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RESUMO 

 

Sistemas de co-encapsulação são aqueles capazes de encapsular dois ou mais compostos 

bioativos em um mesmo sistema, com possibilidade de liberação simultânea e independente e 

sem uma possível interação entre eles. Esses sistemas podem ser preparados a partir de 

materiais naturais, como biopolímeros, o que os torna biodegradáveis e biocompatíveis com 

uma grande variedade de células e tecidos. Os sistemas para a encapsulação e liberação 

controlada de compostos bioativos vem atraindo o interesse para aplicações biomédicas e 

farmacêuticas devido à sua capacidade de proteção e liberação gradual dos compostos 

encapsulados em longos períodos de tempo. Assim, o objetivo deste trabalho foi desenvolver 

sistemas biopoliméricos para co-encapsulação e liberação controlada de gentamicina e 

cloridrato de bupivacaína. Para isto, micropartículas de alginato contendo gentamicina 

encapsulada foram incorporadas em hidrogéis de goma gelana/colágeno contendo bupivacaína. 

As concentrações de alginato, goma gelana e colágeno foram fixadas em 3%, 0,95% e 0,05% 

(m/v), respectivamente, e a quantidade de micropartículas foi variada (0, 0,5; 2,5; 5; 25 e 50% 

m/v de micropartículas no hidrogel) para os diferentes sistemas estudados. Os sistemas foram 

caracterizados por microscopia eletrônica de varredura, propriedades mecânicas e reológicas, 

análise térmica e cinética de liberação dos fármacos. Os resultados indicaram que a 

incorporação das micropartículas modificou as propriedades dos hidrogéis e a adição da maior 

concentração de partículas (50% m/v) tornou os hidrogéis mais rígidos e menos deformáveis 

em relação aos hidrogéis sem ou com menor quantidade de micropartículas. As curvas de 

liberação dos fármacos atingiram o equilíbrio em aproximadamente 200 minutos. Além disso, 

a adição de micropartículas retardou a liberação de gentamicina em relação aos hidrogéis sem 

micropartículas, mas não afetou a liberação de bupivacaína. Dessa forma, os sistemas de co-

encapsulação propostos nesse trabalho mostraram-se efetivos para a liberação simultânea dos 

fármacos, com diferentes cinéticas de liberação. Este estudo abre novas possibilidades para o 

desenvolvimento de sistemas de co-encapsulação e liberação controlada em diversas 

aplicações, permitindo o controle do tempo de liberação. 

 

Palavras-chave: micropartículas, hidrogéis, biopolímeros, polissacarídeos, liberação 

controlada. 

 



 

 

ABSTRACT 

 

Co-encapsulation systems are capable of encapsulating two or more bioactive compounds in 

the same system, with the possibility of simultaneous and independent release and without a 

possible interaction between them. These systems can be prepared from natural materials, such 

as biopolymers, which make them biodegradable and biocompatible with a wide variety of cells 

and tissues. Systems for the encapsulation and controlled release of bioactive compounds are 

of interest for biomedical and pharmaceutical applications due to their ability to protect and 

gradually release the encapsulated compounds over long periods of time. Thus, the objective of 

this work was to develop biopolymer systems for co-encapsulation and controlled release of 

gentamicin and bupivacaine hydrochloride. Therefore, alginate microparticles containing 

encapsulated gentamicin were incorporated into gellan gum/collagen hydrogels containing 

bupivacaine. Alginate, gellan gum and collagen concentrations were fixed at 3%, 0.95% and 

0.05% (w/v), respectively, and the amount of microparticles was varied (0, 0.5; 2.5; 5; 25 and 

50% w/v microparticles in the hydrogel) for the different systems studied. The systems were 

characterized by scanning electron microscopy, mechanical and rheological properties, thermal 

analysis and drug release kinetics. The results indicated that the incorporation of microparticles 

modified the properties of the hydrogels and the addition of the highest concentration of 

particles (50% w/v) made the hydrogels harder and less deformable in relation to hydrogels 

without or with a smaller amount of microparticles. The drug release curves reached the 

equilibrium in approximately 200 minutes. Furthermore, the addition of microparticles delayed 

the release of gentamicin compared to hydrogels without microparticles but did not affect the 

release of bupivacaine. Thus, the co-encapsulation systems proposed in this work are highly 

effective for the simultaneous release of drugs, with different release kinetics. This study opens 

new possibilities for the development of co-encapsulation and controlled release systems in 

several applications, allowing the control of release time. 

Keywords: microparticles, hydrogels, biopolymers, polysaccharides, controlled release. 
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1 INTRODUÇÃO 

O estudo da liberação controlada de fármacos com alta especificidade e atividade no 

local de aplicação, com maior eficácia, é um modelo que está tentando ser alcançado através de 

inúmeras investigações para aplicações biomédicas e farmacêuticas nos últimos anos (LIU; 

FAN, 2017; LOPES; LOBO; COSTA, 2005). Existem vários tipos de sistemas que podem ser 

empregados para a encapsulação e liberação controlada de fármacos, como hidrogéis e 

micropartículas. Os hidrogéis são redes poliméricas tridimensionais, que podem ser capazes de 

controlar a liberação de substâncias ativas aprisionadas no seu interior. Esses sistemas têm 

recebido atenção considerável por sua versatilidade química e física, com possibilidade de 

absorver grandes quantidades de líquidos como água e fluidos biológicos sem se dissolver 

(ROSIAK; ULAŃSKI, 1999; SLOMKOWSKI et al., 2011). Partículas poliméricas ou lipídicas 

são comumente usadas na administração de fármacos. Dependendo do seu tamanho, elas podem 

ser classificadas em micro e nanopartículas. As propriedades das micropartículas, tanto 

biopoliméricas quanto lipídicas, como tamanho, carga superficial e microestrutura podem ser 

controladas pela composição e pela metodologia empregada para sua produção, o que permite 

o desenvolvimento de sistemas de liberação específicos (FÁVARO-TRINDADE et al., 2008; 

MCCLEMENTS, 2015).  

A encapsulação deve permitir que o núcleo seja isolado do ambiente externo até a 

liberação desejada. Portanto, a liberação no momento e local apropriado, é uma propriedade 

extremamente importante em sistemas de liberação controlada, melhorando a eficácia, 

reduzindo a dose necessária dos ativos e expandindo as aplicações de compostos de interesse. 

O perfil de liberação dos compostos encapsulados depende principalmente da degradação da 

matriz polimérica e/ou da difusão do composto através de sua rede (CHARLES et al., 2000). 

Esse perfil pode ser parcialmente modulado pelas propriedades do sistema, como carga iônica 

e densidade de reticulação, porém é muito difícil exercer um controle preciso sobre a difusão e 

degradação da rede devido a fatores externos que afetam esses processos, como pH e presença 

da composição desses fluidos (YOSHIDA  et al., 2017), o que reforça a importância dos estudos 

de liberação a partir destes sistemas. Além disso, existem outros fatores que afetam a taxa de 

liberação, como as interações entre o material encapsulante e o composto encapsulado e o 

tamanho da matriz de encapsulação (MURATA et al., 2017). 

Sistemas de co-encapsulação representam uma tecnologia emergente, que vem atraindo 

o interesse para aplicações médicas e farmacêuticas, onde um sistema pode encapsular dois ou 
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mais compostos bioativos. Em outras palavras, são sistemas que contêm dois ou mais 

compostos ativos com possibilidade de liberação simultânea e independente (HUPCEY; 

EKINS, 2007; VILLANOVA; ORÉFICE; CUNHA, 2010). Sistemas para co-encapsulação de 

fármacos como compostos bioativos podem ser formados por micropartículas incorporadas em 

um hidrogel, ambos produzidos com o uso de biopolímeros, com um dos fármacos encapsulado 

dentro das micropartículas e o outro no hidrogel (NUMATA; YAMAZAKI; NAGA, 2012). 

Nesse sentido, o presente trabalho torna-se importante, pois estudou o desenvolvimento 

de sistemas para co-encapsulação de fármacos apenas com o uso de polímeros naturais. Para a 

produção dos hidrogéis foi utilizada a goma gelana, que apresenta capacidade de formação de 

gel, porém com propriedades mecânicas fracas. Assim, foi incorporado o colágeno na formação 

dos hidrogéis com a finalidade de melhorar as propriedades mecânicas dos hidrogéis de gelana. 

As concentrações e condições foram definidas a partir de ensaios preliminares do grupo de 

pesquisa. Para o preparo das micropartículas foi utilizado o alginato, que é um biopolímero 

bastante estudado para o preparo desse tipo de sistema. 

Foram utilizados como fármacos modelo o cloridrato de bupivacaína, que é um 

anestésico local do tipo amida de ação prolongada (SANTOS et al., 2008), e a gentamicina que 

é um antibiótico que pertence à família dos aminoglicosídeos (ŠOLTÉS, 1999), sendo os 

fármacos escolhidos devido às propriedades farmacológicas. Os fármacos foram avaliados 

mediante a cinética de liberação, além dos mecanismos de liberação pela aplicação de modelos 

matemáticos. As estruturas estudadas foram produzidas por micropartículas biopoliméricas, as 

quais foram incorporadas em hidrogéis. O cloridrato de bupivacaína foi incorporado nos 

hidrogéis para que tivesse uma liberação mais rápida e, consequentemente, um efeito anestésico 

imediato, enquanto que a gentamicina foi encapsulada nas micropartículas para que tivesse uma 

liberação mais gradual e prolongada deste antibiótico. Com isso, o material desenvolvido 

apresenta potencial aplicação como curativo de feridas de alto desempenho. A Figura 1 

apresenta uma representação esquemática do sistema de co-encapsulação proposto. 
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Figura 1. Representação esquemática dos sistemas de co-encapsulação a partir de hidrogéis 

adicionados de micropartículas.  

 

Fonte: Própria. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Objetivo Geral 

Desenvolver sistemas biopoliméricos para co-encapsulação e liberação controlada dos 

fármacos gentamicina e cloridrato de bupivacaína. 

 

2.2 Objetivos específicos 

 Caracterizar as micropartículas de alginato que serão incorporadas no sistema de 

co-encapsulação; 

 Desenvolver os sistemas de co-encapsulação pela incorporação das 

micropartículas de alginato em hidrogéis de gelana e colágeno e caracterizá-los; 

 Incorporar a gentamicina nas micropartículas de alginato e o cloridrato de 

bupivacaína nos hidrogéis; 

 Avaliar a influência da incorporação de diferentes concentrações de 

micropartículas de alginato nos hidrogéis de gelana/colágeno e nos sistemas de 

co-encapsulação; 

 Estudar a cinética de liberação dos fármacos a partir dos sistemas de co-

encapsulação. 
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3 REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

A revisão bibliográfica aborda vários tópicos relacionados com o processo de co-

encapsulação, microencapsulação, hidrogéis e liberação controlada utilizando biopolímeros. 

 

3.1  Sistemas para a encapsulação de compostos bioativos 

Os sistemas para a encapsulação e liberação controlada de compostos bioativos vem 

atraindo o interesse para aplicações biomédicas e farmacêuticas devido à sua capacidade de 

proteção e capacidade de liberação controlada dos compostos encapsulados em longos períodos 

de tempo (LIU; LIU; FAN, 2017). Esses sistemas apresentam diversas vantagens em relação a 

outros sistemas, como maior eficácia, redução ou eliminação dos efeitos colaterais e 

manutenção do composto ativo em faixas controladas de concentração (LIU et al., 2008; 

UHRICH et al., 1999).  

Dentre os diversos compostos bioativos para a produção de sistemas de encapsulação e 

liberação, estão partículas, nanofibras, hidrogéis e micelas (MURATA et al., 2017), além da 

combinação entre eles.  

 

3.1.1 Micropartículas 

A encapsulação em micropartículas é um processo que consiste no revestimento de 

sólidos, líquidos ou mesmo gases em partículas em escala micrométrica, que variam de 1 e 250 

μm (FÁVARO-TRINDADE et al., 2008; NEDOVIC et al., 2011). A característica principal da 

microencapsulação é proteger e manter o composto isolado de fatores externos até a sua 

liberação, além de evitar possíveis perdas através de evaporação, contribuindo para o aumento 

de sua estabilidade e controle da liberação do material (FANG; BHANDARI, 2010; 

SCHROOYEN; MEER; KRUIF, 2001). 

As micropartículas podem apresentar diferentes características, dependendo dos 

materiais utilizados como revestimento (ou materiais de parede), como proteínas, lipídeos e 

carboidratos, dentre os quais estão incluídos os polissacarídeos (SHAHIDI; HAN, 1993). A 

escolha correta do agente encapsulante, pode ser determinada por diversos fatores para a 

aplicação desejada, como ausência de reatividade do encapsulado com o material encapsulante, 
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o processo de formação da micropartícula e o mecanismo ideal de liberação (FÁVARO-

TRINDADE et al., 2008). Além disso, os materiais utilizados podem criar uma barreira 

protetora entre o meio interno e externo e assim, manter a sua estabilidade durante o 

processamento e armazenagem (NEDOVIC et al., 2011). 

