figura 09: Estrutura da hidroxipatita ao longo do eixo c [75] 

 

A estrutura da hidroxiapatita é formada pela união de grupos tetraédricos 

distribuídos ao longo de uma coluna (eixo c). Dois tipos de canais perpendiculares ao 

plano basal são formados pelo arranjo dos tetraedros dos grupos PO4
3-. O primeiro 

canal é ocupado por íons Ca2+ e tem um diâmetro de 2,5 Å, é chamado de Ca (I). Em 

cada célula unitária estão presentes dois destes canais, cada um contendo dois íons 

de cálcio, na altura de 0 e 1/2 da célula unitária. O segundo canal, Ca (II) tem sua 

parede delimitada por átomos de oxigênio e por íons Ca2+ localizados a altura de 1/4 e 

3/4 da célula unitária, respectivamente, os quais constituem dois triângulos equiláteros 

perpendiculares ao eixo c, este canal tem um diâmetro de 3–3,5 Å e permite trocas 

iônicas [59, 75, 76]. 
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As propriedades dos sítios Ca (I) e Ca (II) são de interesse especial, já que as 

propriedades da hidroxiapatita podem ser alteradas, dependendo do sítio ocupado. 

Substituições iônicas totais ou parciais podem ocorrer sem modificações significativas 

da estrutura da HA. Tipicamente, o Ca2+ pode ser substituído por Sr2+, Ba2+ ou Pb2+. 

Esta característica é utilizada em alguns organismos para eliminar elementos tóxicos, 

mas em outros casos esta capacidade de substituição constitui uma fonte de 

contaminação. VO4
3-, AsO4

3- e/ou Cl-, F
-, Br- ,I-  podem ser substituídos por ânions PO4

3- 

e OH-, respectivamente [59, 75, 76]. As substituições podem envolver íons de mesma 

carga ou de carga diferente. Mas, a substituição por íons com cargas diferentes exige 

uma compensação de cargas para manter a eletroneutralidade da estrutura. Esta 

compensação pode consistir em criar vacâncias no lugar dos íons de cargas opostas, 

ou de acoplar substituintes com diferentes cargas. Assim, apatitas deficientes podem 

ser formadas. Por exemplo, PO4
3- substituído por HPO4

2-, levando a formação de 

vacâncias Ca2+ e/ou OH- [59, 76]. 

Além de uma estrutura aberta que permite a substituição total ou parcial de 

íons, mantendo sua eletroneutralidade ou não, a hidroxiapatita apresenta propriedades 

como bioatividade, biocompatibilidade, osteocondutividade, dentre outras [77]. Estas 

características fazem da hidroxiapatita um material bastante explorado na área 

biomédica, para aplicações em ortopedia, em implantes biomédicos [76], como 

revestimento de próteses metálicas para promover a ligação interfacial estável entre o 

material implantado e o tecido vivo [78], na odontologia, para evitar perda óssea após 

extração de um ou vários elementos dentários [75]. Aplicações nessas áreas tem se 

destacado, pois podem combinar o tratamento da enfermidade com a neoformação do 

osso reabsorvido. Na farmacologia, a hidroxiapatita vem sendo usada como suporte 

para o desenvolvimento de sistemas de liberação prolongada, pois ela se liga a 

fármacos permitindo que estes sejam liberados gradualmente no organismo [79]. 

Segundo GUO et al. [77], os grupos OH da hidroxapatita podem atuar como sítios 
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ativos na adsorção de moléculas bioativas, por ligação de hidrogênio e, assim 

melhorar o carregamento do fármaco e as propriedades de liberação.  

Na área ambiental, a hidroxiapatita também é usada, pois a sua habilidade 

para interagir com diferentes espécies químicas faz dela um potencial adsorvente. 

Entre as principais aplicações estudadas, estão à remoção de metais pesados como 

Pb2+, Cd2+, Zn2+, Sr2+, Al3+, Co2+, Cr3+, Cu2+, Fe2+, Ni2+ de solos contaminados, águas 

residuais, a utilização como catalisador na decomposição de compostos orgânicos 

poluentes [80, 81]. 

A hidroxiapatita é produzida através de diversas rotas de síntese, como: 

método via úmida, via seca ou hidrotérmico [76], mas a hidroxiapatita natural tem sido 

extraída a partir de vários bio-resíduos como: corais, conchas, dentes e ossos suínos, 

além de ossos bovinos e escamas de peixe [82]. Quando comparadas com a 

hidroxiapatita produzida por métodos sintéticos, a extração de hidroxiapatita a partir de 

bio-resíduos é um processo lucrativo, especialmente devido ao crescimento da 

demanda por hidroxiapatita para uso em diversas aplicações [54]. 

HUANG et al. [54] caracterizaram a hidroxiapatita extraída a partir de escama 

de peixe (FHAP) por hidrólise enzimática, bem como compararam a composição e as 

propriedades biológicas da FHAP com a hidroxiapatita comercial (SHAP). A FHAP foi 

obtida com partículas nanométricas, com uma razão Ca/P de 1,76, após o processo de 

sinterização a 800ºC por 4 horas, observando-se um aumento na porosidade e 

rugosidade da superfície, quando comparado com a SHAP. A FHAP promoveu 

diferenciação osteogênica e mineralização, além de um aumento significativo no 

crescimento das células MG63, sugerindo que a FHAP tem potencial para aplicações 

biomédicas, sendo as escamas de peixe uma fonte rentável e ambientalmente 

amigável para obtenção da hidroxapatita. 

No trabalho de BETSIU et al. [1] a hidroxiapatita foi usada para adsorção e 

liberação dos fármacos anticâncer, gencitabina e oxaliplatina. A capacidade máxima 

de adsorção da gentabicina foi de 400 mg/g de HAP após 40 h, enquanto que para 
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oxaliplatina foi 49,1 mg/g de HAP após 20 h. O processos de adsorção para ambos os 

fármacos foram ajustados à equação de Freundlich, indicando que a adsorção ocorre 

em multicamadas. Para avaliar a liberação dos fármacos os dispositivos foram imersos 

em recipientes contendo 50 mL de fluido corporal simulado a 37ºC. Após 1h, 65% de 

gentamicina tinham sido liberados, já a oxaliplatina apresentou uma liberação mais 

gradual, 55% foi liberado nas primeiras 24 h. Essa liberação rápida pode ser atribuída 

às partículas dos fármacos adsorvidas na superfície da hidroxiapatita, facilitando assim 

a liberação. 

Embora a hidroxiapatita tenha recebido muita atenção no campo de aplicações 

biomédicas, a sua utilização é muito limitada devido à fragilidade e degradação [1]. 

Sendo assim, têm sido desenvolvidos materiais do tipo cerâmicas/polímeros, como 

HA/Colágeno [38, 83, 84] e HA/Quitosana [16, 85-88] devido à sua similaridade com 

tecidos calcificados de ossos humanos. Geralmente, nesses compósitos a cadeia 

polimérica confere aos materiais propriedades físicas e/ou químicas específicas 

(ópticas, elétricas, reatividade química ou bioquímica), e a parte inorgânica além de 

contribuir com estas propriedades induz aumento da resistência mecânica e térmica. 

Compósitos de hidroxiapatita/colágeno (HA:col) em diferentes proporções 

foram sintetizados por Ogawa e Plepis [38], para serem usados na liberação de 

cloridrato de ciprofloxacina. Os colágenos utilizados foram submetidos a um 

tratamento alcalino por tempos diferentes, 24 e 48 h. Os compósitos HA:col com 

proporção de 10:1 (m/m) apresentaram os melhores resultados de incorporação da 

ciprofloxacina e esses foram utilizados em experimentos de liberação in vitro, 

realizados em tampão fosfato salino (PBS), pH 7,4, a 37ºC. O compósito HA:col, 

usando o colágeno tratado por 24 h, em 10 h liberou aproximadamente 90% do 

fármaco, já para os compósitos usando o colágeno tratado por 48 h, 75% de fármaco 

foi liberado, no mesmo tempo. A cinética de liberação seguiu o modelo de Higuchi, 

indicando que a liberação de ciprofloxacina é controlada pelos poros da matriz, ou 

seja, por difusão. Os resultados apontam que os diferentes tempos de tratamento 
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alcalino no colágeno afetam a liberação do antibiótico e a diferença na quantidade de 

cargas negativas presentes nos colágenos causa diferentes interações entre o 

compósito e a ciprofoxacina. 

FAN et al. [16] usaram um sistema nano-hidroxiapatita/quitosana (CS/HA) para 

liberação controlada de icariin, um fármaco que atua como um agente na reparação 

óssea. Estudos de FTIR mostraram que o icariin manteve-se estável no sistema 

desenvolvido sem sofrer qualquer alteração química. Porém, resultados de DRX, MEV 

e ensaios mecânicos mostraram que a introdução de icariin não alterou a fase 

presente, morfologia, porosidade e resistência mecânica do compósito CS/HA. A 

cinética de liberação in vitro do fármaco foi realizada em 5 mL de tampão fosfato salino 

(PBS), pH 7,4 a 37ºC. Em 5 dias, cerca de 15% do icariin foi liberado, em seguida, a 

velocidade diminuiu e 25% foi liberado por 20 dias. Após 90 dias, mais 15% de icariin 

estava presente no meio. A cinética de liberação do sistema é controlada pela 

degradação da matriz, ou seja, tanto da quitosana quanto da hidroxapatita. 

Apesar de trabalhos terem utilizado a hidroxiapatita [1], colágeno [74], 

quitosana [17, 21, 45,] e compósitos usando hidroxiapatita/quitosana [16, 85-87], 

hidroxiapatita/colágeno [38, 83, 84] e blendas colágeno/quitosana [68], como 

excipientes para dispositivos de liberação de fármacos, na literatura nenhum trabalho 

foi encontrado usando escama de peixe e quitosana para esta aplicação. Entretanto, 

alguns trabalhos publicados estudaram a interação entre compósitos de hidroxiapatita 

com os polímeros, colágeno e quitosana, e propõem sua aplicação para uso em 

engenharia tecidual óssea [88-91]. 

No trabalho de LI et al. [88] filmes nano/hidroxiapatita quitosana-gelatina 

(nHCG) foram preparados via biomineralização de filmes quitosana-gelatina (CG) em 

Ca(NO3)2-Na3PO4. Filmes de micro/hidroxiapatita quitosana-gelatina (mHCG) foram 

também preparados através de imersão filmes CG em uma suspensão de HA. As 

características da química da superfície de nHCG e mHCG foram avaliados por FTIR-

ATR e XPS. A topografia de superfície das amostras foi observada através de AFM e 
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MEV. Os resultados sugerem que as interações polares entre os íons são os principais 

tipos de interação que ocorrem na formação nHCG via biomineralização. No entanto, 

ligações de hidrogênio entre COOH, OH, -NH2 do filme CG e grupos OH da 

hidroxiapatita são responsáveis pela formação de mHCG. 

 

1.4 Algumas considerações sobre as tetraciclinas 

 

As tetraciclinas são classificadas como antibióticos, que atuam contra as 

bactérias Gran-positivas, Gran-negativas e alguns protozoários, frequentemente é 

aplicada em seres humanos, animais e em algumas áreas da agricultura. São 

consideradas como antibióticos de amplo espectro, sendo produzidas por via 

fermentativa e semissintética [74, 93]. Nove tetraciclinas estão disponíveis no 

comércio, dentre as quais a clortetraciclina, demeclociclina, doxociclina, metaciclina, 

minociclina, oxitetraciclina, rolitetraciclina e tetraciclina são permitidas para uso 

humano. Neste trabalho a tetraciclina e a doxociclina foram usadas. Suas estruturas 

químicas são apresentadas na Figura 10, (a) e (b), respectivamente [9, 92, 93]. 
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Figura 10: Estruturas químicas da (a) tetraciclina e (b) doxociclina 

 

A estrutura básica das tetraciclinas consiste de um anel hidronaftaceno com 

quatro anéis ligados entre si. A doxociclina é um isômero estrutural da tetraciclina 

(a) 

A B C D 

(b) 

A B C D 
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diferindo apenas quanto a posição do grupo hidroxila situado nos carbonos 5 e 6 na 

tetraciclina, característica que lhe confere maior estabilidade que a tetracilina [74]. 

