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Neste trabalho, foram desenvolvidos complexos polieletrônicos (PEC) constituídos de dois polissacarídeos: a quitosana 
(QT), polímero catiônico, produzida através da desacetilação da quitina e o sulfato de condroitina (SC), polímero 
aniônico, extraído da aorta bovina ou suína. Os PECs foram preparados na presença de teofilina (TEO) com o objetivo 
de estudar as propriedades mecânicas do hidrogel nos pHs 2, 4,6, 8 e 10, e a possível liberação de SC e de TEO em 
soluções aquosas de pH 2 e 8. Os resultados obtidos permitiram verificar que o PEC de 84QT/15SC/TEO (% m/m) é pH 
responsivo pois a liberação do SC é mais efetiva em pH 8 comparada com pH 2, enquanto que a liberação da TEO foi 
maior em pH 2. O valor do módulo elástico do hidrogel é dependente do pH  e isso foi atribuído as interações entre as 
cadeias poliméricas. As análises de raios-X mostraram que ocorre a reorganização das cadeias no hidrogel após 
intumescimento em pH 8 na ausência deste soluto.  
 
Palavras-chave: Quitosana, sulfato de condroitina, teofilina, reorganização das cadeias poliméricas, liberação 
controlada de fármacos. 
 

 
Self-assembly of the hydrogel polymer chain consisting of chitosan and chondroitin sulphate in 

the presence of theophylline 
 
In this work, polyelectronic complex (PEC) consisting of two polysaccharides were developed. One is chitosan (QT), 
cationic polymer, produced by the chitin deacethylation and the other is chondroitin sulphate (CS), anionic polymer, 
extracted from bovine or porcine aorta. The PECs were prepared in the presence of theophylline (TEO) for evaluating 
the influence of this drug in the polymer chains reorganization, as well as, studying the mechanical properties and 
release of SC and TEO in aqueous solutions on different pH conditions. By the obtained results, it was observed that the 
84QT/15SC/TEO (% in weight) hydrogel is pH responsive because the CS releasing is more effective at pH 8, while the 
release of the TEO is higher at pH 2. The hydrogel showed mechanical properties more resistant to pH 2, 8 and 10 and 
this was attributed to interactions between the polymer chains. Finally, the X-rays profile showed the presence of peaks 
associated to reorganization of the chains in the hydrogel is at times larger than the hydrogel in the absence of solute.  
 
 
Keywords: chitosan, chondroitin sulphate, theophylline, reorganization of polymer chains, drug controlled release. 
 
Introdução  

 

Atualmente, um dos grandes interesses na utilização de hidrogéis está relacionado ao uso dos 

mesmos em processos de liberação de fármacos. Em geral, esta aplicação tem como requisito 

principal a utilização de materiais que sejam biocompatíveis, apresentem resistência a processos de 

degradação e adequadas propriedades mecânicas (Barcellos e col., 2000). 

Hidrogéis são cadeias poliméricas hidrofílicas tridimensionais capazes de absorver uma 

grande quantidade de água ou fluidos biológicos. As cadeias são compostas por polímeros e são 

insolúveis devido à presença de reticulações químicas (ligações covalentes formando géis não 
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reversíveis) ou reticulações físicas (interações eletrostáticas e/ou ligações de hidrogênio formando 

géis reversíveis). 

Hidrogéis fisicamente reticulados apresentam algumas vantagens em relação aos hidrogéis 

que são covalentemente reticulados. Isso ocorre por que a maioria dos agentes de reticulação são 

relativamente tóxicos ou não são degradados pelo corpo humano, o que diminui a sua 

biocompatibilidade. Para a formação de PECs, são necessários apenas polímeros com cargas 

opostas (Berger e col., 2004), ou seja, não são necessárias moléculas auxiliares, tais como 

catalisadores ou iniciadores. Além disso, a reação de complexação ocorre eficientemente em 

soluções aquosas. Assim, a possibilidade de aumento da toxicidade associada a agentes de 

reticulação, moléculas auxiliares e o uso de solventes pode ser eliminada na formação dos 

complexos polieletrônicos. Dessa forma, PECs possuem um grande número de aplicações como 

biomateriais. Eles podem ser usados como sistemas de liberação de fármacos, cultura de células, 

imobilização de enzimas, reconstituição de tecidos e tratamento na cicatrização de feridas (Berger e 

col., 2004). 

