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RESUMO 

 

A quitosana é um biopolimero natural que apresenta biocompatibilidade, biodegradabilidade, 

não toxicidade, atividade antimicrobiana e possui baixo custo. A introdução de cadeias 

hidrofóbicas na molécula de quitosana através da acilação com anidridos pode aumentar sua 

atividade antimicrobiana. Para realização deste trabalho, inicialmete foi investigado os 

principais anidridos utilizados nas sínteses de novos derivados de quitosana e suas aplicações 

através de um estudo prospectivo.  Os anidridos succínico, ftálico e malêico foram os mais 

utilizados nas modificações com a quitosana e a associação do estudo dos artigos e das 

patentes permitiu constatar que os derivados provenientes deste tipo de modificação podem 

ser utilizados nas mais diversas áreas da saúde. Com base nestes resultados desenvolveu-se 

derivados de quitosana N-aciladas com os anidridos ftálico (QF) e malêico (QM) a fim de 

investigar suas atividades antimicrobianas e citotoxicidade em células de mamíferos. A 

modificação química foi comprovada através das técnicas de caracterização: análise 

elementar, FTIR, TGA, DTG, TGA-MS, DSC e DRX. Os QF apresentaram maior efeito 

antibacteriano contra S. aureus enquanto que os QM apresentaram ação melhorada contra S. 

aureus e E. coli. Ambos não apresentaram atividade contra o protozoário Leishmania 

amazonensis. Os QF apresentaram citotocixidade enquanto os QM se mostraram promissores 

para aplicações biomédicas visto que aliaram excelente atividade antibacteriana contra cepas 

gram-positivas e gram-negativas e não apresentaram citotoxicidade.  

 

Palavras-Chaves: Quitosana, modificação, anidrido, atividade antimicrobiana, citotoxicidade. 
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ABSTRACT 

 

Chitosan is a natural biopolymer that shows biocompatibility , biodegradability, nontoxicity, 

has antimicrobial  activity and low cost. The introduction of hydrophobic chains in the 

chitosan molecule through acylation with anhydrides is able to increase its antimicrobial 

activity. In order to carry out this work an investigation was made iniciatially concerning to 

main anhydrides used in the syntheses of new chitosan derivatives and its application through 

a prospective study.The succinic, maleic and phthalic anhydrides were the most used int the 

modification with chitosan and the association study  of  articles and patents allowed to prove 

that the derivatives from this type of modification can be used in several areas of health. 

Based on these results we developed chitosan derivatives N-acylated whith phthalic 

anhydrides (QF) and maleic (QM) to investigate their antimicrobial activity and cytotoxicity 

in mammals cells.Chemical modification was confirmed by the characterization techniques:  

elemental analysis, FTIR, TGA, DTG,  TGA-MS, DSC and XRD. The QF showed higher 

antibacterial effect against S. aureus while QM showed improved activity against S. aureus 

and E. coli. Both showed no activity against Leishmania amazonensis. The QF presented 

cytotoxicity while QM showed themself promising for biomedical applications since they 

allied excelente antibacterial activity against gram-positive and gram-negative strains and 

showed no cytotoxicity. 

 

Key-Words: Chitosan, modification, anhydride, antimicrobial activity, cytotoxicity. 
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1 INTRODUÇÃO 

A quitosana é um polissacarídeo constituído por unidades monoméricas de β-(1-

4)-2-amino-2-desoxi-D-glicose, e é obtida pela reação de desacetilação da quitina, sendo 

esta a segunda maior fonte de biomassa e o componente orgânico mais abundante na 

estrutura esquelética de muitas classes de invertebrados (Kumar, Dutta & Koh, 2011).  

A quitosana tem atraído muito a atenção dos pesquisadores por causa de suas 

exclusivas características físico-químicas e atividades biológicas (Goy, Brito, & Assis, 

2009). A quitosana apresenta biocompatibilidade, biodegradabilidade, não toxicidade, 

mucoadesão, atividade antimicrobiana, além de ser de origem natural e de baixo custo. Com 

todas estas características a quitosana tem sido proposta como um material potencialmente 

atraente para usos diversos. E embora a quitosana tenha características excelentes, algumas 

propriedades especialmente desejadas para uma aplicação particular pode ser incorporada 

com uma nova modificação em sua estrutura.  

Devido às suas propriedades antimicrobianas, a quitosana já vem sendo utilizada 

em formulações biomédicas, mas sua modificação química pode proporcionar o aumento do 

seu efeito inibitório sobre microrganismos patogênicos e auxiliar no combate às 

enfermidades causadas por microrganismos resistentes.  