As tetraciclinas são compostos que possuem múltiplos grupos funcionais com 

propriedades ácido-base. A tetraciclina e a doxociclina possuem quatro grupos 

diferentes, que podem levar a reações de protonação e desprotonação, bem como a 

possibilidade de interagir com espécies iônicas, dependendo do pH da solução em que 

o fármaco está dissolvido. A primeira constante de dissociação ácida das tetraciclinas, 

com um valor de pKa de aproximadamente 3,3, atribuída ao grupo hidroxil do sistema 

tricarbonilamida no anel A. A segunda constante de dissociação ácida, com um valor 

de pKa 7,68, está associada ao grupo hidroxil do sistema dicetona fenólica  entre os 

anéis B e C. A terceira com pKa de valor aproximadamente 9,96 está presente devido 

ao grupo amina da porção dimetilamina do anel A. As tetraciclinas exibem um caráter 

anfotérico com ponto isoelétrico entre 4 e 6, na forma catiônica (TCH3
+) em valores de 

pH mais ácidos, e na forma aniônica (TCH3
- e TC-) em soluções com valores de pH 

mais alcalinos. Além disso, a forma zwitteriônica (TCH2
±), encontra-se presente 

quando o pH da solução encontra-se próximo ao ponto isoelétrico [93, 95]. 

A tetraciclina é solúvel em soluções levemente ácidas, básicas e solventes 

orgânicos polares, mas é insolúvel em hidrocarbonetos saturados, como éter, 

clorofórmio e muito pouco solúvel em acetona. Quando submetidas a extremas 

condições de acidez (pH<2) ou alcalinidade (como soluções de hidróxidos alcalinos), 

as moléculas das tetraciclinas se degradam, sofrem epimetização, originando a 

mistura de 4-epitetraciclina, anidrotetraciclina, 4- epianidrotetraciclina e tetraciclina. A 

protonação dos grupos dimetilamino forma sais ácidos estáveis. A doxociclina é 

solúvel em água, soluções de hidróxidos e carbonatos alcalinos, é levemente solúvel 

em álcool etílico e praticamente insolúvel em éter e clorofórmio [74, 92, 93]. 

As tetraciclinas possuem uma boa absorção via oral, sendo a doxociclina 

(~93%) melhor absorvida do que a tetraciclina (~75%). Sua absorção é comprometida 

devido ao fato de possuir na sua estrutura química um grande número de grupos 
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capazes de formar pontes de hidrogênio intramoleculares, as tetraciclinas em solução 

formam complexos metálicos, com íons divalentes e trivalentes com grande facilidade. 

Como tal nos fluidos biológicos seu mecanismo de ação é fortemente dependente da 

presença de íons metálicos [74, 95]. 

A tetraciclina e a doxociclina são eficazes contra espécies Gran-positivas e 

Gran-negativas e até contra alguns protozoários, possuem propriedades anti-

inflamatórias e imunossupressoras, inibindo a matriz de metaloproteinases e outras 

enzimas colagenolíticas que destroem o colágeno, estrutura básica do periodonto e 

podem facilitar a aderência de fibronectina à superfície radicular, o que facilita a 

regeneração de ligamento periodontal ainda apresenta ação anticolagenase e 

antilipase, propriedades que ajudam na regeneração do periodonto bucal [74, 92, 96]. 

Além de sistematicamente, a tetraciclina tem sido utilizada para tratar doenças 

periodontais com doses de 500 a 100 mg [8]. Os microrganismos são sensíveis às 

tetraciclinas e para patógenos periodontais a concentração inibitória mínima é 4,0 µg 

mL-1 [74] já para a doxociclina é 0,1 a 2,0 µg mL-1 [94].  

Atualmente, vários produtos para liberação de tetraciclina e doxociclina intra 

bolsa periodontal são comercializados, dentre os mais aplicados estão o Actisite, 

Periochop, Atridox, Atrigel e Dentomycin. Entretanto, no Brasil a utilização destes é 

bastante limitada, pois a indústria brasileira ainda não produz estes dispositivos, sendo 

necessário a sua importação, o que aumenta o custo do tratamento ao paciente.  

 

 

 



Objetivos 

 

37 
 

2 Objetivos 

 

2.1 Objetivo geral 

 

- Desenvolver materiais à base de escama de peixe (ESC) e quitosana (QUIT) 

e avaliar suas viabilidades como sistemas de liberação de fármacos. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 

- Preparar e caracterizar materiais contendo escama/quitosana em diferentes 

proporções entre si; 

- Avaliar a influência da relação escama/polissacarídeo no processo de 

intumescimento dos materiais preparados; 

- Obter, utilizando-se calorimetria isotérmica em solução, parâmetros 

termodinâmicos referentes aos processos de interação dos fármacos tetraciclina e 

doxociclina com os materiais desenvolvidos; 

- Avaliar e comparar o perfil de liberação in vitro da tetraciclina e doxociclina 

partir dos materiais preparados na forma de membranas; 

- Elucidar os mecanismos envolvidos nos processos de liberação da tetraciclina 

e doxociclina a partir dos materiais desenvolvidos aplicando modelos matemáticos de 

liberação. 
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3 Material e métodos 

 

3.1 Solventes e reagentes 

 

As escamas de peixe da espécie Leporinus elongatus foram obtidas em uma 

feira livre da cidade de Itabaiana – SE, durante o período de agosto a novembro de 

2011. Os peixes eram provenientes da empresa Curimba S.A., mediam 

aproximadamente 20 cm (1,0 - 1,5 kg) e as escamas eram retirada destes usando uma 

faca de lâmina grossa. A quitosana (QUIT), com grau de desacetilação de 85% e 

massa molar viscosimétrica média de 3,22 X 105 g mol-1, foi doada pela Primex 

Ingredientes A.S. (Noruega). O tetraborato de sódio (Bórax) e o ácido acético foram 

obtidos da Synth (Brasil). Os fármacos tetraciclina – TCC (pureza > 95%) e doxociclina 

- DOX (pureza > 98%), e o tampão fosfato salino (PBS, pH 7,4) foram obtidos da 

Sigma-Aldrich (EUA). O Hidróxido de sódio foi adquirido da Proquímicos (Brasil). 

Todos os outros reagentes usados foram de grau analítico. Em todos os experimentos 

utilizou-se água bidestilada. 

 

3.2 Tratamento e processamento das escamas 

 

Para utilização das escamas de peixe foi feito um tratamento usando-se o 

seguinte procedimento [58]: as escamas foram lavadas em água corrente, 

posteriormente foram imersas em uma solução de hidróxido de sódio (pH 9,0) durante 

4 horas em um agitador mecânico a temperatura ambiente. Após esse período, as 

escamas foram lavadas (60 minutos em ultrassom e 10 minutos em agitação com 

água bidestilada). O material obtido foi colocado para secar em estufa a 60o C durante 

6 horas e armazenado em dessecador. 
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Uma amostra do material obtido foi triturada em um liquidificador industrial 

Blender Skymsen modelo TA – 02 em 12.000 rpm, resultando em uma mistura na 

forma de pó e fibras. O pó foi separado das fibras utilizando-se uma peneira de 100 

mesh, que foi armazenado em dessecador. Este material obtido a partir do tratamento 

realizado na escama de denominado de ESC. 

 

3.3 Preparação dos materiais 

 

3.3.1 ESC/Quitosana 

 

Em 100 mL de ácido acético 1% (V/V), foram dissolvidos 3 g de quitosana, 

obtendo-se um gel que foi deixado sob agitação mecânica durante 30 min. Em 

seguida, 3 g do material ESC (proporção ESC/quitosana de 1:1) foram adicionados ao 

gel que foi mantido sob agitação por 30 min. A suspensão resultante foi levada ao 

banho ultrassônico durante 1h e, posteriormente, espalhada em uma bandeja com 

superfície plana, que foi mantida em uma capela de exaustão durante 72 h. Após 

completa secagem, a membrana formada foi cortada em pedaços medindo 1 cm2 e 

armazenadas em dessecador. O material obtido foi denominado de ESC/QUIT 1:1 

O mesmo procedimento foi utilizado para preparar membranas nas proporções 

ESC/QUIT 2:1 e ESC/QUIT 3:1, formadas a partir da suspensão preparada usando 6 g 

de ESC em 3 g de quitosana e 9 g de ESC em 3 g de quitosana, respectivamente. 

 

3.3.2 ESC/Quitosana – Bórax 

 

Para obtenção dos materiais, ESC/QUIT – B (1:1, 2:1 e 3:1), membranas 

preparadas anteriormente (ESC/QUIT 1:1, ESC/QUIT 2:1 e ESC/QUIT 3:1) foram 

imersas em uma solução aquosa de tetraborato de sódio 3,5% (m/v) durante 24 h. 

Após esse tempo as membranas foram retiradas da solução, lavadas com água 



Material e métodos 
 

40 
 

bidestilada e secas à temperatura ambiente por 24 h. Posteriormente as membranas 

reticuladas foram cortadas em pedaços medindo 1 cm2 e armazenadas em 

dessecador. 

As espessuras médias das membranas foram determinadas utilizando um 

micrômetro (103-259 da Mitutoyo), através de pelo menos quatro medições, de 90 em 

90°, ao longo da extensão de cada amostra. As espessuras foram determinadas em 

10 amostras de cada material preparado. 

Um resumo geral dos materiais preparados, nas proporções 1:1, 2:1 e 3:1 a 

partir de ESC, quitosana e a reticulação com Bórax é apresentado na Figura 11. No 

esquema são apresentadas as siglas dos materiais obtidos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11: Esquema do processo de preparação dos materiais ESC/QUIT (1:1, 2:1 e 

3:3) e ESC/QUIT - B (1:1, 2:1 e 3:3) 

Escamas Coletadas Tratadas 

Processadas  

Fibras ESC-Pó 

ESC/QUIT 3:1 

Tetraborato de sódio 3,5% (m/V) 

3 g de ESC 6 g de ESC 9 g de ESC 

Gel de quitosana 

Quitosana  

ESC/QUIT 2:1 ESC/QUIT 1:1 

ESC/QUIT - B 1:1 ESC/QUIT - B 2:1 ESC/QUIT - B 3:1 
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3.4 Caracterização dos materiais  

 

3.4.1 Espectroscopia de Absorção na Região do Infravermelho (FTIR) 

 

Os espectros de FTIR da quitosana, ESC e das membranas ESC/QUIT (1:1, 

2:1 e 3:1) e ESC/QUIT – B (1:1, 2:1 e 3:1) foram obtidos usando-se a técnica de 

reflectância difusa na faixa de número de onda entre 600 e 4000 cm-1, com uma 

resolução de 4,0 cm-1. Para isso, utilizou-se um espectrofotômetro infravermelho com 

transformada de Fourier (FTIR), modelo Spectrum BX, da marca Perkin Elmer. 

 

3.4.2. Difração de Raios X (DRX) 

 

Foram obtidos os difratogramas de raios X da quitosana, ESC, e das 

membranas ESC/QUIT (1:1, 2:1 e 3:1) e ESC/QUIT – B (1:1, 2:1 e 3:1) usando-se um 

difratômetro Shimadzu, operado em modo de varredura contínuo, com radiação Cu-Kα 

(1,5418 Å), gerada a 40 kV com corrente de 30 mA. A velocidade de varredura 

utilizada foi de 2º/segundo em 2θ entre 10 a 70º. Todos os difratogramas foram 

obtidos com amostra na forma de pó à temperatura ambiente. 

