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Hidrogéis são uma classe de materiais poliméricos com a característica de alta 
hidratação, quando possuem tamanho menor que 200 nm são classificados como 
nanogels. A quitosana é um ótimo polímero para ser utilizado em sistemas liberação 
vetorizada de fármacos devido a sua biocompatibilidade. Neste trabalho foi estudada 
a síntese, caracterização e utilização de um nanogel magnético de O-
carboximetilquitosana para o carreamento de compostos meleimídicos com atividade 
antitumoral. O nanogel foi preparado com o polímero derivado da quitosana, que foi 
reticulado com epicloridrina para posterior incorporação de nanopartículas 
magnéticas de óxido de ferro. A caracterização do material foi realizada através da 
quantificação de ferro, difração de raios-X, espectroscopia no infravermelho, 
termogravimetria, calorimetria exploratória diferencial, microscopia eletrônica de 
varredura, microscopia eletrônica de transmissão, comportamento magnético e 
espectroscopia Mössbauer. Para os estudos de liberação in vitro foram utilizados 
como fármacos três derivados maleimídicos que apresentaram em estudos 
anteriores elevada atividade antitumoral in vitro e in vivo. A incorporação das 
maleimidas no nanogel magnético foi através da metodologia de evaporação do 
solvente. Para avaliar a incorporação foi realizada espectroscopia no infravermelho, 
termogravimetria e calorimetria exploratória diferencial e foi calculado o teor e a 
eficiência de incorporação. Foram realizados estudos de liberação in vitro das 
maleimidas em meio tampão fosfato pH 7,4, pH 5,0 e na presença de um campo 
magnético externo. A caracterização revelou que o material magnético corresponde 
a cerca de 10% do nanogel e que é composto de magnetita e maghemita e que 
possui comportamento ferro-ferrimagnético. O tamanho médio das partículas é de 
4,2 nm. Houve uma alta eficiência de incorporação dos derivados maleimídicos no 
nanogel magnético. A liberação foi de caráter sustentado e houve uma maior 
liberação quando aplicado um campo magnético externo. O modelo matemático que 
melhor explicou o processo de liberação dos derivados maleimídicos pelo nanogel 
magnético foi o de Peppas-Sahlin, indicando um mecanismo de liberação anômolo 
(difusão do fármaco e intumescimento das cadeias poliméricas). O nanogel 
magnético em estudo provou ser um ótimo candidato para aplicação em sistemas de 
liberação vetorizada de fármacos. 
 
Palavras-chave: Nanogel magnético. O-carboximetilquitosana. Maleimidas. 
Antitumoral. 
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Hydrogels are a class of polymeric materials with the characteristic of high hydration. 
When they are smaller than 200 nm, they are classified as nanogels. Chitosan is a 
very good polymer vector for use in drug delivery systems because of its 
biocompatibility. This work studies the synthesis, characterization and use of a 
magnetic nanogel based on O-carboxymethyl chitosan as a carrier of maleimide 
compounds with antitumor activity. The nanogel was prepared with the polymer 
derived from chitosan, which was crosslinked with epichlorohydrin for subsequent 
incorporation of magnetic iron oxide nanoparticles. The characterization of the 
material was performed by quantification of iron, X-ray diffraction, infrared 
spectroscopy, thermogravimetry, differential scanning calorimetry, scanning electron 
microscopy, transmission electron microscopy, Mössbauer spectroscopy, and 
magnetic behavior. For the in vitro release studies, the drugs used were three 
maleimide derivatives, which showed high antitumor activity in vitro and in vivo in 
previous studies. The incorporation of maleimides in the magnetic nanogel was via 
the solvent evaporation method. To evaluate the incorporation, infrared  
spectroscopy, thermogravimetry and differential scanning calorimetry were 
performed, and the content and efficiency of incorporation were calculated. In vitro 
release studies of the maleimides were performed in phosphate buffer medium, pH 
7.4 and pH 5.0, and in the presence of an external magnetic field. The 
characterization revealed that the magnetic material accounts for about 10% of the 
nanogel, and that it is comprised mainly of magnetite and maghemite, which have 
ferrimagnetic iron behavior. The average particle size is 4.2 nm. There was a high 
incorporation efficiency of maleimides derivatives in the magnetic nanogel. The 
release was sustained, and there was a greater release when an external magnetic 
field was applied. The mathematical model that best explained the process of 
malemide release by the magnetic nanogel was the Peppas-Sahlin model, indicating 
an anomalous release mechanism (diffusion of drug and swelling of the polymer 
chains). The magnetic nanogel under study proved to be an excellent candidate for 
application in drug delivery vector systems. 
 
Keywords: Magnetic Nanogel. O-carboxymethyl chitosan. Maleimides. Antitumor. 
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1 INTRODUÇÃO 

 
Polímeros naturais, como a quitosana, que é biocompatível, biodegradável e 

possui baixa citotoxicidade (SASHIWA et al., 2002), estão sob intensa investigação 

para o desenvolvimento de nanopartículas magnéticas para a aplicação como 

sistemas ou carreadores de fármacos (GOU et al., 2008). 

Entre os diferentes tipos de partículas magnéticas, nanopartículas de óxido de 

ferro superparamagnéticas, com diâmetro médio em torno de 10 nm tem provado ser 

as melhores candidatas para aplicações biomédicas (MAHMOUDI et al., 2011).  

Os hidrogéis são formados por estruturas poliméricas hidrofílicas 

tridimensionais capazes de absorver grandes quantidades de água, fluídos 

biológicos e agentes tóxicos (ILG, 2013). Quando o hidrogel possui tamanho de 

partícula menor do que 200 nm é classificado como nanogel (LEHNER et al., 2013). 

Hidrogéis inteligentes são uma classe de hidrogéis que podem responder a 

estímulos em seu ambiente externo, ocorrendo mudanças na capacidade de 

intumescer, na permeabilidade ou elasticidade. Muitos estímulos físicos e químicos 

têm sido aplicados para induzir várias respostas nestes hidrogéis inteligentes, como 

mudanças na temperatura, pH, glicose, campo elétrico e campo magnético (HU et 

al., 2007). 

 Os hidrogéis magnéticos têm sido investigados e aplicados em procedimentos 

biomédicos, pois podem ser estimulados por via externa (variação do campo 

magnético). As aplicações biomédicas incluem separação magnética para 

purificação de proteínas (CHIANG; CHEN; CHANG, 2008; GUILHERME et al., 2012) 

e de determinados tipos celulares (MAXWELL et al., 2008), utilização como agentes 

de contraste em ressonância magnética de imagem (CHIANG et al., 2013; 

SUNDARESAN et al., 2014; TSAI et al., 2010), no tratamento de tumores através de 

técnicas de hipertermia (JAISWAL et al., 2012; PURUSHOTHAM; RAMANUJAN, 

2010) e para a vetorização de fármacos  (HUA et al., 2010; JAISWAL et al., 2014; 

LIANG et al., 2010; MEENACH et al., 2012). 

 Estes materiais possuem especialmente, grande potencial para a vetorização 

de agentes quimioterápicos para o tratamento do câncer. Há muitas desvantagens 

no uso sistêmico desta classe de medicamentos, como toxicidade sistêmica, baixa 

biodisponibilidade do fármaco e dificuldades para o fármaco chegar no local do 

tumor especificamente (TA; DASS; DUNSTANC, 2008). Os hidrogéis magnéticos 
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possuem a habilidade de transpor estes obstáculos através da liberação local dos 

agentes quimioterápicos em doses terapêuticas, aumentando a eficácia do 

tratamento e diminuindo os efeitos adversos. 

 Baseado neste contexto, este trabalho tem como objetivo a obtenção, 

caracterização e utilização de nanogel magnético, como sistema de liberação 

vetorizada de fármacos. Foi empregado como fármaco modelo três derivados da 

classe das maleimidas que possuem atividade antitumoral in vitro contra células 

B16-F10 (melanoma murino) (NOLDIN, 2011; PRADO et al., 2004), HepB3 (MUSS et 

al., 2010), N1E115 de neuroblastoma (MATUSZAK et al., 2012) e L1210 (leucemia 

murino) e atividade antitumoral em modelo de melanoma subcutâneo em 

camundongos (NOLDIN, 2011). 
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2 OBJETIVOS 

 

 

2.1 Objetivo Geral 

 

 Sintetizar e caracterizar um nanogel magnético a base de O-

carboximetilquitosana e avaliar sua aplicação como carreador de derivados 

maleimídicos com atividade antitumoral. 

 

2.2 Objetivos Específicos 

 
 - Sintetizar o nanogel magnético; 

 - Incorporar os derivados maleimídicos no nanogel magnético; 

 - Caracterizar os materiais obtidos através de quantificação de ferro, difração 

de raios-X, espectroscopia no infravermelho, termogravimetria, calorimetria 

exploratória diferencial, microscopia eletrônica de varredura, microscopia eletrônica 

de transmissão, comportamento magnético, espectroscopia Mössbauer, grau de 

intumescimento e adsorção de proteínas. 

 - Determinar o perfil de liberação in vitro dos derivados maleimídicos 

incorporados no nanogel magnético em tampão fosfato pH 7,4 e 5,0 e na presença 

de um campo magnético externo. 

 - Aplicar modelos matemáticos a partir dos dados de liberação in vitro para 

determinar o mecanismo de liberação dos compostos maleimídicos do nanogel 

magnético.  
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3 REVISÃO DA LITERATURA 

 

 

3.1 Partículas magnéticas 

 

 

Partículas magnéticas com dimensões que vão desde o nanometro para as 

escalas micrométricas estão sendo utilizadas em um número cada vez maior de 

aplicações médicas, desde meados dos anos 1970. As propriedades mais 

importantes das partículas magnéticas para o uso em diagnósticos clínicos e 

terapias médicas são a não toxicidade, biocompatibilidade, injetabilidade e alto nível 

de acumulação no tecido-alvo ou órgão específico (ITO et al., 2005). Baseado 

nestas características as partículas magnéticas guiadas por um campo magnético 

externo já são utilizadas na ressonância magnética, reparação tecidual, hipertermia, 

vetorização de fármacos e na separação celular (DUGUET et al., 2006;. GUPTA; 

GUPTA, 2005; GUPTA et al., 2007; MCCARTHY et al., 2007). 

 

 

3.1.1 Classificação magnética 

 

Os materiais magnéticos possuem uma classificação, que está relacionada 

com a estrutura eletrônica da substância. Em alguns materiais, o momento 

magnético total de todos os spins atômicos é igual a zero quando nenhum campo 

magnético é aplicado. Contudo, mesmo esses materiais possuem efeitos 

magnéticos, pois um campo magnético externo altera o movimento dos elétrons dos 

átomos, produzindo spins de corrente adicionais e dipolos magnéticos induzidos. 

Neste caso o campo adicional produzido pelos spins de corrente possui sentido 

sempre oposto ao do campo externo. Esse tipo de material é denominado de 

diamagnético (YOUNG; FREEDMAN, 2004). 

Outra classe de materiais são os ferromagnéticos (Figura 1 (A)), que incluem 

o ferro, o cobalto, o níquel e muitos outros que contenham esses elementos. Nesses 

materiais, fortes interações entre os momentos magnéticos atômicos produzem um 
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3.1.2 Nanopartículas de óxido de ferro 

 

Entre nanopartículas superparamagnéticas, nanopartículas de óxido de ferro 

como a magnetita (Fe3O4) ou sua forma oxidada, a maghemita (γ-Fe2O3), são, de 

longe, as mais comumente utilizadas em aplicações biomédicas, devido as suas 

características de alta magnetização de saturação, alta susceptibilidade magnética,  

não toxicidade, estrutura quimicamente estável, não carcinogênica, biodegradável, 

biocompatível, síntese simples, facilmente funcionalizada e menor sensibilidade à 

oxidação  (CHEN et al., 2008; GUBIN et al., 2005; SOUZA et al., 2008). Outros 

materiais altamente magnéticos, tais como o cobalto e o níquel são tóxicos e 

susceptíveis à oxidação e, portanto, são de pouco interesse. 

A Fe3O4 é uma espécie mista de óxido de ferro (FeO-Fe2O3) cuja estrutura é 

semelhante a do mineral espinélio (MgAl2O4), com distribuição catiônica invertida. 

Na sua estrutura metade dos íons Fe3+ são coordenados de forma tetraédrica e a 

outra metade dos íons Fe3+ e todos os íons Fe2+ são ordenados de forma octaédrica. 