A introdução de grupos hidrofóbicos na cadeia molecular da quitosana pode 

atribuir melhores propriedades antimicrobianas aos derivados, o que desperta interesse nos 

estudos deste tipo de modificação química. Os anidridos vêm sendo utilizados com êxito na 

modificação da quitosana para este tipo de aplicação. 

Choi et al. (2010) propuseram um método simples para sintetizar um derivado de 

quitosana solúvel em água usando óxido de etileno e os anidridos ftálico e acético. As 

propriedades bactericidas do derivado sugere que ele pode ser usado na área biomédica. 
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Badawya & Rabeab (2012) modificaram quimicamente a quitosana com anidrido glutárico, 

através de reação de acilação, para torná-la solúvel em água e aumentar sua atividade 

antimicrobiana contra patógenos de plantas. Inta, Yoksan & Limtrakul (2014) melhoraram a 

hidrofobicidade da quitosana através da inserção dos anidridos succínico e ftálico para 

melhorar a atividade antibacteriana. Os derivados adquiriram maior atividade contra 

bactérias gram-positivas. 

Com o objetivo de conhecer os principais anidridos utilizados nas sínteses de 

novos derivados de quitosana, bem como suas aplicações, dando ênfase à atividade 

antimicrobiana, um estudo prospectivo foi realizado com base em artigos e patentes. 

Alguns artigos já relataram o desenvolvimento de derivados de quitosana com 

anidrido que foram mais eficientes do que a quitosana no que diz respeito à atividade 

antimicrobiana. Quanto às patentes, nenhuma traz modificação química da quitosana com 

anidridos para atividade antimicrobiana. 

Apesar de ser uma área ainda pouco explorada, percebeu-se um aumento nos últimos 

anos no número de artigos e de depósito de patentes. A partir da análise dessas publicações 

constatou-se que os derivados provenientes deste tipo de modificação podem ser usados nas 

mais diversas áreas. 

Diante da potencialidade deste polissacarídeo, desenvolveu-se derivados de 

quitosana modificada quimicamente com anidrido ftálico e malêico variando-se suas 

proporções e foi analisada a atividade antimicrobiana dos derivados obtidos contra formas 

promastigotas de Leishmania amazonensis e cepas de Escherichia coli e Staphylococcus 

aureu, além de avaliar o potencial citotóxico da quitosana e dos derivados em células de 

mamíferos pelo teste de MTT. Os derivados foram caracterizados por análise elementar, 

Espectroscopia na região do infravermelho com transformada de Fourier (FTIR), análise 
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térmica (TGA, DTG e DSC), termogravimetria acolada ao espectrômetro de massas (TGA-

MS) e Difratometria de raios-X (DRX).  
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RESUMO 

 

O aumento no número de microrganismos patogênicos resistentes tem estimulado a busca 

por novos agentes antimicrobianos. Devido às suas propriedades antimicrobianas, a 

quitosana já vem sendo utilizada em formulações biomédicas, mas sua modificação química 

pode aumentar seu efeito inibitório sobre microrganismos patogênicos. A introdução de 

grupos hidrofóbicos na cadeia molecular da quitosana pode atribuir melhores propriedades 

antimicrobianas aos derivados. Os anidridos vêm sendo utilizados com êxito neste tipo de 

modificação. Esta prospecção objetivou conhecer os principais anidridos utilizados para 

modificar a quitosana e as aplicações dos derivados obtidos, destacando-se a atividade 

antimicrobiana. O trabalho foi realizado através do estudo de artigos e patentes. Os anidridos 

mais utilizados foram o succínico, o ftálico e o malêico e os derivados foram utilizados para 

diversas aplicações, incluindo a área biomédica e a liberação controlada de fármacos. Três 

artigos constataram aumento nas propriedades antimicrobianas dos derivados e nenhuma 

patente foi encontrada associando os derivados a esta aplicação, no entanto várias patentes 

foram classificadas como A61K, indicando que os derivados podem ser aplicados na área da 

saúde. 

 

Palavras-Chaves: Quitosana, Anidrido, Atividade antimicrobiana. 
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ABSTRACT 

 

The increase in the number of resistant pathogens has stimulated the search for new 

antimicrobial agents. Due to its antimicrobial properties, chitosan is already being used in 

biomedical formulations, but their chemical modification can increase its inhibitory effect on 

pathogenic microorganisms. The introduction of hydrophobic groups in the chitosan 

molecular chain  can assign best antimicrobial properties to derivatives. Anhydrides have 

been used successfully in this type of modification. This survey aimed to identify the main 

anhydride used to modify chitosan and applications of the obtained derivatives, especially 

the antimicrobial activity. The work was carried out through the study of articles and 

patents. The most commonly used anhydrides are succinic, phthalic and maleic acid and the 

derivatives were used for diverse applications, including biomedical and drug delivery 

systems. Three articles found increase in antimicrobial properties of derivatives and no 

patent was found linking derivatives to this application, however several patents were 

classified as A61K, indicating that derivatives can be applied in health care. 