Diversos materiais podem ser encapsulados dependendo da aplicação desejada, como 

fármacos e microrganismos (FANG; BHANDARI, 2010). Dentre as várias opções para a 

produção de sistemas de liberação de fármacos, as micropartículas representam um sistema 

considerado promissor, principalmente aqueles compostos por polímeros biodegradáveis, já 

que podem apresentar diferentes mecanismos para controlar a cinética de liberação, além da 

possibilidade de modular a liberação dos compostos encapsulados (LOPES; LOBO; COSTA, 

2005; SILVA; GURRUCHAGA; GOÑI, 2009). 

As micropartículas podem ser classificadas de acordo a sua morfologia, em 

microcápsulas ou microesferas. Microcápsulas são aquelas nas quais o material encapsulado 

está concentrado na região central rodeado pelo material de parede; e microesferas são 

consideradas um sistema matricial, onde o núcleo é uniformemente disperso em uma matriz, 

permanecendo exposto na superfície da rede polimérica, como se observa na Figura 2 

(AZEREDO, 2005). 

 

Figura 2.  Estrutura da microcápsula e da microesfera. 

  

Fonte: Própria 
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As micropartículas produzidas a partir de biopolímeros gelificados, também chamadas 

de microgéis, podem ser preparadas com o uso de diferentes metodologias. Existem dois 

mecanismos principais para a formação de micropartículas de gel: formação de fase contínua e 

formação de fase dispersa, conforme apresentado na Figura 3. Podem ser utilizadas diferentes 

etapas no processo, o que pode levar a diferentes propriedades dos microgéis. A formação de 

fase contínua ocorre quando o gel é formado primeiro e depois dividido em pedaços menores; 

enquanto a formação de fase dispersa ocorre quando as gotículas são formadas primeiro, e 

posteriormente gelificadas (BUREY et al., 2008). A maioria das metodologias empregadas 

utilizam o mecanismo de formação de fase dispersa, como a extrusão, secagem por atomização, 

dentre outras (BUREY et al., 2008; FARJAMI; MADADLOU, 2017; JOYE; MCCLEMENTS, 

2014). 

 

Figura 3. Representação dos mecanismos de formação de partículas de gel. 

 

Fonte: Adaptado de Burey et al. (2008). 

A extrusão é um processo de formação de gotas mediante o uso de uma seringa ou um 

bico atomizador. Essas gotas são coletadas em uma solução contendo o agente gelificante para 

formação de partículas gelificadas. O processo de gelificação comumente utilizado para 

produzir partículas de polissacarídeo por extrusão é a gelificação iônica por difusão 

(HERRERO; VALLE; GALAN, 2006; SMRDEL et al., 2008; ZHANG et al., 2007), que 
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consiste na atomização da solução de polissacarídeo em uma solução iônica, onde os íons se 

difundem nas gotículas de polissacarídeo. 

3.1.2 Hidrogéis 

Dentre os sistemas de encapsulação e liberação controlada, os hidrogéis são 

particularmente interessantes, pois são redes tridimensionais que podem apresentam 

propriedades físicas similares às do tecido humano, tais como a consistência macia e estrutura 

microporosa, que permitem a difusão de metabólitos do tecido circundante e a boa 

permeabilidade ao oxigênio (PATEL; MEQUANINT, 2011; RATNER; HOFFMAN, 1976). Os 

hidrogéis apresentam características diferentes dependendo da sua composição, a qual pode ser 

substancialmente alterada em sua formulação para a aplicação desejada (RATNER; 

HOFFMAN, 1976). 

Dentre as propriedades que tornam os hidrogéis interessantes para aplicação como 

biomateriais destacam-se o seu caráter hidrofílico, sua potencial biocompatibilidade e suas 

características similares ao tecido natural, como elevada fração de água, insolubilidade e 

maleabilidade (PEPPAS; LANGER, 1994; RATNER; HOFFMAN, 1976). Podem ser 

classificados em várias categorias, conforme mostra a Figura 4, dependendo da origem, 

propriedades físicas, carga iônica, biodegradabilidade, reticulação e método de preparo. 
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Figura 4. Representação da classificação dos hidrogéis.

 

Fonte: Adaptado de Patel e Mequanint (2011). 

Os hidrogéis podem ser preparados por processos físicos ou químicos (BENAMER et 

al., 2006). Os géis físicos são formados a partir de associações entre as cadeias, cujas redes 

estão ligadas por forças eletrostáticas ou ligações de hidrogênio, por exemplo, que podem ser 

rompidas por mudanças nas condições físicas ou aplicação de tensão. Nestes casos, os géis 

formados podem ser limitados pelas propriedades mecânicas (GULREZ; AL-ASSAF, 2011; 

HUANG et al., 2004). Os hidrogéis químicos ou permanentes são formados por redes unidas 

por ligações covalentes (GULREZ; AL-ASSAF, 2011). 

O perfil de liberação dos compostos encapsulados em hidrogéis depende principalmente 

da degradação do hidrogel e/ou da difusão do composto através de sua rede (MURATA et al., 

2017; YOSHIDA et al., 2017). Esse perfil pode ser parcialmente modulado pelas propriedades 

do sistema, como carga iônica e densidade de reticulação, porém é muito difícil exercer um 

controle preciso sobre a difusão e degradação da rede devido a fatores externos que afetam 

esses processos, como pH e a composição dos fluidos (MURATA et al., 2017), o que reforça a 

importância dos estudos de liberação a partir destes sistemas.  

Apesar da excelente biocompatibilidade, muitos hidrogéis produzidos a partir de 

biopolímeros apresentam propriedades mecânicas muito fracas, dificultando algumas 
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aplicações. Nesse sentido, algumas estratégias são utilizadas para a modificação das 

propriedades mecânicas dos hidrogéis. Dentre estas estratégias está a mistura de diferentes 

biopolímeros (KUHN; CAVALLIERI; DA CUNHA, 2011) ou o reforço do gel com a adição 

de fibras (AGRAWAL; RAHBAR; CALVERT, 2013; CASTILHO et al., 2018). 

Dentre os materiais promissores a serem utilizados para a produção de hidrogéis estão 

os biopolímeros:  proteínas e polissacarídeos, que se destacam devido à sua biodegradabilidade, 

biocompatibilidade, não-toxicidade e habilidade de adsorver moléculas bioativas (PARK et al., 

2017). 

 

3.2 Biopolímeros 

Os biopolímeros são materiais ecologicamente corretos, extraídos de fontes renováveis, 

que se caracterizam por sua biodegradabilidade e biocompatibilidade. Esses atributos são 

amplamente procurados pelas indústrias por ser recomendado que o material degrade sem a 

necessidade de intervenção após ter cumprido sua função. Além disso, os biopolímeros 

apresentam uma ampla variedade de propriedades físico-químicas dependendo da sua estrutura, 

possibilitando diferentes aplicações, que podem representar um custo menor, quando são 

comparados a outros polímeros sintéticos (CARMIGNAN; BIDONE; LEMOS-SENNA, 2008; 

LEUNG; WONG; XIE, 2010; VILLANOVA; ORÉFICE; CUNHA, 2010). Dependendo da 

aplicação desejada, a escolha dos biopolímeros para a liberação controlada de fármacos deve 

levar em consideração o perfil de liberação que se deseja obter, assim como o fármaco que vai 

ser estudado (MCCLEMENTS, 2015; VILLANOVA; ORÉFICE; CUNHA, 2010).  

Os biopolímeros são muito utilizados como excipientes em preparações nas áreas 

farmacêutica e cosmética. O excipiente é uma substância farmacologicamente inativa, que tem 

sua segurança assegurada, e que pode ser incluído na forma farmacêutica como veículo para o 

princípio ativo, favorecendo sua estabilidade física, química e microbiológica, promovendo os 

atributos em relação à segurança e efetividade (VILLANOVA; ORÉFICE; CUNHA, 2010). 

Dentre os biopolímeros utilizados em aplicações médico-farmacêuticas, estão a goma gelana, 

o colágeno e o alginato de sódio (ZHANG et al., 2007). 
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3.2.1 Goma gelana 

A gelana é produzida pela bactéria Sphingomonas elodea, sendo um polissacarídeo 

aniônico, que pode ser utilizado para a preparação de hidrogéis. É uma goma com grande 

potencial de aplicação, pois possui uma boa estabilidade e forma géis em baixas concentrações 

(BACELAR et al., 2016; JANSSON; LINDBERG; SANDFORD, 1983).  

A goma gelana é formada por unidades de 1,3-β-D-glucose, 1,4-β-D-ácido glucurônico, 

1,4-β-D-glucose e 1,4-α-L-ramnose, que se repetem e se dispõem linearmente, conforme 

apresentado na Figura 5 (GASPERINI; MANO; REIS, 2014; JANSSON; LINDBERG; 

SANDFORD, 1983). Um importante atributo mostrado pela goma gelana é sua excelente 

estabilidade nas diferentes faixas de pH, desde 3,5 a 8,0 (CARVALHO; SILVA, 2005). A 

gelana existe em duas formas: acetilada (nativa) (Figura 5a) e desacetilada (Figura 5b). Na 

forma acetilada, também chamada de goma gelana alto acil (HA), dois grupos acil se ligam na 

mesma unidade de glucose. A forma desacetilada, ou baixo acil (LA), é a mais comum e mais 

disponível comercialmente (BACELAR et al., 2016; RINAUDO, 2008). 

A goma gelana (acetilada e desacetilada) é capaz de gelificar após a transição de uma 

forma espiralada a alta temperatura (~ 90°C) para uma estrutura de dupla hélice quando 

resfriada, resultando em géis termo-reversíveis com diferentes propriedades mecânicas e 

comportamento de gelificação de acordo com o grau de desacetilação (BACELAR et al., 2016). 

Géis elásticos e flexíveis são formados por gelana com grupos altamente acilados (alto acil), 

enquanto géis rígidos e quebradiços são formados por gelana com grupos acilados removidos 

(baixo acil) (BACELAR et al., 2016). 
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Figura 5. Estrutura química da goma gelana. (a) Estrutura da goma gelana alto acil e (b) 

estrutura da goma gelana baixo acil. 

 

Fonte: Adaptado de Bacelar et al. (2016). 

 

Por apresentar a capacidade de formar gel, a gelana é principalmente aplicada na 

indústria alimentícia, com grande potencial para aplicação nas áreas farmacêutica e de 

biomedicina como, por exemplo, em sistemas de liberação controlada (BACELAR et al., 2016; 

RINAUDO, 2008).  

 

3.2.2 Colágeno 

O colágeno é encontrado no organismo animal, em grande parte nas peles, tendões, 

músculos, cartilagens, ossos, córneas, aponevroses e órgãos, sendo um subproduto obtido 

principalmente de matadouros e frigoríficos. Esta proteína fibrosa tridimensional formada por 

múltiplas triplas hélices é amplamente utilizada em produtos cosméticos, farmacêuticos e 

alimentícios (REBELLO, 2005). Na indústria farmacêutica, o colágeno é usado em curativos 

para tratamentos de ferimentos e queimaduras, entre outros usos, devido à sua capacidade de 

retenção de água e de formação de gel (DE MORAES; CUNHA, 2013). 

(b) Estrutura da Goma Gelana com baixo acil 

(a) Estrutura da Goma Gelana nativa ou alto acil 
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Figura 6. Estrutura do colágeno tipo I. (a) sequência de aminoácido, (b) molécula de 

colágeno e (c) estrutura quaternária. 

Fonte: Adaptado de Friess et al. (1998). 

Os diversos tipos de colágeno são classificados de acordo com a origem do tecido e da 

composição de aminoácidos, sendo principalmente encontrado o colágeno tipo I na maioria dos 

animais (HORN; MARTINS; DE GUZZI PLEPIS, 2009). A estrutura do colágeno tipo I é 

composta por uma sequência específica de aminoácidos (Figura 6a), constituída por 

subunidades sequenciais de glicina-XY (MOHAMMADI et al., 2018). Já as estruturas 

secundária e terciária do colágeno tipo I são formadas por três cadeias polipeptídicas de α-hélice 

chamada de tropocolágeno (Figura 6b). Por fim, as moléculas de tropocolágeno se ajustam 

molecularmente, para a formação de uma estrutura quaternária (Figura 6c) (FRIESS, 1998). A 

organização das fibras de colágeno depende de diversos fatores como o pH, força iônica e 

temperatura, que podem levar a diferentes propriedades funcionais (ACHILLI; MANTOVANI, 

2010; FRIESS, 1998).  

O colágeno tem propriedades atribuídas à distribuição de massa molar das fibras, que 

pode sofrer alterações dependendo do processo de obtenção ou da matéria prima utilizada. As 

fibras são organizadas de acordo com as interações eletrostáticas e hidrofóbicas (ACHILLI; 

MANTOVANI, 2010). As alterações no pH podem modificar o número de grupos carregados 

negativamente ou positivamente, e essas alterações na estrutura da proteína também estão 
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relacionadas a um aumento ou diminuição do diâmetro da fibra do colágeno. Essas 

modificações da fibra de colágeno influenciam diretamente nas propriedades tecnológicas, 

como propriedades gelificantes e emulsificantes. O colágeno tem sido amplamente estudado 

para aplicações como biomaterial devido à sua baixa toxicidade, homeostase e por promover o 

crescimento de células (ACHILLI; MANTOVANI, 2010; SIONKOWSKA, 2000). 