PECs também são sensíveis as mudanças de pH e de força iônica de soluções aquosas. 

Dependendo do meio em que os PECs estão intumescidos, eles exibem alta densidade de carga e 

diferentes comportamentos de intumescimento. Dessa forma, permitem a difusão de água e/ou 

moléculas de solutos, tais como fármacos (Ghaffari e col., 2007) e proteínas (Du e col., 2006). 

A Quitosana (poli[β-(1-4)-2-amino-2-desoxi-D-glicopiranose]), QT, é um polissacarídeo 

catiônico produzido através da desacetilação da quitina. Devido às suas propriedades de 

biocompatibilidade, biodegradabilidade e não-toxicidade, a quitosana tem sido utilizada dentro das 

áreas biomédica e farmacêutica como carreador de medicamentos (Fredel e col., 2004; Kumar e 

col., 2004). 

A QT é insolúvel em água pura, mas é solúvel em água contendo ácidos orgânicos ou ácidos 

inorgânicos resultando em soluções viscosas. A solubilidade da QT está relacionada com a 

protonação de grupos amino (-NH3
+) presentes lateralmente na cadeia polimérica da QT. Quanto 

maior a quantidade desses grupos, maior a repulsão eletrostática entre as cadeias e também maior a 

solvatação pela água (Capitani e col., 2001). Devido às suas propriedades de natureza catiônica e 

alta densidade de carga em soluções ácidas, a QT pode formar complexos iônicos insolúveis em 

água com espécies polianiônicas solúveis tais como: alginato, sulfato de condroitina e hialuronano, 

bem como com poliânions sintéticos, exemplo poli(ácido acrílico), para dar PECs (Vasiliu e col., 

2005). 

O sulfato de condroitina, SC, é uma substância classificada como glicosaminoglicana (GAG) 

que é extraída da aorta bovina ou suína. Este biopolímero, solúvel em água é muito importante, pois 
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tem sido usado para combater doenças relacionadas à arteriosclerose, trombose, hiperlidemia e 

osteoartrites (Johnson e Mokler, 2001) (Richy e col., 2003). 

Além disso, ele é um importante constituinte da matriz extracelular da cartilagem (ECM) e 

confere desejáveis propriedades mecânicas para a mesma. Em seu papel estrutural, GAGs são pivôs 

em agrupar complexos de proteína-proteína na superfície das células ou na ECM e, 

conseqüentemente, estão envolvidos na sinalização ou inibição de eventos celulares por caminhos 

bioquímicos. Adicionalmente, GAGs extracelulares podem isolar proteínas e apresentá-las nos 

sítios apropriados para ativação (Raman e col., 2005). Com esta função, as GAGs são capacitadas 

para influenciar na adesão, migração, proliferação e diferenciação de células (Chen e col., 2006). 

Devido às propriedades da QT e do SC, PECs envolvendo esses dois polissacarídeos têm 

sido amplamente estudados pra a aplicação como biomaterial (Piai e col., 2005) (Piai e col., 2009). 

No trabalho de Piai e colaboradores (2009), foi verificado que PEC de QT e SC apresentam 

reorganização na cadeia polimérica do hidrogel, concomitante à liberação de SC quando 

intumescidos em pHs maiores ou próximos ao pKa da QT (= 6,5) (Piai e col., 2009). Porém, tal 

reorganização é um processo que ainda não é amplamente investigado. Assim, torna-se importante 

estudar a reorganização entre as cadeias PEC de QT/SC e outras propriedades visando aplicação 

desse PEC na área de biomateriais. 

A teofilina originalmente extraída de folhas foi sintetizada em 1900. A teofilina é uma 

metilxantina, com estrutura similar a cafeína e a teobromina. Em 1930 teve sua ação 

broncodilatadora demonstrada em vias aéreas de porcos e em pacientes asmáticos. Há mais de 50 

anos a aminofilina (sal etilenodiamina da teofilina) foi introduzida por via venosa como terapêutica 

para as exacerbações da asma. Durante longo tempo foi utilizada no tratamento agudo do 

broncoespasmo (Telles Filho, P. d'A.). 