 

3.4.3 Análise Termogravimétrica (TG/DTG) 

 

As curvas termogravimétricas dos materiais, QUIT, ESC, ESC/QUIT (1:1; 2:1 e 

3:1) e ESC/QUIT - B (1:1; 2:1 e 3:1) foram obtidas usando-se uma massa de 

aproximadamente 10 mg, a uma razão de aquecimento de 20 oC/min até 800 oC, em 

atmosfera de nitrogênio. As análises foram executadas em um aparelho TGA-DTA, TA 

Instruments, modelo SDT 2960. 
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3.4.4 Análises de Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

As micrografias do material ESC, da membrana de quitosana e das 

membranas ESC/QUIT (1:1, 2:1 e 3:1) e ESC/QUIT – B (1:1, 2:1 e 3:1) foram obtidas 

em um microscópio eletrônico de varredura da JCM 5700, com uma aceleração de 

feixe de elétrons de 5 kV, acoplado a um sistema de análise espectroscópica de 

energia dispersiva (EDS). As amostras foram metalizadas com ouro em um 

metalizador da marca Denton Vacuum. 

 

3.5 Estudos de intumescimento 

 

As membranas ESC/QUIT (1:1; 2:1 e 3:1) e ESC/QUIT - B (1:1; 2:1 e 3:1) 

foram pesadas (250  24 mg) e em seguida imersas, individualmente, em tubos de 

ensaio contendo 10 mL de PBS, pH 7,4 a 37ºC. Em intervalos de tempos pré-

determinados as membranas foram retiradas e o excesso do PBS foi removido com 

ajuda do papel filtro e pesadas novamente. O experimento foi feito em triplicata e 

repetido até que a diferença de peso variasse até 0,5%. A equação 03 foi usada para 

determinar o grau de intumescimento (GI) [44, 48,97]. 

 

    
         

  
                                                               

 

onde Mi e Ms correspondem à massa da membrana intumescida em um tempo, t e Ms 

é a massa da membrana seca, respectivamente. 
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3.6 Quantificações dos fármacos por espectroscopia de absorção na região 

Ultravioleta – Visível (UV-Vis) 

 

As quantidades de TCC e DOX impregnadas nas membranas ESC/QUIT (1:1, 

2:1 e 3:1) e ESC/QUIT – B (1:1, 2:1 e 3:1) e as quantidades desses fármacos 

liberados a partir destas foram determinadas usando-se a espectroscopia de absorção 

na região UV – Vis utilizando-se um espectrofotômetro UV - Vis mini 1240 da 

SHIMADZU. Para isso, inicialmente os comprimentos de onda de máxima absorção 

(max) dos fármacos foram determinados, realizando-se uma varredura por toda a faixa 

da região ultravioleta, de 198 a 400 nm, como mostra a Figura 12. 
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Figura 12: Espectros de absorção na região do ultravioleta (198 a 400 nm) para os 

fármacos tetraciclina e doxociclina. 

 

Os valores de max encontrados foram de 272 nm para ambos os fármacos. Em 

seguida, foram construídas curvas de calibração no comprimento de onda de máxima 
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absorção determinado (Figura 13), usando-se soluções de TCC e DOX, na faixa de 

concentração de 1 x10-5 a 8 x10-5 mol L-1. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13: Curvas analíticas da tetraciclina e doxociclina na faixa de concentração de 

1 x10-5 a 8 x10-5 mol L-1,    272 nm 

 

As equações das retas obtidas a partir das curvas analíticas para os fármacos 

TCC e DOX, respectivamente, são apresentadas nas equações 04 e 05. 

 

Y = - 0,0144 + 0,13786 X   r2 = 0,999    Equação 04 

Y = - 0,2372 + 0,14157 X   r2 = 0,999    Equação 05 

 

Nas equações 04 e 05, Y corresponde à absorbância da solução, X à 

concentração da solução e r2 o quadrado do coeficiente de correlação entre ambos. O 

coeficiente angular das equações fornece o coeficiente de absortividade molar (ε) no 

comprimento de onda de máxima absorbância dos fármacos (272 nm). Utilizando-se 

estas equações foi possível calcular os valores das concentrações dos fármacos, a 

partir dos valores de absorbância determinados espectofotometricamente. 
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3.7 Interação entre fármacos/membranas por calorimetria isotérmica em solução  

 

As medidas calorimétricas foram realizadas em um calorímetro do tipo Tian-

Calvet, modelo C80, da SETARAM, capaz de manter uma linha-base de 

aproximadamente 0,12 W, com uma estabilidade de temperatura de ± 0,0001ºC. O 

registro do sinal calorimétrico é a potência (dq/dt; mW) em função do tempo (t; s) e, 

consequentemente, a integração destes dados em relação ao tempo t é igual à 

energia do processo (Q; J). Na Figura 14 pode ser visualizada uma foto do 

calorímetro. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14: Foto ilustrando a visão interna do calorímetro C80(SETARAM) 

 

A parte central da câmara calorimétrica é composta por dois medidores de 

fluxo de calor (A): um para a célula de referência e outro para a célula (vaso 



Material e métodos 
 

46 
 

calorimétrico) que contém a amostra a ser analisada. O aparelho apresenta uma 

“sonda” de platina (B) para monitorar a temperatura da amostra em estudo e outra 

“sonda” de platina para controlar a temperatura. As células de referência e da medida 

estão envolvidas pelo bloco calorimétrico (C) que é termostatizado. Existem dois guias 

suportes (D) unidos ao bloco por meio de parafusos. Esses guias agem como 

protetores térmicos e definem a zona de preaquecimento quando as células são 

colocadas dentro deles. A câmara calorimétrica é fechada por uma rolha cilíndrica (E) 

responsável pelo isolamento térmico. Essa rolha é presa ao aparelho por meio de 

quatro parafusos (F) e nela estão presentes duas cavidades, onde são inseridos dois 

tubos metálicos os quais conectam diretamente a placa superior às guias. Na placa 

superior (G) da rolha existem dois deslizadores que servem para fixar hastes locais ou 

tubos ligados a célula calorimétrica. 

Na Figura 15 é apresentado o esquema da célula (vaso calorimétrico), o qual é 

constituído de um corpo (A), contendo um ombro no centro das duas terminações. 

Este corpo não é simétrico. A parte mais baixa é usada para abrigar um contêiner (B), 

no qual é colocado um dos reagentes. Este contêiner é fechado com uma membrana 

circular presa entre dois anéis seladores (C) e (D) de PTFE (Teflon). Estes se 

encaixam perfeitamente um ao outro, apertando a membrana e fechando o contêiner. 

A parte superior do corpo tem uma capacidade para 5 cm3 e é usada para abrigar a 

segunda amostra, que pode ser um solvente calorimétrico adequado. Esta parte é 

fechada por uma tampa perfurada (E) que apresenta um anel de teflon preso no corpo. 

Uma vareta móvel (F) cruza a tampa e o protetor térmico, podendo ser manuseada de 

fora do calorímetro. Uma hélice (G) é presa ao final da vareta e permite que seja 

empurrada para dentro da célula rompendo a membrana. 
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Figura15: Esquema geral do vaso calorimétrico do sistema de quebra de membrana 

do calorímetro C80 (SETARAM) 

 

Amostras de aproximadamente 100 mg dos materiais ESC/QUIT e ESC/QUIT-

B 2:1 foram colocadas dentro do contêiner (B) e na parte superior do vaso 

calorimétrico foram adicionados 3,0 mL das soluções (em PBS, pH 7,4) dos fármacos 

TCC e DOX nas concentrações 1x10-4, 5x10-4, 1x10-3, 5x10-3,1x10-2 e 5x10-2 mol L-1. 

Após o sistema atingir uma linha base potência versus tempo estável, a membrana de 

Teflon foi rompida com o auxílio da haste metálica, dando assim início ao processo de 

interação fármacos/membranas. O registro dos dados de potência e tempo durou até 

que a linha base voltasse à posição original, antes da quebra da membrana. Cada 

experimento produziu um efeito térmico de reação, Qr, o qual foi subtraído do efeito de 

“molhação” do material, Qm, correspondente à adição do solvente puro, PBS, nos 

materiais ESC/QUIT 2:1 e ESC/QUIT-B 2:1. Os experimentos foram realizados em 

duplicata, a 37ºC. Ao final de cada experimento calorimétrico, foi retirada uma porção 
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da solução sobrenadante e determinou-se a concentração de equilíbrio (Ceq), em mol 

L-1 do fármaco em solução, a fim de determinar a quantidade sorvida no material, Nint 

(mol g -1). Para isso a equação 06 foi usada [58, 65]. 

 

      
            

 
                                                                  

 

Onde Ci é a concentração inicial da solução dos fármacos em mol L-1, V corresponde 

ao volume utilizado, em litros, da solução dos fármacos e m é a massa, em gramas 

das membranas. 

 

3.8 Impregnação da tetraciclina e doxociclina nas membranas  

 

Os dados referentes à eficiência de impregnação da TCC e DOX nas 

membranas preparadas foram obtidos utilizando o seguinte procedimento: Em frascos 

de vidro âmbar com capacidade para 100 mL, foram adicionados 50 mL de solução de 

TCC com concentração 1,0 x 10-4 mol L-1, (  ),preparada usando-se como solvente 

PBS (pH 7,4). Em seguida, 1,0 g do material ESC/QUIT 1:1 foi imerso, o qual foi 

deixado em contato com a solução por 24 h. Após esse tempo, a concentração da 

TCC na solução sobrenadante (   ) foi determinada, em mol L-1. As membranas foram 

secas em uma capela de exaustão por 24 h. Os experimentos foram realizados em 

triplicata. A eficiência de impregnação foi determinada usando a equação 07. 
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Onde      é igual a          e corresponde a concentração do fármaco impregnado. 

O mesmo procedimento foi realizado para todas as membranas preparadas ESC/QUIT 

(1:1, 2:1 e 3:1) e ESC/QUIT – B (1:1, 2:1 e 3:1), usando-se os fármacos TCC e DOX. 

 

3.9 Estudos de liberação in vitro da tetraciclina e doxociclina 

 

Todos os experimentos de liberação dos fármacos foram realizados 

individualmente de modo isotérmico imergindo 0,5 g das membranas ESC/QUIT 1:1 

em vários tubos contendo 10 mL de PBS, que foram mantidos em banho 

termostatizado a 30 e 37ºC. Em intervalos de tempo pré-determinados, alíquotas de 3 

mL foram retiradas, a fim de determinar as concentrações do fármaco liberado         ) 

e verificar a estabilidade deste através do espectro de absorção. Os experimentos 

foram realizados em triplicata. A equação 08 foi usada para determinar a porcentagem 

de liberação dos fármacos em função do tempo de liberação [97]. 

 

            
       

    
                                                              

 

Para todas as membranas ESC/QUIT (1:1, 2:1 e 3:1) e ESC/QUIT – B (1:1, 2:1 

e 3:1), foi realizado o mesmo procedimento usando-se os fármacos TCC e DOX. As 

quantidades liberadas dos fármacos em mol g-1,           foi calculado usando a 

equação 09. 
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4 Resultados e discussão 

 

Materiais em forma de membranas (filmes da ordem de µm ou mm) possuem 

propriedades físicas vantajosas para a utilização no interior da bolsa periodontal [11]. 

Neste trabalho, os materiais preparados foram obtidos em forma de membrana, a 

formação destas se deu através da evaporação do solvente, levemente ácido, (ácido 

acético 1%) no qual a quitosana estava dissolvida e o pó da escama (ESC) em 

suspensão. Geralmente o gel de quitosana apresenta pH entre 4 – 5. A fase mais 

estável de fosfato de cálcio sob condições fisiológicas na faixa de pH 4,8 - 9,0 é a 

hidroxiapatita [98]. No processo de formação das membranas as principais interações 

envolvidas são entre NH2, OH, COOH e Ca da hidroxiapatita/colágeno e quitosana [88-

99]. 

As membranas reticuladas ESQ/QUIT - B foram obtidas, principalmente, devido 

à capacidade do Bórax complexar-se com os grupos hidroxila da quitosana e/ou de 

ESC. No processo de reticulação com Bórax formam-se ligações cruzadas entre 

grupos diol da quitosana e os íons borato, oriundos da dissociação do Bórax [100]. 

Além disso, dois pares dióis de diferentes moléculas de quitosana podem ter sido 

ligados por íons borato para formar ligações cruzadas intercadeias. Também podem 

ter ocorrido ligações entre os grupos OH da hidroxiapatita com os íons borato do 

agente reticulante, possibilitando a formação de um material mais resistente e, 

portanto, mais eficiente para aplicação de sistemas de liberação dos fármacos, como a 

tetraciclina e doxociclina. 