 

Key-words: Chitosan, anhydrides, antimicrobial activity. 
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1. INTRODUÇÃO 

A crescente demanda por novas substâncias capazes de inibir processos vitais de uma 

ou mais espécies de microrganismos resistentes tem provocado uma verdadeira corrida em 

busca de agentes antibacterianos de origem natural, semissintética ou sintética, cada vez 

mais eficientes (Silveira et al., 2006).  

Materiais poliméricos orgânicos pertencem a um grupo de materiais constituídos por 

longas cadeias de átomos de carbono na cadeia principal, que lhes confere uma série de 

características que os diferenciam em relação aos outros polímeros. Estes materiais com 

propriedades antimicrobianas ganharam um crescente interesse tanto do ponto de vista 

acadêmico quanto do ponto de vista industrial e de saúde pública (Munoz – Bonila & 

Garcia, 2012). 

A quitosana é um copolímero que consiste em unidades β-(1 → 4)-2-acetamido-D-

glicose e β-(1 → 4)-2-amino-D-glucose, com este último geralmente superior  a 80%. A 

proporção das duas unidades de monossacarídeos em quitosana depende do tratamento 

alcalino, geralmente, as cadeias individuais assumem uma estrutura essencialmente linear 

(Zhang et al., 2010). A presença dos grupos funcionais –NH2 e –OH em sua estrutura 

proporciona a base para a interação com outros polímeros e moléculas biológicas. 

Modificações químicas podem ser realizadas no anel glicopiranosídeo da quitosana, 

conferindo novas aplicabilidades ao biopolímero (Lima, Ribeiro & Airoldi, 2006). As 

modificações podem ser feitas por hidrólise enzimática, formação de compósitos, 

dissolução, degradação, agentes reticulantes, copolimerização e acilação iônica, entre outras. 

A forma como esse material é modificado é determinada tanto pela estrutura quanto pelas 

propriedades almejadas. Com a modificação pode-se variar, entre outras propriedades, o 

tamanho dos poros, a resistência mecânica, a solubilidade, a estabilidade química e sua 
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capacidade de absorção e adsorção (Sun et al., 2013). Além disso, esse polímero pode ser 

modificado para formar filmes, membranas, nanopartículas, microesferas, hidrogéis, 

emulsões, pós, fibras, etc., ampliando ainda mais as aplicações da quitosana modificada. 

Devido às suas propriedades antimicrobianas, a quitosana já vem sendo utilizada em 

formulações biomédicas, mas sua modificação química pode proporcionar o aumento do seu 

efeito inibitório sobre microrganismos patogênicos e auxiliar no combate às enfermidades 

causadas por microrganismos resistentes. 

A quitosana palmitoilada, com grupos hidrofóbicos provenientes da reação de N-

acilação, foi utilizada com sucesso como revestimento bioativo para feijão verde (Donsì et 

al., 2015). A intenção dos pesquisadores era potencializar a atividade antimicrobiana da 

quitosana contra Listeria innocua através de sua associação com outra substância 

antimicrobiana, o óleo essencial de tangerina. A introdução do grupo hidrofóbico melhorou 

o tempo de armazenamento do produto pela liberação de forma sustentada do óleo essencial 

de tangerina.  

Merchant et al. (2014) estudando o potencial anfifílico formado pela enxertia de 

cadeiras octanoíla na estrutura da quitosana para a administração pulmonar de levofloxacino, 

avaliou a atividade antimicrobiana contra Pseudomonas aeroginosa na forma de pó. 

Polímeros anfifílicos formados por modificações hidrofóbicas da quitosana, após acilação, 

usando cadeias de ácidos graxos, tais como estearoil, octanoil e palmitoil, tem sido 

amplamente investigados devido ao potencial de formar micelas monométricas para entrega 

de drogas e de gene. Quitosana acilada também tem sido proposta por possuir propriedades 

antimicrobianas contra as bactérias gram-negativas P. aeruginosas e E. coli, que são 

comumente associadas a infecções pulmonares. 
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A introdução de grupos hidrofóbicos na cadeia molecular da quitosana podem atribuir 

melhores propriedades antimicrobianas aos derivados, o que desperta interesse nos estudos 

deste tipo de modificação química. Os anidridos vêm sendo utilizados com êxito na 

modificação da quitosana para este tipo de aplicação.  