Cada sítio octaédrico apresenta seis íons O2- vizinhos nas extremidades do 

octaedro, enquanto cada sítio tetraédrico apresenta quatro íons O2- dispostos nas 

extremidades do octaedro. Suas propriedades magnéticas são decorrentes da 

transferência de elétron entre os íons Fe3+ e Fe2+ nos sítios octaédricos. A γ-Fe2O3 

apresenta somente íons Fe3+ divididos igualmente entre sítios tetraédricos e 

octaédricos e apresenta menor saturação magnética do que a magnetita (SANTANA; 

RAMOS; FABRIS, 2008; YAN et al., 2009) 

Normalmente, a síntese de nanopartículas magnéticas de óxido de ferro 

produz inicialmente magnetita, que depois vai lentamente se oxidando para 

maghemita. O teor relativo de magnetita e de maghemita, bem como, a distribuição 

do tamanho das partículas, são definidos pelas condições da síntese (SUN et al., 

2004). O método mais comum e econômico para a obtenção sintética de 

nanopartículas magnéticas de óxido de ferro é o método Massart, onde uma definida  

proporção estequiométrica dos sais de Fe(II) e Fe(III) é co-precipitada em meio 

aquoso básico para se obter γ-Fe2O3 nanopartículas (MASSART, 1981). Embora 

este seja um método rápido e capaz de gerar uma grande quantidade de 

nanopartículas magnéticas de óxido de ferro, não permite um bom controle da 

distribuição do tamanho das partículas. Métodos melhores e mais adequados para a 

produção de nanopartículas magnéticas de óxido de ferro monodispersas baseiam-
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se geralmente na síntese em ambientes restritos, em que o crescimento do cristal 

fica confinado dentro de uma estrutura com modelagem pré-formada tais como 

micelas inversas (NAKANISHI; LIDA; OSAKA, 2003), lipossomas (FAURE et al., 

2009), dendrímeros (STRABLE et al., 2001), vesículas fosfolipídicas 

(SANGREGORIO et al, 1999) ou cadeias de proteínas apoferritinas (MELDRUM; 

HEYWOOD; MANN, 1992). A escolha da modelagem do ambiente combinada com 

parâmetros adicionais, como pH, concentração e temperatura, permitem a síntese 

de nanopartículas magnéticas de óxido de ferro altamente monodispersas e 

dispersíveis em água. A decomposição térmica dos precursores organometálicos do 

Fe é também uma forma muito simples e rápida para obter nanopartículas 

magnéticas de óxido de ferro altamente monodispersas e cristalinas, geralmente 

com propriedades  magnéticas superiores.  Entretanto, sínteses térmicas, são na 

sua maioria realizados em solventes orgânicos, e isto deve ser considerado se as 

nanopartículas magnéticas resultantes irão ser utilizadas em ambiente aquoso (SUN 

et al., 2004). 

Nanopartículas magnéticas de óxidos de ferro, são normalmente modificadas 

através da formação de camadas atômicas com polímeros/tensoativos, metais 

inorgânicos (por exemplo, ouro) ou superfícies de óxidos (por exemplo, sílica ou 

alumina), o que evita a aglomeração das partículas e também permite a 

funcionalização adicional anexando várias biomoléculas (BERRY; CURTIS, 2003; 

FERREIRA et al., 2009). 

 

 

3.2 Aplicação de partículas magnéticas na liberação de fármacos 

 

A principal desvantagem da maioria dos medicamentos, principalmente para 

os quimioterápicos utilizados no tratamento do câncer é a sua inespecificidade. Os 

fármacos são administrados sistemicamente, resultando em efeitos colaterais 

deletérios, devido ao ataque do fármaco às células saudáveis, em adição as células-

alvo. No final dos anos 1970 investigadores propuseram a utilização de suportes 

magnéticos para direcionar fármacos para locais específicos no interior do corpo 

(WIDDER; SENYEL; SCARPELLI, 1978). Desta forma, a ligação do fármaco com 

partículas magnéticas pode ser utilizada para reduzir a dose do fármaco e os seus  

potenciais efeitos colaterais. 
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Os carreadores magnéticos contendo o fármaco são administrados via 

intravenosa e concentrados na área desejada com o auxílio de um campo magnético 

externo. O fármaco presente nos sistemas é então liberado diretamente no local 

desejado. A eficiência do carreador depende de vários parâmetros, como a 

intensidade do campo magnético externo, as propriedades magnéticas do sistema, o 

fluxo sanguíneo no local e as características químicas do carreador (PARK et al., 

2010). 

As propriedades superficiais das partículas magnéticas são fundamentais 

para o carreamento adequado da substância. Devido às nanopartículas magnéticas 

possuírem superfícies hidrofóbicas e uma área de superfície grande em relação ao 

seu volume, tendem a se aglomerar em meio biológico na presença de campo 

magnético, criando uma distribuição de tamanho heterogênea. Estas partículas 

apresentam tempos curtos de circulação no organismo em decorrência da sua 

agregação e da adsorção a proteínas plasmáticas, processo conhecido como 

opsonização, facilitando seu reconhecimento pelo sistema reticuloendotelial  e 

promovendo a remoção das partículas da circulação sanguínea (VEISEH; GUNN; 

ZHANG, 2010). Em geral, existe a necessidade de dispersar as nanopartículas 

magnéticas em solventes adequados ou revesti-las com moléculas ou polímeros, a 

fim de formar soluções homogêneas chamadas ferrofluidos (GUPTA;  GUPTA, 

2005).  

As propriedades físico-químicas (tamanho, carga, morfologia, polímero de 

revestimento e outros ligantes) são importantes na determinação do seu destino in 

vivo. O ponto isoelétrico das nanopartículas magnéticas é em torno do pH 6,8, desta 

forma, a superfície da partícula pode tornar-se positiva ou negativa, dependendo do 

pH da solução. Consequentemente, abaixo do ponto isoelétrico, há protonação da 

superfície das partículas, conduzindo a formação de Fe-OH2
+. A desprotonação 

ocorre acima do ponto isoelétrico formando Fe-O-. As nanopartículas magnéticas 

sem carga interagem minimamente com as proteínas do plasma (menos 

opsonização) o que contribui para o prolongamento no tempo de circulação, 

enquanto que uma carga de superfície (positiva ou negativa) aumenta o processo de 

fagocitose (COROT et al., 2006). Em geral, as partículas com menos de 10 nm de 

tamanho são removidas rapidamente por depuração renal. Partículas na gama de 

10-100 nm são de tamanho ideal em termos de tempo de circulação in vivo. As 

partículas maiores (100-200 nm) são sequestradas pelo sistema reticuloendotelial 
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(BOYER et al., 2010) e é, ainda, importante ressaltar que as partículas com tamanho 

maior que  4 µm de diâmetro são capturadas e retidas nos pulmões, podendo 

ocasionar o risco de embolia (SHUBAYEV; PISANIC; JIN, 2009). 

Vários estudos vêm apontando o uso de nanopartículas magnéticas como 

carreadoras para fármacos, principalmente fármacos antitumorais. Ma e 

colaboradores (2012) estudaram a utilização de nanopartículas magnéticas do ácido 

poliacrílico reticuladas e pH-dependentes como carreadoras do fármaco 

doxorrubicina. Os resultados mostraram que devido a presença de grupos carboxila, 

o polímero incorpora facilmente uma grande quantidade de doxorrubicina (até 

44,6%) por meio da interação forte entre a doxorrubicina e os grupos carboxila 

presentes no polímero. O fármaco incorporado no sistema apresentou maior 

citotoxicidade quando comparados com a doxorrubicina livre. 

Dutta e Sahu (2012a) utilizaram nanopartículas de óxido de ferro 

encapsuladas em nanocarreador de pectina para o carreamento do fármaco 

antitumoral 5-fluoracil utilizando sonicação. Os resultados mostraram que a liberação 

do fármaco foi pH-dependente e que o fármaco incorporado no carreador 

apresentou efeitos de citotoxicidade em células cancerosas HT-29 (cólon), Hep- G2 

(fígado), e em MIA-PaCa-2 (pâncreas). 

Outro estudo também mostrou a utilização de nanopartículas de óxido de 

ferro  em nanocarreador de pectina reticulado com Ca2+ para a encapsulação do 

fármaco antitumoral oxaliplatina. O estudo mostrou uma liberação sustentada da 

oxaliplatina em meio tamponado em pH 5,5 e 7,4. Os estudos de citotoxicidade 

mostraram que na presença do carreador o fármaco apresentou atividade citotóxica 

dez vezes maior quando comparada ao fármaco livre (DUTTA; SAHU, 2012b). 

Em outra pesquisa nanomicelas de copolímeros biocompatíveis, aprovados 

pela FDA, Pluronic F127 e ácido poli(dl-lático) (PLA-F127), carregadas 

magneticamente foram incorporadas com ácido fólico (os receptores de folato são 

super-expressados em células cancerígenas), usando a doxorrubicina como fármaco 

antitumoral. Os estudos in vitro e in vivo realizado mostraram que este sistema 

duplamente orientado pode ser usado no tratamento do câncer (HUANG et al., 

2012). Outros estudos também mostram o uso do ácido fólico incorporado em 

nanocarreadores magnéticos de óxido de ferro (BETTIO et al., 2006; LEAMON; 

LOW, 2001; MAENG et al., 2010; ZHANG; HUEY LEE; FENG, 2007). 
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 Kievit e colaboradores (2011) estudaram a utilização de nanopartículas 

magnéticas de óxido de ferro revestidas com polietilenoglicol, como carreadoras do 

fármaco doxorrubicina em tumores que apresentam resistência a fármacos, devido a 

um mecanismo criado para expulsar o fármaco do interior das células cancerosas, 

sendo este, o mecanismo mais comum de resistência aos fármacos antitumorais. Os 

resultados mostraram que a utilização de nanocarreadores magnéticos de óxido de 

ferro tem a capacidade de driblar a bomba de efluxo de fármaco criada em células 

tumorais resistentes.  Em outro estudo a daunorrubicina incorporada em 

nanopartículas magnéticas de óxido de ferro também mostrou melhor atividade no 

tratamento de células eritrocitárias cancerígenas resistentes (LAI et al., 2009). 

  

 

3.3 Aplicação de nanopartículas magnéticas revestidas com quitosana e 

derivados no carreamento de fármacos 

 

Várias matrizes têm sido utilizadas para o revestimento de nanopartículas 

magnéticas, como poliestireno, polianilina, dodecilamina, oleato de sódio, sílica, 

quitosana, entre outras. A quitosana tem sido amplamente aplicada devido às suas 

propriedades de versatilidade, biocompatibilidade, funcionalidade, segurança e 

biodegradabilidade (CALERO et al., 2010; CORATO et al., 2011). 

A quitina é o polissacarídeo mais difundido em organismos vivos e o segundo 

polissacarídeo mais abundante na natureza (MUZZARELI, 1983). A quitosana 

(Figura 3) é obtido por desacetilação das unidades de N-acetil-glucosamina da 

quitina, geralmente por hidrólise sob condições alcalinas a uma temperatura elevada 

(RINAUDO, 2006). 
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Figura 3 -  Estrutura da quitosana 
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Um aspecto importante para a aplicação da quitosana em sistemas de 

carreamento de fármacos é o destino da quitosana no organismo após sua absorção 

ou injeção. Geralmente, a quitosana é eliminada através de depuração renal, mas, 

se o peso molecular é grande demais uma degradação enzimática é necessária. No 

corpo humano, três quitinases mostraram atividade na formação de cadeias 

menores (KEAN; THANOU, 2010). No entanto, a taxa de degradação depende do 

peso molecular e do grau de acetilação do material de partida, sendo que quanto 

maior o grau de acetilação maior será a biodegradação (YANG et al., 2007). 

A quitosana é um polímero reativo susceptível de muitas modificações 

químicas (MUZZARELLI, 1983). A fim de melhorar ou conferir novas propriedades 

para a quitosana, modificações químicas nas cadeias da quitosana, em geral, por 

um enxerto de pequenas moléculas ou outras cadeias de polímeros na estrutura da 

quitosana ou por quaternização dos grupos amino, tem sido investigadas. Cadeias 

de quitosana possuem três sítios reativos químicos para modificação: dois grupos 

hidroxila e uma amina primária (RIVA et al., 2011). 

A O-carboximetilquitosana (O-CMQTS) (Figura 4) é um derivado da quitosana 

solúvel em água no qual o grupamento o-hidroxila é substituído por um grupamento 

carboximetil através da formação de uma ligação éter, conferindo para o polímero 

solubilidade em meio básico e ácido (ZHU et al., 2005). Sua segurança foi analisada 

por Ramesh, Viswanatha e Tharanathan (2004) em ratos albinos. Os ratos 

receberam ração revestida com O-CMQTS (1,3 % (p/p)) e também 1 mL de uma 

solução aquosa contendo 2 % de O-CMQTS, foram avaliadas a alteração do peso 

corporal, peso dos órgãos vitais, parâmetros histopatológicos e hematológicos, não 
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demonstrando alterações significativas nas características estudadas e sendo 

considerado biocompatível. 

 

 

Figura 4 - Estrutura do principal monômero da O-CMQTS 
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Vários estudos revelaram as potenciais aplicações de nanopartículas 

magnéticas revestidas com quitosana e seus derivados na vetorização de 

medicamentos. Arias e colaboradores (2011) utilizaram a quitosana para revestir 

nanopartículas magnéticas para a vetorização do fármaco antitumoral ftorafur. Os 

autores estudaram a liberação do fármaco em dois sistemas de incorporação, um 

com o fármaco adsorvido na superfície externa da partícula e um segundo sistema 

onde o fármaco é absorvido dentro da matriz polimérica. No segundo sistema houve 

uma maior quantidade de fármaco incorporado e um perfil de liberação mais 

sustentado.  