 

3.2.3 Alginato de sódio 

Um dos biopolímeros mais utilizados para o preparo de sistemas de liberação controlada 

é o alginato de sódio (JOYE; MCCLEMENTS, 2014; PARK et al., 2017), que é um 

polissacarídeo de cadeia linear extraído a partir de diferentes espécies de algas marrons 

(Phaeophyceae), altamente hidrofílico e com boa capacidade gelificante. Este polissacarídeo 

aniônico é composto pelos ácidos α-L-gulurônico (G) e β-D-manurônico (M) (Figura 7), de 

modo que a proporção e distribuição de cada um deles influencia diretamente em suas 

propriedades físicas (PAWAR; EDGAR, 2012). 

 

Figura 7. Estrutura química do alginato de sódio 

 

Fonte: Adaptado de Park et al. (2017). 

 

O alginato é comumente utilizado na indústria farmacêutica e alimentícia por apresentar 

elevada biocompatibilidade, biodegradabilidade e capacidade de formar matrizes porosas de 

gel com características mucoadesivas (FAN et al., 2006; SHARMA; PAUL, 2004). O alginato 

apresenta a capacidade de formação de géis em contato com cátions divalentes, como o Ba2+, 

Ca2+ e Sr2+ (LIU et al., 2008). O resultado da formação dos géis está diretamente relacionado 

com ligações cruzadas com os cátions divalentes, em que estes se encontram retidos na rede 
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polimérica, formando uma estrutura chamada modelo “caixa de ovos” (GEORGE; 

ABRAHAM, 2006). Na Figura 8 pode-se observar a formação da estrutura do modelo “caixa 

de ovos”, apresentando uma estrutura de alginato de sódio com íons cálcio no interior. As 

estruturas formadas podem apresentar variações dependendo da quantidade presente de íons 

Ca2+ no sistema, podendo ocorrer a formação de associações inter-cadeias temporárias ou 

permanentes, afetando as propriedades do gel formado. Outros fatores que afetam a estrutura 

do gel são: sua estrutura química, o tamanho da molécula de alginato, e a cinética de formação 

do gel, podendo obter géis com diferentes propriedades mecânicas que podem ser utilizados 

para diversas aplicações (GEORGE; ABRAHAM, 2006). Géis de alginato com alto conteúdo 

de ácido gulurônico, por exemplo, tendem a ser rígidos e frágeis, enquanto os géis com alta 

proporção de ácido manurônico tendem a ser mais elásticos (GOH; HENG; CHAN, 2012). 

 

Figura 8. Representação esquemática do modelo “caixa de ovos” de gelificação do alginato 

na presença de cálcio. 

 

Fonte: Adaptado de George e Abraham (2006). 

3.3 Sistemas de co-encapsulação 

Nos últimos anos, sistemas de co-encapsulação e liberação dupla, que são capazes de 

controlar o comportamento de liberação de diferentes compostos a partir de um mesmo sistema, 

têm despertado grande interesse para otimizar o efeito terapêutico de tratamentos clínicos 

mediante a combinação de diferentes fármacos (MURATA et al., 2017; NUMATA; 
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YAMAZAKI; NAGA, 2012). Sistemas para a cicatrização de feridas, por exemplo, podem ter 

um melhor desempenho se um analgésico for liberado rapidamente, promovendo um alívio 

imediato, seguido da liberação prolongada de fatores de crescimento que irão promover a 

cicatrização (DHYANI; SINGH, 2017).  

O maior desafio no desenvolvimento de sistemas de dupla liberação é controlar a 

liberação dos diferentes compostos a partir do mesmo sistema, de maneira simultânea e de 

forma independente, em diversos tempos de liberação (DHYANI; SINGH, 2017). Para isso, é 

importante avaliar as características das matrizes de liberação controlada, incluindo a estrutura 

da matriz, a cinética de liberação do composto encapsulado, o veículo de transporte do fármaco 

e as propriedades físico-químicas da matriz e do fármaco, além das possíveis interações entre 

eles (ALLEN JR; POPOVICH; ANSEL, 2013). Em especial, o perfil de liberação a partir destes 

dispositivos é extremamente importante, pois permite predizer se um sistema é adequado ou 

não para uma determinada aplicação. A Figura 9 apresenta um exemplo de sistema de co-

encapsulação, porém este tipo de sistema pode apresentar diferentes configurações. 

Alguns sistemas envolvendo hidrogéis foram estudados recentemente para a dupla 

liberação de compostos bioativos, como hidrogéis contendo nanopartículas produzidos a partir 

de polímeros sintéticos (HUANG et al., 2004), hidrogéis contendo micelas poliméricas 

(MURAKAMI et al., 2009; MURATA et al., 2017) e hidrogéis adicionados de nanopartículas 

de proteína de seda (NUMATA; YAMAZAKI; NAGA, 2012). O estudo da co-encapsulação de 

compostos bioativos vem sendo estudado em pesquisas sobre a microencapsulação de 

compostos purificados ou sintetizados em laboratório. Esses trabalhos avaliaram, dentre outros 

tópicos, o desenvolvimento e caracterização de micropartículas, eficiência de encapsulação, 

estudo da cinética de liberação e estabilidade dos compostos encapsulados.  
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Figura 9. Representação esquemática de um exemplo de sistema de co-encapsulação. 

Fonte: Adaptado de Murata et al. (2017). 

 

No caso da incorporação de partículas em hidrogéis, as propriedades das micropartículas 

e sua interação com a matriz influenciam o processo de formação dos hidrogéis e suas 

propriedades mecânicas (BRITO-OLIVEIRA et al., 2018). Além disso, Numata et al. (2012), 

que avaliaram um sistema composto por nanopartículas de fibroína seda incorporadas em 

hidrogéis de fibroína de seda, verificaram que os corantes utilizados como fármacos-modelo 

incorporados nas nanopartículas e nos hidrogéis mostraram diferentes cinéticas de liberação. 

Esses autores observaram uma rápida liberação a partir do hidrogel e uma liberação mais 

controlada do composto incorporado nas nanopartículas. Os comportamentos de liberação 

alcançados por este sistema de dupla liberação sugerem ser regulados por propriedades físicas, 

como tamanho das nanopartículas de fibroína de seda e tamanho dos poros da rede dos hidrogéis 

(NUMATA; YAMAZAKI; NAGA, 2012). 

Vários estudos relataram que, no campo farmacêutico, a co-encapsulação de dois 

fármacos pode resultar em uma ação sinérgica desejável das moléculas ativas, alcançando maior 
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atividade (MURAKAMI et al., 2009; MURATA et al., 2017). A co-encapsulação de 

medicamentos e DNA, por exemplo, foi proposta para melhorar a expressão gênica ou para 

alcançar o efeito sinérgico / combinado de terapias medicamentosas e genéticas com o uso de 

nanopartículas produzidas a partir de um copolímero anfifílico biodegradável. Os resultados 

demonstraram o efeito sinergético do sistema de co-encapsulação, com alta eficiência na 

transfecção de genes e supressão do crescimento de câncer de mama de forma mais eficiente 

do que dos compostos separadamente em modelos animais (WANG et al., 2006). Em outro 

trabalho, Wu et al. (2016) estudaram hidrogéis formados in situ com base na reação de base de 

Schiff, para a co-encapsulação de metformina (ME) e 5-fluorouracil (5FU). Os hidrogéis 

injetáveis com dupla liberação dos fármacos apresentaram atividade terapêutica superior nos 

tratamentos de câncer de cólon. No trabalho de Wu et al. (2018), sistemas produzidos por 

nanopartículas de fibroína de seda incorporadas em hidrogel de fibroína de seda foram 

utilizados para inibição de células-tronco cancerígenas e crescimento de tumores. Para isso 

foram incorporados dois fármacos (salinomicina e paclitaxel) em nanopartículas de fibroína de 

seda e estas foram incorporadas em soluções de fibroína de seda antes da gelificação. Os 

resultados mostraram que a administração sistêmica dos dois fármacos no modelo de tumor 

subcutâneo de carcinoma hepático murino reduziu significativamente as células tumorais e 

demonstrou a inibição de células-tronco cancerígenas (WU et al., 2018, 2016). 

 

3.4 Liberação Controlada 

A liberação controlada é principalmente utilizada nas áreas médica e farmacêutica, na 

administração de medicamentos, desenvolvendo tratamentos mais direcionados, através da 

diminuição das doses de um composto, possibilitando uma melhor resposta na administração 

de agentes bioativos (Figura 10). Com isso, os tratamentos podem apresentar maior eficácia 

com a diminuição dos efeitos colaterais (BIZERRA; SILVA, 2016; NUNES, 2013). Os 

principais fatores que influenciam na cinética de liberação do composto ativo estão 

principalmente relacionados com as interações entre o material de parede e o composto 

encapsulado, a proporção entre eles, a volatilidade do composto ativo e o tamanho da matriz de 

encapsulação (AZEREDO, 2005; GOUIN, 2004).  
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Figura 10. Representação gráfica da diferença da variação de concentração de um composto 

administrado em doses periódicas em função do tempo entre sistemas convencionais e de 

liberação controlada. 

 

Fonte: Adaptado de Azeredo (2005). 

De acordo com Bazzo et al. (2009), sistemas de liberação de fármacos podem apresentar 

dois mecanismos que regem a liberação do composto encapsulado de uma matriz gelificada. 

Primeiramente existe uma rápida solubilização do agente ativo livre, denominada de “efeito 

burst”, que pode ocorrer devido à presença do fármaco na superfície da matriz no meio de 

liberação. Em seguida, ocorre o intumescimento da matriz, onde se difunde o composto ativo 

mediante a formação do gel hidratado A Figura 11 apresenta uma representação da liberação 

de um fármaco encapsulado em uma matriz de encapsulação. 

 

Figura 11. Representação esquemática da liberação de substâncias ativas encapsuladas em 

uma matriz de encapsulação. 

Fonte: Adaptado de Matté; Da Rosa (2013). 
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3.4.1 Mecanismos de liberação controlada de fármacos 

O estudo do perfil de liberação do fármaco é de grande importância, pois além de 

possibilitar uma correlação com as reais condições de aplicação, permite saber se a matriz é ou 

não adequada para a funcionalidade proposta (SIEPMANN; PEPPAS, 2001). Além disso, o 

tipo de mecanismo que controla a liberação do fármaco pode ser encontrado a partir de modelos 

matemáticos aplicados aos dados cinéticos da curva de liberação, como a difusão, degradação 

(ou erosão) e intumescimento, que são os principais mecanismos de liberação do composto 

ativo a partir de uma matriz polimérica (LOPES; LOBO; COSTA, 2005; SIEPMANN; 

SIEPMANN, 2008).  

 

3.4.1.1 Difusão  

A difusão é um processo de transferência de massa no qual ocorre o movimento das 

moléculas causado por um gradiente de concentração. Com o passar do tempo, a concentração 

do soluto no sistema tende a se igualar (CREMASCO, 2002) (Figura 12a). A difusão pode ser 

matematicamente expressa pela Equação 1, onde o fluxo do material difundido é proporcional 

ao gradiente de concentração. Quando o fluxo não muda com o tempo, temos difusão em estado 

estacionário (MALAQUIAS, 2014; SIEPMANN; SIEPMANN, 2008). 

𝑑𝑄

𝑑𝑡
= −𝐷 ∙

𝑑𝐶

𝑑𝑋
                                                                                                                                      (1) 

Onde 
𝑑𝑄

𝑑𝑡
, é a velocidade de difusão, 𝑄 é a massa da substância transportada, t é o tempo, 

C é a concentração da substância que se difunde, X é a coordenada espacial normal à seção e D 

é o coeficiente de difusão. O sinal negativo se apresenta porque a difusão ocorre em direção 

contrária ao aumento de concentração (MANADAS; PINA; VEIGA, 2002). 

A maioria dos processos de difusão ocorre em estado transiente, onde o fluxo de difusão 

e o gradiente de concentração em um determinado ponto do material mudam ao longo do tempo, 

levando ao acúmulo ou exaustão do elemento difusivo (MALAQUIAS, 2014; SIEPMANN; 

SIEPMANN, 2008). 
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Figura 12. Processo de Difusão (A) e Degradação/Erosão (B).  

Fonte: Adaptado de Manadas; Pina; Veiga (2002). 

 

3.4.1.2 Degradação/Erosão 

Durante o processo de erosão, o fármaco contido na membrana ou matriz polimérica é 

liberado ao longo do tempo a partir da degradação da matriz. A liberação do fármaco envolve 

a difusão do meio para o interior da matriz, enquanto ocorre o inchaço e a erosão, até que as 

cadeias poliméricas sejam completamente degradadas (Figura 12b) (MANADAS; PINA; 

VEIGA, 2002), sendo a liberação do fármaco dependente do perfil de erosão da matriz 

(COLOMBO et al., 2000; LOPES; LOBO; COSTA, 2005). 