Na Figura 16 é apresentado um esquema sugerindo algumas possíveis 

interações da quitosana com a hidroxiapatita, bem como do agente reticulante, Bórax, 

com ESC-QUIT. 
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Figura 16: Esquema das interações entre ESC/QUIT e ESC/QUIT-B. Figura adaptada 

da referência [88] 

 

As superfícies das membranas preparadas apresentaram-se visivelmente 

rugosas e com irregulares que aumentam à medida que a proporção de escama 

aumenta. As membranas ESC/QUIT - B apresentou uma coloração mais clara em 

relação às membranas não reticuladas, ESC/QUIT. As espessuras das membranas 

preparadas foram determinadas e são apresentadas na Tabela 04. 
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Tabela 04: Espessura das membranas ESC/QUIT 1:1, ESC/QUIT 2:1, ESC/QUIT 3:1, 

ESC/QUIT – B 1:1, ESC/QUIT – B 2:1 e ESC/QUIT – B 3:1 

Material Espessura (µm) Erro (±) 

ESC/QUIT 

1:1 150  1,83 

2:1 200 1,95 

3:1 330 2,11 

ESC/QUIT - B 

1:1 210 2,24 

2:1 600 2,56 

3:1 650 2,68 

 

Após a reticulação a espessura das membranas ESC/QUIT 1:1, ESC/QUIT 2:1, 

ESC/QUIT 3:1 aumentaram consideravelmente. Esse resultado, de certa forma era de 

se esperar, pois de acordo com dados encontrados na literatura, é comum que a 

presença do agente reticulante aumente o número de ligações cruzadas, causando 

maior ondulação na superfície da membrana, contribuindo para o aumento da sua 

espessura. Segundo MENDES [11], se a espessura do dispositivo não exceder 400 

µm ele permanecerá submergido, não interferindo nos hábitos alimentares e de 

higiene oral do paciente. 

 

4.1 Caracterização dos materiais 

 

4.1.1 Espectroscopia de Absorção na Região do Infravermelho (FTIR) 

 

A espectroscopia de absorção na região do infravermelho (FTIR) é uma técnica 

analítica que permite identificar os grupamentos químicos presentes em um 

determinado material. Quando o material é exposto à radiação eletromagnética a 
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absorção desta causa variação no momento dipolo elétrico da molécula e como 

consequência as ligações mudam suas formas de vibrações, como estiramentos 

(simétricos ou assimétricos) e deformações. A identificação dos modos vibracionais se 

dá pela posição das bandas de absorção das ondas eletromagnéticas que ocorrem na 

região do infravermelho. 

Os espectros de FTIR foram obtidos a fim de identificar os grupamentos 

químicos presentes nos materiais de partida (ESC e QUIT) e sugerir as possíveis 

interações entre estes para formação dos novos materiais. Os conjuntos de espectros 

da ESC, QUIT, das membranas ESC/QUIT e ESC/QUIT – B em todas as proporções 

preparadas estão ilustrados nas Figuras 17, 18 e 19, respectivamente. 

 

Figura 17: Espectros de FTIR dos materiais de partida ESC e QUIT (AI - amida I; AII- 

amida II e AIII - amida III) 
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O espectro de absorção da QUIT apresenta bandas em 1026, 1318 e 1380 cm-

1 que correspondem às vibrações de estiramento assimétrico de ligações do tipo C-O-

C, vibrações de estiramento de grupos amina (C-N) e deformações simétricas 

angulares de grupos CH3, respectivamente [98]. A banda larga em torno de 1601 cm-1 

corresponde às vibrações do grupo –NH2, e a banda em 1639 cm-1 é característica das 

vibrações de estiramento do grupo C=O de amida I, o que evidencia que a quitosana é 

um produto parcialmente desacetilado [99]. Em 2904 cm-1 encontra-se uma banda 

correspondente aos estiramentos, simétrico e assimétrico de ligações C-H [98,99]. 

Uma banda larga entre 3000 - 3600 cm-1, com intensidade máxima em 3289 cm-1, é 

atribuída às vibrações de estiramentos axiais dos grupos O-H das hidroxilas e envolve 

também os grupos N-H do polímero [99-102]. 

No espectro de absorção do material ESC é possível observar uma banda em 

1024 cm-1, que corresponde à vibração de grupos fosfato (PO4
3-) presentes na 

estrutura da hidroxiapatita [54, 58, 83, 98, 101]. Em 1447 e 860 cm-1 observam-se 

bandas devido às vibrações do grupo CO3
2- [54, 58]. Também é possível observar 

bandas correspondentes às amidas I, II e III do colágeno tipo I. A banda em 1242 cm-1 

é atribuída à amida III e surge devido às vibrações de estiramentos dos grupos C-N e 

N-H (60 e 40% de contribuição na banda, respectivamente) [56, 65, 99]. As bandas 

com máximos de absorção em 1547 e 1629 cm-1 são características dos estiramentos 

dos grupos N-H de amida II e C=O da amida I, respectivamente [56]. A presença de 

um ombro em 1335 cm-1 indica a presença do grupo COO-. Uma banda larga com 

intensidade máxima em 3289 cm-1 é atribuída às vibrações dos estiramentos dos 

grupos N-H e OH, proveniente da estrutura de ESC, assim como da água adsorvida no 

material [54, 56, 58, 63, 65]. 

Os espectros das membranas não reticuladas e reticuladas são apresentados 

nas Figuras 18 e 19, respectivamente. 
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Figura 18: Espectros de FTIR das membranas ESC/QUIT 1:1, ESC/QUIT 2:1 e 

ESC/QUIT 3:1 

Figura 19: Espectros de FTIR das membranas ESC/QUIT – B 1:1, ESC/QUIT – B 2:1 

e ESC/QUIT - B 3:1 
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Comparando-se os espectros das membranas não reticuladas (ESC/QUIT 1:1, 

ESC/QUIT 2:1 e ESC/QUIT 3:1), ilustrados na Figura 18, é possível perceber que 

estes apresentam o mesmo perfil, pois não foram observadas mudanças significativas 

nas bandas identificadas. O mesmo comportamento foi observado para os espectros 

das membranas reticuladas (ESC/QUIT – B 1:1, ESC/QUIT – B 2:1 e ESC/QUIT - B 

3:1), ilustrados na Figura 19. Isso pode ter ocorrido devido aos picos atribuídos à QUIT 

e ESC estarem localizados em regiões muito próximas ou ainda a uma possível 

sobreposição de bandas. 

Para comparar os espectros dos materiais de partida (ESC e QUIT) com os dos 

novos materiais, foram usados os espectros da membrana reticulada, ESC/QUIT – B 

2:1e não reticulada, ESC/QUIT 2:1 (Figura 20). 

Figura 20: Espectros de FTIR dos materiais de partida ESC, QUIT das membranas 

ESC/QUIT 2:1 e ESC/QUIT – B 2:1 
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No espectro ESC/QUIT 2:1 a banda entre 3100 - 3600 cm-1 está relacionada às 

sobreposições das bandas de vibrações dos grupos NH2 e OH [99], mostram-se mais 

largas e menos intensas, o que pode ser atribuído à vibração de estiramento axial das 

bandas N-H e O-H e suas interligações de hidrogênio no polissacarídeo, ou do 

polissacarídeo com o material ESC, seja pelos grupos OH da hidroxiapatita ou até 

mesmo pelos grupos NH2 contidos no colágeno. 

Nos espectros das membranas ESC/QUIT e ESC/QUIT - B a banda 

correspondente às vibrações das amidas I (1629 cm-1) e II (1547 cm-1) tiveram as suas 

intensidades reduzidas e foram deslocadas para maiores comprimentos de onda. A 

banda referente amida III (1242 cm-1) não está presente nos espectros dos novos 

materiais. Estes fatos sugerem possíveis interações entre o colágeno do material ESC 

e a quitosana. De acordo com a literatura, a estrutura da hidroxiapatita permite que 

ocorram interações de coordenação. Portanto, é possível que tenha ocorrido 

interações envolvendo a hidroxiapatita e quitosana [88, 103]. 

A membrana ESC/QUIT-B ainda apresentou em seu espectro uma intensa 

redução da banda entre 3000 - 3600 cm-1, evidenciando que a reticulação com o Bórax 

ocorreu por interações com os grupos OH do polissacarídeo e da hidroxiapatita. Este 

fato é consistente com dados encontrados na literatura [48]. 

O esquema das possíveis interações entre a hidroxiapatita e a quitosana pode 

ser observado na Figura 16. 

 

4.1.2 Difração de Raios X (DRX) 

 

A difração de raios X é um método de análise muito utilizado na caracterização 

de estrutura dos materiais. Este método possibilita a análise de fases presentes e a 

determinação do grau de cristalinidade dos materiais. A incidência de raios X sobre um 

átomo provoca a dispersão da radiação em todas as direções. A interferência 
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construtiva dos raios X dispersos pelos vários planos atômicos origina um padrão de 

difração, que fornece informações estruturais do material. 

Neste trabalho a técnica de difração de raios X foi empregada com a finalidade 

de investigar a cristalinidade dos materiais ESC e QUIT e das membranas preparadas 

ESC/QUIT (1:1, 2:1 e 3:1) e ESC/QUIT - B (1:1, 2:1 e 3:1). Os difratogramas obtidos 

são apresentados nas Figuras 21 e 22. 

O difratograma da quitosana apresenta um padrão de difração avaliado como 

semicristalino, onde são observados dois halos característicos em 2θ igual a 12,72º e 

20,94º, [90, 91]. A hidroxiapatita foi identificada como a única fase inorgânica do 

material ESC, com dois picos de difração em 2θ igual a 25,70º e 31,96º [103]. Os picos 

obtidos foram comparados com os padrões de DRX armazenados no banco de dados 

cristalográficos para compostos cristalinos, ICDD. Esta observação está de acordo 

com as informações encontradas na literatura [56, 58, 62]. 

 

Figura 21: Difratograma de raios X dos materiais ESC, QUIT, ESC/QUIT 1:1, 

ESC/QUIT 2:1 e ESC/QUIT 3:1 
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Figura 22: Difratograma de raios X dos materiais ESC, QUIT, ESC/QUIT - B 1:1, 

ESC/QUIT - B 2:1 e ESC/QUIT - B 3:1 

 

Em todos os difratogramas das membranas preparadas foram observados 

picos de difração largos que indicam que os cristais são pequenos, estão 

estruturalmente desordenados ou os dois casos [58]. 

Os difratogramas das membranas ESC/QUIT (1:1, 2:1 e 3:1) e ESC/QUIT – B 

(1:1, 2:1 e 3:1) apresentam perfis semelhantes e são caracterizados pela presença da 

fase hidroxiapatita, já que o colágeno, principal componente da fase orgânica do ESC 

e a quitosana são polímeros pouco cristalinos. Os difratogramas das membranas 

ESC/QUIT 1:1 (Figura 22), ESC/QUIT – B 1:1 (Figura 23) apresentam halos em 

20,94º, sugerindo a presença de alinhamentos ordenados das cadeias de quitosana 

por interações intermoleculares [90, 91, 103]. Contudo, com o aumento do teor da 

ESC nas membranas estas interações são reduzidas significativamente, o que é 

indicado pela redução das intensidades dos halos relacionados à quitosana nos 

demais materiais, ESC/QUIT 2:1, ESC/QUIT – B 2:1 e ESC/QUIT 3:1, ESC/QUIT – B 
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3:1. Os picos característicos da fase hidroxiapatita, presente no ESC, são reforçados à 

medida que a quantidade de ESC presente nas membranas aumenta. 

Os halos das membranas ESC/QUIT – B são menos intensos e mais largos em 

relação aos da ESC, o que dão fortes indícios de que houve redução da cristalinidade, 

indicando a presença de interação entre as partículas da hidroxiapatita e a matriz da 

quitosana. Além disso, pode-se sugerir que os íons borato contribuíram para a 

reorganização da estrutura dos materiais de partida, já que os halos, mesmo em 

menores intensidades, não sofreram deslocamentos significativos em relação aos 

halos dos materiais puros. 