Alguns trabalhos relatam o desenvolvimento de derivados de quitosana com anidrido 

que foram mais eficientes do que a quitosana no que diz respeito à atividade antimicrobiana. 

Um exemplo deste tipo de modificação foi a realizada por Badawya & Rabea (2012). Estes 

autores modificaram quimicamente a quitosana com anidrido glutárico, através de reação de 

acilação, para torná-la solúvel em água e aumentar sua atividade antimicrobiana contra 

patógenos de plantas. 

As aplicações biomédicas e farmacêuticas, dentre outras propriedades, também vem 

intensificando os estudos na modificação da quitosana na perspectiva de se melhorar as 

propriedades antimicrobianas já conhecidas deste polímero contra Staphylococcus aureus e 

Escherichia coli. Estas bactérias são as mais comuns em trabalhos científicos, nos quais esse 

biopolímero tem sua eficiência bactericida testada e comprovada (Mahae et al., 2011).  

Sendo comuns no dia-a-dia das pessoas, a Escherichia coli está presente 

principalmente no intestino e são evacuadas com as fezes humanas, podendo contaminar a 

água e o solo, enquanto que a Staphylococcus aureus se adere à pele humana e se multiplica, 

atingindo cerca de 15% dos seres humanos, essa bactéria pode contaminar alimentos, os 

quais quando ingeridos provocam, entre outras enfermidades, a infecção intestinal (Ziemska 

et al., 2013). A atividade fungicida, ainda que menos citada, também está presente em 

muitos estudos. Essa propriedade ganha destaque ainda maior quando o material é utilizado 

no revestimento de feridas, alimentos, tecidos e objetos em geral.  
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Este estudo prospectivo teve como objetivo conhecer os principais anidridos utilizados 

nas sínteses de novos derivados de quitosana, bem como suas aplicações, dando ênfase à 

atividade antimicrobiana. 

2. METODOLOGIA 

Esta prospecção foi realizada em maio de 2015 através da busca de artigos e patentes 

em bancos de dados utilizando-se as palavras-chave listadas na Tabela 1. Os bancos de 

dados utilizados na busca dos artigos foram: Scielo, Web of Science e Scopus. Já para a 

busca das patentes, consultou-se os pedidos de depósitos do Banco Europeu de Patentes 

(Europen Patent Office - EPO), do Banco Americano de Marcas e Patentes (United States 

Patent and Trademark Office - USPTO) e do Banco de dados do Instituto Nacional de 

Propriedade Industrial do Brasil - INPI. Resumos, palavras-chave e títulos foram os campos 

utilizados para as buscas. Para a busca de artigos, restringiu-se o tempo para as publicações 

ao período de 2005 a 2014. Para a busca das patentes não houve restrição de tempo.  

Para a busca dos artigos no banco Scielo e do depósito de patentes no banco INPI, 

utilizou-se as palavras-chave em português.  

Tabela 1. Combinações de palavras-chave utilizadas para a busca de 

artigos e patentes nos bancos de dados. Maio/2015. 

Palavras-chave 

Chitosan 

“modified chitosan” 

“modified chitosan” AND anhydride 

“modified chitosan” AND anhydride AND antibacterial 

“modified chitosan” AND anhydride AND antimicrobial 

 FONTE: Autoria própria (2015). 
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Artigos que eram de revisão e artigos e patentes repetidos ou que não se tratavam da 

quitosana modificada com anidrido foram excluídos.  

 

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

3.1 Análise dos Artigos  

 Na Tabela 2 encontram-se os resultados da busca de artigos publicados no período de 

2005 a 2014 nos bancos de dados Scopus, Web of Science e Scielo.  

 Como inicialmente pretendeu-se analisar quais os anidridos utilizados para modificar 

a quitosana e quais as aplicações dos derivados obtidos, restringiu-se a análise dos artigos 

àqueles encontrados com a combinação das palavras-chave “modified chitosan” AND 

anhyride. Dos 84 artigos encontrados nas três bases de dados (51 da Scopus, 29 da Web of 

Science e 4 da Scielo), 27 encontravam-se em duplicidade e 2 se tratavam de artigos de 

revisão. Dos 55 artigos remanescentes, apenas 35 (31 da Scopus e 4 da Web of Science) 

tratavam realmente da quitosana modificada com anidrido, sendo, portanto, os artigos 

utilizados para a confecção das figuras e tabelas e para a discussão deste trabalho. 

Quando restringiu-se a busca, acrescentando-se as palavras-chave “antimicrobial” ou 

“antibacterial”, o número de artigos diminuiu para 21 (19 da Scopus e 2 da Web of Science). 

