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Resumo: Pesquisas recentes apontam a utilização da quitosana e do poli(vinil álcool) para aplicações como biomaterial 

devido à sua compatibilidade com organismos vivos. Nos estudos de engenharia de tecidos os filmes compósitos são de 

grande interesse para o uso como revestimento de ferimentos, algumas propriedades destes filmes podem ser 

potencializadas com a incorporação de outros componentes, resultando em filmes compósitos. Sendo assim, neste 

trabalho filmes compósitos de quitosana, poli(vinil álcool) e pó de osso bovino foram preparados por casting para 

posterior uso no revestimento de ferimentos. A primeira etapa foi desenvolver uma metodologia eficiente para obtenção 

de pó de osso bovino a partir de amostras in natura. Os materiais e filmes foram caracterizados utilizando as técnicas de 

espectroscopia na região do infravermelho (FTIR), difração de raios-X (DRX) e análises termogravimétricas (TGA). 

Ainda a capacidade de absorção de água foi estimada a partir de ensaios de intumescimento.  
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Chitosan-based films composites for wound healing purposes 

 

Abstract: Chitosan has been extensively applied in the developing of biomaterials due to its desirable good physico-

chemical and biological properties. According to this, here films composite of chitosan, poly(vinyl alcohol) and bovine 

bone powder were prepared by casting willing to be applied in wound healing purposes. Moreover, the first step was the 

developing of a suitable method to obtain bovine bone powder, which was utilized here as filler. All the materials and 

films were fully characterized by FTIR, DRX and thermal analysis. Water uptake capacity was measured by swelling 

assays.  
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Introdução  

Os biomateriais são definidos como materiais não vivos utilizados na área médica ou 

biomédica, objetivando a interação com o sistema biológico. Muitos deles são alternativas efetivas 

para a substituição de tecidos, pois não apresentam riscos de transmissão de doenças ou rejeição 

imunológica, além de apresentarem disponibilidade ilimitada [1]. A preparação de biomateriais na 

forma de filmes finos apresenta vantagens, como, tamanho e facilidade de integração e leva a 

obtenção de propriedades características diferentes do material em bulk, decorrente de sua 

microestrutura e bidimensionalidade. Existem diversas técnicas para a produção de filmes finos 

entre elas, casting, spin coating e dip coating [2]. A técnica casting, utilizada neste trabalho, 

consiste na solubilização dos materiais de partida em um solvente, a aplicação desta solução 

filmogênica sobre um suporte e posterior evaporação do solvente que pode ser acelerada por 
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aquecimento, resultando na formação de uma película (filme) do material desejado [3]. Embora 

simples de ser realizada, a qualidade dos filmes depende fortemente, de parâmetros como a 

temperatura, a taxa de aquecimento, a concentração da solução e o solvente utilizado. Este 

procedimento tem sido usado intensivamente nas pesquisas sobre filmes e tem mostrado bons 

resultados dentro do âmbito laboratorial, pois apresenta baixo tempo e custo de produção. 

A quitosana (QT), obtida através da desacetilação total ou parcial da quitina, possui um 

grupo funcional do tipo amina além de dois grupos hidroxila reativos que podem ser modificados 

para lhe conferir algumas propriedades desejáveis [4]. O que faz da QT um material de interesse é 

seu amplo espectro antimicrobiano que, associado à biocompatibilidade e à biodegradabilidade, a 

torna particularmente interessante para aplicações na medicina [5]. No tratamento de ferimentos ou 

queimaduras, a QT pode ser empregada sob a forma de filmes de recobrimentos [6]. Em condições 

em que se encontram totalmente secos, os filmes de QT apresentam uma permeação muito inferior 

aos demais filmes naturais como os de glúten ou a base de celulose [7]. Contudo a QT é um 

material altamente hidrofílico em função do alto número de grupos amino (NH) e hidroxilas (OH) 

em sua estrutura, que por serem polares favorecem a migração de moléculas de água ao redor 

desses sítios [8]. Essa absorção de água induz o intumescimento do filme, ou seja, a separação das 

cadeias permitindo a respiração local [9]. 

Entre os polímeros que têm sido utilizados no preparo de novos biomateriais o poli(vinil 

álcool) (PVA), possui muitas propriedades úteis para esta finalidade (insolubilidade, 

biodegradabilidade, atóxico, entre outras). Apresenta um elevado grau de intumescimento em água 

e fluídos biológicos, podendo ser utilizado na produção de tecidos naturais, acarretando assim um 

potencial uso na substituição de tecidos moles, como a pele [10]. O desafio deste trabalho consiste 

em obter um material que resista de forma controlada a degradação em ambiente fisiológico. Tendo 

como objetivo melhorar as propriedades mecânicas e funcionais dos filmes de QT com a 

incorporação de um polímero sintético (PVA). 