Em outro estudo a quitosana também foi usada para revestir nanopartículas 

magnéticas e usadas para o carreamento do fármaco antitumoral 5- fluorouracil. A 

quitosana foi reticulada com glutaraldeído através de técnica de ultra-som. Os 

resultados mostraram que sem campo magnético externo, a velocidade de 

sedimentação das nanopartículas é lenta e que quando são submetidas a um campo 

magnético a velocidade de sedimentação aumenta rapidamente. Os estudos de 

liberação mostraram que em solução tampão fosfato pH 7,2, a taxa de liberação é de 

68% em 30 h, o que mostra um efeito de liberação sustentada (WANG et al., 2009). 

Nanopartículas de óxido de ferro foram revestidas com O-

carboximetilquitosana (O-CMQTS) e ácido fólico para tentar melhorar a sua 

biocompatibilidade e capacidade para atingir as células-alvo tumorais específicas e 

simultaneamente fugir do sistema retículo-endotelial. As modificações covalentes na 
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superfície das nanopartículas de óxido de ferro magnéticas com O-CMQTS 

reduziram significativamente a sua captura por macrófagos in vitro. Por outro lado, a 

adição de ácido fólico aumentou a sua captura pelos receptores de folato de células 

tumorais, mas não por outras células sem o receptor de folato. Os estudo in vivo 

também evidenciaram este comportamento (FAN et al., 2011). 

A O-CMQTS também foi utilizada por Zhu et al. (2009), para a encapsulação 

de nanopartículas magnéticas para a vetorização da camptotecina, uma substância 

natural alcalóide, que não apresentava atividade antitumoral in vivo, devido a sua 

insolubilidade em meio aquoso. O teste de citotoxicidade contra células de câncer de 

fígado 7721 mostrou que o fármaco associado ao carreador teve melhor atividade in 

vitro de inibição de células cancerosas do que a camptotecina livre. Mostrando que a 

O-CMQTS contendo nanopartículas de Fe3O4 pode ser utilizado em sistemas de 

liberação de fármacos por via intravenosa. 

 Em outro estudo nanopartículas magnéticas foram revestidas com 

carboximetilquitosana, folato e com CaTe (uma substância fluorescente) e aplicadas 

no carreamento do fármaco antitumoral adriamicina e para uso em imagem celular. 

Os resultados mostraram que o carreador possui eficácia de carreamento do 

fármaco, biocompatibilidade, e que, portanto, é um candidato promissor para a 

vetorização de fármacos e imagem celular (SHEN et al., 2012). 

 

 

3.4 Hidrogéis 

 

Apesar do amplo uso de biomateriais na medicina, a maioria destes não 

fornece todos os requisitos desejados para interagir com os sistemas biológicos. 

Portanto, há um progresso significativo na redesenhagem dos materiais atuais ou no 

desenvolvimento de novos materiais. Embora o termo biomaterial inclua os metais e 

os materiais cerâmicos, os polímeros contabilizam sua vasta maioria. Neste último 

grupo, hidrogéis, tendo biocompatibilidade e considerável similaridade com os 

componentes dos tecidos do corpo, têm demonstrado um grande potencial como um 

dos mais promissores grupos de biomateriais (ROGERO et al., 2003). 

Os hidrogéis são redes tridimensionais de polímeros que podem intumescer 

em meio aquoso ou fluído biológico e reter uma grande quantidade de água na sua 

estrutura sem se dissolver (ILG, 2013). Quando o hidrogel possui tamanho de 
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partícula menor do que 200 nm é classificado como nanogel (LEHNER et al., 2013). 

A baixa tensão superficial, maciez e propriedades físicas parecidas com as dos 

tecidos biológicos, maior permeabilidade para moléculas pequenas e a liberação das 

moléculas aprisionadas em sua estrutura de maneira controlada faz com que os 

hidrogéis sejam explorados em diferentes campos biomédicos (SLAUGHTER et al., 

2009). 

A integridade tridimensional dos hidrogéis no seu estado intumescido é 

mantida pela sua reticulação química ou física. Na ausência de pontos de 

reticulação, as cadeias lineares hidrofílicas do polímero dissolvem em água, devido à 

a compatibilidade termodinâmica das cadeias do polímero e da água. No entanto, 

com a presença de pontos de reticulação, a solubilidade é contrabalançada pela 

força de retração da elasticidade, induzida pelos pontos de reticulação da rede. O 

intumescimento atinge um ponto de equilíbrio quando estas forças tornam-se iguais 

(PEPPAS et al., 2000). A quantidade de água absorvida pelos hidrogéis está 

relacionada com a presença de grupos específicos, tais como -COOH, -OH, -CONH2 

e -SO3H. Efeito capilar e pressão osmótica são outras variáveis que também 

influenciam o equilíbrio na absorção de água dos hidrogéis (DERGUNOV; MUN, 

2009). 

Dependendo do método de preparação, carga iônica, natureza do polímero, 

taxa de biodegradação, natureza da reticulação e das propriedades físicas os 

hidrogéis podem ser classificados de vários modos. Entre todos, um dos mais 

importantes aspectos baseia-se na sua natureza de reticulação. A estabilidade da 

rede do hidrogel no seu estado intumescido é devido à presença de um ponto 

químico ou físico de reticulação. Hidrogéis quimicamente reticulados são também 

conhecidos como hidrogéis termoendurecíveis ou géis permanentes. Eles não 

podem ser dissolvidos em qualquer solvente, a menos que os pontos covalentes de 

ligação cruzada sejam clivados. Além disso, eles não podem ser reformulados por 

meio de fusão térmica (DUMITRIU, 2002; RATNER et al., 2004). 

 Os hidrogéis reticulados fisicamente são também conhecidos como hidrogéis 

termoplásticos ou géis temporários. O intumescimento destes hidrogéis é 

dependente principalmente dos parâmetros termodinâmicos, tais como temperatura, 

pH e força iônica. Alterações em tais parâmetros podem aumentar ou diminuir o seu 

intumescimento. A presença de pontos de reticulação reversíveis nesses hidrogéis 

permite a evaporação do solvente e/ou o processamento térmico. Na preparação 
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destes hidrogéis, a utilização de agentes de reticulação tóxicos também pode ser 

evitada (DEVINE; HIGGINBOTHAM, 2003). 

Hidrogéis funcionalizados têm a capacidade de responder a mudanças em 

seu ambiente externo. Eles podem apresentar mudanças drásticas no seu 

comportamento, intumescimento, estrutura da rede, permeabilidade ou resistência 

mecânica em resposta a alterações no pH ou na força iônica do fluído circundante 

ou da temperatura. Outros hidrogéis têm a capacidade de responder a campos 

elétricos ou magnéticos aplicados ou a alterações na concentração de glicose 

(PEPPAS, 1991). 

Hidrogéis magnéticos têm sido investigados e aplicados para a vetorização e 

liberação de fármacos, tratamento de câncer, recuperação de íons, etc (BARDAJEE; 

HOOSHYAR, 2014; PAULINO et al., 2011; SNYDER; NGUYEN; RAMANUJAN, 

2010). Alguns hidrogéis funcionalizados especificamente são conhecidos como 

hidrogéis inteligentes, porque eles podem ser ativados através de estímulos externos 

(por exemplo, a variação do pH, força iônica, temperatura, campo magnético, entre 

outros). 

 Satakar e Hilt (2008) investigaram a utilização de um hidrogel magnético a 

base de poli(N-isopropilacrilamida) para a vetorização de fármacos, utilizando a 

vitamina B12 e o corante azul de metileno como fármacos modelo. Os estudos de 

liberação com aplicação de campo magnético em pulsos mostraram que quando é 

aplicado um campo magnético ocorre um aumento na temperatura do sistema 

ocasionando o colapso do hidrogel e liberação do fármaco.  

 Em outro estudo foi incorporado L-asparaginases em um hidrogel magnético a 

base de quitosana e ácido hialurônico. As L-asparaginases são agentes 

quimioterápicos utilizados no tratamento da leucemia linfoblástica. As nanopartículas 

do hidrogel obtidas possuem tamanho inferior a 300 nm quando estão intumescidas 

e de 30 nm quando estão secas. Os resultados mostraram que o sistema de hidrogel 

obtido é biocompatível e capaz de penetrar nas células e tecidos (especialmente 

tecidos tumorais) (TEODOR et al., 2009). 

 Saboktakin e colaboradores (2010) investigaram a utilização de um hidrogel 

magnético a base de quitosana-dextrano sulfato para a liberação do fármaco ácido 

5-aminosalicílico no cólon. Os resultados do estudo de liberação indicam que o 

hidrogel superparamagnético de quitosana-dextrano sulfato oferece um elevado grau 

de proteção para pró-fármacos. Quando administrado via oral o hidrogel libera a 
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maior parte do fármaco no cólon, um ambiente rico em enzimas bacterianas que 

degradam a quitosana-dextrano sulfato, permitindo a liberação do fármaco no local 

desejado. Assim, o hidrogel superparamagnético é um sistema potencial para a 

vetorização do fármaco ácido 5-aminosalicílico para o cólon. Além disso, o hidrogel 

pode ser detectado por técnicas de ressonância magnética de imagem. 

 Um hidrogel de poli(β-amino éster) magnético utilizado para a vetorização do 

fármaco paclitaxel, apresentou uma liberação controlada do fármaco através do 

mecanismo de degradação da rede polimérica do hidrogel. Este sistema de liberação 

apresentou também, a capacidade de aquecimento (hipertermia) quando submetido 

a um campo magnético alternado externo (MEENACH et al., 2012). 

 Em outro estudo Paulino e colaboradores (2012), sintetizaram hidrogéis 

magnéticos nanoestruturados com três polímeros naturais diferentes: quitosana, 

goma arábica e maltodextrina. Foi investigada a liberação de curcumina pelos três 

diferentes hidrogéis. Os resultados mostraram que quando comparada com os 

outros dois polímeros naturais, a quitosana apresentou uma liberação maior da 

curcumina quando submetida a um campo magnético. Os autores atribuíram este 

comportamento, ao fato de que as partículas magnéticas interagem mais fortemente 

com os grupamentos amino da quitosana do que com os grupos funcionais dos 

outros dois polímeros. Os resultados também mostraram que a resistência mecânica 

e a estabilidade dos hidrogéis aumentam com o aumento da quantidade de 

nanopartículas magnéticas incorporadas. 

 

 

3.5 Cinética de liberação de fármacos 

  

A modelagem matemática de sistemas de liberação controlada de fármacos 

pode ajudar a proporcionar uma base de conhecimentos científicos sobre os 

mecanismos de transporte de massa, que estão envolvidas no controle da liberação 

do fármaco. Além disso, se uma teoria matemática adequada é identificada em um 

sistema farmacêutico esta pode ser usada para simular o efeito dos parâmetros na 

concepção do sistema (por exemplo, geometria e composição) sobre a cinética de 

liberação do fármaco em estudo. Assim, a modelagem matemática pode facilitar 

consideravelmente a otimização dos já existentes e o desenvolvimento de novos 

produtos farmacêuticos (SIEPMANN; PEPPAS, 2001) 
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A cinética de liberação de um fármaco pode ser influenciada por vários 

fatores, como o tipo do fármaco, polimorfo ou cristalino, tamanho de partícula, 

quantidade presente no sistema de liberação e solubilidade (COSTA; LOBO, 2001). 

Dentre os principais modelos matemáticos empregados para determinar a cinética 

de liberação, neste trabalho foram estudados os modelos de ordem zero, primeira-

ordem, Korsmeyer-Peppas, Hixson-Crowell, Higuchi, Peppas-Sahlin. 

O primeiro modelo, designado por cinética de ordem zero baseia-se na 

liberação lenta da substância ativa a partir de formas farmacêuticas que não se 

desagregam. Este modelo pode ser expresso pela Equação 1: 

 

�� = �� +���          Equação 1 

 

Onde K0 é a constante de liberação de ordem zero, Q0 e Qt são as quantidades de 

fármaco liberadas no tempo zero e no tempo t, respectivamente. De maneira ideal, 

as preparações destinadas a veicular substâncias ativas com liberação controlada 

apresentam um perfil de liberação de ordem zero, verificando-se que a velocidade 

de difusão do fármaco, do interior para o exterior da matriz, é menor que a 

respectiva velocidade de dissolução, formando uma solução saturada, que permite a 

cedência constante do fármaco. Esta situação de liberação ideal é muito difícil de 

obter na prática. A aplicação deste modelo apresenta muitas limitações devido aos 

poucos fatores de ajuste ao modelo (LOPES; LOBO; COSTA, 2005) 

 A cinética de primeira ordem é utilizada para descrever processos de 

absorção de substâncias, sendo empregada também para fármacos hidrossolúveis 

presentes em matrizes porosas, casos em que a velocidade de liberação depende 

da quantidade de fármaco restante na forma farmacêutica. Este modelo é 

representado pela Equação 2: 

  

��	�� = ��	�� +�
�            
Equação 2 

 

onde K1 é a constante de liberação de primeira ordem, Q0 e Qt são as quantidades 

de fármaco liberadas no tempo zero e no tempo t, respectivamente (AGNES; 

ORTEGA, 2003). 
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 O modelo de Higuchi (HIGUCHI, 1961) é o mais conhecido e frequentemente 

utilizado para descrever a velocidade de liberação controlada de um fármaco a partir 

de um sistema matricial. É representado pela equação 3: 

 

 
��

���
= ���


/�           Equação 3 

 

em que KH é a constante de liberação de Higuchi, Qt e Qinf são as quantidades 

liberadas no tempo t e no infinito, respectivamente (AGNES; ORTEGA, 2003). 