Excluindo-se os artigos repetidos e aqueles que não tratavam da atividade antimicrobiana da 

quitosana modificada com anidridos, restaram apenas 3 artigos, todos pertencentes à base 

Scopus. 

Observando-se a Tabela 2 e considerando-se apenas a base Scopus, percebe-se que, 

de um universo de 24.586 artigos com quitosana, 35 tratavam de sua modificação com 
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algum tipo de anidrido, e destes, apenas 3 testaram a atividade antimicrobiana dos derivados. 

Atenção especial será dada a estes últimos por serem o objeto principal deste estudo. 

 

Tabela 2. Número de artigos encontrados nos bancos de dados Scopus, Web of Science e 

Scielo para o período de 2005 a 2014. 

Palavras-chave Scopus 

Web of 

Science 

Scielo 

Chitosan 24.586 37.990 294 

“modified chitosan” 757 822 10 

“modified chitosan” AND anhydride 51 29 4 

“modified chitosan” AND anhydride AND 

antibacterial 

11 1 0 

“modified chitosan” AND anhydride AND 

antimicrobial 

8 1 0 

 FONTE: Autoria própria (2015). 

 

3.2 Quitosana modificada com anidridos 

 

 A busca pela palavra-chave “modified chitosan” retornou mais de 700 artigos na base 

Scopus e mais de 800 artigos na base Web of Science (Tabela 2), indicando o interesse dos 

pesquisadores pela modificação estrutural do polissacarídeo quitosana.  

Por se tratar de uma substância biocompatível e biodegradável, mas que apresenta 

limitações de uso devido principalmente à sua solubilidade, pesquisadores modificam a 

estrutura da molécula a fim de contornar estas limitações e moldá-la para aplicações 
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específicas. A quitosana ainda traz como peculiaridade atrativa, grupos funcionais reativos 

que a tornam apta para um leque de oportunidades de modificações. Dentre os reagentes 

utilizados para a realização destas modificações, os anidridos são interessantes por 

melhorarem a hidrofobicidade da quitosana enquanto retém sua atividade antibacteriana 

(Intra, Yoksan & Limtrakul, 2014), aumentarem sua capacidade de adsorção de metais 

(Chethan & Vishalakshi, 2013), atribuírem à quitosana a capacidade de liberar fármacos de 

forma controlada (Lacerda et al., 2009), entre outras.  

Para o estudo dos principais anidridos utilizados na modificação da quitosana foram 

utilizados os artigos encontrados com as palavras-chave “modified chitosan” AND 

“anhydride”. Após a utilização dos critérios de exclusão, foram selecionados 35 artigos para 

serem analisados.   

 Observando-se a Figura 1, pode-se perceber que nos últimos cinco anos houve um 

aumento no número de publicações envolvendo a modificação da quitosana com anidridos, 

tendo como destaque o interesse para aplicação na adsorção, na área biomédica e liberação 

de fármacos.    
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Figura 1: Evolução anual de artigos publicados na Scopus com as palavras-chave 

“modified chitosan” AND anhydride, no período de 2005 a 2014. 
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 Os derivados obtidos a partir da modificação da quitosana com anidridos foram 

direcionados para as áreas biomédica e biológica, para a liberação controlada de fármacos, 

para adsorção, para a indústria e alguns disponibilizavam as características dos derivados 

para possíveis aplicações nas mais diversas áreas (Figura 2). 

Somando-se os artigos publicados na área biomédica e biológica com os de liberação 

controlada obteve-se mais artigos do que os de adsorção, o que reflete  o crescente interesse 

pelos modificados destinados à área de saúde. 

 

Figura 2: Aplicações da quitosana modificada com anidridos nos 35 artigos selecionados 

com as palavras-chave “modified chitosan” AND anhydride, publicados no período de 2005 

a 2014. 

 Os principais anidridos utilizados nas modificações foram o succínico, o ftálico, e o 

malêico (Figura 3), os artigos envolvendo modificações com estes três anidridos 

correspondem a mais de 70% dos analisados neste trabalho, cujas estruturas são 

apresentadas na Figura 4. 

  

0

2

4

6

8

10

12

14

16

Indústrial Biomédicas e
Biológicas

Liberação
controlada

Adsorção Síntese e
caracterização

N
ú

m
e

ro
 d

e
 p

u
b

lic
aç

õ
e

s 

Aplicação 



17 

 

 

Figura 3: Principais anidridos utilizados para modificar a quitosana. 

 

 

 

 

Anidrido Succínico Anidrido Ftálico Anidrido Malêico 

 

Figura 4: Estruturas dos anidridos Succínico, Ftálico e Malêico. 