 
Experimental  
 
Preparação do hidrogel 

Para a síntese do hidrogel foram preparadas duas soluções. Em uma delas, 3,5 g QT foi 

solubilizada em 200 mL de solução aquosa de ácido clorídrico a 50 ºC, sob agitação. A outra 

solução foi preparada com 12,5 g de SC em 50 mL de água destilada sob agitação, após completa 

solubilização do SC foi adicionado 1g de TEO, a temperatura ambiente. A solução de SC/TEO foi 

adicionada à solução de QT sob agitação em temperatura ambiente. Neste momento houve a 

formação de uma suspensão que foi deixada em repouso por 24 horas. Com isso ocorreu a 

precipitação do complexo polieletrólito formado por QT, SC e TEO. O precipitado foi separado do 

sobrenadante e purificado por imersão em água destilada. O pH da água foi ajustado para 7 com 
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solução de NaOH 0,2 mol/L por aproximadamente 24 horas. Depois de purificado, o hidrogel ainda 

intumescido foi cortado em cubos e deixado para secar a temperatura ambiente. Cubos do hidrogel 

secos foram pesados e colocados em 25 mL de soluções tampão de pHs 2, 4, 8, 10 e em água 

destilada, por aproximadamente 400 horas. Nos materiais intumescidos foram realizadas as medidas 

de: i) propriedades mecânicas; ii) de liberação in vitro de SC e de TEO. Para as análises de raio-X 

os materiais foram retirados do meio de intumescimento em tempos pré-determinados, secos por 

liofilização e triturados. 

 

Medidas de propriedades mecânicas 

Neste trabalho, a tensão de compressão de hidrogéis foi determinada em texturômetro 

mantendo-se a profundidade de endentação de 40% e com o corpo de prova descendo na velocidade 

de 1,0 mm s-1. A força de compressão medida foi considerada como a força máxima requerida para 

que haja a deformação elástica do gel fixada em 40%. Ensaios de compressão foram realizados em 

temperatura ambiente. A tensão de compressão foi obtida da força necessária para comprimir o gel, 

por meio da equação (Gutowska, e col.,1994): 

 

                                                                                                                         Equação 1 

 

onde σ é a tensão de compressão (Pa m-2 ), f é a força exercida, So é a área seccional do corpo de 

prova que comprime o hidrogel e λ é a deformação relativa. 

Usando a Equação 1, foi determinado o módulo elástico (E) para cada hidrogel na temperatura 

ambiente. O valor de E é determinado como sendo a inclinação da reta obtida pela equação, σ vs. (λ 

-λ-2). 

 

Medidas de liberação de SC e TEO in vitro: 

As alíquotas foram avaliadas por meio de análise HPLC, determinando-se, por diferença, a 

quantidade de QT, SC e TEO incorporados a partir da solução de alimentação em que o hidrogel foi 

sintetizado. 

Cubos do hidrogel secos foram pesados e colocados em 25 mL de soluções aquosas de 50 

mmol L-1 HCl/KCl (pH 2) e de 50 mmol L-1 KH2PO4/NaOH ( pH 8) com força iônica constante (0,1 

mol L-1 de KCl) a 37 ºC. Foram coletadas alíquotas do sobrenadante em função do tempo. A 

liberação de SC e de TEO a partir do hidrogel foram avaliadas utilizando uma Estação de Trabalho 

Cromatográfico Star com programa para gerenciamento (Varian Inc. Scientific Intruments). Foi 

utilizada uma coluna cromatográfica PolySep-GFC-P 6000, 300 x 7,8 mm (Phenomenex) e um 
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detector espectrofotométrico com arranjo de fotodiodos modelo ProStar 350 com programa 

PolyView. Foram utilizadas, como fases móveis, soluções aquosas de 50 mmol L-1 HCl/KCl (pH 2) 

e de 50 mmol L-1 KH2PO4/NaOH  (pH 8) com força iônica constante (0,1 mol L-1 de KCl) e com 

vazão 1,5 mL min-1. Os sinais dos compostos eluídos foram monitorados em λ = 210 nm.  