 

3.4.1.3 Intumescimento  

O intumescimento é caracterizado pelo aumento do volume do sistema devido ao 

contato da matriz com fluidos externos. Este processo ocorre principalmente em filmes 

poliméricos hidrofílicos, consistindo no relaxamento das interações entre as macromoléculas 

que formam o filme, causado pela compatibilidade termodinâmica durante o contato entre a 

cadeia polimérica e a solução aquosa a qual foi submetida (LOPES; LOBO; COSTA, 2005; 

SERRA; DOMÉNECH; PEPPAS, 2006). 
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3.4.1.4 Mecanismos de transferência de massa e modelagem matemática  

Inúmeros fenômenos podem estar envolvidos na liberação controlada de fármacos de 

acordo com o tipo do medicamento, a dose incorporada, o tipo de matriz, a técnica empregada 

para a preparação e as condições do processo de liberação. Diversas teorias matemáticas são 

propostas para descrever esses fenômenos, tomando como base simplificações que tornam 

possível a modelagem desses sistemas complexos (SIEPMANN; SIEPMANN, 2008). A partir 

dos dados cinéticos que são obtidos na liberação do fármaco, modelos matemáticos podem ser 

ajustados com o intuito de definir o comportamento do sistema estudado e de predizer os 

mecanismos envolvidos na liberação do medicamento.  

A relação entre o fluxo de difusão de um composto ativo e o gradiente de concentração 

do ativo em uma matriz pode ser descrita pela 1ª Lei de Difusão de Fick (Equação 1), onde se 

relaciona o processo de difusão de um composto ativo com o gradiente de concentração em 

estado estacionário. No estado transiente, em que ocorre a variação da concentração do 

composto ativo em função do tempo, podem ser utilizadas as Equações 2 e 3, considerando a 

utilização de hidrogéis e micropartículas, respectivamente (geometria cilíndrica para hidrogéis 

e geometria esférica para as micropartículas) (CRANK, 1975; SIEPMANN; SIEPMANN, 

2008). 

∂C

∂t
=

1

𝑟

∂

∂r
(𝑟𝐷

∂C

∂r
)                                                                                                                                     (2) 

∂C

∂t
= 𝐷 (

∂
2

C

∂𝑟2
+

2

𝑟

∂C

∂r
)                                                                                                                                 (3) 

Onde, 
∂C

∂t
 é a variação da concentração com o tempo, C é a concentração (mol/cm³), t é 

o tempo (s), D é o coeficiente difusivo (cm²/s),  
∂C

∂r
  é a variação de concentração em um dado 

espaço e r é a posição em função do centro do modelo de cilindro ou esfera (cm). 

Considerando um modelo de cilindros para os hidrogéis, tem-se a solução descrita pela 

Equação 4, que é a resolução da Equação 2. Já para o caso das micropartículas, considerando 

um modelo de esfera, a solução é dada pela Equação 5 que é a resolução da Equação 3 

(CRANK, 1975; RITGER; PEPPAS, 1987). 

𝑀𝑡

𝑀∞
= 1 − ∑

4

𝑎2 ∝𝑛
2

exp(−𝐷 ∝𝑛
2 𝑡)                                                                                              (4)

∞

𝑛=1
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𝑀𝑡

𝑀∞
= 1 −

6

𝜋2
∑

1

𝑛2
exp (

−𝐷𝑛2𝜋2𝑡

𝑎2
)                                                                                         (5)

∞

𝑛=1
 

Onde, 
𝑀𝑡

𝑀∞
 é a fração do composto liberado; 𝑎 é a distância entre o centro do cilindro ou 

esfera até a fronteira (cm);  ∝𝑛 são as raízes positivas da função de Bessel de primeiro tipo e 

ordem zero, t é o tempo (s) e D é o coeficiente difusivo (cm²/s). 

Para a simplificação das Equações 4 e 5, devido à sua complexidade, evitando o uso de 

séries infinitas de funções exponenciais, pode-se assumir soluções alternativas, conhecida como 

solução para tempos curtos (
𝑀𝑡

𝑀∞
 ≤ 0,6), dada pela Equação 6 (SIEPMANN; SIEPMANN, 2008). 

Assim, torna-se possível a determinação do coeficiente de difusão do ativo na matriz 

polimérica. 

𝑀𝑡

𝑀∞
=

4

𝜋
1
2

(
𝐷𝑡

𝑎2
)

1
2

−
𝐷𝑡

𝑎2
− 1

1

3𝜋
1
2

(
𝐷𝑡

𝑎2
)

3
2

+ ⋯                                                                                            (6) 

Onde, 
𝑀𝑡

𝑀∞
 é a fração do composto liberado; 𝑎 é a distância entre o centro do cilindro até 

a fronteira (cm), t é o tempo (s) e D é o coeficiente difusivo (cm²/s). 

Modelos empíricos e semi-empíricos também podem ser utilizados para determinar o 

tipo de mecanismo que predomina no processo de liberação do composto ativo, podendo-se 

destacar os modelos de Higuchi (SIEPMANN; PEPPAS, 2011), Peppas e Peppas-Sahlin 

(PEPPAS; SAHLIN, 1989). O modelo de Higuchi é descrito pela Equação 7. 

𝑀𝑡

𝑀∞
= 𝑘ℎ√2                                                                                                                                              (7) 

Onde, 
𝑀𝑡

𝑀∞
 é a fração de composto liberado, t é o tempo (s) e kh é o coeficiente difusivo 

de Higuchi (1/s1/2). 

O modelo Lei de Potência, ou também conhecido como modelo ou equação de Peppas, 

pode ser descrito pela Equação 8, a qual relaciona a fração de massa liberada com o tempo de 

liberação, que é dependente da geometria da matriz e do mecanismo de liberação (PEPPAS; 

SAHLIN, 1989; SIEPMANN; SIEPMANN, 2008). 

𝑀𝑡

𝑀∞
= 𝑘𝑡𝑛                                                                                                                                              (8) 



37 

 

Onde, 
𝑀𝑡

𝑀∞
 é a fração de composto liberado no tempo t, k é a constante associada à 

geometria e estrutura do sistema (1/sn), n é o expoente relacionado ao mecanismo de liberação 

do fármaco e t é o tempo (s).  

O expoente n apresenta diferentes valores dependendo da geometria da matriz 

empregada (SIEPMANN; SIEPMANN, 2008). A Tabela 1 apresenta os diferentes mecanismos 

de liberação associados ao expoente n e à geometria da matriz.  

 

Tabela 1. Expoente n da Equação de Peppas em função dos mecanismos de liberação a partir 

de matrizes com diferentes geometrias. 

 

Fonte: Adaptado de Siepmann; Siepmann (2008). 

 

Considerando um cilindro, por exemplo, caso n seja igual a 0,45, o mecanismo de 

liberação é controlado pela difusão Fickiana. No caso de n igual a 0,89, o mecanismo é 

controlado pelo transporte caso-II, em que ocorre intumescimento e desestruturação da matriz 

(PEPPAS; SAHLIN, 1989; SIEPMANN; SIEPMANN, 2008), já para o caso em que 0,5 < n < 

1, o transporte é considerado anômalo, em que os transportes por difusão e intumescimento se 

sobrepõem (SIEPMANN; SIEPMANN, 2008). 

O modelo de explosão (Equação 9), que é uma adaptação do modelo de Peppas, 

considera a ocorrência de uma liberação inicial elevada nos primeiros instantes do processo de 

liberação (“burst release”) (KIM; FASSIHI, 1997). 

𝑀𝑡

𝑀∞
= 𝑘𝑡𝑛 + 𝑏                                                                                                                                       (9) 
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Onde, 
𝑀𝑡

𝑀∞
 é a fração de composto liberado no tempo t, k é a constante associada à 

geometria e estrutura do sistema (1/sn), n é o expoente relacionado ao mecanismo de liberação 

do composto, t é o tempo (s) e b é uma constante associada à fração mássica liberada 

rapidamente. 

O modelo de Peppas-Sahlin, descrito pela Equação 10, relaciona o primeiro termo do 

lado direito à difusão Fickiana e o segundo termo ao transporte de Caso-II, apresentados 

anteriormente (PEPPAS; SAHLIN, 1989; SIEPMANN; SIEPMANN, 2008). Assim, o primeiro 

termo da equação representa a contribuição do efeito de difusão, enquanto que o segundo termo 

representa a contribuição do efeito de intumescimento da matriz (SERRA; DOMÉNECH; 

PEPPAS, 2006b). 

𝑀𝑡

𝑀∞
= 𝑘1𝑡𝑚 + 𝑘2𝑡2𝑚                                                                                                                            (10) 

Onde, 
𝑀𝑡

𝑀∞
 é a fração de composto liberado no tempo t, m é o expoente de difusão 

Fickiana, k1 é a constante cinética do transporte Fickiano (1/sn); k2 é a constante cinética do 

transporte não-Fickiano (1/s2n). 

Outros modelos empíricos são abordados na literatura. A escolha do modelo mais 

adequado depende da necessidade e precisão do processo estudado, para que expressem de 

forma eficaz o mecanismo de liberação do composto no meio de liberação. Alguns casos 

requerem modelos mais complexos e de informações mais precisas, enquanto outros são 

suficientemente descritos por modelos mais simples (SIEPMANN; PEPPAS, 2001). 

 

3.5 Gentamicina 

A gentamicina é um antibiótico que pertencente aos aminoglicosídeos, descoberta em 

1963 e isolada de Micromonospora purpurea. Esse fármaco apresenta alta solubilidade em água 

(Tabela 2), mas é praticamente insolúvel em solventes orgânicos. Tem um alcance terapêutico 

estreito, o que resulta em um debate entre os médicos quanto ao seu uso extensivo. As 

concentrações terapêuticas de gentamicina em seres humanos em valores de 5-10 µg/mL. 

Concentrações superiores a 10 µg/mL podem ser prejudiciais, causar efeitos nefrotóxicos 

(ARIANO; ZELENITSKY; KASSUM, 2008; ŠOLTÉS, 1999). As principais preocupações na 

administração de aminoglicosídeos em pacientes são a toxicidade e nefrotoxicidade, que têm 

sido amplamente relatadas (AL-HAMAD, 2014; ARIANO; ZELENITSKY; KASSUM, 2008; 
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YUSOF et al., 2014; ŠOLTÉS, 1999). Essa preocupação se tornou o fator determinante para 

muitos pesquisadores desenvolverem um método que possa minimizar sistemicamente a 

biodisponibilidade dos aminoglicosídeos, mas ao mesmo tempo maximizar o efeito terapêutico 

quando necessário. Esses recursos podem ser alcançados pelo uso de sistemas de liberação 

controlada (ABED; COUVREUR, 2014; BALMAYOR et al., 2012; CHUNG, 2001). A Figura 

13 apresenta a estrutura molecular da gentamicina. 

 

Figura 13. Estrutura molecular da gentamicina 

Fonte: Adaptado de Ariano; Zelenitsky; Kassum (2008). 

 

Tabela 2. Propriedades físico-químicas da gentamicina 

Propriedade Descrição 

Nome IUPAC 2-[4,6-diamino-3- [3-amino-6-(1-metilaminoetil) tetrahidropiran-2-il]                          

oxi-2-hidroxi- ciclohexoxi]-5-metil- 4-metilamino-tetrahidropiran-3,5-diol 

 

Fórmula molecular C21H43N5O7 

Massa molar 477,596 g/mol 

Aparência Pó amorfo branco 

Ponto de fusão 105 °C 

Solubilidade em água 100 mg/mL 

pH neutro pKa = 0,6 mV 

Fonte: Adaptado de Santos et al. (2008). 

 

3.6 Cloridrato de bupivacaína 

A bupivacaína (BPV), também conhecida como marcaína ou sensorcaina, é um 

anestésico local do tipo amida usado para produzir anestesia local ou regional durante pequenas 

cirurgias ou procedimentos invasivos, como biópsias, pequenas excisões ou trabalho 

file:///C:/Users/UNIFESP/Downloads/tabela%201
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
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odontológico. Outros anestésicos desse tipo comumente usados para controle da dor são a 

lidocaína, bupivacaína e ropivacaína. A bupivacaína é um composto potencialmente tóxico 

(CEREDA et al., 2018; SANTOS et al., 2008). Esses anestésicos locais não foram associados 

a elevações das enzimas séricas, mas, quando administrados em infusões constantes ou injeções 

repetidas, foram ocasionalmente mencionados como possíveis causas de lesão hepática 

clinicamente aparente (SANTOS et al., 2008). A Tabela 3 apresenta as propriedades físico-

químicas da bupivacaína e a Figura 14 apresenta a sua estrutura molecular. A bupivacaína existe 

na forma sólida e é considerada praticamente insolúvel (em água) e relativamente neutra 

(Tabela 3). 