  Outro modelo é o de Hixson-Crowell que é aplicado para formas 

farmacêuticas em que a etapa limitante da liberação é a dissolução do fármaco e 

não a difusão que pode ocorrer na matriz polimérica, considerando que o seu 

formato permanece durante todo o processo, apenas com uma diminuição 

proporcional do seu tamanho. É representada pela Equação 4: 

 

��
�/� = ����              Equação 4 

 

em que KHC é a constante de Hixson-Crowell e Qt é a quantidade liberada no tempo t 

(COSTA; LOBO, 2001). 

Outro modelo baseia-se na equação de Korsmeyer-Peppas, utilizada para 

descrever a liberação do soluto quando o mecanismo que prevalece é uma 

combinação da difusão do fármaco (transporte Fickiano) e do transporte Caso II 

(não-Fickiano, controlado pelo relaxamento das cadeias poliméricas) (RITGER, 

PEPPAS, 1987). Neste modelo, a relação entre a velocidade de liberação e o tempo 

é expresssa pela Equação 5: 

 
��

����
= ���             Equação 5 

 

em que K é uma constante cinética, que incorpora características estruturais e 

geométricas do mecanismo, Qt e Qinf são as quantidades liberadas no tempo t e no 

infinito, respectivamente e n é o expoente de liberação que, de acordo com o valor 

numérico que assume, caracteriza o mecanismo de liberação do fármaco. 
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Esta equação é geralmente utilizada para interpretar e descrever a liberação 

do fármaco quando o mecanismo que prevalece não é bem conhecido ou resulta da 

combinação de dois processos aparentemente independentes: um devido ao 

transporte do fármaco que obedece a lei de Fick ou transporte Fickiano, e outro 

consequência dos fenômenos de intumescimento/relaxamento do gel (expansão 

dinâmica) e que envolve a transição de um estado semirígido a outro mais flexível, 

chamado transporte Caso-II. Nesta equação tem-se em conta não só a difusão do 

fármaco, mas também o relaxamento do gel como processos determinantes na 

liberação do fármaco (LOPES; LOBO; COSTA, 2005) 

Os valores de n são usados para interpretar e caracterizar o mecanismo de 

liberação. Para a determinação do valor de n utiliza-se apenas a porção da curva em 

que Qt/Qinf<0,6. Podem ocorrer três mecanismos diferentes de acordo com o valor 

de n e com a forma farmacêutica utilizada (Tabela 3): difusão pura (difusão Fickiana 

clássica), onde a taxa de absorção de água apresenta um aumento linear em função 

da raiz quadrada do tempo, cinética de liberação de ordem zero, sendo a liberação 

controlada por mecanismo de transporte de Caso II, ou seja, pelo fenômeno de 

intumescimento do polímero (relaxamento da matriz ou liberação mediante erosão) 

ou cinética de transporte anômalo, ou seja, uma combinação dos dois mecanismos 

de difusão e de transporte de Caso II (SIEPMANN; PEPPAS, 2011). 

 

Tabela 1- Mecanismo de liberação de acordo com o valor de n e da forma farmacêutica segundo 
método de Korsmeyer-Peppas 

Valores de n 
Mecanismo de liberação 

 

Filmes finos Cilindro  Espera 

0,5 0,45 0,43 Difusão Fickiana 

0,51-0,99 0,46-0,88 0,44-0,84 Transporte anômalo 

1,0 0,89 0,85 Transporte Caso II 

 

Numa tentativa de quantificar as contribuições relativas dos dois fenômenos 

responsáveis pela liberação (difusão e relaxamento), Peppas e Sahlin (1989) 

introduziram um segundo termo na equação de Korsmeyer-Peppas, surgindo o 

modelo de Peppas e Sahlin, expresso pela equação 6: 
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��          Equação 6 

 

Onde K1 e K2 representam constantes que refletem as contribuições relativas do 

mecanismo de difusão Fickiana e do mecanismo de erosão/relaxamento (transporte 

Caso II), Qt e Qinf são as quantidades liberadas no tempo t e no infinito, 

respectivamente, e o coeficiente m é o expoente de difusão Fickiana da preparação 

farmacêutica que apresente uma liberação modificada, qualquer que seja a sua 

forma (LOPES; LOBO; COSTA, 2005). 

 

 

3.6 Maleimidas 

 

As maleimidas são imidas cíclicas, sintetizadas através da condensação do 

anidrido maleico com uma amina apropriada em temperatura ambiente, obtendo-se 

o ácido maleâmico, o qual pode ser ciclizado com uso de agentes desidratantes 

como ácido acético, acetato de sódio anidro sob aquecimento. As maleimidas 

contêm um anel imida e uma estrutura geral -CO-N(R)-CO- (Figura 5), que confere a 

moléculas as características de hidrofobicidade e neutralidade. As atividades 

farmacológicas de imidas cíclicas já relatadas na literatura incluem antibacteriana, 

antifúngica, antinociceptiva, anti-espasmódica e antitumoral (CECHINEL et al., 2003; 

SORTINO et al., 2008). 

 

Figura 5 - Estrutura geral das maleimidas 

N

O

O

R

 

 

A literatura contém vários estudos sobre o potencial antitumoral de 

maleimidas. A atividade antiproliferativa de uma série de heteroarilmaleimidas e 

imidas poliheterocondensadas foram testadas contra células de tumor humano NCI-

H460 (carcinoma do pulmão), e os valores de IC50 obtidos variaram de 0,84 a 9,0 µM 

(FERRI et al., 2008). Uma série de 7-azaindazolil-indolil-maleimidas e derivados 
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arilmaleimidas mostraram citotoxicidade e efeitos anti-proliferativos in vitro contra 

várias linhagens celulares de câncer humano (YE et al., 2009). Prado et al (2004) 

observaram que os derivados maleimídicos N-fenil-maleimida e 4-metil-N-fenil-

maleimida apresentam alta capacidade citotóxica contra células B16-F10, onde a 

concentração de 0,2 mM diminui a viabilidade celular para 3-10%. 

Em outro estudo uma série de N-fenil e N-arilfenilmaleimídas mostraram 

atividade citotóxica contra células HepB3 (carcinoma hepatocelular), a atividade 

citotóxica se mostrou dose dependentes e os valores de IC50 variaram de 0,7 a 100 

µM (MUSS et al., 2010). Matuszak e colaboradores (2012) estudaram células de 

neuroblastoma N1E115 e constataram que N-fenilmaleimidas possuem efeito 

antiproliferativo nestas células. 

Em um estudo mais recente, também foi observado significativa atividade 

citotóxica de derivados maleimídicos em cultura de células B16F10 (melanoma 

murino) e L1210 (leucemia murino), e atividade antitumoral em modelo de melanoma 

subcutâneo em camundongos. O provável mecanismo relacionado à morte celular 

apoptótica induzida foi a indução de estresse oxidativo. Os derivados maleimídicos 

induziram a perda do potencial de membrana mitocondrial e a depleção de ATP, 

cujos eventos são características de apoptose e foram dependentes da estrutura 

química, pois, somente derivados que apresentavam anel aromático ligado 

diretamente ao anel imídico apresentaram atividade citotóxica (NOLDIN, 2011). 
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4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

 

4.1 Síntese do nanogel magnético 

 

 

4.1.1 Reticulação da O-CMQTS  

 

 A reação de reticulação foi realizada com a O-CMQTS em sua forma salina, 

com grau de carboximetilação de 27,9%, anteriormente preparada (DEBRASSI, 

2011). Aproximadamente 20 g deste material foram dissolvidos em 

aproximadamente 600 mL de água. Posteriormente, foi adicionado 13 mL de 

epicloridrina e aquecido a 60 ˚C por 6 horas, sob agitação. Após este período o pH 

foi ajustado para 6,0 para a precipitação do polímero e a mistura foi filtrada, lavada 

com acetona e seca em dessecador. 

 

 

4.1.2 Incorporação das nanopartículas magnéticas 

 

 Foi adicionado O-CMQTS reticulada (13 g) e FeSO4.7H2O (13 g) em água 

(1,3 L). A mistura ficou sob agitação por duas horas em temperatura ambiente, em 

seguida, foi adicionado NaNO2 (0,15 g) e a mistura ficou sob agitação por 

aproximadamente mais 10 minutos. Depois foi adicionado Fe(NH4)2(SO4)2.6H2O 

(9,17 g), o pH foi ajustado para 9,0 e a mistura foi aquecida a 60 ºC por 30 minutos. 

Para finalizar, foi lavado com água, depois etanol 95% e por último acetona, filtrado 

e seco em dessecador.   
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4.2 Caracterização do nanogel magnético  

 

 

4.2.1 Difração de raios-X (XDR) 

 

Os espectros de XDR foram obtidos em parceria com pesquisadores do 

Instituto de Física da Academia Polonesa de Ciências utilizando um Difratômetro de 

Raios-X Philips com radiação Fe, Kα  (λKα = 1.9373 Å). 

 

 

4.2.2 Espectroscopia de infravermelho 

 

 Os espectros no infravermelho forma obtidos com Espectrômetro de 

Infravermelho Prestige-21, Shimadzu (Japan). O nanogel magnético seco foi 

pulverizado com KBr para posterior análise através de reflectância difusa (DRS). 

 

 

4.2.3 Teor de ferro 

 

A quantificação do ferro presente no polímero foi realizada através de método 

colorimétrico, utilizando a 1,10-fenantrolina. As partículas do material (50 mg) foram 

colocadas em uma mistura de água destilada, ácido nítrico e ácido clorídrico e 

mantidas por aproximadamente uma hora em banho de areia a uma temperatura de 

200 ºC, para a destruição do material orgânico. O resíduo foi transferido para balão 

volumétrico de 50 mL e o volume foi completado com água destilada, obtendo-se 

uma solução de 1 mg/mL. Para quantificação do ferro, 0,2 mL da solução foi 

adicionado a 2,3 mL de acetato de sódio 2 M, 0,5 mL de cloridrato de hidroxilamina 

10% em água e 1,0 mL de 1-10-fenantrolina 0,25% em etanol. A solução obtida foi 

diluída 25 vezes e sua absorbância foi determinada em 511 nm. A concentração de 

ferro foi calculada utilizando um padrão de ferro metálico dissolvido em HNO3 1 M na 

concentração de 40 µg/mL (VOGEL, 1981). 
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4.2.4 Termogravimetria (TG) e calorimetria exploratória diferencial (DSC) 

 

 As análises de TG e DSC foram realizadas no equipamento Netzsch modelo 

STA 449 F3 Jupiter numa faixa de temperatura de 30 a 700 ºC, com uma taxa de 

aquecimento de 10 ºC/min, empregando cerca de 10,0 mg de amostra, em célula de 

alumina, com vazão de gás nitrogênio de 50 mL/min.  

 

 

4.2.5 Microscopia eletrônica de transmissão (MET) 

 

 As micrografias de MET foram obtidas em colaboração com pesquisadores do 

Instituto de Física da Academia Polonesa de Ciências, utilizando microscópio 

eletrônico de transmissão, Cubed 80-300 FEI Cs com instrumento de correção de 

imagem.  

  

 

4.2.6 Caracterização magnética 

 

A análise do comportamento magnético das partículas foi realizado em 

colaboração com pesquisadores do Instituto de Física da Academia Polonesa de 

ciências, utilizando um Magnetômetro de Amostra Vibrante de PPMS (Physical 

Property Measurement System) da Quantum Design, numa faixa de temperatura de 

2 a 300 K. 

 

 

4.2.7 Espectroscopia Mössbauer 

 

Os espectros de Mössbauer foram obtidos em colaboração com o 

pesquisador Jean Marc Greneche, do laboratório de física do Estado Condensado 

da Universidade do Maine, na França. As medidas foram realizadas nas 

temperaturas de 77 e 300 K, utilizando fonte de 57Co em matriz de Rh e os espectros 

foram ajustados através do programa Mosfit e foi realizada a deconvolução 

Lorentziana dos dados.  
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4.2.8 Grau de intumescimento  

 

 Para determinar o grau de intumescimento, 50 mg do nanogel magnético 

foram colocados em um tubo de ensaio previamente tarado e foi adicionado 2 mL de 

meio. Após os tempos de 30, 60, 90, 120, 150 e 180 minutos e após 24 horas o meio 

foi retirado com auxílio de um ímã e de papel filtro e o tubo de ensaio foi pesado. O 

procedimento foi realizado em triplicata utilizando os meios água, tampão fosfato pH 

5,0 e tampão fosfato pH 7,4. O grau de intumescimento (α) foi calculado pela 

Equação 7: 

 

Ms

MsMh −

=α         Equação 7 

  

 Onde Mh é a massa do nanogel hidratado e Ms é a massa do nanogel seco 

(SABOKTAKIN et al., 2010).  