Entretanto, para se obter uma efetiva aplicabilidade e potencializar as propriedades físico-

químicas e biológicas é necessário agregar a estes filmes um material bioativo, como o pó de osso 

bovino (POB) que já é utilizado como enxerto ósseo e possui grande similaridade físico-química 

com tecidos ósseos humano. Os ossos in natura são constituídos, basicamente, de uma matriz 

orgânica (colágeno) e uma parte inorgânica (hidroxiapatita) [12]. Assim, o objetivo principal deste 

trabalho é produzir e caracterizar filmes compósitos de QT/PVA/POB, para potencial uso como 

revestimento de ferimentos. 

 

Experimental  

Preparo e caracterização do pó de osso bovino (POB) 

O POB foi obtido através da manipulação de um fragmento ósseo bovino. Este foi limpo 

para remover vestígios de músculo, cartilagem e ligamentos. Após foi imerso em água destilada a 

100 °C por 2,5 h, resfriado e colocado em contato com solução alcóxida (etanol e hidróxido de 

potássio) por 12 h. Para remover algum material graxo remanescente, o osso foi sonicado por 15 

min em banho de ultrassom contendo acetona. O material limpo foi seco em estufa (100 °C por 

24h) e moído utilizando um moinho de bolas. O pó de osso obtido foi separado 

granulometricamente utilizando peneira de 80 mesh (< 180 μm) e por fim caracterizado por FTIR e 

DRX.  

 

Preparo dos filmes compósitos de QT/PVA/POB 

A solução de QT foi preparada a partir da dissolução de uma certa quantidade da mesma em 

uma solução aquosa de ácido acético a 2 % (m/v), com agitação magnética em temperatura 

ambiente por 12h. Uma segunda solução foi preparada com PVA, com agitação magnética por 12 h, 

a temperatura constante de 75ºC. As soluções de QT e PVA são homogeneizadas e mantidas sob 
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agitação magnética por 4h a temperatura de 50ºC. Em seguida a solução de QT/PVA foi vertida em 

uma placa de petri e seca em estufa à 37ºC até a completa evaporação do solvente. Após a secagem, 

o filme é removido e imerso em solução de TPP (10% m/v), o qual atua como agente de reticulação, 

por 1h. Nesta etapa o pH da solução foi corrigido para 4, utilizando HCl concentrado. Após a 

reticulação, a amostra é imersa em solução de NaOH (0,5 M) por 30 min. Por fim, o filme foi é 

lavado várias vezes com porções de água destilada até pH neutro e seco em estufa. Fazendo uso da 

mesma metodologia, foram preparados filmes compósitos contendo 0 - 5% (m/m) de POB nas suas 

respectivas formulações. Os filmes compósitos obtidos foram caracterizados por FTIR e TGA, e 

análise de intumescimento.  

 

Resultados e Discussão  

A partir da Fig. 1(a), observou-se a presença dos picos de difração característicos da 

hidroxiapatita (Ca5(PO4)3(OH)), sendo o primeiro por volta de 25,6° e o segundo, 31,8°, que são 

designados pelos planos de reflexão (002) e (211), respectivamente [6-7]. Ainda, picos de difração 

em 2θ igual a 32,4° (112) e 33,0° (300) também podem ser observados. O padrão de difração obtido 

demonstra que a fração orgânica que compõe o osso bovino (por exemplo, colágeno) interfere no 

padrão de difração da hidroxiapatita. Isto confirma que o conteúdo total sólido do osso bovino é 

composto tanto por compostos inorgânicos como por compostos orgânicos [8]. A Fig. 1(b) mostra o 

espectro de FTIR obtido para o POB. Foram identificadas bandas características para grupamentos 

fosfato (PO4
3-

) (bandas na região de número de onda de 1018 cm
-1

) e ao grupamento CO3
2-

 

(comprimento de onda de 1403 cm
-1

) referentes à hidroxiapatita, para o colágeno (com deformação 

axial da ligação C=O, onda 1645 cm
-1

) e em 3287 cm
-1 

correspondente ao estiramento OH
-
. 