Foram construídas as curvas analíticas de área do pico versus concentração de SC e TEO (% 

m/v), em pHs 2 e 8. Para isso, foram preparadas soluções de concentrações conhecidas (0,2 - 0,4 e 

0,8% m/v para SC), (0,05 – 0,1 e 0,2% m/v para TEO). A partir das curvas de calibração para cada 

espécie (QT e SC) e em cada pH foram analisadas as quantidades de SC e de TEO em cada alíquota 

recolhida no estudo de liberação. 

Para a análise das quantidades de QT, SC e TEO incorporadas nas redes do complexo QT/SC 

foi coletado o sobrenadante, após a precipitação do complexo QT/SC, e ajustado o pH até 

aproximadamente 2. Foram coletadas alíquotas da solução sobrenadante, após ajustado o pH, e da 

solução de purificação do hidrogel. 

 

Medidas por Difração de Raio-X 

Pós dos hidrogéis liofilizados depois de intumescidos em soluções de diferentes pHs, 

triturados e liofilizados foram caracterizados por meio de difração de raio-X de alto ângulo. Foram 

também realizadas medidas de difração de Raio-X de pós secos dos polissacarídeos puros (QT e 

SC). As medidas foram conduzidas em um difratômetro XRD-6000 Shimadzu, operando na região 

de 5 º a 70 º com resolução 0,02 º e velocidade de 2θ = 2 º min-1. A radiação foi gerada em linha de 

Cu Kα a 40,0 kV e 30,0 mA (λ = 0,15418 nm). Foi usado um sistema de fenda de 0,300 mm para 

coleta do feixe de luz difratado com ângulo de divergência de 1 º. 

 

Resultados e Discussão  
 

A partir das análises por HPLC das alíquotas coletadas do sobrenadante e da água de 

purificação, foi possível obter a composição, em massa, do hidrogel. Dessa forma, o hidrogel possui 

84% de QT, 15% de SC e 1% de TEO (m/m). Na Figura 1 são apresentadas as frações de SC e TEO 

liberadas em função do tempo de imersão em soluções de pH 2 e 8. É possível perceber que o pH 

tem influência na liberação. Nas condições de pH 8, o SC é liberado em maior quantidade e mais 

rapidamente do que em pH 2. Com relação à liberação do TEO ocorre o contrário. Esta espécie é 

liberada em maior quantidade do hidrogel intumescido em condições de pH 2 (cerca de 84%) do 

que em pH 8 (cerca de 60%). Comparado com estudos realizados anteriormente no hidrogel QT/SC 

na ausência de TEO (Piai e col., 2009), verifica-se que a TEO não interfere na liberação de SC, ou 
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seja, em cerca de 30 h foram obtidas aproximadamente as mesmas porcentagens de liberação de SC 

observadas no trabalho anterior, ou seja, 55% em pH 8 e 10% em pH 2.  
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Figura 1: Fração de a) SC e b) TEO liberada em função do tempo de imersão em solução de pHs 2 e 8 a 37ºC. 

 

Na Figura 2 estão apresentados os valores de módulo elástico para o hidrogel 

84SC/17QT/TEO em função do pH do meio em que o hidrogel foi intumescido por cerca de 400 h. 

É possível perceber que há a diminuição do valor de E quando o hidrogel é intumescido em pH 4 ou 

em água destilada-deionizada. Em valores de pH menores do que o valor de pKa (6,5) da quitosana 

(Strand e col., 2001), os grupos amino presentes na cadeia deste polímero ficam ionizados (-NH3
+). 

O SC aprisionado no hidrogel, em pH 2, possui equilíbrio de ionização dos grupos 

hidrogenossulfato (-OSO3H  -OSO3
- + H+) uma vez que o pKa do mesmo é 2,6 (Larsson e col., 

1981). Dessa forma, há a presença de interações eletrostáticas entre grupos sulfato do  SC  e grupos 

-NH3
+ da QT além de ligações de hidrogênio entre as cadeias poliméricas. Assim, há maior 

entrelaçamento e compactação entre as cadeias do hidrogel intumescido nesta condição de pH. 