 

Figura 14. Estrutura molecular do cloridrato de bupivacaína. 

Fonte: Adaptado de Santos et al. (2008). 

 

Tabela 3. Propriedades físico-químicas do cloridrato de bupivacaína. 

 

 

 

 

                   

Fonte: Adaptado de Santos et al. (2008). 

 

Propriedade Descrição 

Nome IUPAC 1butylN(2,6dimethylphenyl)piperidine2carboxamide;hydrochloride  

Fórmula molecular C18H29ClN2O 

Massa molar 324,9 g/mol 

Aparência Pó amorfo branco 

Ponto de fusão 107-108 °C 

Solubilidade  em água 2400 mg/L (a 25 °C) 

pH neutro  em água pKa = 8,09 

https://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
https://es.wikipedia.org/wiki/Nitr%C3%B3geno
https://es.wikipedia.org/wiki/Ox%C3%ADgeno
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Material  

Os materiais utilizados para o preparo dos sistemas foram alginato de sódio (Danisco, 

Dinamarca), goma gelana altamente acilada (CPKelco, EUA), colágeno (NovaProm, Brasil) e 

cloreto de cálcio (Synth, Brasil). Para a avaliação do potencial de aplicação dos sistemas de co-

encapsulação foram utilizados os reagentes ninidrina (Sigma-Aldrich, EUA), solução tampão 

de fosfato salino pH 7,4 (Sigma-Aldrich, EUA), e os fármacos cloridrato de bupivacaína e 

gentamicina (Sigma-Aldrich, EUA). Os demais reagentes foram de grau analítico. 

 

4.2 Preparo das micropartículas de alginato a partir da técnica de extrusão 

A solução de alginato de sódio (3% m/v) foi preparada pela adição gradual de pó de 

alginato em água deionizada sob agitação magnética em temperatura ambiente até a dissolução 

completa. Para a preparação das micropartículas, a solução de alginato foi atomizada em 

solução de cloreto de cálcio (1% m/v) sob agitação magnética. Para isso, foi utilizado um 

sistema de atomização composto por um bico atomizador com 0,5 mm de diâmetro (Labmaq, 

Brasil), uma bomba peristáltica TE-BP-01 Mini (Tecnal, Brasil) e um compressor modelo 

OP8.1 / 30II (Pressão, Brasil). A Figura 15A mostra a representação esquemática do processo 

para produzir as micropartículas de alginato. Os parâmetros de processo empregados foram: 

altura entre o bico atomizador e solução de cloreto de cálcio de 10 cm, pressão de ar comprimido 

de 0,8 bar e vazão em torno de 0,045 L/h. As partículas gelificadas foram mantidas na solução 

salina por 30 minutos, filtradas e armazenadas a 4 ºC. A condições otimizadas para a preparação 

das micropartículas, foram definidas em projetos anteriores do grupo de pesquisa. 
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Figura 15. Representação esquemática da metodologia de preparo dos sistemas de co-

encapsulação. (A) Preparação de micropartículas de alginato carregadas com gentamicina, (B) 

preparação dos hidrogéis de goma gelana/colágeno carregados com bupivacaína e (C) 

preparação dos sistemas de co-encapsulação. 

  

Fonte: Própria. 

 

4.3 Incorporação de gentamicina nas micropartículas 

Foi estudado o método de incorporação de gentamicina nas micropartículas de duas 

maneiras: 1) por meio da adição do fármaco modelo (gentamicina) antes do preparo das 

micropartículas e 2) por meio de adsorção de gentamicina nas micropartículas. 

O método 1 foi realizado adicionando a gentamicina (3% m/v) na solução de alginato 

de sódio antes do preparo das micropartículas, proporção de 1:1 solução de fármaco:solução de 

alginato. 
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Para o método 2 foi primeiramente avaliada a capacidade de adsorção das 

micropartículas pelo método descrito por Pássaro et al. (2019). Para a adsorção, 1 mL de 

solução de gentamicina (0,35% m/v) foi adicionado a 0,1 g de micropartículas (massa úmida), 

agitadas a 30 rpm em um agitador de tubos rotativo (Thermo Scientific, EUA) em temperatura 

ambiente (25ºC) em diversos intervalos de tempo (1, 3, 5, 10, 15, 30, 60, 180, 240, 270, 300, 

330, 360, 390 e 420 min) em temperatura ambiente. As fases foram separadas por centrifugação 

a 4000 rpm (Centrifuge 5702, Eppendorf, Brasil) e a concentração de gentamicina na solução 

foi quantificada em espectrofotômetro UV-VIS Genesys 10S (Thermo Scientific, EUA) com 

comprimento de onda de 401 nm após reação com ninidrina. A capacidade de adsorção foi 

determinada pela Equação 11. 

    𝑞∗ =
𝑉𝑠𝑜𝑙 ∙ (𝐶0 − 𝐶∗)

𝑚𝑎𝑑𝑠
                                                                                                                      (11) 

Onde q* é a capacidade de adsorção (mg de fármaco adsorvido/ g adsorvente), Vsol é o 

volume da solução contendo o fármaco a ser adsorvido (1 mL), C0 e C* são as concentrações 

inicial e de equilíbrio de gentamicina, respectivamente, e mads é a massa do adsorvente (g). 

Após a determinação da capacidade de adsorção, a incorporação da gentamicina nas 

micropartículas para a continuação dos experimentos foi realizada por adsorção em batelada 

por imersão de 0,1 g de micropartículas (massa úmida) em 1 mL de solução de gentamicina 

(0,35% m/v) por 5 min (Figura 15A). 

 

4.4 Preparo dos hidrogéis 

Hidrogéis contendo gelana e colágeno foram preparados pela mistura de gelana alto acil 

(HA) e colágeno, na proporção mássica de gelana: colágeno 95%:5%, em água deionizada para 

formar soluções com concentração de 1% (m/v) de biopolímeros. As misturas foram aquecidas 

a 80ºC por 30 minutos e, em seguida, o pH foi ajustado para 7,0. A escolha desses biopolímeros 

e as condições para o preparo dos hidrogéis foram definidas em projetos anteriores do grupo de 

pesquisa.   

Nesta etapa, os fármacos não foram incorporados aos sistemas. As misturas foram 

colocadas em moldes cilíndricos (diâmetro e altura de 17 mm), resfriados rapidamente a 4ºC e 

mantidos nesta temperatura por 5 dias até a análise (Figura 15B). 
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4.5   Preparo dos sistemas de co-encapsulação 

Os sistemas de co-encapsulação foram preparados pela incorporação de micropartículas 

contendo gentamicina em 4 mL de solução de goma gelana/colágeno após tratamento térmico 

a 80ºC por 30 minutos, juntamente com 0,01 g de bupivacaína para incorporação no hidrogel. 

As misturas foram colocadas em moldes cilíndricos, rapidamente resfriados a 4ºC e mantidos 

nesta temperatura para análises posteriores. Sistemas contendo 0, 0,02, 0,1, 0,2, 1 e 2 g de 

micropartículas em 4 mL de hidrogel foram avaliados, o que representam concentrações entre 

0 e 50% (m/v), como pode ser visto na Figura 15C. 

 

4.6    Análises 

4.6.1 Quantificação da gentamicina 

Inicialmente, o reagente colorimétrico ninidrina foi preparado pela dissolução de 50 mg 

de ninidrina em 10 mL de solução salina tamponada com fosfato (PBS) (pH 7,4) para se obter 

uma solução estoque com concentração de 5 mg/mL. A solução estoque foi mantida a 4ºC e 

protegida de qualquer fonte de luz. 

Em seguida, uma solução estoque de gentamicina foi preparada pela mistura de 1 g de 

gentamicina com 10 mL de solução de PBS (pH 7,4) e armazenada a 4ºC. Esta solução estoque 

com uma concentração final de 100 mg/mL (10% m/v) foi diluída de 50 a 500 µg/mL para 

preparar a curva padrão. Para a quantificação da gentamicina, um complexo de gentamicina-

ninidrina em PBS deve ser formado, com o desenvolvimento de uma cor roxa com uma solução 

límpida. Uma varredura de comprimento de onda foi realizada para selecionar o melhor 

comprimento de onda para a quantificação do complexo gentamicina-ninidrina sem qualquer 

interferência de outros componentes possíveis. O comprimento de onda de 401 nm (DORATI 

et al., 2018), foi empregado para quantificar a gentamicina e a solução de PBS foi usada como 

branco. 

 

4.6.2 Quantificação de cloridrato de bupivacaína 

Uma solução estoque com concentração de 500 µg/mL foi preparada pela mistura de 5 

mg de cloridrato de bupivacaína em 10 mL de solução salina tamponada com fosfato (PBS) 

(pH 7,4). A solução foi misturada sob agitação magnética e colocada em um banho de ultrassom 
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por 5 min. Em seguida, a solução foi diluída de 10 a 250 µg/mL para preparar a curva padrão. 

O fármaco foi quantificado em espectrofotômetro UV-VIS com comprimento de onda de 263 

nm (PARK et al., 2020). A solução PBS foi usada como um branco. 

 

4.6.3  Tamanho e formato das micropartículas 

O formato e tamanho das micropartículas foram avaliados por microscopia óptica 

utilizando um microscópio óptico Primo Star (Carl Zeiss, Alemanha) com o uso de objetivas 

de 10x e 40x. Para isso, as amostras das micropartículas foram colocadas em lâminas, 

cuidadosamente cobertas por lamínulas e observadas no microscópio.  

A distribuição de tamanho, diâmetro médio das partículas e o formato das partículas 

foram determinados por análise de imagens com o uso do software livre Image J 

(https://imagej.nih.gov/ij/). O tamanho das partículas foi determinado como diâmetro médio de 

Sauter (Equação 12). 

𝒅𝟑𝟐 =
∑ 𝒏𝒊𝒅𝒊 

𝟑

∑ 𝒏𝒊𝒅𝒊
𝟐                                                                                                                                  (12)                                                                                                                

onde ni é o número de partículas com diâmetro di.  

Foram medidas cerca de 400 partículas para cada amostra. Para o formato das partículas 

foram realizadas medidas dos diâmetros máximo (Fmax) e mínimo (Fmin) de Feret e a razão de 

aspecto (AR) foi determinada pela razão entre os diâmetros de acordo com a Equação 13.  

𝐴𝑅 =  
𝐹𝑚𝑎𝑥

 𝐹𝑚𝑖𝑛
                                                                                                                                   (13)                                                                                                                

As medidas foram realizadas em triplicada em temperatura ambiente. 

 

4.6.4 Eficiência de encapsulação de gentamicina nas micropartículas 

A eficiência de encapsulação foi determinada pela relação entre a quantidade de fármaco 

incorporada nas micropartículas e a quantidade de fármaco adicionada inicialmente, de acordo 

com a Equação 14 (PERRECHIL et al., 2012). Essas medidas foram feitas nos intervalos de 

tempo até 360 min de adsorção dos fármacos nas micropartículas. A quantidade de fármaco 

https://imagej/
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incorporada foi obtida por balanço de massa a partir da quantidade de fármaco quantificada no 

sobrenadante em cada tempo do processo de adsorção. 

𝐸𝑓𝑖𝑐𝑖𝑒𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑐𝑎𝑝𝑠𝑢𝑙𝑎çã𝑜(%)  =  
𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑜 𝑓á𝑟𝑚𝑎𝑐𝑜 𝑖𝑛𝑐𝑜𝑟𝑝𝑜𝑟𝑎𝑑𝑜

𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎 𝑑𝑜 𝑓á𝑟𝑚𝑎𝑐𝑜 𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑚𝑒𝑛𝑡𝑒 𝑎𝑑𝑖𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑑𝑎
∙  100%                     (14) 

A quantificação da gentamicina foi realizada por meio do espectrofotômero UV-VIS 

Genesys 10S (Thermo Scientific, EUA) no comprimento de onda de 401 nm, conforme descrito 

na seção 4.6.1. A quantificação de cada formulação foi realizada em triplicata e os valores 

médios utilizados para os cálculos. 

 

4.6.5 Estabilidade das micropartículas em meio aquoso 

O teste de estabilidade em meio aquoso foi realizado com 0,1 g de micropartículas que 

foram suspensas em 10 mL de solução (água e solução salina tamponada com fosfato) com pH 

7,4 a 37 ° C por 7 dias. Após 7 dias, as amostras foram centrifugadas (4000 rpm, 5 min) e a 

massa das micropartículas foi determinada. 

 

4.6.6 Propriedades mecânicas  

As propriedades mecânicas dos hidrogéis e dos sistemas de co-encapsulação foram 

avaliadas por compressão uniaxial pela utilização de um texturômetro CT3 Texture Analyzer 

(Brookfield Engineering, EUA) com uma geometria cilíndrica de diâmetro 40 mm. As 

propriedades mecânicas de ruptura foram determinadas a partir da compressão dos géis a 90% 

da sua altura inicial, usando uma velocidade de 1 mm/s. Tensão de Hencky (𝜎𝐻) e deformação 

de Hecky (𝜀𝐻) foram calculados por meio dos dados de força-altura conforme as Equações 15 

e 16, respectivamente. 