 

  
Figura 1 (a) Padrão de difração e (b) espectro de FTIR obtidos para o POB 

 

A Fig. 2 apresenta a curva TG dos filmes compósitos de PVA/QT/POB, na qual o percentual 

de perda de massa é medido em função do aumento da temperatura. O estudo foi realizado até a 

temperatura de 430ºC e atmosfera de N2. É possível observar a partir das curvas, que o primeiro 

estágio térmico ocorre na faixa 100 - 150ºC, correspondendo à perda de água e compostos voláteis 

pelas amostras. O segundo estágio ocorre de 150 – 450ºC ocorre uma efetiva perda de massa; 

sabendo-se que o PVA apresenta degradação térmica próxima de 218ºC. Acima de 205ºC verifica-

se a decomposição de POB (provável perda de matéria orgânica e água estrutural). Na temperatura 

de 430ºC restam apenas cinzas (componentes inorgânicos) e, este percentual aumenta a medida que 

aumenta a porcentagem de POB presente nos filmes. 
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Figura 2. Curvas TG obtidas para os filmes compósitos QT/PVA/POB (0-5%).  

 

A técnica de FTIR foi utilizada para a identificação da natureza química dos filmes 

compósitos obtidos e as principais bandas que caracterizam os grupos funcionais dos polímeros de 

QT, PVA e do POB. A banda larga próxima a 3320 cm
-1

 é atribuída aos estiramentos das ligações 

N-H dos grupos amino presentes na QT e das hidroxilas tanto da QT quanto do PVA. Em 2911 cm
-1 

observamos bandas correspondes aos estiramentos das ligações C-H, enquanto que as bandas 

próximas a 1645 cm
-1 

correspondem ao estiramento C=O dos grupos acetato não hidrolisados, 

ambas oriundas do PVA. Na região espectral de 1550 - 1321 cm
-1 

são observadas as bandas do 

grupamento amina da QT. A região de 1078 cm
-1 

é atribuída ao estiramento das ligações C-O. Além 

destas, verifica-se nos filmes (1-5%), um aumento na intensidade das bandas de absorção 

observadas nos comprimentos de onda de 1454 e 1088 cm
-1

. A ocorrência disto se da pela presença 

dos grupos PO4
3-

 e CO3
2-

 oriundos da hidroxiapatita. Esta discrepância na intensidade destas bandas 

aumenta á medida que a quantidade de POB incorporada nos filmes aumenta. Confirmando a 

incorporação do POB, resultando na formação dos filmes compósitos 

 
 

Figura 3 Espectros de FTIR dos filmes compósitos QT/PVA/POB (0-5%) 
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 A capacidade de absorção de líquidos foi avaliada por ensaios de intumescimento, tendo por 

objetivo determinar o máximo de absorção em função da porcentagem de POB presente. O ensaio 

foi realizado com uma solução de PBS (solução tampão fosfato salina - pH 7,45) a temperatura de 

37 °C sem agitação, onde deixou-se os filmes ficaram imersos por 24h. Utilizou-se a equação Eq. 1 

para calcular a capacidade de intumescimento (W).  

 

                                                      (1) 

 

onde mi é a massa do filme intumescido e m0 massa seca. 

A partir dos valores obtidos pelo cálculo de W, o filme compósito com 1% de POB foi o que 

mostrou uma maior quantidade de absorção. (114 ± 14%). No entanto, quando ocorreu um aumento 

na quantidade de POB a quantidade de W foi reduzida para 103 ± 13%. Para esta diferença nos 

valores atribui-se que quanto maior a quantidade de POB menor será os espaços entre os retículos 

nos filmes para entrada de PBS. 

 

Conclusões  

 Neste trabalho o POB foi preparado utilizando um método desenvolvido em nosso 

laboratório e o mesmo foi caracterizado pelas técnicas de FTIR e DRX. Os resultados experimentais 

mostram que o material é formado por uma combinação de compostos orgânicos e inorgânicos 

(colágeno e hidroxiapatita). Algumas porcentagens de POB foram incorporadas aos filmes de 

PVA/QT resultando em filmes compósitos. Estes foram desenvolvidos utilizando a técnica de 

casting, onde as amostras foram caracterizadas por TGA, FTIR e ensaios de intumescimento, sendo 

que tais análises comprovaram a eficiência dos métodos empregados no preparo dos mesmos. 

Demais técnicas experimentais estão sendo utilizadas para caracterizar os filmes compósitos, além 

de ensaios biológicos a fim de avaliar o potencial dos mesmos no revestimento de ferimentos.  
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