 

4.1.3 Análise termogravimétrica 

 

Métodos térmicos de análise têm sido bastante utilizados para monitorar 

mudanças físicas (sublimação, evaporação ou condensação) ou químicas 

(degradação, decomposição e oxidação) em materiais. Estas técnicas produzem 

curvas que são únicas para uma dada composição. As curvas termogravimétricas 

geralmente são obtidas com o intuito de avaliar a perda de massa de polímeros e 

consequentemente, sua estabilidade térmica, baseando-se nas alterações de massa 

de uma amostra quando submetida à variação contínua de temperatura. A partir da 

primeira derivada da TG, obtém-se a curva de DTG. A análise desta curva permite que 

os dados sejam interpretados mais precisamente, podendo-se determinar a 

temperatura em que a taxa de variação da massa é máxima, além das temperaturas 

iniciais e finais de cada processo. 

As curvas de TG e DTG da quitosana e ESC, das membranas ESC/QUIT não 

reticuladas e ESC/QUIT reticuladas, são apresentadas nas Figuras 23, 24 e 25, 

respectivamente. Os grupos hidroxila e amina presentes na estrutura da quitosana são 

responsáveis pelas fortes interações com as moléculas de água. Assim, a dificuldade 

de remoção destas varia dependendo do grau de interação com o biopolímero. Os 
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perfis das curvas de TG mostram que os processos de decomposição térmica dos 

materiais envolvem dois estágios de perda de massa, que são confirmados através 

das curvas de DTG. 

 

Figura 23: Curvas de TG e DTG para QUIT e ESC 

 

Para a quitosana, o primeiro estágio ocorre em temperaturas inferiores a 

100°C, com um máximo em 61,5°C, atribuído à água sorvida fisicamente na superfície 

da quitosana [48], que em perda de massa representa aproximadamente 8%. No 

segundo estágio ocorre uma perda de massa de 48%, a partir de 230°C com um 

máximo em 303°C, que corresponde à decomposição térmica das cadeias orgânicas 

da quitosana, bem como eliminação de produtos voláteis. 

Quanto à ESC, picos com máximo em 58°C e 332°C são observados. A 

primeira perda de massa (11%) inicia-se em 41ºC. A maior perda de massa (32%) 

ocorre em 200°C. O primeiro estágio de perda de massa está relacionado à perda de 

água superficial. A segunda perda de massa corresponde à degradação térmica das 

cadeias poliméricas do colágeno e uma possível desidroxilação da hidroxiapatita [63, 

64]. 
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Figura 24: Curvas de TG e DTG para as membranas ESC/QUIT 1:1, ESC/QUIT 2:1 e 

ESC/QUIT 3:1 

 

Figura 25: Curvas de TG e DTG para as membranas ESC/QUIT – B 1:1, ESC/QUIT – 

B 2:1 e ESC/QUIT – B 3:1 

 

As temperaturas iniciais (TI) e a temperatura máxima (Tmax) para cada estágio 

de degradação, obtidos através das curvas de DTG dos materiais ESC e QUIT, das 

membranas ESC/QUIT não reticuladas e ESC/QUIT reticuladas, estão listadas na 

Tabela 05. 
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Tabela 05: Dados referente à temperatura inicial de degradação (TI), perda de massa 

(pm) e temperaturas máximas (Tmax) de decomposição dos materiais  

Material 

TI (ºC) Pm(%) Tmax(ºC) 

1º*  2º*  1º*  2º*  1º*  2º*  

QUIT 39 230 8 48 61 292 

ESC 41 200 11 32 57 335 

ESC/QUIT 

1:1 

35 156 

12 52 

65 284 2:1 11 47 

3:1 10 44 

ESC/QUIT - 

B 

1:1 

30 206 

13 43 

62 290 2:1 12 41 

3:1 11 39 

* Estágio de degradação 

 

Nas curvas de TG/DTG para as membranas ESC/QUIT 1:1, ESC/QUIT 2:1 e 

ESC/QUIT 3:1, (Figura 24) é possível observar que a degradação térmica ocorre de 

modo semelhante. As temperaturas nas quais os estágios de degradação ocorrem 

(Tabela 05) não são alteradas com a variação da proporção ESC/QUIT. Porém, os 

valores de perdas de massa são reduzidos à medida que a quantidade de ESC 

aumenta. O mesmo comportamento foi observado para as membranas ESC/QUIT - B 

1:1, ESC/QUIT - B 2:1 e ESC/QUIT - B 3:1 (Figura 25). 

Ao comparar as curvas de TG/DTG das membranas reticuladas (Figura 24) 

com as membranas não reticuladas (Figura 25), algumas alterações foram 

observadas. O primeiro estágio, relativo à perda de água e desnaturação do colágeno 

presente na escama, inicia-se em 35 e 30°C para ESC/QUIT e ESC/QUIT – B, 

respectivamente. O segundo estágio de degradação mostra picos com um máximo de 
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284°C para ESC/QUIT e 290°C para ESC/QUIT-B, atribuídos às degradações térmicas 

das cadeias poliméricas, a uma possível desidroxilação da hidroxiapatita ou até a 

eliminação do material carbonoso. As diferenças na área e posições dos picos podem 

indicar claramente a formação de materiais distintos [48, 64]. O segundo estágio de 

perda de massa das membranas ESC/QUIT inicia em 156°C, já as membranas 

ESC/QUIT – B mostraram-se termicamente mais estáveis, com a segunda fase de 

perda de massa iniciando em 206°C. Este fato indica que as propriedades térmicas 

dos novos materiais diferem após o tratamento com tetraborato de sódio. 

 

4.1.4 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

 

A Microscopia Eletrônica de Varredura pode fornecer informações detalhadas, 

como imagens de superfícies polidas e rugosas, orientações cristalinas e 

diferenciações entre os elementos químicos presentes na amostra. A imagem 

eletrônica de varredura é formada pela incidência de um fino feixe de elétrons no 

material que resulta em uma série de radiações, podendo ser emitidas como, elétrons 

secundários (elétrons de energia inferior a 50 eV) que possibilitam a visualização da 

topografia da superfície, elétrons retroespalhados (aqueles cuja trajetória foi desviada 

em mais de 90o em relação à direção do feixe incidente) que fornecem imagens 

características da variação de composição da microestrutura, raios-X característicos, 

elétrons Auger, fótons, etc. 

As morfologias do filme de quitosana, do material ESC e das membranas 

preparadas foram analisadas por MEV e são apresentadas nas Figuras 26, 27 e 28 

respectivamente. 
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Figura 26: Micrografia da membrana de quitosana (aumento de 350x) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 27: Micrografia do material ESC, obtido a partir da escama de peixe (aumento 

de 10000x) 

 

A micrografia da membrana de quitosana pura (Figura 26) mostra uma 

superfície lisa e homogênea, sem separações visíveis de fase. Na micrografia do 

material ESC (Figura 27) é possível observar estruturas fibrosas, que pode conter 

cristais depositados atribuídos à hidroxiapatita presente na escama de peixe. 
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Figura 28: Micrografia das membranas: (a) ESC/QUIT 1:1, (b) ESC/QUIT 2:1, (c) 

ESC/QUIT 3:1, (d) ESC/QUIT– B 1:1, (e) ESC/QUIT– B 2:1 e (f) ESC/QUIT– B 3:1 

(aumento de 500x) 

 

As membranas ESC/QUIT (Figura 28 (a), (b) e (c)) apresentam um aspecto não 

uniforme, superfícies relativamente lisas com diversas irregularidades de várias formas 

e tamanhos variados. As micrografias das membranas reticuladas (Figura 28 (d), (e) e 

(a) (d) 

(b) (e) 

(c) (f) 
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(f)) mostram um tipo diferente de morfologia em que a superfície é ainda mais rugosa 

e irregular. A deposição de aglomerados de partículas de várias formas e dimensões 

aumenta à medida que a proporção de escama nas membranas aumenta, tanto nas 

membranas reticuladas como naquelas não reticuladas.  

 

4.2 Grau de Intumescimento (GI) 

 

A quantidade de líquido sorvido e retido por um determinado material é 

conhecido como grau de intumescimento. O comportamento deste depende da 

natureza dos componentes que formam a estrutura do material, que pode limitar ou 

favorecer determinadas aplicações, como a liberação de determinados fármacos [19, 

38]. 

O GI das membranas ESC/QUIT (1:1, 2:1 e 3:1) e ESC/QUIT-B (1:1, 2:1 e 3:1) 

foi determinado de acordo com o procedimento descrito da secção 3.5 e calculado 

usando-se a equação 03. Os percentuais de intumescimento em função do tempo para 

as membranas preparadas são apresentados na Figura 29 (a) e (b). 

 

Figura 29: Grau de intumescimento em PBS, pH 7,4 a 37ºC das membranas (a) 

ESC/QUIT (1:1, 2:1 e 3:1) e (b) ESC/QUIT-B (1:1, 2:1 e 3:1) 
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A partir dos valores apresentados na Figura 29 é possivel observar que os 

valores de GI são dependentes da proporção ESC/quitosana para todas as 

membranas preparadas (reticuladas e não reticuladas). Na Figura 29 (a) pecebe-se 

uma diminuição no grau de intumescimento à medida que a proporção de ESC 

aumenta (ESC/QUIT 1:1 - 70% > ESC/QUIT 2:1 - 59% > ESC/QUIT 2:1 - 47%). O 

mesmo comportamento foi observado para as membranas reticuladas (ESC/QUIT- B 

1:1 59% >ESC/QUIT– B 2:1 - 42% >ESC/QUIT- B 3:1 - 26%). No Trabalho de PETER 

et al. [103] foi observado que o aumento da quantidade de hidroxiapatita no compósito 

gelatina-quitosana/nano-hidroxiapatita levou a uma redução no intumescimento. 

As membranas ESC/QUIT 1:1, ESC/QUIT 2:1 e ESC/QUIT 3:1 reticuladas com 

Bórax intumesceram menos (59, 42 e 26%, respectivamente) e mais lentamente 

((Figura 29 (b)) em relação às membranas ESC/QUIT 1:1, ESC/QUIT 2:1 e ESC/QUIT 

3:1 (70, 59 e 47%, respectivamente). Esse comportamento era esperado, devido à 

menor quantidade de grupos OH disponíveis para interagir com o solvente, uma vez 

que esses devem estar ligados ao Bórax, formando ligações cruzadas, como 

esquematizado na Figura 16 [22, 48]. Segundo alguns trabalhos [22, 97,104, 105], o 

intumescimento está diretamente relacionado à quantidade de ligações cruzadas, ou 

seja, a quantidade de ligações intercadeia que reduz potencialmente a natureza 

hidrofílica do sistema  

Os graus de intumescimento das membranas apresentaram valores 

relativamente baixos, pois em pH’s levemente alcalino, os grupos amina estão 

desprotonados o que limita o intumescimento das membranas [97]. 

 

4.3 Interação da TCC e DOX com as membranas ESC/QUIT 2:1 e ESC/QUIT – B 

2:1 por calorimetria isotérmica 

 

Os processos de interação entre os fármacos TCC e DOX com as membranas 

ESC/QUIT 2:1 e ESC/QUIT – B 2:1 a 37ºC foram estudados por calorimetria 
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isotérmica em solução, utilizando-se o sistema de quebra de membrana, conforme 

descrito na secção 3.7, com a finalidade de obter informações energéticas acerca dos 

processos que ocorrem na interface sólido/solução. 

A calorimetria isotérmica fornece curvas do tipo potência versus tempo. A 

integral da curva calorimétrica fornece a energia resultante do processo de interação, 

Qint (J g-1). O efeito resultante da interação dos fármacos com as membranas foi obtido 

por subtração do efeito térmico total da interação do fármaco em solução com a 

membrana,    , e do efeito de molhação,   , que correspondente ao efeito da adição 

do solvente puro, no caso tampão PBS, pH 7,4, nas membranas, conforme equação 

10 [65, 41]. 