 

 O anidrido succínico foi o mais utilizado nas modificações da quitosana. A principal 

aplicação dos derivados foi para adsorção, seguida da sua aplicação na área biomédica e na 

liberação de fármacos. Os derivados com anidrido ftálico foram aplicados nas mesmas áreas 

que o succínico, enquanto que os derivados com anidrido malêico, além de serem aplicados 

para adsorção e liberação de fármacos, também foram aplicados na indústria. 
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 Uma das vantagens que essas modificações mostraram foi que diferentes formas dos 

derivados foram obtidas (pó, microesferas, esferas, filmes, nanopartículas, hidrogel, 

membrana) mantendo a versatilidade da quitosana para utilização nas diversas áreas. 

 Dos 3 artigos selecionados para análise que testaram a atividade antimicrobiana dos 

derivados de quitosana modificada com anidrido, em dois a modificação foi realizada com 

succinico e/ou ftálico, enquanto o terceiro usou o anidrido glutárico.  

  

3.3 Atividade antimicrobiana da quitosana modificada com anidridos 

 

Utilizando-se as combinações de palavras-chave “modified chitosan” AND 

anhydride AND antimicrobial e “modified chitosan” AND anhydride AND antibacterial, a 

busca retornou 21 artigos (19 da Scopus e 2 da Web of Science)(Tabela 2). Excluindo-se os 

artigos repetidos e aqueles que não tratavam da atividade antimicrobiana da quitosana 

modificada com anidridos, restaram apenas 3 artigos, todos pertencentes à base Scopus. Os 

resumos destes artigos estão na Tabela 3. 

Em dois dos artigos analisados, a atividade antimicrobiana dos derivados obtidos foi 

testada sobre bactérias gram-positivas (Staphylococcus aureus e Bacillus subtilis) e/ou 

gram-negativas (Escherichia coli). No outro artigo, a atividade antimicrobiana foi testada 

contra as bactérias Agrobacterium tumefaciens, Erwinia carotovora, e contra os fungos 

Botrytis Cinerea, Pythium debaryanum e Rhizoctonia solani, todos microrganismos 

patogênicos de plantas.  

Geralmente os artigos que tratam de atividade antibacteriana de novos materiais, 

realizam testes contra as bactérias S. aureus e E. coli. Isto se deve ao fato de que estas duas 

bactérias são tidas como modelo estrutural para a aplicação contra bactérias gram-positivas e 

gram-negativas, respectivamente.  
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Tabela 3: Resumos dos artigos que testaram a atividade antimicrobiana da quitosana 

modificada com anidridos, publicados no período de 2005 a 2014.  

Referência 

Anidrido/ 

Microrganismo 

testado 

Resumo 

Badawy & Rabea 

(2012) 

 

Anidrido 

glutárico/ 

A. tumefaciens, E 

. carotovora, B . 

Cinerea, P . 

debaryanum, R . 

solani. 

 

Derivados de quitosana com anidrido 

glutárico solúveis em água com 

diferentes graus de substituição foram 

sintetizados para aumentar a atividade 

antimicrobiana da quitosana contra 

patógenos de plantas. A atividade 

antimicrobiana foi reforçada com o 

aumento do grau de substituição. 

 

Choi et al. (2010) 

  

Anidrido acético 

e ftálico/ 

Escherichia coli. 

 

Um método simples é proposto para 

sintetizar um derivado de quitosana 

solúvel em água usando óxido de 

etileno e os anidridos ftálico e acético. 

As propriedades bactericidas do 

derivado sugere que ele pode ser usado 

na área biomédica.  

 

Inta, Yoksan & 

Limtrakul (2014) 

Anidrido ftálico e 

succínico/ 

Escherichia coli, 

Staphylococcus 

aureus e Bacillus 

subtilis. 

 

O objetivo do trabalho foi melhorar a 

hidrofobicidade da quitosana através da 

inserção dos anidridos succínicos e 

ftálico para melhorar a atividade 

antibacteriana. Os derivados tinham 

maior atividade antibacteriana contra 

bactérias gram-positivas. Os resultados 

indicaram que o derivado poderia ser 

potencialmente usado como filme 

antibacteriano. 

 

FONTE: Autoria própria (2015). 

  

Em geral, a quitosana e seus derivados possuem ação mais pronunciada contra 

bactérias gram-positivas do que contra as bactérias gram-negativas e o possível mecanismo 

para a atividade antibacteriana seria de que a quitosana poderia formar uma membrana na 
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superfície celular, impedindo a passagem de nutrientes para dentro da célula (Zheng & Zhu, 

2003).  