 

 

4.2.9 Adsorção de proteínas 

 

 Foi realizado uma isoterma de adsorção com soluções de albumina sérica 

bovina de 20 mL em concentrações de 0,5 a 5 mg/mL em tampão fosfato pH 7,4. As 

soluções ficaram sob agitação em banho termostatizado a uma temperatura de 37 

˚C, com 20 mg do nanogel magnético durante 1 hora. A quantidade de proteínas foi 

quantificada espectrofotometricamente através da metodologia do reagente Bradford 

em 595 nm. A quantidade de proteínas adsorvidas foi determinada pela diferença de 

absorção antes e após o contato com o nanogel (QU et al., 2013).  

 

 

4.3 Incorporação das maleimidas no nanogel magnético 

 

 Foram feitos os estudos com três derivados maleimídicos (Figura 6): N-fenil-

maleimida (M1), 4-metil-N-fenil-maleimida (M2) e 4-metoxi-N-fenil-maleimida (M3). 

Estes derivados maleimídicos foram sintetizados no NIQFAR (Núcleo de 

Investigações Químico-Farmacêuticas) da Universidade do Vale do Itajaí/SC 
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conforme metodologia descrita em Cechinel Filho et al., (1994 e 2003) e 

caracterizados por técnicas espectroscópicas e gentilmente cedidos pelos 

professores Dra. Fátima de Campus Buzzi e Dr. Valdir Cechinel Filho. 

 

 

Figura 6 - Derivados maleimídicos 
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A incorporação das maleimidas foi através da metodologia de evaporação do 

solvente, que foi realizada baseada em um método descrito na literatura (MEEROD 

et al., 2008). O nanogel magnético (500 mg) foi disperso em uma solução contendo 

cada derivado maleimídico (40 mg) e etanol absoluto (5 mL), mantendo agitação e 

aquecimento até a evaporação total do solvente. O nanogel magnético contendo o 

fármaco foi então separado magneticamente com auxílio de ímã e seco em 

dessecador. 

 

 

4.4 Caracterização do nanogel magnético contendo as maleimidas 

 

 

4.4.1 Teor e eficiência de incorporação 

 

 Para verificar a quantidade de compostos maleimídicos incorporados, foi feita 

uma curva analítica para cada composto, realizando a leitura em Espectrofotômetro 
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Spectro Vision modelo DB-18805 no comprimento de onda de 223 nm para o M1, 

221 nm para o M2 e 274 nm para o M3. Para a extração das maleimidas do nanogel 

magnético e sua quantificação, uma quantidade exata de partículas do nanogel 

(exatamente cerca de 10 mg) contendo o composto foi dispersa em cerca de 2 mL 

de etanol por 2 minutos a 60˚C, as partículas do nanogel foram separadas 

magneticamente e a solução foi transferida para um balão volumétrico de 10 mL. O 

procedimento foi repetido, a solução foi transferida para o mesmo balão e o volume 

total completado para 10 mL com etanol. As soluções foram diluídas em etanol 

quando necessário; a absorbância foi lida em 223 nm para o M1, 221 nm para o M2 

e 274 nm para o M3 e a concentração das maleimidas foi calculada com base na 

curva analítica realizada previamente (DEBRASSI et al., 2011).  

 O teor (T) e a eficiência de incorporação (EI) foram calculadas através das 

Equações 8 e 9: 

 

 100(%) x
m

m
T

P

FI









=         Equação 8 

 

100(%) x
m

m
EI

F

FI









=          Equação 9 

 Onde: 

 mFI é a massa de fármaco incorporado no nanogel; 

 mP é a massa de nanogel e 

 mF é a massa de fármaco colocada inicialmente. 

 

 

4.4.2 Espectroscopia no infravermelho 

 

 A espectroscopia no infravermelho do nanogel contendo as maleimidas foi 

realizada conforme descrito no item 4.2.2 
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4.4.3 Termogravimetria (TG) e calorimetria exploratória diferencial (DSC) 

 

 As análises de TG e DSC do nanogel contendo as maleimidas foram 

realizadas conforme descrito no item 4.2.5 

 

 

4.4.4 Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

As micrografias eletrônicas de varredura foram obtidas através do Microscópio 

de Varredura Philips XL-30, no Departamento de Engenharia de Materiais da 

Universidade Federal de Santa Catarina. 

  

 

4.5 Liberação in vitro 

 

 A liberação in vitro das maleimidas foi realizada em meio tampão fosfato pH 

7,4 simulando o fluído corporal e em meio com tampão fosfato pH 5,0 para simular a 

condição de leve acidez dos tecidos tumorais (FUKAMACHI et al., 2010). 

 Cada nanogel contendo maleimidas (50 mg) foi colocado em uma membrana 

de diálise  (peso de corte 12000 – 14000 g/mol) contendo 5 mL do meio, que foi 

imersa em 300 mL de cada meio, separadamente, na temperatura de 37 ºC, com 

agitação (40 rpm). Em determinados intervalos de tempo, foram retiradas alíquotas 

de 3,0 mL de cada meio de liberação, repondo esta quantidade de meio cada vez. 

Este procedimento, também, foi realizado com as maleimidas sozinhas (utilizando 

uma quantidade proporcional a quantidade incorporado no nanogel) para efeito de 

comparação e com a aplicação de um campo magnético externo para avaliar a 

influência do campo magnético na liberação dos compostos. As concentrações das 

maleimidas foram determinadas espectrofotometricamente em 223 nm para o M1, 

221 nm para o M2 e 274 nm para o M3. 
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4.6 Análise da cinética de liberação 

 

 O mecanismo de liberação das maleimidas do nanogel magnético foi 

determinado através da aplicação dos modelos cinéticos de ordem zero, primeira 

ordem, Higuchi, Hixson-Crowell, Korsmeyer-Peppas e Peppas-Sahlin. Foi utilizado 

software Origin 5.0 para a análise matemática. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

 

5.1 Síntese do nanogel magnético 

 

 Foi utilizado o derivado da quitosana O-CMQTS, previamente preparado por 

Debrassi (2011), o qual foi sintetizado através do mecanismo de reação do tipo SN2 

(substituição nucleofílica bimolecular), que ocorre em uma única etapa na qual o 

nucleófilo ataca o átomo de carbono ligado ao cloro, com expulsão simultânea do 

grupo de saída. A Figura 7 representa esta reação: 

 

Figura 7- Esquema da síntese da O-CMQTS a partir da quitosana 
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 A reação de reticulação da O-CMQTS foi realizada com o agente reticulante 

epicloridrina. Nesta reação de reticulação, os grupos hidroxila de álcool primário da 

quitosana (nos monômeros que não sofreram carboximetilação) reagem com a 

epicloridrina através de uma reação de substituição nucleofílica bimolecular (SN2), 

resultando na saída do átomo de cloro, além de uma reação de abertura do anel 

epóxido da epicloridrina (McMURRY, 2008). O esquema desta reação está 

apresentado na Figura 8: 
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Figura 8 - Reação de reticulação da O-CMQTS com epicloridrina 
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 Esta reação forma uma rede polimérica tridimensional, insolúvel, mas que 

devido aos vários grupamentos hidrofílicos presentes na O-CMQTS, tem a 

capacidade de absorver grande quantidades de água, dando ao polímero a 

característica de hidrogel. 

 Para a síntese e incorporação das nanopartículas magnéticas (Fe3O4) foi 

utilizado metodologia de síntese in situ. Esta metodologia consiste na coprecipitação 

dos íons férricos (Fe3+) e ferrosos (Fe2+) em meio básico na razão 2:1 juntamente 

com o polímero (LU et al., 2010). Em valores de pH acima de 9,0, o íons Fe3+ e Fe2+ 

são convertidos aos seus respectivos hidróxidos, que se cristalizam lentamente para 

formação da Fe3O4 e de água (MENG et al., 2005). 

 A oxidação da Fe3O4 pode apresentar dois produtos: a maguimita (γ-Fe2O3), 

que apresenta propriedades magnéticas, e a hematita (α- Fe2O3), não magnética. 
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Em altas temperaturas o principal produto formato é α- Fe2O3, enquanto que a γ-

Fe2O3 é obtida, preferencialmente, pela oxidação em temperaturas mais baixas 

(CORREA et al., 2006). Neste trabalho as nanopartículas magnéticas foram 

sintetizadas em temperatura não muito elevada (60 ˚C), pois a intenção foi obter 

material magnético composto de Fe3O4 e γ-Fe2O3 e evitar a formação de material 

não magnético. 

 

 

5.2 Caracterização do nanogel magnético 

 

 

5.2.1 Difração de raios-X (XDR) 

 

A técnica de XDR é utilizada para a elucidação da estrutura cristalina das 

partículas. O padrão de difração de raios-X do nanogel magnético (OCEchMagn) é 

mostrado na Figura 9 e revela linhas gerais que podem ser indexados com uma 

estrutura de cristal de espinélio cúbico típico das espécies magnéticas magnetita e 

maghemita. Estas duas espécies são muito similares em relação à sua estrutura 

cristalina, sendo que os picos de difração de raios-X da magnetita ficam sobrepostos 

com os da maghemita e por isso é muito difícil distingui-las com base unicamente 

nos estudos de raios-x.  Somente os picos em 51,6 e 70,18 deg são característicos 

apenas de maghemita e não aparecem na magnetita.  
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Figura 9 - Difratograma de raios-X da OCEchMagn 
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5.2.2 Análise de absorção na região do infravermelho 

 

 A técnica de espectroscopia no infravermelho baseia-se na absorção da 

radiação eletromagnética em frequências correlacionadas à vibração de ligações 

químicas de determinados grupos funcionais de uma molécula. É frequentemente 

utilizada como auxiliar na determinação de estruturas químicas, principalmente nas 

áreas de síntese orgânica e de produtos naturais (BARTH, 2007). 

Nos espectros de infravermelho da O-CMQTS reticulada com epicloridrina 

(OCEch) e desta contendo nanopartículas magnéticas de óxido de ferro 

(OCEchMagn) (Figura 10) observa-se a presença de uma banda larga na região de 

3500 cm-1 característica de deformação axial da ligação O-H, uma banda em 1740 

cm-1 referente a deformação axial da ligação C=O e uma banda em 1600 cm-1 

característica de deformação axial –COO-, bandas estas que confirmam a presença 

do grupamento ácido carboxílico da O-CMQTS. A banda de O-H provavelmente está 

sobreposta à banda em 3450 cm-1 referente a deformação axial da ligação N-H. A 

banda em 1560 cm-1 é atribuída à deformação angular da ligação N-H dos 

grupamentos amino livres. Há também a presença de banda entre 1150 e 900 cm-1 

referente a deformação axial das ligações glicosídicas C-O e C-O-C (ABREU; 

CAMPANA-FILHO, 2009; CHEN et al., 2004; LIU et al., 2009). 
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Figura 10 - Espectro no infravermelho da O-CMQTS reticulada com epicloridrina (OCEch) e da O-
CMQTS reticulada com epicloridrina contendo as nanopartículas magnéticas (OCEchMagn) 
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 Não é observado diferença entre OCEch e OCEchMagn, pois devido a 

quantidade de material magnético ser pequena as bandas de absorção referentes ao 

Fe3O4 não foram detectadas por esta técnica. 

 

 

5.2.3 Análises de Termogravimetria (TG) e calorimetria exploratória diferencial (DSC) 

 

As técnicas de análise térmica consistem na medida de uma propriedade 

física de uma determinada substância ou de seus produtos de reação, expressa 

direta ou indiretamente em função da temperatura, quando essa amostra e 

submetida a uma programação controlada de temperatura sob atmosfera específica 

(MATOS; MERCURI; BARROS, 2009).  

A TG é uma das mais utilizadas técnicas de análise térmica para a 

caracterização de materiais tanto orgânicos quanto inorgânicos, incluindo polímeros. 

Ele fornece resultados quantitativos quanto à perda de peso de uma amostra em 

função da temperatura ou do tempo. Além disso, as medições de TG dão 

informações básicas sobre as propriedades térmicas do material e sua composição 

(FUENTE et al., 2011) 

 A DSC é uma técnica para medir a energia adicionada a uma amostra em 

função da temperatura. Possibilita a obtenção de dados quantitativos em relação a 
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5.2.4 Teor de ferro 
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Estas partículas bem cristalizadas são separadas uma da outra por uma camada 

fina desordenada. A distribuição de tamanho das partículas foi determinada medindo 

o diâmetro médio de mais de 1000 partículas sobre as micrografias utilizando 

software.  A Figura 14 mostra a distribuição do tamanho de partícula medido com 

distribuição log-normal. O diâmetro médio de partícula calculado (núcleos bem 

cristalizados) é de 4,2 nm com um desvio padrão de 1,2 nm. Observa-se também 

que os tamanhos variaram pouco, ficando na faixa de 0,5 até 8,0 nm. 
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Figura 13 – (a) Micrografia eletrônica de transmissão do nanogel magnético na escala de 5 nm; (b) 
imagem filtrada de Fourier de uma nanopartícula selecionado delineada pelo um quadrado branco em 
(a); (c) transformada de Fourier da área selecionada em conjunto com um padrão de difração de 
elétrons calculado e indexado de acordo com a estrutura cristalina da magnetita Fe3O4. 
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Figura 14 – Histograma de distribuição do tamanho de partícula do nanogel magnético. A linha sólida 
representa o melhor ajuste usando função de distribuição log-normal. 
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5.2.6 Caracterização magnética 

 
O comportamento magnético da OCEchMagn foi caracterizado pelas 

magnetizações em função da temperatura (M(T)) realizados com magnetômetro 

PPMS (Quantum Design). As medidas de M(T) foram realizadas através dos 

processos ZFC (“zero field cooling”) e FC (“Field cooling”) de 2 a 300 K e campo 

magnético de 50 Oe. No processo ZFC as medidas foram registradas no 

aquecimento das amostras e no processo FC o registro das medidas foi realizado 

durante o resfriamento. A Figura 15 mostra as curvas de magnetizações com 

dependências de temperatura ZFC/FC.  