𝜎𝐻  =  𝐹(𝑡) 
𝐻(𝑡) 

𝐻0 ∙ 𝐴0   
                                                                                                                        (15)  

𝜀𝐻  =  𝑙𝑛 (
 𝐻(𝑡) 

𝐻0
 )                                                                                                                              (16)  

onde F(t) é a força no tempo t, A0 é a área inicial, H0 é a altura inicial e H(t) é a altura no tempo 

t. 
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4.6.7 Capacidade de retenção de água 

Com o intuito de analisar a capacidade de retenção de água, amostras de cada hidrogel 

foram pesadas (cerca de 0,8 g), colocadas em um disco de papel de filtro Whatman #1 

(Whatman, UK) e posicionados em tubos de centrífuga. Após centrifugação em 180 g por 10 

minutos, o papel de filtro com a água absorvida foi pesado. A capacidade de retenção de água 

(CRA) foi expressa como a porcentagem de água remanescente no gel após a centrifugação 

(Equação 17). 

 𝐶𝑅𝐴(%) = 100 [1 − (
 á𝑔𝑢𝑎𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎 (𝑔)  

 á𝑔𝑢𝑎𝑔𝑒𝑙        (𝑔) 
)]                                                                         (17) 

onde á𝑔𝑢𝑎𝑝𝑒𝑟𝑑𝑎 é a quantidade de água liberada após a centrifugação e á𝑔𝑢𝑎𝑔𝑒𝑙 é a quantidade 

inicial de água. As medidas foram realizadas a 25ºC em triplicata. 

 

4.6.8 Reologia oscilatória 

O processo de gelificação e as propriedades reológicas dos hidrogéis e sistemas de co-

encapsulação foram avaliados por ensaios oscilatórios em um reômetro rotacional MCR92 

(Anton Paar, Áustria) equipado com geometria placa plana de 50 mm de diâmetro com gap de 

1 mm. As soluções de gelana e colágeno, com ou sem adição das micropartículas, foram 

transferidas para a placa do reômetro (pré-aquecida) imediatamente após o tratamento térmico, 

utilizando uma unidade Peltier. As amostras foram então homogeneizadas por um pré-

cisalhamento a 100 s-1 por 2 minutos e mantidas em repouso por 5 minutos antes das medidas. 

Foram realizadas três rampas de temperatura (resfriamento – aquecimento – resfriamento) entre 

20°C e 80°C, com taxa de 1°C/min, a 0,1 Hz e 1% de deformação (dentro do intervalo de 

viscoelasticidade linear). As temperaturas de transições reológicas foram determinadas pelo 

máximo (absoluto) na inclinação de log (η*). O ponto de gel foi determinado utilizando o 

critério de cruzamento entre G’ e G” (PICONE; CUNHA, 2010). 
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4.6.9 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

A morfologia das micropartículas e dos hidrogéis (amostras de aproximadamente 5 mm 

x 5 mm x 3 mm) foi analisada em microscópio eletrônico de varredura (MEV). As amostras 

foram congeladas em nitrogênio líquido e liofilizadas por 24 horas para manter sua estrutura 

original. Em seguida, as amostras foram fraturadas e recobertas com ouro no Sputter Coater 

EMITECH, Modelo K450 (Kent, Reino Unido), com espessura de camada de Au estimada em 

200 Å. Em seguida, as amostras foram observadas em Microscópio Eletrônico de Varredura 

modelo Leo 440i (Microscopia Eletrônica LEO, Inglaterra) com tensão de aceleração de 10 kV 

e corrente de 50 mA. 

 

4.6.10  Caracterização térmica  

A caracterização térmica das micropartículas e hidrogéis foi realizada por calorimetria 

diferencial de varredura (DSC) usando o equipamento DSC-1 da Mettler Toledo (Suíça). As 

amostras foram aquecidas de 25ºC a 160ºC com taxa de aquecimento de 10ºC/min em atmosfera 

inerte (TIMILSENA et al., 2016). 

Análises termogravimétricas (TGA) também foram realizadas para determinar a 

estabilidade das micropartículas e hidrogéis. Foi utilizado um equipamento TGA/DSC1D 

(Mettler Toledo, Suíça). As amostras foram aquecidas entre 25 e 600ºC a uma taxa de 

aquecimento de 10ºC/min (LAMMEL et al., 2010). 

 

4.6.11 Espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR)  

Os grupos funcionais e as possíveis interações entre os biopolímeros nos sistemas de 

co-encapsulação foram avaliados por espectroscopia de infravermelho por transformada de 

Fourier (FTIR) em um equipamento modelo Agilent Cary 630 FTIR® (Califórnia, EUA) no 

modo ATR. Os espectros foram obtidos pela média de 16 varreduras entre 400-4000 cm-1 com 

uma resolução de 2 cm-1 (LAMMEL et al., 2010; TIMILSENA et al., 2016). 
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4.6.12  Cinética de liberação dos fármacos 

Para o estudo de liberação, micropartículas, hidrogéis e sistemas de co-encapsulação 

foram imersos em 50 mL de solução tampão fosfato-salino (PBS) com pH 7,4 a 37ºC sob 

agitação constante em banho termostático Dubnoff (Ethiktechnology, Brasil). Esse meio de 

liberação foi escolhido para simular as condições de liberação na pele, avaliando uma possível 

aplicação como curativo. As condições sink foram respeitadas para liberação da gentamicina e 

da bupivacaína. A Tabela 4 apresenta a nomenclatura dos sistemas e a quantidade de cada 

amostra avaliada pela cinética de liberação. Alíquotas de 1 mL com renovação parcial do meio 

foram coletadas em intervalos de tempo pré-determinados. Para a quantificação dos fármacos, 

foi utilizado espectrofotômetro, nos comprimentos de onda de 401 nm e 263 nm, 

respectivamente, conforme descrito nos itens 4.6.1 e 4.6.2. 

 

Tabela 4. Nomenclatura dos sistemas que foram avaliados pela cinética de liberação. 

Sistemas Descrição 

MP-2.5 0,1 g de micropartículas de alginato contendo gentamicina 

H-BPV 4 mL de hidrogel de gelana/colágeno contendo bupivacaína 

S-2.5(GEN) 

Sistema de co-encapsulação de 4 mL de hidrogel de 

gelana/colágeno contendo bupivacaína + 0,1 g de 

micropartículas de alginato contendo gentamicina - 

Análise da liberação de gentamicina 

S-2.5(BPV) 

Sistema de co-encapsulação de 4 mL de hidrogel de 

gelana/colágeno contendo bupivacaína + 0,1 g de 

micropartículas de alginato contendo gentamicina - Análise 

da liberação da bupivacaína 

Fonte: Própria. 

 

A partir dos dados cinéticos dos testes de liberação, foram ajustados modelos 

matemáticos teóricos e empíricos, descritos nas Equações 7, 8, 9 e 10 a fim de compreender o 

comportamento dos sistemas estudados e prever os mecanismos envolvidos na liberação dos 

fármacos. Os dados coletados foram avaliados nos softwares Microsoft Excel® e Origin® 8.5. 

As análises estatísticas foram realizadas no software Minitab. Análise de variância (ANOVA) 

foi realizada para testar as diferenças estatísticas ao nível de significância de 95% (p < 0,05). 



50 

 

5 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

5.1  Micropartículas de alginato contendo gentamicina 

As imagens de microscopia óptica e microscopia eletrônica de varredura das 

micropartículas de alginato de cálcio estão apresentadas na Figura 16, indicando que as 

micropartículas apresentavam formato irregular e estavam dispersas individualmente, 

apresentando diâmetro médio de 34,97 ± 15,04 μm e razão de aspecto de 1,45 ± 0,28. A 

dispersão de micropartículas é essencial para permitir a incorporação nos hidrogéis e é ideal 

para aplicações de liberação controlada. 

 

Figura 16. (A) Microscopia óptica e (B) microscopia eletrônica de varredura das 

micropartículas de alginato. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria. 

 

O tamanho das micropartículas depende da metodologia e das condições de processo 

utilizadas para o seu preparo. No método de extrusão, a solução de alginato é bombeada e 

atomizada, sendo o tamanho das micropartículas controlado pelo diâmetro do bico atomizador, 

vazão do fluido e vazão do ar comprimido (PERRECHIL et al., 2012). As micropartículas 

foram semelhantes às apresentadas por Rodríguez-Llimós e Chiappetta (2003), que obtiveram 

micropartículas de alginato contendo paracetamol com formato irregular e diâmetro entre 30 

µm e 350 µm. Oliva-Rodríguez et al. (2011) apresentaram micropartículas de alginato com 

diâmetro entre 120 μm e 220 μm e estrutura irregular, sendo o maior tamanho explicado devido 

à formação de partículas por gotejamento, sem a aplicação de ar comprimido. As imagens de 

microscopia eletrônica de varredura (Figura 16B) mostraram que as micropartículas tinham 

3 µm 

B A 

50 µm 
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uma superfície rugosa, semelhante às micropartículas de alginato feitas pelas técnicas de 

gelificação / extrusão apresentadas por Tsirigotis-Maniecka; Gancarz e Wilk (2017). 

Para a incorporação da gentamicina nas micropartículas foi testada inicialmente a 

incorporação da gentamicina na solução de alginato de sódio antes do preparo das 

micropartículas. No entanto, esta metodologia apresentou valores extremamente baixos de 

eficiência de encapsulação, provavelmente pela migração da gentamicina para a solução salina 

antes do processo de gelificação do alginato. Desta maneira, deu-se prosseguimento ao projeto 

com a metodologia de incorporação da gentamicina por adsorção. 

A Tabela 5 mostra os resultados da concentração de gentamicina nas micropartículas 

nos diferentes intervalos de tempo de adsorção e a eficiência de encapsulação em cada tempo 

do processo de adsorção. Esses resultados demonstraram a alta eficiência de encapsulação da 

gentamicina em micropartículas de alginato em todos os tempos avaliados (> 86%). Ismail et 

al. (2016) estudaram micropartículas de PLGA carregadas com gentamicina e observaram 

eficiências de encapsulação entre 11,64% e 42,98% para micropartículas na faixa entre 1,6 e 

5,1 µm. Já Dorati et al. (2018), apresentaram eficiências de encapsulação entre 43 e 64% para 

nanopartículas de PEG-PLGA carregadas com gentamicina com diâmetro entre 140 e 919 nm. 

 

Tabela 5. Eficiência de encapsulação da gentamicina em micropartículas de alginato. 

Tempo 

(min) 

Concentração de 

gentamicina (µg/mL) 

Eficiência de 

encapsulação (%) 

1 3300,78 94,3 ± 5,7 

3 3291,76 94,1 ± 6,0 

5 3325,69 95,0 ± 4,8 

10 3310,98 94,6 ± 0,9 

15 3288,82 94,0 ± 1,0 

30 3253,92 93,0 ± 1,9 

60 3174,90 90,7 ± 2,7 

180 3011,57 86,0 ± 5,3 

240 3008,43 86,0 ± 1,9 

360 3032,55 86,6 ± 4,3 

Fonte: Própria. 

 

A maior eficiência de encapsulação (95%) ocorreu entre 5 e 10 minutos, seguida de 

diminuição da eficiência com o aumento do tempo de teste (Tabela 5). A rápida adsorção do 
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fármaco provavelmente ocorreu devido às interações eletrostáticas entre a gentamicina e as 

micropartículas de alginato. Essas interações atrativas ocorrem porque o potencial zeta das 

partículas de alginato em pH 7,0 gira em torno de -18 mV (ZEEB et al., 2015), enquanto a 

gentamicina é carregada positivamente em pH 7,0, com potencial zeta em torno de + 0,6 mV 

(HAN et al., 2017). Além disso, a elevada área superficial das micropartículas pode favorecer 

o processo de adsorção. 

A redução da eficiência de encapsulação nos maiores tempos (Tabela 5) pode estar 

diretamente relacionada à perda de massa das micropartículas durante o processo de adsorção. 

A estabilidade das micropartículas foi avaliada em meio aquoso durante 7 dias e verificou-se 

uma perda gradual de massa, com 86,1% de perda de massa em solução de PBS e 26,3% em 

água. Essas diferenças de estabilidade em diferentes meios podem ser atribuídas à presença do 

íon fosfato no tampão PBS, que atua como sequestrante de cálcio, favorecendo a 

desestabilização das partículas (ØSTBERG; LUND; GRAFFNER, 1994). Uma diminuição 

significativa da massa após algumas horas em meio aquoso neutro também foi verificada por 

Tsirigotis-Maniecka; Gancarz e Wilk (2017) para partículas de alginato, o que foi atribuído à 

degradação e/ou dissolução da matriz de alginato. 