 

                                                                                

 

Os gráficos dos valores de Qint (J g-1) e Nint (mol g-1) em função da 

concentração de equilíbrio, Ceq (mol L-1), determinada como descrito na secção 3.6, 

são apresentados nas Figuras 30 e 31. As quantidades de fármacos sorvidos por 

grama de material, Nint, foram calculadas usando-se da equação 06. Os dados 

calorimétricos obtidos experimentalmente (Ceq, Nint e Qint), apresentados na Tabela 06 

foram ajustados ao modelo de Langmuir. 



Resultados e discussão 

 

70 
 

0 1 2 3 4 5
2

3

4

5

6

7

                 TCC

ESC/QUIT        2:1

 ESC/QUIT- B  2:1

Ceq. 10-2 (mol L-1)

Q
 i
n

t 
( 

J
 g

-1
)

 

 

0 1 2 3 4 5

2

3

4

5

6

             DOX

 ESC/QUIT      2:1

 ESC/QUIT-B  2:1

 

 

Ceq . 10-2 (mol L-1) 

Q
 i
n

t 
( 

J
 g

-1
)

 

Figura 30: Energias de interação, Qint, em função da concentração de equilíbrio, 

referentes aos processos de interação da TCC e DOX com as membranas ESC/QUIT 

e ESC/QUIT - B, a 37ºC 
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Figura 31: Quantidades de TCC e DOX sorvidos, Nint, em função da concentração de 

equilíbrio, referentes aos processos de interação da TCC e DOX com as membranas 

ESC/QUIT e ESC/QUIT - B, a 37ºC 
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Tabela 06: Dados referentes aos processos de interação fármacos/membranas 

Processos  

de interação 

Ceq 

(mol L-1) 

Nint
 

(mol g-1) 

Qint 

(J g -1) 

ESC/QUIT/TCC 

4,5x 10-5 (16 ± 1) x 10-7 2,32 ± 0,09 

2,3 x 10-4 (80 ± 5) x 10-7 3,03 ± 0,16 

4,6 x 10-4 (150 ± 5) x 10-7 3,64 ± 0,12 

3,6 x 10-3 (40 ± 2) x 10-6 4,17 ± 0,12 

7,8 x 10-3 (60 ± 2) x 10-6 4,61 ± 0,03 

4,7 x 10-3 (71 ± 2) x 10-6 4,85 ± 0,06 

ESC/QUIT – B/TCC 

4,2 x 10-5 (170 ± 7) x 10-8 3,52 ± 0,14 

3,6 x 10-4 (390 ± 3) x 10-8 4,27 ± 0,06 

8,3 x 10-4 (740 ± 2) x 10-7 4,78 ± 0,03 

3,4 x 10-3 (170 ± 4) x 10-7 5,76 ± 0,06 

9,0 x 10-3 (22 ± 1) x 10-6 6,38 ± 0,14 

4,9 x 10-2 (270 ± 9) x 10-7 6,43 ± 0,11 

ESC/QUIT/DOX 

8,4 x 10-5 (47 ± 3) x 10-8 2,10 ± 0,08 

4,3 x 10-4 (190 ± 6) x 10-8 3,04 ± 0,06 

8,8 x 10-4 (33 ± 1) x 10-7 3,82 ± 0,10 

4,6 x 10-3 (110 ± 8) x 10-7 4,34 ± 0,10 

9,37 x 10-3 (180 ± 4) x 10-7 4,61 ± 0,11 

4,9 x 10-2 (29 ± 1) x 10-6 4,82 ± 0,07 

ESC/QUIT – B/DOX 

5,6 x 10-5 (120 ± 4) x 10-8 3,37 ± 0,02 

3,3 x 10-4 (49 ± 5) x 10-7 4,13 ± 0,08 

6,5 x 10-4 (100 ± 2) x 10-7 4,58 ± 0,05 

4,2 x 10-3 (23 ± 1) x 10-6 5,02 ± 0,05 

8,9 x 10-3 (300 ± 4) x 10-7 5,29 ± 0,08 

4,8 x 10-2 (350 ± 1) x 10-7 5,32 ± 0,02 
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O modelo de Langmuir tem sido bastante utilizado para caracterizar processos 

de interação que ocorrem nas interfaces sólido/solução. Segundo Langmuir, o 

processo de sorção é explicado pela formação de uma monocamada do sorvato na 

superfície externa do sorvente. Assume-se ainda que este processo ocorra em 

sorventes com sítios energicamente idênticos. Assim, durante a interação cada 

molécula do sorvato ocupa um determinado sítio e, portanto, nenhuma outra interação 

pode ocorrer no mesmo sítio. Além disso, a capacidade de uma molécula ser sorvida 

em um determinado sítio é independente da ocupação de sítios vizinhos, ou seja, não 

existem interações entre moléculas sorvidas [65, 106]. A isoterma de Langmuir é dada 

pela equação 11. 

 

      
          

         
                                                          

 

Onde Nmon é a medida da quantidade máxima de sorvato necessária para a formação 

da monocamada e bL é um parâmetro de afinidade que engloba a constante de 

equilíbrio [106, 107]. Para determinar a energia de interação envolvida na formação de 

uma monocamada, Qmon a equação de Langmuir com modificações foi usada e é 

apresentada na equação 12. 

 

      
          

        
                                                             

 

Os valores de capacidade máxima de sorção para a formação da 

monocamada, Nmon, bem como os de energia de interação para a formação da 

monocamada, Qmon, foram calculados, respectivamente, através das equações 13 e 14 

[65], que foram obtidas a partir das equações 11 e 12. 
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As equações 13 e 14 são as formas linearizadas das equações de Langmuir. 

Os gráficos da função com de Ceq/Nint versus Ceq e Ceq/Qint versus Ceq gera retas cujos 

coeficientes angulares correspondem a 1/Nmone 1/Qmon e os coeficientes lineares são 

iguais a 1/(bLNmon) e 1/(KQmon), respectivamente. Este procedimento é ilustrado nas 

Figuras 32 e 33. Os valores de Qmon e Nmon foram calculados e são apresentados na 

Tabela 07. 
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Figura 32: Linearizações da isoterma de Langmuir para os dados de energias de 

interação, Qint, referentes aos processos de interação da TCC e DOX com as 

membranas ESC/QUIT e ESC/QUIT - B, a 37ºC 
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Figura 33: Linearizações da isoterma de Langmuir para os dados de quantidades TCC 

e DOX sorvidos, Nint, referentes aos processos de interação da TCC e DOX com as 

membranas ESC/QUIT e ESC/QUIT - B, a 37ºC 
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Tabela 07: Valores de Qmon e Nmon referentes aos processos de interação 

fármacos/membranas, obtidos através dos modelos de Langmuir, a 37ºC 

Processos de interação 
Qmon 

(J g-1) 
r2 

Nmonx 10-5 

(mol g-1) 
r2 

ESC/QUIT/TCC 4,91 0,9998 7,42  0,9999 

ESC/QUIT – B/TCC 6,44 0,9999 2,86 0,9983 

ESC/QUIT/DOX 4,93 0,9999 3,73 0,9996 

ESC/QUIT – B/DOX 5,41 0,9998 3,21 0,9971 

 

Os coeficientes de correlação obtidos em todos os experimentos foram acima 

de 0,99, sugerindo bons ajustes dos dados ao modelo de Langmuir. Com o objetivo de 

avaliar os ajustes mencionados, calcularam-se as quantidades teóricas adsorvidas dos 

fármacos para cada experimento realizado. Os valores foram obtidos, 

respectivamente, substituindo-se os valores de bL e Nmon e K e Qmon calculados, nas 

equações 15 e 16 [41, 63, 64]. 

 

            
          

         
                                                               

 

            
          

        
                                                            

 

A representação gráfica das confrontações dos valores teóricos e 

experimentais é ilustrada nas Figuras 34 e 35. 
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Figura 34: Dados experimentais e teóricos das energias de interação da TCC e DOX 

com as membranas ESC/QUIT 2:1 e ESC/QUIT – B 2:1, em relação ao modelo de 

Langmuir, a 37ºC 
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Figura 35: Dados experimentais e teóricos referentes à sorção da TCC e DOX com as 

membranas ESC/QUIT 2:1 e ESC/QUIT – B 2:1, em relação ao modelo de Langmuir, a 

37ºC 
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Ao analisar as Figuras 34 e 35, observa-se a proximidade entre as curvas dos 

dados experimentais e teóricos, indicando que os processos de sorção dos fármacos 

seguem efetivamente o modelo de Langmuir. Assim, os processos de interação dos 

fármacos com as membranas podem ser explicados pela formação de uma 

monocamada dos fármacos nas membranas [65, 106, 107]. 

Com os valores de Qmon e Nmon apresentados na Tabela 08, foram calculadas 

as variações de entalpia na formação da monocamada das interações 

fármacos/membranas, utilizando-se a equação 17 [41, 65,106]. 

 

        
    

    
                                                                            

 

Os valores de ∆monH encontrados para os processos de interação da TCC e 

DOX com as membranas ESC/QUIT e ESC/QUIT-B foram 66,20; 225,17 e 132,17; 

168,54 kJ mol-1, respectivamente. Esses dados evidenciam que as interações dos 

fármacos com as membranas são processos endotérmicos. Em geral, a entalpia de 

sorção em interfaces sólido/solução é um resultado médio da energia de ligação 

química (exotérmica) nos sítios mais externos do material e de processos de difusão 

(endotérmicos) [65]. Dessa forma, se os processos de difusão são dominantes em um 

sistema, o sistema deve ser endotérmico. Quando valores negativos de entalpia são 

observados, ou seja, se o processo é exotérmico, as interações iônicas são 

importantes durante as interações [108]. Os valores endotérmicos encontrados para as 

interações fármacos/materiais sugerem que a difusão dos fármacos para o interior das 

estruturas dos materiais parece ser o mecanismo predominante nos processos de 

sorção. 

Levando-se em consideração os valores de K obtidos utilizando-se a equação 

14, a variação de energia livre de Gibbs na formação de uma monocamada, ∆monG foi 

determinada de acordo com a equação 18 [41, 65,106]. 
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Onde R (8,314 J/mol K) é a constante dos gases e T é a temperatura termodinâmica 

(310,15 K). Conhecendo-se os valores de ∆monG, determinou-se a variação de entropia 

na formação da monocamada, ∆monS, através da equação 19 [41, 65,106]. Os valores 

de ∆monG e ∆monS são apresentados na Tabela 08. 

 

       
            

 
                                                                 

 

Tabela 08: Parâmetros termodinâmicos referentes aos processos de interação 

fármacos/ materiais obtidos através do modelo de Langmuir 

Processos de interação 
∆monH 

(kJ mol-1) 

∆monG 

(kJ mol-1) 

∆monS 

(J K-1 mol-1) 

ESC/QUIT / TCC 66,20 - 8,03 26,55 

ESC/QUIT – B / TCC 225,17 - 8,15 88,98 

ESC/QUIT / DOX 132,17 - 7,72 55,18 

ESC/QUIT-B / DOX 168,54 - 8,45 64,28  

 

A partir dos valores positivos de entalpia sugere-se que a ΔmonS seja 

responsável pelos valores negativos de ∆monG. Os valores negativos de energia de 

Gibbs (∆monG) obtidos indicam a natureza espontânea das interações, com valores em 

torno de – 8 kJ mol-1 para todos os processos estudados. A espontaneidade dos 

processos de sorção dos fármacos deveu-se às compensações entrópicas nos valores 

de ∆monH [106, 107, 108]. 
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4.4 Eficiência de impregnação 

 

A eficiência de impregnação da tetraciclina e doxociclina nas membranas 

ESC/QUIT e ESC/QUIT - B 1:1, 2:1 e 3:1 foi avaliada seguindo-se o procedimento 

descrito na secção 3.8. A porcentagem de impregnação (%Imp) foi calculada usando-se 

a equação 07 e os valores encontrados são apresentados na Tabela 09. Os dados de 

concentração inicial,   , concentração de equilíbrio,     , e concentração impregnada 

de TCC e DOX,      são apresentados no Apêndice A. 