As paredes celulares das bactérias gram-negativas são mais complexas do que as das 

bactérias gram-positivas, tanto em nível estrutural quanto químico. Em sua estrutura, a 

parede celular dos microrganismos gram-negativos contém duas camadas externas à 

membrana citoplasmática (Kong et al.,2010) enquanto as bactérias gram-positivas possuem, 

além da membrana citoplasmática, uma parede celular constituída basicamente de 

peptidoglicano, o que desafia a busca por novos materiais que consigam desestruturar as 

bactérias gram-negativas provocando sua morte.  

 Badawy & Rabea (2012), testaram a atividade antimicrobiana dos derivados de 

quitosana com anidrido glutárico, na forma de pó, através de métodos de diluição (para as 

bactérias) e técnica de crescimento radial (para os fungos). Os derivados foram mais efetivos 

do que a quitosana para todos os microrganismos testados, além de serem mais solúveis em 

água e soluções de ácido acético diluído. 

 Já Choi et al. (2010) obtiveram derivados de quitosana solúveis em água, na forma 

de nanopartículas, com ação antibacteriana contra E. coli. Eles testaram a atividade 

antibacteriana através de teste de bioluminescência. 

 O terceiro artigo analisado, dos autores Inta, Yoksan & Limtrakul (2014), relatou a 

modificação da quitosana com os anidridos ftálico e succínico. Estes derivados, na forma de 

filme, exibiam uma estrutura de cristal anidro e o mesmo comportamento de solubilidade da 

quitosana. Os autores testaram a atividade antibacteriana contra S. aureus, B. subtilis e E. 

coli através das técnicas de MIC e diluição em ágar.  

As modificações realizadas na molécula de quitosana com os anidridos glutárico, 

acético, ftálico e succínico, além de melhorarem a atividade antimicrobiana da quitosana 

também conferiram propriedades estruturais melhoradas para diversas aplicações, como por 
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exemplo, a formação de filmes melhorados para a conservação de alimentos e 

nanopartículas solúveis em água para aplicações médicas. 

 

3.4 Análise das Patentes 

 

Na Tabela 4 encontram-se as combinações de palavras-chave utilizadas na busca das 

patentes nos bancos de depósitos EPO, USPTO e INPI, bem como o número de patentes 

encontradas para cada combinação. As buscas foram realizadas nos campos de título e 

abstract. O banco EPO foi o que retornou maior número de depósitos de patentes para todas 

as combinações de palavras-chave consultadas. As patentes depositadas com a palavra-

chave “modified chitosan” nos três bancos somaram-se quase 300. Combinando-se esta 

palavra-chave com “anhydride”, apenas 13 apareceram na busca, e acrescentando-se a estas, 

as palavras-chave “antimicrobial” ou “antibacterial”, a busca não retornou nenhum 

resultado.  

Foram encontradas 11 patentes no banco EPO e 2 no banco USPTO com a 

combinação de palavras-chave “modified chitosan” AND anhydride. As patentes do banco 

USPTO se tratavam, na verdade, da mesma patente, e esta também se encontrava depositada 

no banco EPO em duplicidade. Excluindo-se as repetições, restaram 10 patentes. Destas, 

uma foi excluída da análise por não se tratar da modificação da quitosana com anidrido, 

permanecendo apenas 9 patentes, todas disponíveis no banco da EPO. A Tabela 5 e todos os 

gráficos abaixo foram construídos com base nestas patentes. 
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Tabela 4. Número de depósitos de patentes encontradas nas bases EPO, USPTO e INPI. 

2014. 

Palavras-chave 

Número de patentes depositadas por base 

EPO USPTO INPI 

Chitosan 18.720 884 129 

“modified chitosan” 278 16 4 

“modified chitosan” AND anhydride 11 2 0 

“modified chitosan” AND anhydride AND 

antibacterial 

0 0 0 

“modified chitosan” AND anhydride AND 

antimicrobial 

0 0 0 

 FONTE: Autoria própria (2015). 

 

A evolução anual de depósito de patentes está representada na Figura 5. Apesar de se 

tratarem de poucas patentes, mais da metade dos depósitos foram realizados nos últimos 9 

anos, o que demonstra o crescimento do interesse da modificação química da quitosana com 

anidridos. 
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Figura 5. Evolução anual de depósito de patentes com as palavras-chave “modified 

chitosan” AND “anhydride”.  

FONTE: Autoria própria (2015). 

 

 A China foi o país mais interessado na tecnologia advinda de derivados de quitosana 

modificada com anidridos (Figura 6). Dentre os depositantes chineses encontram-se 

universidades e empresas.  Os outros países depositantes foram os Estados Unidos, o Japão, 

a Rússia e Taiwan.  