 Embora as partículas tenham um tamanho muito pequeno e, portanto, 

deveriam ter transição para o estado de superpamagnetismo, nenhum pico bem 

definido é visto na curva MZFC(T). Além disso, a irreversibilidade entre as curvas 

ZFC-FC são preservadas ao longo de toda a faixa de temperatura e a curva de FC é 

apenas fracamente dependente da temperatura. O comportamento observado 

mostra que, em geral, o processo de magnetização da OCEchMagn é dominado por 

fortes interações interpartículas. Mas a protrusão vista na curva de ZFC em baixas 

temperaturas pode indicar que algumas nanopartículas permanecem isoladas e 

demonstram superparamagnetismo em temperaturas menores que 100 K.  
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 Em M(T) nenhuma transição Verwey é observada, demonstrando que a fase 

de magnetita não é estequiométrica ou a fase dominante é de maghemita. A 

transição de Verwey é a que ocorre a transferência de elétrons entre os cátions Fe2+ 

e Fe3+, na coordenação octaédrica, em temperatura próxima a 120 K.  Esta transição 

é característica de sistemas de valência mista, como a magnetita (MCNAUGHT; 

WILKINSON, 1997). No entanto, na curva FC uma contribuição adicional do tipo 

paramagnética é vista em baixas temperaturas. Esta contribuição pode ser originada 

pelos íons Fe que não estão inseridos nos nanocristais, mas que permaneceram 

quelados de forma mononuclear na quitosana.   

 
 

Figura 15 - Evolução térmica de magnetização ZFE/FC com campo magnético de 50 Oe. 
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 As curvas de magnetização em função do campo magnético da OCEchMagn 

registradas nas temperaturas de 2 e de 298 K estão mostradas na Figura 16. Mesmo 

em temperatura ambiente o loop mostra irreversibilidade, confirmando que o material 

não está no estado superparamagnético. A magnetização de saturação que 

corresponde ao ponto em que o aumento da intensidade do campo magnético 

aplicado não promove aumento na magnetização, em temperatura ambiente é de 7 

emu/g, que corresponde em torno de 10% de fase nanocristalina, visto que a 

magnetização de nanocristais de magnetita-maghemita puros é na faixa de 60-80 

meu/g (CORNELL; SCHWERTMANN, 2000),  o que está de acordo com os 

resultados mostrados pelas curvas de TG (item 5.2.3). 
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 Independente da temperatura, os loops apresentam um afinamento da parte 

central, forma de “cintura de vespa” (wasp-waisted) o que é característico de 

acoplamento magnético, desta forma, esse tipo de material pode ser composto por 

(i) materiais ferro/ferri e antiferromagnéticos ou por (ii) dois tipos de materiais 

ferro/ferrimagnéticos com diferentes anisotropias. 

 No material em estudo OCEchMagn o caso (i) pode ser excluído, pois não foi 

observado nenhuma mudança no loop depois do resfriamento da amostra com um 

campo magnético aplicado. Assim, a origem mais provável do afinamento do loop é 

a camada superficial das partículas magnéticas desordenadas e altamente 

anisotrópicas acopladas aos núcleos cristalinos magnéticos (BENNETT; TORRE, 

2005). É importante considerar que a razão superfície/volume para pequenas 

partículas é muito alta; a superfície dos átomos com baixos números de 

coordenação; a falta de simetria de translação e que a troca de acoplamento 

modificada tem efeitos importantes sobre as propriedades magnéticas globais do 

sistema, levando, por exemplo, a loops em forma de “cintura de vespa”, como 

previsto pelas análises no modelos de campo aleatório Ising diluído. 

(KHARWANLANG; SHUKLA, 2012). 
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Figura 16 – Curvas de magnetização da  OCEchMagn em 298 K e 2 K (o inserto). 
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5.2.7 Espectroscopia Mössbauer 

 

A espectroscopia de Mössbauer é uma das principais técnicas utilizadas na 

elucidação estrutural de compostos contendo ferro. A espectroscopia Mössbauer é 

uma técnica de análise do comportamento das propriedades do núcleo atômico e do 

ambiente que o envolve através de um processo de absorção nuclear ressonante 

sem recuo. As interações hiperfinas ou parâmetros hiperfinos caracterizam as 

interações eletromagnéticas entra o núcleo e os elétrons em torno deste, 

possibilitando a obtenção de informações sobre a geometria do centro metálico, seu 

estado de oxidação e suas propriedades magnéticas (SILVA, 2006; SCHETTINO JR, 

2009).  

As principais interações hiperfinas são o deslocamento isomérico (δ), o 

desdobramento quadrupolar (∆) e o campo magnético hiperfino (Bhf). O 

deslocamento isomérico provê informações diretas sobre a densidade eletrônica no 

núcleo, e isso pode ser interpretado como uma informação sobre a valência do íon 
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em estudo. O desdobramento quadrupolar é referente ao fato de que o núcleo não é 

perfeitamente esférico e que apresenta um desvio de simetria.  O centro de massa 

do dubleto corresponde ao deslocamento isomérico e a separação entre as duas 

linhas de absorção corresponde ao desdobramento quadrupolar. O campo 

magnético hiperfino é o campo magnético gerado pelos elétrons vizinhos ao núcleo 

e sentido por ele, podendo ter origem dipolar, quando devido a elétrons vizinhos a 

ele, ou elétrons desemparelhados do próprio átomo. (SILVA, 2006; SCHETTINO JR, 

2009). 

Os espectros de Mössbauer da OCEchMagn a 77 e 300 K estão mostrados 

nas Figuras 17 (A) e (B), respectivamente e os parâmetros hiperfinos dos espectros 

estão mostrados na Tabela 2. Os espectros são compostos por um dubleto 

paramagnético com intensidade que cresce de 8% (em 77 K) para 17% (em 300 K). 

O aumento do componente referente ao dubleto com o aumento da temperatura é 

esperado em processos termicamente ativados. A ausência de campo magnético 

hiperfino (Bhf) é associada ao estado superparamagnético (WOO et al., 2004) 

O campo hiperfino médio do sexteto magneticamente dividido é Bhf ≈ 50,6 e 

40,2 T a 77 e 300 K, respectivamente, e esses valores são típicos tanto para 

magnetita quanto para maghemita. Considerando, no entanto, o deslocamento 

isomérico (δ), o parâmetro mais sensível para a densidade eletrônica (estado de 

valência), que nesta amostra é de 0,47 e 0,36 mm/s (em 77 e 300 K, 

respectivamente), indicam a presença de íons Fe3+, o que leva a concluir que as 

nanopartículas do nanogel magnético consistem principalmente de maghemita, visto 

que a maguinetita é composta por íons Fe3+ e Fe2+.  

 A contribuição quadrupolar vista em 77 K pode ter sido originada de íons Fe 

paramagnéticos dispersos na O-CMQTS (como já foi demonstrado pelas curvas 

ZFC/FC), uma vez que a síntese das nanopartículas magnéticas foi in situ ou por 

uma fração pequena de partículas isoladas que estão no estado 

superparamagnético devido ao seus tamanhos de partícula muito pequenos. O 

aumento relativo desta fração a 300 K juntamente com o alargamento das linhas 

magneticamente divididas, refletem em um aumento na fração de partículas 

superparamagnéticas.  

 

 



61 

 

Figura 17 - Espectros Mossbauer do nanogel magnético (A) 77K e (B) 300K. As linhas coloridas 
representam as diferrentes espécies presentes no material. 
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Tabela 2 - Parâmetros hiperfinos da espectroscopia Mossbauer do nanogel magnético a 77 e 300 K. 

Temperatura 

(K) 

δ(mm/s) ∆ (mm/s) BHf (T) Razão das 

espécies (%) 

77 0,47 0,09 52,6 43 

 0,44 0,06 50,6 26 

 0,43 -0,02 48,0 12 

 0,55 -0,35 42,9 11 

 0,44 0,93 - 8 

300 0,36 0,01 40,2 83 

 0.37 0,87 - 17 

 

 

5.2.8 Grau de intumescimento 

 

O grau de intumescimento é uma propriedade importante na caracterização 

de um nanogel, pois avalia como será o comportamento da matriz polimérica frente 

a um determinado meio. O grau de intumescimento de um polímero reticulado 

depende do polímero, do grau de reticulação e do solvente (em que o polímero está 

imerso) (KIM et al., 2003). A Figura 18 mostra o grau de intumescimento do nanogel 

magnético quando é colocado em contato com água, tampão fosfato pH 5,0 e 7,4. 

 

Figura 18 - Grau de intumescimento do nanogel magnético em diferentes valores de pH. 
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É observado um intumescimento rápido das partículas que tende a se 

estabilizar em torno de 30 minutos. Este rápido intumescimento se deve a presença 

de grupamentos hidrofílicos (carboxil e amino) na estrutura da O-

carboximetilquitosana, que na ausência de pontos de reticulação, se dissolvem na 

água, absorvendo assim, grandes quantidades de água.  

 Este mesmo comportamento foi observado por Ghaemy e Naseri (2012), onde 

os hidrogéis magnéticos a base de quitosana sintetizados atingiram sua hidratação 

máxima rapidamente (em torno de 20 minutos).  

Quando é comparado o grau de intumescimento nos três diferentes meios, 

água, tampão fosfato pH 5,0 (levemente ácido como no ambiente tumoral 

(FUKAMACHI et al., 2010)) e tampão fosfato pH 7,4, é observado um maior grau de 

intumescimento em tampão fosfato pH 7,4. Devido este meio ser básico, há a 

ionização dos grupamentos carboxil da O-carboximetilquitosana, aumentando assim 

a absorção de água.  O menor grau de intumescimento foi observado em água, pois 

devido à ausência de íons, a estrutura do nanogel não se ioniza. Em pH 5,0 pode 

ocorrer a protonação de alguns grupamentos amino presentes na O-

carboximetilquitosana, o que justifica um maior intumescimento quando comparado 

com a água.   Outro estudo com hidrogel a base de O-carboximetilquitosana, 

também mostrou este mesmo comportamento de o intumescimento ser influenciado 

pelo pH do meio, devido a presença de grupos carboxil e amino que mudam seu 

estado de ionização dependendo do pH (VAGHANI; PATEL; SATISH, 2012).  

 

 

5.2.9 Adsorção de proteínas plasmáticas 

 

A Figura 19 mostra a isoterma de adsorção de albumina (principal proteína 

plasmática) pelo nanogel magnético após uma hora de contato com solução de 

albumina bovina sérica em concentrações de 0,5 a 5,0 mg/mL em tampão fosfato pH 

7,4, com a aplicação do modelo matemático de Langmuir-Freundlich. 
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Figura 19 - Isoterma de adsorção de albumina bovina pelo nanogel magnético. A linha representa   
aplicação do modelo matemático de Langmuir-Freundlich. 
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O nanogel apresentou uma baixa capacidade de adsorção de albumina (80 

mg/g), quando comparado com outros estudos, sendo a capacidade máxima de 

adsorção de 143,6 mg/g com a aplicação da isoterma de Langmuir-Freundlich, com 

um coeficiente de correlação de 0,99996. Esta baixa capacidade é requerida para a 

utilização em sistemas biológicos, pois a ligação de proteínas plasmáticas na 

superfície do nanogel (opsonização) é a ponte entre o carreador e a fagocitose, 

fazendo com que as partículas do nanogel sejam facilmente capturadas pelo sistema 

reticuloendotelial.  Uma baixa capacidade de adsorção de proteínas plasmáticas 

minimiliza a opsonização e prolonga o período de circulação in vivo do carreador 

(OWENS III; PEPPAS, 2006; SATIJA; GUPTA; JAIN, 2007).  

O nanogel magnético apresentou capacidade de adsorção de proteínas 

plasmáticas menor do que outros carreadores magnéticos a base de quitosana 

descritos na literatura 90 mg/g (QU et al., 2013) e 408 mg/g (ZHU et al., 2009). Em 

um estudo que investigou a cinética de adsorção de albumina sérica bovina por 

nanopartículas magnéticas de carboximetilquitosana foi encontrada uma capacidade 

máxima de adsorção de 163,4 mg/g, com a aplicação do modelo matemático de 

Langmuir (R2 0,999), valor este muito próximo ao encontrado neste trabalho (WANG 

et al., 2013).  
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5.3 Incorporação dos derivados maleimídicos e caracterização do nanogel 

contendo as maleimidas. 