Em pHs 8 e 10, os grupos amino permanecem em sua forma neutra, enquanto que os grupos 

hidrogenossulfato (-OSO3H) e carboxílico (-COOH) do SC, com pKas 2,6 e 4,57 (Larsson e col., 

1981), respectivamente, tornam-se desprotonados e negativamente carregados. As cadeias dos 

polímeros (QT e SC) remanescentes se organizam de forma diferenciada em cerca de 400h de 

imersão (Fig.2). Desta forma, infere-se que no hidrogel intumescido em pH 10 parte das cadeias 

poliméricas está no estado ordenado. Já, em condição de pequena força iônica (água pura), a 

desestabilização dessas interações eletrostáticas proporciona ao material menor módulo elástico. 

Assim, o material apresenta maiores valores de módulo elástico em pHs 2, 8 e 10.  

b) a) 
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Figura 2: valores de módulo elástico (E) para o hidrogel SC+QT+TEO em pHs 2, 4, 8, 10 e H2O. 

 

A resistência dos hidrogéis à compressão foi determinada através de testes de tensão máxima 

de compressão (σmax). O valor de σmax foi determinado medindo-se a força (f) necessária para 

comprimir os hidrogéis em 40% a partir da sua superfície. Na Figura 3, são apresentadas curvas de 

σmax em função do valor de pH da solução em que o hidrogel 84SC/15QT/TEO foi intumescido por 

cerca de 400 horas. Esses resultados mostram que os valores de σmax para hidrogéis intumescidos 

em soluções aquosa de pH 8 e 10 são mecanicamente mais resistentes que matrizes intumescidas 

em soluções aquosa de pH 2 e 4. Em pH 2, as redes do hidrogel permanecem entrelaçadas e 

desordenadas. Porém, quando o valor de pH da solução aquosa é aumentado, as cadeias poliméricas 

do hidrogel passam a se reorganizarem. Dessa forma, os valores de σmax se tornam maiores nos 

hidrogéis intumescidos em pHs 8 e 10.  
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                  Figura 3: Dependência da tensão máxima de deformação (σmax) com o pH. 
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Na Fig. 4 são apresentados difratogramas de Raios-X dos hidrogéis intumescidos em 

diferentes tempos e condições de pH. É possível perceber que os primeiros picos referentes à 

reorganização das cadeias de SC e QT remanescentes aparecem somente quando os hidrogéis são 

intumescidos por cerca de 400 horas em pH 10 e em água pura. Em estudos com o hidrogel QT/SC 

obtido na ausência desse soluto (TEO), realizados anteriormente no nosso grupo de pesquisa, foi 

observado o aparecimento de picos de difração em 100 horas de imersão, em condições de pH 

iguais ou maiores que o pKa (= 6,5) da QT. Pode-se inferir que  a TEO tem influência na 

reorganização das cadeias poliméricas.  
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Figura 4: Difratogramas de raios – X do hidrogel 84QT/17SC/TEO secos após terem sido intumescidos em diferentes condições de pHs   

após a) 100 h; b) 200 h e c) 400 h de imersão. 

 
 

 

  Conclusões  
 

Diante dos resultados obtidos até o presente momento, foi possível verificar que o hidrogel 

de 84QT/15SC/TEO (% m/m) é pH responsivo e a liberação do SC foi mais efetiva em pH 8 

enquanto a liberação de TEO foi mais eficiente em pH 2. Ainda, o hidrogel obtido na presença de 

TEO apresentou propriedades de liberação de SC semelhantes às observadas, em trabalhos 

anteriores, para o hidrogel obtido na ausência de TEO. Enfim, o hidrogel apresentou melhores 

propriedades mecânicas em pHs 2, 8 e 10 e isso foi atribuído ao entrelaçamento das cadeias 

poliméricas em pH 2. Também foram observados picos nos difratogramas de raios-x dos hidrogéis 

após terem sido intumescidos em pH 8 e 10 após 400 h de imersão. A presença destes picos foram 

associados à reorganização das cadeias poliméricas de QT e SC. 
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