A capacidade de adsorção (q*) das micropartículas de alginato foi estimada em 32,8 

mg/g. Este valor é superior à capacidade de adsorção de outros carreadores de gentamicina 

semelhantes encontrados na literatura. Chen et al. (2018), por exemplo, encontraram uma 

capacidade máxima de adsorção de 20,9 mg/g para celulose bacteriana funcionalizada com 

polietilenimina, enquanto Alvarez et al. (2014) encontraram uma capacidade de adsorção 

inferior a 0,6 mg/g para hidrogéis compostos por nanopartículas de sílica e colágeno. Esses 

resultados demonstraram a boa capacidade das micropartículas de alginato em adsorver a 

gentamicina. 

Como a eficiência máxima de encapsulação da gentamicina nas micropartículas foi 

atingida aos 5 min, este tempo foi escolhido para realizar o processo de encapsulação da 

gentamicina na produção dos sistemas de co-encapsulação. 

 

5.2 Incorporação de micropartículas nos hidrogéis 

Os hidrogéis preparados a partir de goma gelana e colágeno (95:5 goma gelana: 

colágeno), com ou sem adição de 0, 0,5, 2,5, 5, 25 e 50% (m/v) de micropartículas de alginato, 
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apresentaram características semelhantes em relação à aparência, além da firmeza e elasticidade 

aparentes. No entanto, a adição de 25% e 50% (m/v) de micropartículas gerou hidrogéis com 

aspecto mais heterogêneo, com micropartículas na superfície do hidrogel, conforme ilustrado 

na Figura 17. 

 

Figura 17. Fotografias dos hidrogéis de goma de gelana/colágeno com e sem adição de 

diferentes concentrações de micropartículas (MP). 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Própria 

 

5.3 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

A microscopia eletrônica de varredura dos hidrogéis de gelana/colágeno com e sem 

adição de 0,5, 2,5, 5, 25 e 50% (m/v) de micropartículas mostraram a presença de uma estrutura 

porosa interligada formando a matriz do hidrogel (Figura 18). Microestruturas semelhantes 

foram observadas por Yamamoto e Cunha (2007) para géis de gelana, confirmando que a rede 

de hidrogel foi estruturada principalmente por este polissacarídeo. As micropartículas puderam 

ser observadas na rede do hidrogel nas imagens de microscopia, especialmente nas amostras 

contendo 25% e 50% micropartículas (Figura 18). Esses resultados confirmaram que as 

micropartículas ficaram intactas após o preparo dos hidrogéis e estavam homogeneamente 

distribuídas na estrutura. 

H- Sem MP  H-MP 0,5% H-MP 2,5% 

H-MP 5% H-MP 25% H-MP 50% 
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Os hidrogéis sem micropartículas e com menor concentração de micropartículas (0,5%, 

2,5% e 5% m/v) apresentaram estruturas muito semelhantes. Porém, a adição de uma 

concentração maior de micropartículas (25% e 50% m/v) levou à formação de hidrogéis com 

estrutura heterogênea, com regiões mais compacta, conforme apresentado na Figura 18. Esses 

resultados indicam que a adição de micropartículas afetou a microestrutura do hidrogel, o que 

pode influenciar suas propriedades. 

 

Figura 18. Micrografias dos hidrogéis com e sem adição de diferentes concentrações de 

micropartículas (MP). 

 

Fonte: Própria 

 

5.4 Propriedades mecânicas e capacidade de retenção de água (CRA) 

A Tabela 6 apresenta os resultados das propriedades mecânicas dos hidrogéis com ou 

sem adição de micropartículas. A adição de menor quantidade de micropartículas (0,5% e 2,5% 

m/v) levou a uma redução da tensão na ruptura e um aumento na deformação na ruptura dos 

sistemas de co-encapsulação, quando comparados aos hidrogéis sem micropartículas. Além 

disso, o módulo de Young diminuiu com a adição de 2,5% (m/v) de micropartículas. No 

entanto, a adição de maiores quantidades de micropartículas (50% m/v) levou a maiores valores 

de tensão na ruptura e módulo de Young. 

O teste de Tukey indicou que não houve diferença estatisticamente significativa entre 

os valores médios de tensão na ruptura dos hidrogéis. Para a deformação na ruptura houve 
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diferença principalmente para o hidrogel com maiores quantidades de micropartículas, 

enquanto para o módulo de Young, as amostras com quantidade intermediária de 

micropartículas (2,5-25% m/v) foram diferentes em relação aos demais hidrogéis. Além disso, 

a incorporação da maior quantidade de micropartículas nos hidrogéis (50%) teve um efeito 

significativo nas propriedades mecânicas dos hidrogéis de gelana/colágeno. 

 

Tabela 6. Propriedades mecânicas e capacidade de retenção de água (CRA) dos hidrogéis de 

gelana/colágeno com e sem a adição de diferentes quantidades de micropartículas de alginato. 

Amostras 
Tensão na 

Ruptura (kPa) 

Deformação na 

Ruptura (-) 

Módulo de 

Young (kPa) 
CRA (%) 

H-Sem MP 11,26± 1,55ª 0,373± 0,032ab 14,464± 1,49ab 39,35± 0,02a 

H-MP 0,5% 8,82± 2,64ª 0,394± 0,071ab 16,788± 3,93a 29,50± 0,03b 

H-MP 2,5% 8,87± 1,24ª 0,431± 0,102b 9,176± 1,07c 40,31± 0,05a 

H-MP 5% 12,06± 1,32ª 0,428± 0,118b 12,711± 3,18ac 41,06± 0,06a 

H-MP 25% 8,50± 4,36ª 0,406± 0,073b 9,596± 2,28bc 42,61± 0,07a 

H-MP 50% 13,32± 4,28ª 0,263± 0,048a 16,031± 3,77a 45,26± 0,05a 

a-g Letras iguais na mesma coluna indicam que os dados não são diferentes estatisticamente (p <0,1). 

 

Através da avaliação da tensão na ruptura, deformação na ruptura e módulo de Young 

(Tabela 6), é possível entender o efeito da adição de micropartículas nas propriedades 

mecânicas dos hidrogéis e correlacionar com as mudanças em sua estrutura. A tensão na ruptura 

pode ser usada como um indicativo da dureza do gel, a deformação na ruptura está relacionada 

com a elasticidade e o módulo de Young com a firmeza dos géis (YAMAMOTO; CUNHA, 

2007).  

A adição de menor quantidade de micropartículas levou à formação de géis com menor 

dureza e maior deformabilidade. Nesse caso, a presença de micropartículas provavelmente 

afetou a interação entre a gelana e as cadeias de colágeno, levando a um menor número de 

ligações intermoleculares. A adição da maior concentração de micropartículas (50% m/v) teve 

um efeito significativo na gelificação, resultando em géis mais duros, firmes e menos 

deformáveis. Nessa condição, a formação de uma rede secundária de micropartículas 

provavelmente reforçou a rede biopolimérica (HUANG et al., 2004). Este comportamento 
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também pode ser correlacionado à estrutura mais compacta em maior concentração de 

partículas observada nas imagens de MEV (Figura 18). 

Os resultados da capacidade de retenção de água (Tabela 6) mostraram valores 

relativamente baixos (entre ~ 29 e 45%) com tendência de aumento para hidrogéis com maior 

quantidade de micropartículas indicando que a presença das micropartículas influencia na CRA 

dos hidrogéis. Picone e Cunha (2010) obtiveram valores de capacidade de retenção de água 

acima de 60% para géis de gelana. No entanto, Lee et al. (2003), estudando géis mistos de 

gelana e gelatina, verificaram que a adição de alta concentração de gelatina (baixa razão gelana: 

gelatina) levou a uma diminuição da CRA até cerca de 40%. Os maiores valores de CRA foram 

obtidos para hidrogéis com maior quantidade de micropartículas adicionadas (Tabela 6), o que 

também pode estar relacionado aos menores tamanhos de poros da rede de hidrogel (Figura 18). 

 

5.5  Análises de reologia oscilatória 

A Figura 19 apresenta os resultados de viscosidade complexa (ƞ*) para os sistemas 

produzidos pela mistura de gelana/colágeno, com e sem adição de micropartículas. A partir 

desses resultados pode-se observar que os géis apresentaram valores semelhantes no ciclo de 

resfriamento/aquecimento para os sistemas sem adição de micropartículas e com adição de 

0,5% e 5% (m/v) de micropartículas. Também pode-se observar que a viscosidade complexa ƞ* 

desses sistemas diminuiu com o aumento da temperatura. Além disso, esses hidrogéis 

apresentaram propriedades reversíveis, pois a viscosidade complexa diminuiu quando o sistema 

foi aquecido novamente (Figura 19B). 

Os hidrogéis com adição de 2,5%, 25% e 50% de micropartículas apresentaram maiores 

valores de viscosidade complexa, especialmente em temperaturas mais elevadas, evidenciando 

o efeito significativo da adição das micropartículas nas propriedades dos hidrogéis. Além disso, 

o valor de ƞ* tornou-se maior em temperaturas acima de 50°C após aquecimento (Figura 19B), 

o que pode estar associado à formação de géis irreversíveis e/ou à evaporação da água em 

temperaturas mais elevadas. 
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Figura 19. Viscosidade complexa | ƞ*| dos hidrogéis com e sem adição das micropartículas de 

alginato de sódio. a) ciclo de resfriamento, b) ciclo de aquecimento.  

  

Fonte: Própria 

 

A Figura 20 apresenta o comportamento do módulo elástico (G') e do módulo viscoso 

(G”) em função da temperatura para hidrogéis com e sem adição de micropartículas. A partir 

desses resultados, pode-se observar que G” foi maior que G´ em altas temperaturas, indicando 

comportamento predominantemente viscoso. Os conjuntos de dados mostraram uma forte 

dependência da temperatura, com G' aumentando progressivamente com a diminuição da 

temperatura, atingindo valores mais elevados em temperaturas mais baixas devido ao processo 

de gelificação. 
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Figura 20. Módulo elástico (G') e viscoso (G”) e o ponto de cruzamento G’-G”dos hidrogéis 

com e sem micropartículas de alginato em função da temperatura. A) Hidrogel sem 

micropartícula, B) 0,5%, C) 2,5%, D) 5%, E) 25% e F) 50% m/v de micropartículas adicionadas 

ao hidrogel. Os símbolos fechados representam G' e os símbolos abertos representam G”. 

 

Fonte: Própria. 

 

A temperatura do cruzamento G' e G”, que representa o ponto de gel (PICONE; 

CUNHA, 2010), variou entre 50 e 70ºC. Para o hidrogel sem adição de micropartículas, foi 

observado uma temperatura de gelificação de 66,4ºC, e essa temperatura tendeu a aumentar 

com a adição de maior concentração de micropartículas, evidenciando que a presença das 

micropartículas afetou a gelificação. Além disso, a curva de G' formou platôs antes e após a 

gelificação e a diferença entre esses platôs diminuiu com o aumento da concentração de 

micropartículas. Esses resultados indicam que a adição de micropartículas torna a solução do 
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biopolímeros mais elástica em altas temperaturas, favorecendo o processo de gelificação. Além 

disso, isso pode significar que a adição de micropartículas levou a uma estrutura mais estável 

em relação à temperatura. 

O valor de G' foi semelhante para todas as amostras após a gelificação, exceto para o 

hidrogel contendo 50% m/v de micropartículas que apresentou maiores valores de G'. Este 

resultado corrobora com os resultados das propriedades mecânicas, indicando que a adição de 

baixa quantidade de micropartículas teve pouco efeito nas propriedades do hidrogel. Sistemas 

contendo 50% (m/v) de micropartículas apresentaram a menor temperatura de gelificação 

(58,5ºC) e maiores valores de G' ao longo de toda a curva, o que reforçou a hipótese de que 

uma rede secundária de micropartículas é formada ou que ocorreu uma possível interação entre 

as micropartículas com a rede gelificada, o que tornou mais forte a rede biopolimérica, porém 

atrasou o processo de gelificação da solução de gelana/ colágeno. 

 

5.6 Espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR)  

A Figura 21 mostra os espectros de infravermelho de micropartículas e hidrogéis com 

ou sem a adição de micropartículas, sem a incorporação dos fármacos. A partir desses espectros, 

foram observadas bandas largas de 3157 a 3217 cm-1, que se referem à vibração do estiramento 

de grupos OH da goma gelana (ISMAIL, NUR ARIFAH et al., 2019). Os hidrogéis também 

apresentaram bandas em torno de 1450 cm-1 que são atribuídas aos modos de vibração do 

estiramento aromático C-C da goma gelana (ISMAIL, NUR ARIFAH et al., 2019). 

As micropartículas de alginato apresentaram vibrações em 1412 cm-1, atribuídas à 

vibração de estiramento COO-, em 1232 cm-1 referente ao estiramento C-O, e um pico em 832 

cm-1 associado a resíduos de ácido manurônico (PAPAGEORGIOU et al., 2010). Esses 

resultados mostraram que as bandas de alginato tiveram menor intensidade após a incorporação 

das micropartículas nos hidrogéis, restando apenas as bandas características da goma gelana, 

que é o principal componente do hidrogel. 
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Figura 21. Espectros de infravermelho das micropartículas e dos hidrogéis de gelana/colágeno 

sem e com a adição das micropartículas. 