 

Tabela 09: Percentual máximo de TCC e DOX impregnada nas membranas 

ESC/QUIT (1:1, 2:1 e 3:1) e ESC/QUIT - B (1:1, 2:1 e 3:1) 

Membrana 

TCC DOX 

%Imp  %Imp  

ESC/QUIT 

1:1 97,7 ± 0,1  99,2 ± 0,1  

2:1 95,4 ± 0,2  97,3 ± 0,2  

3:1 66,2 ± 0,2  70,2 ± 0,1  

ESC/QUIT-B 

1:1 96,8 ± 0,2  98,5 ± 0,1  

2:1 94,3 ± 0,2  96,6 ± 0,2  

3:1 61,4 ± 0,2  67,5 ± 0,2  

 

A capacidade de impregnação dos fármacos nas membranas segue a ordem 

ESC/QUIT 3:1  ESC/QUIT 2:1  ESC/QUIT 1:1. Esta mesma sequência foi observada 

para as membranas reticuladas. Os percentuais de impregnação da TCC e DOX para 

as membranas de composição 1:1 e 2:1, reticuladas e não reticuladas, foram bastante 

próximos entre si, com valores acima de 90%. Por outro lado, as membranas 
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ESC/QUIT 3:1 e ESC/QUIT - B 3:1 apresentaram os menores percentuais de 

impregnação, entre 60 e 70%.  

As membranas reticuladas apresentaram menor capacidade de impregnação 

dos fármacos quando comparados as não reticuladas. Isso pode ser atribuído à 

densidade de ligações cruzadas nas estruturas químicas envolvendo grupos OH, 

como foi observado nos espectros de FTIR, o que reduziu a disponibilidade desses 

grupos para interagirem com os fármacos. 

Nas membranas preparadas, os grupos OH remanescentes podem atuar como 

sítios ativos para sorver moléculas bioativas por ligações de hidrogênio. Neste 

trabalho, foi considerado que a TCC e a DOX estão ligadas as membranas ESC/QUIT 

e ESC/QUIT - B por ligações de hidrogênio e interações hidrofóbicas, além do 

aprisionamento fisico dentro da matriz. Assim, os fármacos não estão quimicamente 

ligados às membranas, permanecendo em suas formas biologicamente ativas [48, 97]. 

 

4.5 Liberação in vitro da tetraciclina e doxociclina impregnados nas membranas 

ESC/QUIT e ESQ/QUIT - B 

 

4.5.1 Perfis de liberação 

 

Os percentuais de liberação dos fármacos nas membranas          , foram 

determinados de acordo com a equação 08. A quantidade máxima impregnada em 

cada material      (Apêndice A) foi considerada como sendo 100%. Os perfis de 

liberação para tetraciclina e doxociclina, em PBS, pH 7,4 a 30 e 37ºC a partir das 

membranas preparadas, podem ser visualizados nas Figuras 36 e 37, 

respectivamente. Para melhor visualização dos resultados, os dados referentes aos 

percentuais máximos e tempo de liberação são apresentados na Tabela 10. 
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Figura 36: Perfil de liberação (%) da TCC para as membranas ESC/QUIT e ESC/QUIT - B 1:1, 2:1 e 3:1 a 30 e 37ºC 
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Figura 37: Perfil de liberação (%) da DOX para as membranas ESC/QUIT e ESC/QUIT - B 1:1, 2:1 e 3:1 a 30 e 37ºC 
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Tabela 10: Porcentagem máxima de liberação e tempo de liberação dos fármacos 

TCC e DOX, a partir das membranas preparadas, a 30 e 37ºC 

Membrana 

TCC DOX 

 30ºC  37ºC 30ºC 37ºC 

%Lib*
 

Tempo 

(dias) 
 %Lib* 

Tempo 

(dias) 
%Lib* 

Tempo 

(dias) 
%Lib* 

Tempo 

(dias) 

ESC/QUIT 

1:1 41 3  52 3 62 3 65 4 

2:1 39 6  46 5 53 5 60 5 

3:1 35 3  39 3 40 4 41 3 

ESC/QUIT-B 

1:1 50 4  68 5 67 5 75 4 

2:1 47 7  56 6 58 6 68 5 

3:1 39 4  42 3 46 3 52 3 

* os valores dos erros da %Lib  foram menores que 1,2 

 

Comparando-se os perfis de liberação dos fármacos impregnados nas 

membranas (ESC/QUIT e ESC/QUIT – B), apresentados nas Figuras 36 e 37, e com 

os dados listados na Tabela 10 é possível observar que as quantidades de TCC e 

DOX liberadas aumentam ligeiramente com o aumento da temperatura. 

Os menores percentuais de liberação da TCC e DOX foram obtidos nos 

experimentos realizados a 30ºC, para os materiais ESC/QUIT (35 e 40%) e ESC/QUIT 

– B 3:1 (39% e 46%). Isso pode ter ocorrido devido aos menores percentuais de 

impregnação dos fármacos nestas membranas ou a uma possível complexacão da 

TCC e DOX com a hidroxiapatita, já que as tetraciclinas apresentam propriedades 

quelantes e podem formar complexos insolúveis, principalmente como ferro, cálcio, 

magnésio e alumínio [79, 95]. 
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Apesar das membranas de composição 1:1 e 2:1 reticuladas e não reticuladas 

apresentarem valores de capacidade de impregnação próximos, as maiores 

quantidades dos fármacos foram a partir das membranas ESC/QUIT 1:1 (52 e 65%) e 

ESC/QUIT - B 1:1 (68 e 75%) a 37ºC, para TCC e DOX. 

A liberação da TCC e DOX a partir da membrana ESC/QUIT 2:1 durou entre 5 

e 6 dias, enquanto que a liberação dos fármacos impregnados em ESC/QUIT 3:1 e 1:1 

foi mais rápida, cerca de 3 e 4 dias. Para as membranas reticuladas de composição 

2:1, a doxociclina e tetraciclina foram liberadas em aproximadamente 6 e 7 dias, já a 

liberação dos fármacos impregnados em ESC/QUIT – B 1:1 e 2:1 ocorreu entre 3 e 5 

dias. Assim, nota-se que as membranas reticuladas apresentaram maiores períodos 

de liberação, indicando que o aumento do número de ligações cruzadas aumenta a 

estabilidade do material no meio de liberação (PBS, pH 7,4) prolongando assim, o 

tempo de liberação do fármaco incorporado. 

As quantidades dos fármacos liberadas em mol g-1, (         ) foram calculadas 

usando a equação 09 e são mostrados em função do tempo nas Figuras 01 e 02 do 

Apêndice B. 

Nas Figuras 38 e 39 são apresentadas as quantidades dos fármacos liberados 

em g mL-1 . Na Tabela 11, estão listados os valores das quantidades máximas em g 

mL-1 de TCC e DOX liberadas a partir dos materiais preparados. 
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Figura 38: Quantidade de tetraciclina liberada em g mL-1 a partir das membranas ESC-QUIT e ESC/QUIT - B (1:1, 2:1 e 3 :1) em função do 

tempo, em PBS, pH 7,4 a 30 e 37ºC 
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Figura 39: Quantidade de doxociclina liberada em g mL-1 a partir das membranas ESC-QUIT e ESC/QUIT - B (1:1, 2:1 e 3:1) em função do 

tempo, em PBS, pH 7,4 a 30 e 37ºC 
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Tabela 11: Quantidades máximas de TCC e DOX liberadas (g mL-1) 

Membrana 

Liberação (g mL-1) 

TCC DOX 

30ºC 37ºC 30ºC 37ºC 

ESC/QUIT 

1:1 18,14 22,12 27,58 28,69 

2:1 16,73 19,53 23,73 26,83 

3:1 8,91 10,42 13,21 12,79 

ESC/QUIT–B 

1:1 22,2 29,27 33,25 29,48 

2:1 19,79 22,57 29,24 24,90 

3:1 12,12 13,21 15,70 14,03 

 

De acordo com a literatura a concentração mínima inibitória (CMI) para a TCC 

é de aproximadamente 4,0 g mL-1 [74]. Observando os gráficos de liberação da DOX 

a partir das membranas ESC/QUIT (1:1, 2:1 e 3:1) e ESC/QUIT – B (1:1, 2:1 e 3:1) a 

30 e 37ºC em g mL-1 é possível perceber que nas primeiras horas após o início da 

liberação essa concentração é alcançada. 

Para a DOX a CMI é 2,0 g mL-1 [94]. Esta concentração foi alcançada em 

todos os estudos de liberação da TCC a partir das membranas preparadas nas 

primeiras horas, com exceção da liberação a partir das membranas reticuladas de 

composição 2:1 e 3:1, que atingiu a CMI 12 horas após o início da liberação, nos 

estudos realizados a 30ºC. Como é possível observar na Tabela 11, as concentrações 

da DOX e TCC permaneceram acima da CMI, até o término dos experimentos. 
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4.5.2 Mecanismos de liberação dos fármacos  

 

O grau de liberação dos fármacos, , foi definido como sendo a razão entre a 

quantidade do fármaco liberado no tempo,        , e a quantidade liberada no final de 

cada processo,         , como descrito na equação 20 [109]. 

 

   
       

        
                                                                         

 

Os valores de α, referentes à liberação de TCC e DOX liberadas a partir das 

membranas, em função do tempo são apresentados nas Figuras 01 e 02 (Apêndice 

C). 

A compreensão dos mecanismos envolvidos em um processo de liberação é 

importante, pois entre outras vantagens, possibilita modular e controlar de maneira 

mais eficaz a liberação do fármaco incorporado em um sistema [24]. Para descrever o 

mecanismo de liberação de fármacos a partir das membranas preparadas nesse 

trabalho, utilizou-se o modelo semi-empírico de Peppas. Para isso, a equação de 

Peppas (Equação 02) em sua forma linearizada (Equação 21) foi aplicada [109,110]. 

 

                                                                              

 

O gráfico da função com ln  no eixo y e ln t no eixo X corresponde a uma reta 

cujo coeficiente angular e linear fornece os valores de n e k, respectivamente que 

foram obtidos para a faixa de aplicabilidade linear do modelo de Peppas [109], como 

ilustrado nas Figuras 40 e 41. 
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Figura 40: Faixa de aplicabilidade do modelo de Peppas para liberação da tetraciclina em PBS, pH 7,4 a partir de ESC/QUIT e ESC/QUIT-B 

1:1, 2:1 e 3:1 a 30 e 37ºC 
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Figura 41: Faixa de aplicabilidade do modelo de Peppas para liberação da doxoxiclina em PBS, pH 7,4 a partir de ESC/QUIT e ESC/QUIT-B 

1:1, 2:1 e 3:1 a 30 e 37ºC 



Resultados e discussão  

 

94 
 

Para a faixa de aplicabilidade (Figura 40 e 41) observa-se que os dados de 

liberação ajustam-se bem ao modelo uma vez que os coeficientes de correlação (r2) 

foram maiores que 0,99 em todos os casos, conforme pode ser observado na Tabela 

12 e 13 onde estão apresentados os valores de n e os parâmetros cinéticos da 

equação de Peppas, para a TCC e DOX, respectivamente. 

 

Tabela 12: Parâmetros cinéticos usando o modelo de Peppas para liberação da TCC 

Membrana 
Temperatura 

(ºC) 
n k (min-1) r2 

ESC/QUIT 

1:1 
30 0,638 ± 0,013  0,463 ± 0,021  0,998  

37 0,706 ± 0,012  0,459 ± 0,028  0,997  

2:1 

30 0,783 ± 0,017  0,263 ± 0,077  0,996  

37 0,876 ± 0,025  0,254 ± 0,110  0,994  

3:1 
30 0,806 ± 0,029  0,405 ± 0,053  0,994  

37 0,617 ± 0,022  0,522± 0,026  0,994  

ESC/QUIT- B 

1:1 
30 1,146 ± 0,014  0,205 ± 0,068  0,996  

37 1,122 ± 0,011  0,211 ± 0,050  0,998  

2:1 
30 1,272 ± 0,018  0,113 ± 0,183  0,993  

37 1,146 ± 0,011  0,167 ± 0,084  0,994  

3:1 
30 1,132 ± 0,018  0,207 ± 0,083  0,996  

37 1,232 ± 0,043  0,226 ± 0,161  0,997  

 

Diferentes mecanismos de liberação podem ser inferidos a partir dos valores de 

n. Para a liberação da tetraciclina impregnada nas membranas ESC/QUIT, os valores 

permaneceram na faixa entre 0,5 < n < 1,0 tanto a 30 como a 37ºC, o que pode ser 

considerado como um indicador de liberação não-Fickiana ou transporte anômalo. A 

cinética não-fickiana indica que a liberação do fármaco ocorre devido à combinação 

entre difusão e relaxamento do polímero, que envolve a transição de um estado rígido 
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(vítreo) a outro mais flexível (elástico). Por outro lado, a partir dos valores de n de 1,2 

e 1,1 para ESC/QUIT-B sugere-se um padrão cinético predominante do tipo super 

caso II.  