 

 

5.3.1 Teor e eficiência de incorporação 

 

A incorporação dos derivados meleimídicos no nanogel magnético foi 

realizada através da metodologia de evaporação de solvente. Esta metodologia 

consiste na dissolução do fármaco em um solvente volátil e mistura desta solução 

em uma dispersão do carreador em água. Esta metodologia é mais bem aplicada 

para fármacos insolúveis em água (BODMEIER; MCGINITY, 1987). Esta técnica 

resultou na adsorção das maleimidas na estrutura do nanogel magnético. Foi 

utilizado o solvente etanol absoluto, devido a alta solubilidade dos derivados 

maleimídicos e volatilidade, bem como por se tratar de um solvente atóxico e de 

baixo custo. 

Esta metodologia é muito aplicada na incorporação de fármacos hidrofóbicos 

em sistemas de liberação controlada. Mugabe et al. (2008) incorporaram o fármaco 

plaquitaxel em carreadores a base de polietilenoglicol e polietilenoimina através 

desta metodologia. Debrassi et al. (2011) utilizaram uma metodologia semelhante 

para a incorporação do fármaco indometacina em partículas magnéticas de N-benzil-

O-carboximetilquitosana.   

Para o cálculo do teor e eficiência de incorporação é necessária a completa 

extração dos derivados maleimídicos das partículas do nanogel, para sua posterior 

quantificação. Para isto deve-se utilizar um solvente em que as maleimidas tenham 

alta solubilidade, neste caso foi utilizado o etanol aquecido a 60˚C. O processo de 

extração foi repetido três vezes para garantir a total extração dos compostos. A 

Tabela 3 mostra os resultados obtidos de teor e de eficiência de incorporação. 
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Tabela 3 -  Teor e eficiência de incorporação dos derivados maleimídicos no nanogel magnético. 

Derivado maleimídico Teor (%) 
Eficiência de 

incorporação (%) 

M1 5,96 74,50 

M2 6,30 78,75 

M3 5,80 72,50 

 

 Houve uma alta eficiência de incorporação (74,5 % para M1, 78,75 % para M2 

e 72,5 % para M3) e um bom teor (5,96 % para M1, 6,3 % para M2 e 5,8% para M3), 

visto que o valor sugerido para o teor seja entre 5-25% (TORCHILIN, 2001). Os 

grupamentos hidroxil e carboxil presentes na O-carboximetilquitosana podem formar 

pontes de hidrogênio com o grupamento maleimídico das moléculas dos compostos 

M1, M2 e M3, formando complexos intermoleculares.  

Os valores de eficiência de incorporação (EI) e o teor (T) das maleimidas no 

nanogel magnéticos são maiores do que os encontrados por outros carreadores de 

fármacos antitumorais descritos na literatura. Zhu e colaboradores (2013) utilizaram 

metodologia de evaporação do solvente (N,N-Dimetilformamida) e obtiveram uma EI 

de 23,2% e um T de 2,32% na incorporação do fármaco doxorrubicina em um 

carreador magnético a base de cistamina tert-acil-hidrazina e polietilenoglicol. Em 

outro estudo com a incorporação do fármaco gencitabina em nanopartículas 

magnéticas de óxido de ferro cobertas por quitosana através da metodologia de 

adsorção (solução aquosa contendo o fármaco em contato com o carreador) a EI foi 

de 8,1% e o T de 1,35% (ARIAS; REDDY; COUVREUR, 2012). 

 

 

5.3.2 Análise de absorção na região do infravermelho 

 

Nos espectros de infra-vermelho (Figuras 20, 21 e 22) é possível observar a 

incorporação dos derivados maleimídicos no nanogel magnético. É nítida a 

sobreposição das bandas de absorção características das maleimidas nos espectros 

dos derivados sozinhos e destes incorporados no nanogel magnético. 
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Figura 20 - Espectros de infravermelho do derivado maleimídico M1 e deste incorporado no nanogel 
magnético. 
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Figura 21 - Espectros de infravermelho do derivado maleimídico M2 e deste incorporado no nanogel 
magnético 

4 0 0 0 3 5 0 0 3 0 0 0 2 5 0 0 2 0 0 0 1 5 0 0 1 0 0 0

3 5

4 0

4 5

5 0

5 5

6 0

6 5

7 0

7 5

8 0

8 5

9 0

9 5

1 0 0

1 0 5

30
50

13
00

83
0

11
4513

80

T
ra

ns
m

itâ
nc

ia

N u m e ro  d e  o n d a  (cm -1)

 M 2
 OCEchM agnM 2

17
10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



68 
 

Figura 22 - Espectros de infravermelho do derivado maleimídico M3 e deste incorporado no nanogel 
magnético 

 

 

Além das bandas referentes a O-CMQTS citadas no item 6.2 os espectros 

apresentam banda em 3000-3100 cm-1 referente a deformação axial da ligação C-H 

de anel aromático e bandas características do grupamento maleimídico, em 1710 

cm-1 referente a deformação axial da ligação C=O, duas bandas fracas em 

aproximadamente 1300 e 1200 cm-1 referentes a deformação axial da ligação N-C 

aromático, em aproximadamente 1380 e 1145 cm-1 referentes a deformação axial 

simétrica e assimétrica, respectivamente, das ligações C-N-C e em 830 cm-1 

referente a deformação angular simétrica fora do plano das ligações C-H das 

maleimidas. No espectro do derivado M3 (Figura 21) é observado uma banda em 

1250 cm-1 referentes a deformação axial da ligação C-O do grupamento metóxi 

(PARKER; MASON; WILLIAMS, 1990). 

 

 

5.3.3 Análise DSC e TG 

 

 As Figuras 23, 24 e 25 apresentam as curvas de TG dos derivados 

maleimídicos e destes incorporados no nanogel magnético. Os compostos 

maleimídicos M1 e M2 têm uma perda grande de massa (60 e 80%, 

respectivamente) em aproximadamente 200 ˚C e o composto M3 tem uma perda de 
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Figura 25 - Cu
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Figura 28 - Cu
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Figura 29 - Micrografia eletrônica de varredura do derivado M1 incorporado no nanogel magnético 
(A), M2 incorporado no nanogel magnético (B) e do M3 incorporado no nanogel magnético (C). 

 

 

  

É possível observar um aglomerado de partículas com superfície irregular e a 

presença de poucos cristais dos derivados maleimídicos, indicando que os 

compostos foram apenas depositados no nanogel magnético. 
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5.3 Perfil de liberação in vitro 

 

 A Figura 30 mostra os perfis de liberação dos derivados maleimídicos 

sozinhos e incorporados no nanogel magnético, em meio tampão fosfato pH 7,4. 

Observa-se uma quantidade liberada dos compostos maleimídicos menor quando 

estes estão incorporados no nanogel magnético (67% para M1, 57% para M2 e 66% 

para M3). Em comparação, quando os derivados estão sozinhos, a quantidade 

liberada é de 80% para M1, 74% para M2 e 85% para M3.   

 Para a liberação magneticamente vetorizada é importante que a maior parte 

do ativo seja liberada no local de ação. Os perfis de liberação em pH fisiológico de 

7,4 corroboram para isso, pois além de a quantidade final liberada ser diminuída 

com a incorporação no nanogel magnético, há uma liberação mais lenta 

(sustentada). Desta forma o princípio ativo, quando incorporado no nanogel 

magnético, chegaria em maior quantidade no local de ação e lá poderia ser liberado 

lentamente. 

 Este comportamento evidencia que há uma interação entre o nanogel 

magnético e os derivados meleimídicos, fazendo com que a liberação seja mais 

demorada. Nota-se que os derivados começam a ser liberados depois de cerca de 

10 minutos. Considerando que o tempo normal de circulação sanguínea é de um 

minuto (SILVERTHORN, 2003), o material apresenta um tempo adequado de 

liberação, suficiente para que as partículas do nanogel atinjam o local de ação e 

sejam aprisionadas pelo campo magnético externo. 
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Figura 30 - Liberação in vitro dos compostos meleimídicos em pH 7,4 
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Em meio tampão fosfato pH 5,0 houve um liberação dos derivado 

meleimídicos de 59% para M1, 85% para M2 e de 60% para a M3 quando 

incorporadas no nanogel magnético. Já quando estavam livres houve uma liberação 

de 57% para M1, 73% para M2 e 67% para M3 (Figura 31). Observa-se que não há 

uma grande diferença na quantidade final liberada, mas que quando estão 

incorporados no nanogel os derivados maleimídicos são liberados mais lentamente, 

mostrando uma liberação sustentada.  

 O meio com pH de 5,0 é para simular a liberação no local de ação dos 

princípios ativos em estudo, visto que o ambiente tumoral é levemente ácido 

(FUKAMACHI et al., 2010). Para uma boa ação destes é importante que eles sejam 

liberados sustentadamente, mas, entretanto, não é desejável que a liberação seja 

muito lenta, pois isso implicaria na manutenção do campo magnético externo por um 

período muito longo, no local afetado, gerando desconforto para o paciente. 

 

 

 

 

 

 

 

 



76 
 

Figura 31 - Liberação in vitro dos compostos meleimídicos em pH 5,0. 
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 Para avaliar se a presença de um campo magnético interfere no perfil de 

liberação dos derivados maleimídicos, foi realizado estudo de liberação in vitro, em 

meio tampão fosfato pH 5,0 com a aplicação de um campo magnético externo 

(Figura 32). Na Figura 33 é observado que a quantidade final liberada é maior na 

presença do campo magnético externo, o que é favorável para o sistema de 

liberação em estudo, pois leva a um aumento na quantidade do princípio ativo 

acumulada no local de ação.   

 

Figura 32 - Esquema da liberação dos compostos maleimídicos na presença de um campo 
magnético externo. 
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Figura 33 - Liberação in vitro dos compostos meleimídicos em pH 5,0 com aplicação de um campo 
magnético externo 
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Wang e colaboradores (2012) realizaram um estudo com hidrogel magnético 

a base de etilenoglicol e ácido acrílico e metacrílico, neste estudo propuseram um 

esquema de aplicação de um campo magnético externo igual ao deste trabalho, 

porém para avaliar o seu efeito no grau de intumescimento do hidrogel. Segundo 

eles devido à rotação da amostra ser entre os dois ímãs as linhas de indução 

magnéticas formadas são cortadas várias vezes, gerando um campo magnético 

alternado.  

Determinados materiais magnéticos produzem um efeito chamado hipertermia 

magnética, onde os núcleos superparamagnéticos submetidos a um campo 

magnético externo alternado produzem um aquecimento muito localizado através da 

dinâmica de perda por histerese, induzida por processos de relaxação de Néel e de 

Brow (FORTIN et al., 2007; JORDAN et al., 1993). Na relaxação de Néel, ocorre um 

aquecimento devido à flutuação dos momentos magnéticos sobre uma barreira de 

energia anisotrópica e na relaxação de Brow ocorre um aquecimento devido perdas 

viscosas durante a reorientação da nanopartícula (ROSENSWEIG, 2002). A 

hipertermia causa um colapso na rede polimérica do hidrogel promovendo a 

liberação dos compostos aprisionados (SATARKAR; HILT, 2008). 

Considerando, contudo, que nos estudos de liberação das maleimidas, devido 

a velocidade de rotação ter sido lenta, na ordem de 1 Hz, a relaxação magnética foi 
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muito pequena para permitir que os momentos magnéticos das partículas seguissem 

um campo magnético oscilante, os efeitos de hipertermia podem ser excluídos . no 

entanto, os nanogéis magnéticos também são sensíveis a campos magnéticos 

estáticos, como mostrado por Liu et al. (2008), sendo dependentes da concentração 

de partículas magnéticas, das suas dimensões, da amplitude do campo magnético e 

das propriedades do polímero. Para partículas magnéticas grandes (~200 nm), 

introduzidas no gel através de uma técnica de congelamento-descongelamento, o 

campo magnético estático causou uma diminuição da liberação do fármaco e este 

efeito foi atribuído à formação de agregados de Fe3O4 e conseqüente redução da 

porosidade do gel e da difusão da fármaco (SATARKAR; BISWAL; HILT, 2010). Este 

mecanismo não é muito provável para partículas de óxido de ferro muito pequenas 

(~4 nm) como no nanogel em estudo, pois as forças de atração magnetostáticos 

são, neste caso, muito pequenas. Para duas partículas idênticas adjacentes, cada 

uma com um momento µ localizado no centro, a energia dipolar pode ser calculada a 

partir da Equação 10. 

 

 ! "# = $%& 4(	"#⁄ +⁄ %,-�       Equação 11 

 

 Em que d é a distância centro-a-centro e kB representa a constante de 

Boltzmann. Para o nanogel magnético estudado µ é aproximadamente 1200 µB e d é 

aproximadamente 4,2 nm, o que dá Ed/kB (A) de aproximadamente 14 K, que é mais 

do que quatro vezes  menor do que no ferrogel discutido em Liu et al. (2008). 