 

Fonte: Própria 

 

5.7 Análises térmicas  

A Figura 22 apresenta os resultados para o termograma obtido por calorimetria 

diferencial de varredura (DSC) das micropartículas biopoliméricas e dos hidrogéis de 

gelana/colágeno com ou sem adição de micropartículas, sem a adição dos fármacos. O 

termograma mostra um pico endotérmico em torno de 120ºC provavelmente atribuído à 

temperatura de fusão dos biopolímeros. Este pico foi observado a 119ºC para hidrogéis com 

adição de 2,5% a 50% m/v de micropartículas, 125ºC para hidrogéis contendo 0,5% m/v de 

micropartículas e sem micropartículas e 135ºC apenas para as micropartículas. Lee et al. (2003) 

observaram uma temperatura de fusão de 115,5ºC para a goma gelana e Thai et al. (2020) 

verificaram uma temperatura de fusão de 119,7ºC para alginato de sódio. Um segundo pico 

endotérmico em torno de 180ºC pode ser observado para os hidrogéis e em torno de 207 ºC para 

as micropartículas. Este pico pode ser associado ao processo de degradação das amostras 

(PAPAGEORGIOU et al., 2010). 
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Figura 22. Termograma obtido por calorimetria diferencial das micropartículas e dos hidrogéis 

de gelana e colágeno sem e com a adição das micropartículas. 

 

 
 

Fonte: Própria 

 

A Figura 23 apresenta o termograma obtido por análise termogravimétrica (TGA) 

(Figura 23A) e a derivada DTGA (Figura 23B) de micropartículas de alginato e dos hidrogéis 

de goma gelana/colágeno com e sem a adição de micropartículas, sem adição dos fármacos. A 

partir desses dados, é possível observar um pico de perda de massa em torno de 100ºC e outro 

pico próximo a 250ºC. O primeiro pico está relacionado à perda de água dos sistemas 

biopoliméricos, enquanto o segundo pico está relacionado à degradação dos biopolímeros. 

Yang et al. (2013) também observaram um pico a 256°C, correspondendo à temperatura de 

degradação da goma gelana (Figura 23). A presença de apenas um pico de degradação indica 

que houve uma boa miscibilidade entre a goma gelana e o colágeno, sem uma possível 

separação de fases entre eles. 

A adição de menor quantidade de micropartículas resultou em termogramas semelhantes 

ao do hidrogel sem micropartículas. Porém, para os hidrogéis com maiores concentrações de 

micropartículas (25% e 50% m/v de micropartículas), foram observados dois picos de 

degradação, um a 247ºC e outro a 264ºC. Nesse caso, o primeiro pico provavelmente está 

relacionado à degradação da goma gelana, presente no hidrogel, enquanto o segundo pico 

corresponde à degradação do alginato, presente nas micropartículas (THAI et al., 2020; YANG 

et al., 2013). Os resultados da análise de TGA indicam que existe uma estabilidade térmica dos 

sistemas de co-encapsulação, hidrogel e nas micropartículas até aproximadamente 240ºC. 
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Figura 23. Termogramas TGA e DTGA de hidrogéis de goma gelana/colágeno com e sem 

adição de micropartículas de alginato. 

.  

Fonte: Própria 

 

 

5.8 Cinética de liberação dos fármacos e modelagem matemática 

Os resultados da liberação dos fármacos bupivacaína e gentamicina incorporados no 

hidrogel, nas micropartículas e nos sistemas de co-encapsulação estão apresentados na Figura 

24. O tempo de liberação dos compostos atingiu o equilíbrio em aproximadamente 200 minutos. 

Para a liberação da gentamicina, foram avaliados os sistemas contendo 2,5% m/v de 

micropartículas. A incorporação das micropartículas nos hidrogéis (S-2.5(GEN)) ofereceu 

maior resistência à difusão, tornando a liberação da gentamicina mais lenta e controlada quando 

comparada às micropartículas livres (MP-2.5), comprovando a eficácia do sistema de co-

encapsulação no controle da liberação. 
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Figura 24. Curvas da cinética de liberação dos fármacos a partir das micropartículas, hidrogéis 

e sistemas de co-encapsulação. 

 

Fonte: Própria. 

 

Os resultados da Figura 24 mostraram uma fração de massa liberada de 93% para as 

micropartículas de alginato livre carregadas com gentamicina (MP-2.5), enquanto essa fração 

de massa liberada diminuiu para 86% na liberação de gentamicina do sistema de co-

encapsulação (S-2.5(GEN)). Além disso, a rápida liberação no início do teste se deve ao grande 

gradiente de concentração do sistema, além da alta afinidade entre a gentamicina e o meio 

aquoso, resultando em um burst release. Dorati et al. (2018) estudaram nanopartículas de PEG-

PLGA / PLGA-H carregadas com gentamicina e observaram que 70% de gentamicina foi 

liberada após 120 min e a completa liberação foi alcançada em 600 min. 

Para a bupivacaína, os hidrogéis com e sem micropartículas (S-2.5 (BPV) e H-BPV, 

respectivamente) apresentaram perfil de liberação semelhante, com liberação máxima em torno 

de 20% (Figura 24). Estudos encontrados na literatura relatam que a liberação do fármaco é 

frequentemente afetada pelo tamanho, forma e composição dos géis, bem como pela 

solubilidade do fármaco (ALLEN JR; POPOVICH; ANSEL, 2013). Estudos realizados por 

Park et al. (2020) mostraram que a liberação de cloridrato de bupivacaína a partir de 

nanopartículas de polifumarateuretano ocorreu em cerca de 7 dias com uma liberação de cerca 

de 98% do fármaco. A baixa liberação de bupivacaína pode ter ocorrido devido ao caráter 
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hidrofóbico do fármaco, o que torna difícil a liberação em um meio aquoso. Além disso, o 

cloridrato de bupivacaína possui um pKa de 8 (SHAH; MANIARB; SHAH, 1993), o que 

favorece a interação eletrostática da bupivacaína com goma gelana e colágeno carregados 

negativamente em pH neutro, restringindo a liberação de bupivacaína para o meio. 

Modelos matemáticos foram ajustados aos dados cinéticos considerando a restrição do 

ajuste até 60% da massa total liberada (𝑀𝑡 /𝑀∞ ≤ 0,6) (SERRA; DOMÉNECH; PEPPAS, 

2006b), conforme mostrado na Figura 25. Os dados cinéticos foram normalizados em função 

da massa total liberada e os modelos experimentais de Peppas, Peppas-Sahlin e Higuchi, além 

da simplificação para tempos curtos do modelo de explosão, foram aplicados. 

 

Figura 25. Ajuste de modelos matemáticos aos dados cinéticos de liberação dos fármacos 

presentes nas micropartículas, hidrogéis e sistemas de co-encapsulação. 

 

 

Fonte: Própria. 
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Os parâmetros obtidos pelo ajuste dos diferentes modelos estão resumidos na Tabela 7. 

Todos os modelos aplicados apresentaram ajustes acima de 88% aos dados cinéticos da 

liberação, com exceção do modelo de Higuchi, que apresentou ajuste de 67% para o sistema 

MP-2.5. 

O modelo de Peppas exibiu o melhor ajuste dos dados de liberação. O parâmetro “n” de 

Peppas pode ser relacionado ao mecanismo de liberação do fármaco (RITGER; PEPPAS, 

1987). A partir do ajuste dos dados de liberação, encontrou-se um valor de n em torno de 0,22-

0,27, o que está associado à difusão Fickiana de sistemas polidispersos (PEPPAS; SAHLIN, 

1989). Comportamento semelhante foi relatado por Shoaib et al. (2006) com n = 0,24 em 

estudos envolvendo a liberação de ibuprofeno a partir de matrizes de HPMC. Além disso, ao 

analisar o modelo Peppas-Sahlin, é possível observar que o valor da constante k2 é igual zero, 

indicando que a constante k1 é dominante, o que está relacionado ao mecanismo de difusão. 

 

Tabela 7. Parâmetros de ajuste dos modelos aos dados cinéticos de liberação. 

 
 

H BPV MP-2.5 
S-2.5 

 BPV GEN 

Peppas 

K (1/sn) 29,0664 32,9410 30,9660 32,8149 

N 0,2336 0,2201 0,2313 0,2736 

R² 0,9408 0,9673 0,9848 0,9391 

Peppas - Sahlin 

k1 (1/sm) 28,9680 31,928 31,2033 31,5354 

k2 (1/s2m) 0,0000 0,0000 0,0268 0,0000 

M 0,2381 0,2594 0,2218 0,3346 

R² 0,9287 0,9387 0,9819 0,8869 

Higuchi 
Kh (1/s0,5) 17,1545 18,9553 18,2122 22,8114 

R² 0,6924 0,6771 0,7223 0,8276 

Explosão 

K (1/sn) 29,2309 33,0064 30,9659 32,8418 

N 0,2327 0,2198 0,2313 0,2734 

B 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

R² 0,9288 0,9608 0,9817 0,9239 

Fonte: Própria 

 

Na liberação de bupivacaína a partir dos sistemas S-2.5 (BPV) e H-BPV, o valor de “n” 

foi 0,23 e R2 em torno de 92-98% para os modelos Peppas, Peppas-Sahlin e Explosão, conforme 

mostrado na Tabela 7. Estes resultados indicaram que a adição das micropartículas ao hidrogel 

não afetaram a liberação da bupivacaína. 
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Ao comparar o comportamento do sistema S-2.5 com H-BPV e MP-2.5, é possível 

concluir que o sistema estudado permitiu a co-encapsulação da gentamicina e da bupivacaína 

no mesmo sistema, sendo a liberação da gentamicina consideravelmente mais lenta no sistema 

de co-encapsulação do que nas micropartículas livres, enquanto a liberação da bupivacaína dos 

hidrogéis não foi afetada pela incorporação das micropartículas carregadas com gentamicina. 
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6  CONCLUSÃO 

Sistemas para co-encapsulação e liberação controlada de fármacos foram produzidos 

pela incorporação de micropartículas de alginato em hidrogéis de goma gelana/colágeno. As 

micropartículas apresentaram diâmetro médio de 34,97 ± 15,04 μm e a incorporação de 

gentamicina nas micropartículas foi efetiva pelo processo de adsorção, com eficiência de 

encapsulação em torno de 95%. Os hidrogéis com ou sem adição de micropartículas de alginato 

apresentaram características semelhantes em relação à aparência, com exceção dos hidrogéis 

com adição de 25% e 50% (m/v) de micropartículas que apresentaram aspecto mais 

heterogêneo. A temperatura de formação dos hidrogéis variou entre 50 e 70ºC, e essa 

temperatura tendeu a aumentar com a maior adição de micropartículas. No entanto, o sistema 

com a maior concentração de micropartículas (50%) apresentou a menor temperatura de 

gelificação. 

Os resultados também mostraram que as propriedades mecânicas dos hidrogéis foram 

afetadas pela adição de micropartículas, provavelmente devido a mudanças na organização da 

rede de biopolímeros, que também afetaram a capacidade de retenção de água. Os hidrogéis 

apresentaram valores relativamente baixos de capacidade de retenção de água (entre ~29 e 

45%), com tendência de aumento para hidrogéis com maior quantidade de micropartículas, o 

que pode estar relacionado aos menores tamanhos de poros da rede de hidrogel. 

Os sistemas de co-encapsulação de fármacos mostraram-se efetivos para a liberação 

simultânea e independente dos fármacos. Os sistemas de co-encapsulação apresentaram 

liberação mais lenta de gentamicina em relação às micropartículas livres, demostrando que a 

adição de micropartículas pode retardar a liberação. Além disso, a liberação de bupivacaína não 

foi influenciada pela presença de micropartículas carregadas de gentamicina, permitindo a 

liberação independente dos dois fármacos no mesmo sistema. Assim, os sistemas de co-

encapsulação desenvolvidos se mostraram promissores como sistemas de dupla liberação, com 

um fármaco nas micropartículas e outro no hidrogel, uma vez que permitiram a liberação dos 

dois fármacos, sem interação entre eles, com liberação independente. Este estudo pode ser 

expandido para outras aplicações usando diferentes tamanhos de micropartículas, fármacos e 

tempos de liberação. 

Os sistemas de co-encapsulação e liberação controlada de fármacos são promissores 

como veículos de liberação de substâncias com princípios ativos na indústria farmacêutica, 

necessitando de maiores esforços tanto na abrangência quanto na profundidade dos estudos 

voltados para o seu avanço. 
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7 SUGESTÕES DE TRABALHOS FUTUROS 

 

- Avaliar a liberação a partir de sistemas contendo diferentes concentrações de 

micropartículas incorporadas, a fim de verificar o efeito da concentração de partículas na 

liberação de compostos bioativos; 

 

- Aprofundar os estudos sobre a interações entre as matrizes biopoliméricas e os 

fármacos, a fim de entender melhor como essas interações afetam os mecanismos de liberação; 

 

- Avaliar diferentes fármacos nos sistemas de co-encapsulação; 

 

- Estudar a cinética de liberação para outras condições de meio, como pH e força iônica. 
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