 

Tabela 13: Parâmetros cinéticos usando o modelo de Peppas para liberação da DOX 

Membrana 
Temperatura 

(ºC) 
n k(min-1) r2 

ESC/QUIT 

1:1 
30  0,521 ± 0,012  0,435 ± 0,016  0,996 

37  0,684 ± 0,014  0,468 ± 0,014  0,998 

2:1 

30  0,631 ± 0,020  0,405 ± 0,021  0,993 

37  0,539 ± 0,024  0,596 ± 0,029  0,994 

3:1 
30  0,522 ± 0,016  0,555 ± 0,020  0,996 

37  0,628 ± 0,012  0,388 ± 0,015  0,997 

ESC/QUIT- B 

1:1 
30  0,526 ± 0,017  0,547 ± 0,021  0,995 

37  0,589 ± 0,047  0,515 ± 0,060  0,999 

2:1 
30  0,601 ± 0,014  0,366 ± 0,002  0,996 

37  0,601± 0,014  0,366 ± 0,018  0,996 

3:1 
30  0,652± 0,012  0,368 ± 0,013  0,997 

37  0,759 ± 0,015  0,346 ± 0,014  0,997 

 

Para a liberação da doxociclina os valores encontrados para ESC/QUIT e 

ESC/QUIT-B em todas as proporções preparadas, a 30 e 37ºC estiveram na faixa 

entre 0,5 < n < 1,0 indicando que o mecanismo predominante é o transporte anômalo. 

Os valores das constantes cinéticas (k) variaram de acordo com a temperatura 

e o material, indicando que a liberação da TCC e DOX é dependente do tratamento 

das membranas [11,112]. 
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4.5.3 Relação entre o grau de intumescimento e a liberação da TCC e DOX a 

partir das membranas 

 

A capacidade de intumescimento/relaxamento está diretamente relacionada 

com o perfil de liberação do fármaco impregnado em uma matriz [24, 38]. Quando as 

membranas preparadas (rede polimérica no estado vítreo) foram imersas em PBS, pH 

7,4, este difunde-se para as membranas e a rede se expande. Isso resulta no 

intumescimento, que envolve o aumento no movimento dos segmentos poliméricos 

que finalmente aumenta a distância entre as cadeias da matriz, possibilitando a 

liberação das moléculas dos fármacos [105]. 

Na Figura 42 é apresentada a relação entre o grau de intumescimento das 

membranas nos tempos máximos determinados e a porcentagem de liberação nos 

tempos máximos, para a TCC e DOX. 

 

 

Figura 42: Representação gráfica da relação entre o grau de intumescimento máximo 

e porcentagem de tetraciclina e doxociclina liberada máxima a 37º C para as 

membranas (a) ESC/QUIT (1:1, 2:1 e 3:1) e (b) ESC/QUIT - B (1:1 2:1 e 3:1) 
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Alguns autores afirmam que quanto maior o grau de intumescimento da matriz, 

maior quantidade de fármaco é liberado [105, 23] devido aumento da mobilidade das 

macromoléculas que aumenta significativamente com o intumescimento, resultando 

em uma maior mobilidade do fármaco e, portanto, um aumento das taxas de liberação. 

Nesse estudo esse comportamento foi notado para as membranas ESC/QUIT (Figura 

42 (a)) e ESC/QUIT – B (Figura 42 (b)). No entanto, esta tendência não foi observada, 

ao comparar as membranas reticuladas com aquelas não reticuladas, já que estas 

apresentam menor grau de intumescimento e maiores quantidades de fármacos 

liberado, isso pode ter ocorrido devido as membranas reticuladas apresentarem uma 

espessura bem maior. 
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5 Conclusões 

 

Neste trabalho, membranas à base de escamas do peixe Piau da espécie 

Leporinus elongatus e quitosana em diferentes proporções foram obtidas e 

denominadas de ESC/QUIT 1:1, ESC/QUIT 2:1 e ESC/QUIT 3:1. Estas foram 

reticuladas com tetraborato de sódio para obtenção de ESC/QUIT – B, 1:1, ESC/QUIT 

– B 2:1 e ESC/QUIT - B 3:1. 

Os materiais de partida (QUIT e ESC) e as membranas obtidas foram 

caracterizados. As análises sugerem que houve interações entre as escamas e a 

quitosana, principalmente por grupos químicos dos tipos OH, NH2 e Ca, além de 

evidências que as reticulações ocorreram por interações com os grupos OH da QUIT e 

ESC. Em todos os difratogramas das membranas preparadas foram observados picos 

de difração largos que indicam que os cristais são pequenos ou estão estruturalmente 

desordenados. O aumento da quantidade de ESC presente na composição das 

membranas reduziu as quantidades de perda de massa em cada estágio de 

degradação observado. As superfícies das membranas mostraram-se relativamente 

lisas com regiões de irregularidades morfológicas de formas e tamanhos variados, 

principalmente nos materiais com quantidades maiores de escama. Os resultados 

obtidos pelas técnicas de caracterização indicaram a obtenção de dois novos 

materiais. 

As membranas reticuladas apresentaram menor grau de intumescimento em 

relação as não reticuladas. A variação do grau de intumescimento reduziu com o 

aumento da proporção de escama nas membranas. 

Medidas calorimétricas foram usadas para determinação dos parâmetros 

termodinâmicos de interação da TCC e DOX com os materiais ESC/QUIT 2:1 e 

ESC/QUIT – B 2:1. Os valores negativos de ΔmonG obtidos confirmam a viabilidade do 

processo e a espontaneidade dos mesmos. Os valores positivos de ΔmonH obtidos 
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refletem as naturezas endotérmicas dos processos e sugerem que processos de 

difusão são o principal mecanismo predominante nos processos de sorção dos 

fármacos nos materiais. 

As quantidades dos fármacos liberados e os períodos de liberação são 

dependentes da proporção ESC/QUIT, da reticulação e da temperatura na qual o 

experimento foi realizado. As membranas ESC/QUIT liberaram menores quantidades 

dos fármacos, durante intervalos de tempos mais curtos em relação à ESC/QUIT - B. 

A membrana reticulada de composição 1:1 (ESC/QUIT – B) liberou, a 37ºC, os 

maiores percentuais de TCC e DOX (68% em 5 dias e 75% em 4 dias, para TCC e 

DOX, respectivamente) em relação às demais membranas preparadas. A 

porcentagem de liberação dos fármacos a partir das membranas de composição 3:1, 

reticuladas e não reticuladas foi relativamente baixa. Os maiores tempos de liberação 

foram alcançados pelas membranas ESC/QUIT – B 2:1, nos experimentos realizados 

a 30º. Durante 6 dias, 68% da DOX foi liberada, já 47% da TCC foi liberada por 7 dias. 

O processo de reticulacão proporcionou uma maior estabilidade às membranas em 

meio aquoso, uma vez que mantiveram suas características estruturais, permitindo as 

determinações por UV-Vis por tempos mais longos. 

Os dados de liberação foram bem ajustados ao modelo de Peppas e indicaram 

que a liberação da TCC a partir das membranas não reticuladas, ocorreu pelos 

mecanismos de difusão do fármaco e por relaxações das estruturas políméricas dos 

materiais (transporte anômalo), enquanto que para as membranas reticuladas, a 

liberação e controlada por relaxação polimérica (transporte super caso II). A liberação 

da DOX não é afetada com a reticulação das membranas, a partir de ambos os 

materiais, (reticulados e não reticulados), onde o principal mecanismo observado foi o 

de transporte anômalo. 
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6 Perspectivas 

 

Como proposta para continuidade deste trabalho, sugere-se usar outros novos 

agentes reticulantes como, por exemplo, o glutaraldeído, bem como, avaliar e 

caracterizar os processos de liberação dos fármacos tetraciclina e doxociclina in vitro 

usando a calorimetria isotérmica em solução. 

Testes de biocompatibilidade e bioadesividade das membranas preparadas 

poderão orientar seus usos para aplicações diversas na área de saúde. 
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APÊNDICE A – 

Dados referentes à eficiência de impregnação dos 

fármacos tetraciclina e doxociclina nas membranas 

ESC/QUIT (1:1, 2:1 e 3:1) e ESC/QUIT – B (1:1, 2:1 

e 3:1) 

 

 

 



 

 
 

Tabela 01: Os dados de concentração inicial,   , concentração de equilíbrio,     , e 

concentração TCC e DOX impregnado,      nos matérias ESC/QUIT e ESC/QUIT - B 

Material 
   

(mol L-1) 

     

(mol L-1) 

      

(mol L-1) 

TCC DOX TCC DOX 

ESC/QUIT 

1:1 

1x10-4 

2,3 X 10-6 8,0 X 10-7 9,7 X 10-5 9,9 X 10-5 

2:1 4,6 X 10-6 2,7 X 10-6 9,5 X 10-5 9,7 X 10-5 

3:1 3,3 X 10-5 2,9 X 10-5 6,6 X 10-5 7,0 X 10-5 

ESC/QUIT - B 

1:1 

1x10-4 

3,2 X 10-6 1,5 X 10-6 9,6 X 10-5 9,8 X 10-5 

2:1 5,7 X 10-6 3,4 X 10-6 9,4 X 10-5 9,6 X 10-5 

3:1 3,8 X 10-5 3,2 X 10-5 6,1 X 10-5 6,7 X 10-5 
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APÊNDICE B – 

Gráficos das quantidades de tetraciclina e 

doxociclina liberadas (         ), em mol g-1, em 

função do tempo a partir das membranas ESC/QUIT 

(1:1, 2:1 e 3:1) e ESC/QUIT – B (1:1, 2:1 e 3:1), em 

PBS, pH 7,4 a 30 e 37ºC 
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Figura 01: Quantidade de tetraciclina liberada (QLib) em mol g-1  em função do tempo a partir das membranas ESC-QUIT e ESC/QUIT - B (1:1, 

2:1 e 3:1), em PBS, pH 7,4 a 30 e 37ºC. 
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Figura 02: Quantidade de doxociclina liberada (QLib) em mol g-1  em função do tempo a partir das membranas ESC-QUIT e ESC/QUIT - B (1:1, 

2:1 e 3:1), em PBS, pH 7,4 a 30 e 37ºC. 
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APÊNDICE C – 

Gráficos do grau de tetraciclina e doxociclina 

liberadas (α) em função do tempo a partir das 

membranas ESC/QUIT (1:1, 2:1 e 3:1) e ESC/QUIT 

– B (1:1, 2:1 e 3:1), em PBS, pH 7,4 a 30 e 37ºC 
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Figura 01: Grau de tetraciclina (α) liberada em função do tempo a partir das membranas ESC-QUIT (1:1, 2:1 e 3:1) e ESC/QUIT - B (1:1, 2:1 e 

3:1) em PBS, pH 7,4 a 30 e 37ºC 
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Figura 02: Grau de doxociclina (α) liberada em função do tempo a partir das membranas ESC-QUIT (1:1, 2:1 e 3:1) e ESC/QUIT - B (1:1, 2:1 e 

3:1) em PBS, pH 7,4 a 30 e 37ºC 
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APÊNDICE C – 

Tetracycline Release from Chitosan/Fish-Scal Based 

Membranes (Artigo publicado) 

 