O aumento da quantidade de fármaco liberado na presença de um campo 

magnético externo alternado também foi observado em estudos com carreadores 

magnéticos por Oliveira e colaboradores (2013), Sanson e colaboradores (2011) e 

por Thomas e colaboradores (2010). 

O diferencial destes tipos de sistemas é que a liberação do fármaco pode ser 

controlada com precisão pelo campo magnético alternado, que serve como um 

gatilho, para promover a liberação do fármaco no local de ação de forma controlada. 

Já os sistemas tradicionais de carreamento de fármacos são limitados pela cinética 

passiva de liberação do fármaco (mecanismo de transporte Fickiano) (LAI et al., 

2003; GIRI et al., 2005) 
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5.4 Cinética de liberação 

 

Com o objetivo de determinar o mecanismo de liberação das maleimidas do 

nanogel magnético foram aplicados os modelos matemáticos de ordem zero, 

primeira ordem, Higuchi, Hixson-Crowell, Korsmeyer-Peppas e Peppas-Sahlin. Para 

o modelo de Peppas-Sahlin o coeficiente de difusão Fickiana (m) para o sistema em 

estudo é de 0,45 (PEPPAS-SAHLIN, 1989). 

 A representação gráfica dos modelos matemáticos, acima citados, está 

apresentada nas figuras 34 e 35 e as constantes de liberação obtidas através dos 

modelos com seus respectivos coeficientes de determinação (r2) são apresentados 

na Tabela 4. 
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Figura 34 -  Modelos matemáticos aplicados para a liberação dos derivados maleimídicos em tampão 
fosfato pH 5,0 a 37 ˚C do nanogel magnético. (A) Ordem zero, (B) Primeira ordem, (C) 
Higuchi, (D) Hixson-Crowell, (E) Korsmeyer-Peppas e (F) Peppas-Sahlin. 
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Figura 35 - Modelos matemáticos aplicados para a liberação dos derivados maleimídicos em tampão 
fosfato pH 7,4 a 37 ˚C do nanogel magnético. (A) Ordem zero, (B) Primeira ordem, (C) 
Higuchi, (D) Hixson-Crowell, (E) Korsmeyer-Peppas e (F) Peppas-Sahlin. 
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Tabela 4 - Constantes de liberação e coeficientes de correlação das equações matemáticas aplicadas na liberação dos derivados maleimídicos incorporados 
no nanogel magnético.

 Ordem zero Primeira ordem Higuchi Hixson-Crowell Korsmeyer-Peppas Peppas-Sahlin 

r2 K0 

(min-1) 

r2 K1  

(min-1) 

r2 KH  

(min-1/2) 

r2 KHC  

(min-1/3) 

r2 K 

(min-1) 

n r2 K1 

(min-1) 

K2 

(min-1) 

 

pH 5,0 

M1 0,9221 0,1616 0,8100 0,0022 0,9798 0,0603 0,7641 0,0075 0,9512 0.0491 0,5211 0,9920 0,0628 7,89x10-4  

M2 0,9477 0,2579 0,8566 0,0022 0,9866 0,074 0,8176 0,0112 0,9515 0,0254 0,6561 0,9809 0,0362 0,0036  

M3 0,9444 0,1667 0,8675 0,0024 0,9872 0,0553 0,7965 0,0078 0,9615 0,0304 0,5837 0,9932 0,0420 0,0018  

pH 7,4 

M1 0,8296 0,1607 0,7785 0,0013 0,9223 0,05537 0,6612 0,0067 0,8969 0,1091 0,3867 0,9701 0,1061 0,0024  

M2 0,9936 0,1683 0,9127 0,0026 0,9838 0,04619 0,9048 0,0114 0,9718 0,0028 0,7518 0,9857 0,0081 0,0044  

M3 0,9768 0,1995 0,7559 0,0046 0,9887 0,05196 0,8810 0,0113 0,9764 0,0075 0,7989 0,9914 0,0060 0,0038 
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Através dos valores dos coeficientes de determinação, o modelo matemático 

que melhor explicou o processo de liberação dos derivados maleimídicos pelo 

nanogel magnético foi o de Peppas-Sahlin. Este modelo cinético aponta para um 

mecanismo de liberação que conta com os efeitos de difusão Fickiana e de 

relaxamento das cadeias poliméricas ou intumescimento (mecanismo de transporte 

anômalo). Este mecanismo também é evidenciado pelo modelo de Korsmeyer-

Peppas, que também teve bons coeficientes de correlação, e que para a maioria dos 

casos teve o valor do expoente n maior que 0,43 e menor que 0,85.  

Um estudo realizado por Serra, Doménech e Peppas (2006) com a liberação 

de teofilina por um hidrogel de poli(ácido acrílico-g-etileno glicol) também apresentou 

mecanismo de liberação anômalo, sendo que este não é afetado pelo grau de 

reticulação do hidrogel e nem pela quantidade de solvente utilizada na síntese. 

Porém o mecanismo é influenciado pelo pH do meio de liberação, onde em baixos 

valores de pH o mecanismo é anômalo e em altos valores de pH o mecanismo é 

controlado pelo intumescimento do polímero (Caso II).  

O nanogel magnético em estudo apresentou mecanismo anômolo para ambos 

os valores de pH estudados (5,0 e 7,4), pois como o polímero O-CMQTS possui 

grupamento ácido (COOH) e básico (NH2) ocorre a ionização da molécula tanto em 

pH ácido como básico e, conseqüentemente, elevado intumescimento. 

Para comparar a taxa de libertação de compostos, com e sem a aplicação de 

um campo magnético externo, foi escolhido o modelo cinético de Korsmeyer-

Peppas, uma vez que este modelo mostrou boa correlação com os dados 

experimentais e os parâmetros calculados. Os resultados estão apresentados na 

Tabela 5.  
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Tabela 5 -  Constante de liberação e coeficientes de correlação do modelo Korsmeyer-Peppas 
aplicado na liberação das maleimidas incorporados no hidrogel magnético, em tampão de fosfato pH 
5,0, 37 ˚ C. 

 r2 K (min-1) 

Sem campo magnético   

M1 0,9512 0,0491 

M2 0,9515 0,0254 

M3 0,9615 0,0304 

Com campo magnético   

M1 0,9206 0,1274 

M2 0,9260 0,0453 

M3 0,9789 0,0791 

 

 

Como pode ser observado, os valores de K para os três derivados são mais 

elevados do que os encontrados para a liberação dos compostos sem a aplicação 

do campo magnético, o que prova que há um aumento na taxa de liberação das 

maleimidas na presença de um campo magnético. 

A partir dos valores de K1 e K2 obtidos pelo modelo de Peppas-Sahlin é 

possível calcular a contribuição de cada mecanismo na liberação das maleimidas. A 

contribuição da difusão Fickiana (F) e do relaxamento das cadeias poliméricas (R) 

são calculados através das equações 12 e 13, respectivamente (PEPPAS, SAHLIN, 

1989).  

 

 . =




/
��
�

��

         Equação 12 

        

 

 
0

.
=

��

�

��        Equação 13 

 

Onde t é o tempo no infinito (min) e m é o expoente de difusão Fickiana 

(0,45). 

Os resultados das contribuições de cada mecanismo em pH 5,0 e 7,2 estão 

apresentados, respectivamente nas Figuras 36 e 37. 
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Figura 36 - Contribuição dos mecanismos de difusão Fickiana (D) e relaxamento das cadeias 
poliméricas (R)  sob a liberação das maleimidas do nanogel magnético em pH 5,0. (A) M1, 
(B) M2 e (C) M3. 
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Figura 37 - Contribuição dos mecanismos de difusão Fickiana  (D) e  relaxamento das cadeias 
poliméricas (R) sob a liberação das maleimidas do nanogel magnético em pH 7,4. (A) M1, 
(B) M2 e (C) M3. 
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Para o derivado M1 houve principalmente a contribuição da difusão Fikciana e 

uma pequena contribuição do intumescimento durante todo o tempo, tanto em pH 

5,0 como 7,4. Os outros derivados, M2 e M3, apresentaram comportamento 

diferente em pH 5,0 e pH 7,4. Para o M2 em pH 5,0 houve inicialmente uma maior 

contribuição da difusão Fikciana que ao longo do tempo foi diminuindo, sendo que 

depois de 60 minutos o intumescimento foi o mecanismo principal envolvido na 

liberação. Já em pH 7,4 o intumescimento foi o principal mecanismo desde o início 

do processo e com o decorrer do tempo foi acontecendo um aumento na 

contribuição do intumescimento e uma diminuição na contribuição da difusão 

Fickiana. O derivado M3 demonstrou o mesmo comportamento do M2 em pH 7,4, 

porém em pH 5,0 houve uma contribuição maior da difusão Fickiana desde o início 

do processo que foi diminuindo como decorrer do tempo, porém sempre se manteve 

como mecanismo principal. 

De maneira geral, em todos os casos há um aumento da contribuição do 

intumescimento com o decorrer do tempo, o que mostra que quanto mais 

intumescido o nanogel está, mais facilmente o fármaco é liberado. Em pH 7,4 o 

mecanismo dominante foi o de intumescimento das cadeias poliméricas do nanogel, 

fato que está, provavelmente, relacionado com o maior grau de intumescimento 

neste pH.  

Para o derivado M1 o mecanismo que ofereceu maior contribuição na 

liberação foi a difusão Fickiana. Este comportamento pode estar relacionado com a 

característica de maior hidrossolubilidade da molécula, desta forma a molécula se 

difunde mais facilmente para um meio aquoso.    

Machín e colaboradores (2013) realizaram um estudo com hidrogéis de 

ciclodextrinas. Os resultados mostraram que os hidrogéis compostos por α e β 

ciclodextrinas e por β e ɣ ciclodextrinas apresentaram mecanismo anômolo na 

liberação de naproxeno em meio pH 1,2. O estudo da contribuição dos mecanismos 

de difusão e intumescimento mostrou um comportamento semelhante ao derivado 

M2 em pH 5,0. 
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6 CONCLUSÕES 

 

 O nanogel magnético foi sintetizado com êxito através da reticulação da O-

CMQTS com epicloridrina e posterior incorporação de nanopartículas magnéticas, 

através de síntese in situ.  

 As partículas magnéticas são compostas por uma mistura dos óxidos de ferro 

magnetita e maghemita, que possuem comportamento ferro-ferrimagnético, com 

magnetização de saturação em temperatura ambiente de 7 emu/g e correspondem a 

cerca de 10% da composição do nanogel.  

 O nanogel magnético possui um tamanho médio das partículas de 4,2 nm. 

Apresenta rápido intumescimento, sendo 6,3 g/g em meio tampão fosfato pH 7,4, 5,0 

g/g em meio tampão fosfato pH 5,0 e de 4,57 g/g em meio água. Este 

comportamento está relacionado com a ionização dos grupamentos carboxil da O-

carboximetilquitosana, que é maior em pH básico.   

O nanogel apresentou uma baixa capacidade de adsorção de albumina (80 

mg/g), sendo a capacidade máxima de adsorção de 143,6 mg/g com a aplicação da 

isoterma de Langmuir-Freundlich. Esta baixa capacidade é requerida para a 

utilização em sistemas biológicos, pois uma baixa capacidade de adsorção de 

proteínas plasmáticas minimiliza a opsonização e prolonga o período de circulação 

in vivo do carreador. 

A incorporação dos derivados meleimídicos no nanogel magnético foi 

realizada através da metodologia de evaporação de solvente. Houve uma alta 

eficiência de incorporação (74,5% para M1, 78,75% para M2 e 72,5% para M3) e um 

bom teor (5,96% para M1, 6,30% para M2 e 5,8% para M3). As micrografias 

eletrônicas de varredura e as curvas DSC indicam que as maleimidas continuam em 

sua forma cristalina e que, portanto, encontram-se apenas fisicamente depositados 

no nanogel.  

Os estudos de liberação in vitro das maleimidas em tampão fosfato pH 7,4 e 

5,0 demonstraram que a interação entre o nanogel magnético e as maleimidas não é 

permanente, apresentando um percentual de liberação entre 60-80% em cinco 

horas. A liberação foi lenta e de caráter sustentado. A presença de um campo 

magnético externo favorece a liberação das maleimidas, o que é positivo para o 

sistema de liberação em estudo, pois leva a um aumento na quantidade do princípio 

ativo acumulada no local de ação.   
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Dentre os modelos matemáticos aplicados para determinar o mecanismo de 

liberação, o mais adequado foi o modelo de Peppas-Sahlin. Este modelo cinético 

aponta para um mecanismo de liberação que conta com os efeitos de difusão 

Fickiana e de relaxamento da cadeia polimérica (mecanismo de transporte 

anômalo). Este mecanismo também é evidenciado pelo modelo de Korsmeyer-

Peppas, que também teve bons coeficientes de correlação, e que para a maioria dos 

derivados maleimídicos teve o valor do expoente n maior que 0,43 e menor que 

0,85. 

O nanogel magnético em estudo provou ser um ótimo candidato para 

aplicação em sistemas de liberação vetorizada de fármacos. 

Como perspectivas futuras têm-se a realização de estudos mais 

aprofundados sobre a liberação na presença de um campo magnético externo e 

estudos in vivo de liberação vetorizada.  
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