 O interesse das empresas foi direcionado para a aplicação dos derivados na separação 

de misturas, na indústria de papel, indústrias de um modo geral e síntese de uma quitosana 

mais reativa para diversas aplicações.  Já as universidades se mostraram mais interessadas na 

modificação para aplicação na absorção do amoníaco, para indústria têxtil e para a liberação 

de fármacos. Os inventores que depositaram suas próprias invenções visaram a aplicação 

dos derivados para a área de cosméticos, higiene e preparação de gel para serem aplicados 

na área da saúde.  
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Figura 6. Patentes depositadas por país com as palavras-chave “modified chitosan” AND 

“anhydride”, incluindo a indicação do depositante (universidade, empresa ou os próprios 

autores). 

FONTE: Autoria própria (2015). 

  

Na Tabela 5 encontra-se a referência, o número de depósito e o resumo das 9 

patentes analisadas com a combinação de palavras-chave “modified chitosan” AND 

“anhydride”. 

 

 

 

  

 

 

0

1

2

3

4

5

6

China Estados
Unidos

Japão Rússia Taiwan

N
ú

m
e

ro
 d

e
 P

at
e

n
te

s 

País 

Autores

Empresa

Universidade



25 

 

Tabela 5. Resumos das patentes depositadas na EPO até maio de 2015 com quitosana 

modificada com anidridos. 

Referência/Número do Depósito Resumo 

Chen, C. (2010) 

 

TW201000144 
 

 

A invenção trata de um processo de produção 

de quitosana modificada com anidrido sem a 

utilização de solventes. O derivado pode ser 

utilizado diretamente na área de cosméticos e 

de produtos de higiene. 

 

House, R. F., & Smith, D. M. (2002) 

 

US2002098987 
 

 

A invenção proporciona uma quitosana 

modificada com anidrido compreendendo 

derivados solúveis em água de baixo peso 

molecular. A invenção é sugerida para uso na 

indústria. 

 

 

Ji, J., Yu, H., Wang, L., & Zhang, H. 

(2014) 

 

CN103788230 
 

 

A invenção descreve um método de 

modificação de quitosana com anidrido 

cíclico e sua aplicação na absorção de 

amoníaco. 

 

 

Majer, B. O. (2004) 

 

RU2223279 
 

 

A invenção compreende um método de 

preparação de quitosana quimicamente 

modificada em forma de emulsão e descreve a 

preparação de gel do derivado.  

 

Miya, M., Yoshikawa, S., Iwamoto, R., 

Oota, K.I, Mima, S., Yamashita S., 

Mochizuki, A., & Tanaka, Y. (1986) 

 

JPS6193802 
 

 

A invenção descreve um método de obtenção 

de uma membrana de quitosana modificada 

com anidrido ftálico para separação de 

misturas líquidas azeotrópicas. A mistura é 

separada por pervaporação através desta 

membrana. 

 

Xiangliang, W. (2006)  

 

CN1837464 
 

 

Esta invenção fornece um método para 

preparação de uma quitosana modificada para 

a indústria de papéis. Para tal é usado o 

anidrido malêico na modificação. O derivado, 

um agente de colagem para a superfície de 

papel, apresenta como vantagem maior 

resistência na superfície do papel, melhora na 

qualidade de absorção de água e baixo custo.  
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Yin, C., & He, R. (2013) 

 

CN103083682 
 

 

A invenção trata da síntese de nanopartículas 

para liberação de fármaco hidrofóbico que 

pode ser usado por duas vias: oral e 

intravenosa.  

 

Zha, R., Pan, Q., Liu, C., & Chen, Y.  

(2010) 

 

CN101649006 
 

 

A invenção refere-se a um método de 

obtenção de quitosana com características 

anfóteras.  O derivado formado é mais 

reativo. 

 

Zhou, X., & Zhang, Y. (2013) 

 

CN103450413 
 

 

A invenção refere-se à criação de um material 

para o campo técnico de acabamento de 

produtos têxteis, dispensando-se o uso de 

corante de impressão. O método de 

preparação tem como vantagens a 

simplicidade do processo de preparação e 

fácil controle. 

 

FONTE: Autoria própria (2015). 

 

 De acordo com a Figura 7, a maioria das patentes foi classificada internacionalmente 

na seção C (Química; Metalurgia), classe 08 (Compostos macromoleculares orgânicos; sua 

preparação ou seu processamento químico; composições baseadas nos mesmos), sub-classe 

B (Polissacarídeos; seus derivados). A segunda classificação internacional mais citada foi a 

A61K, que diz respeito a invenções relacionadas a preparações para finalidades médicas, 

odontológicas e higiênicas, indicando que, apesar de não existir nenhuma patente 

direcionada para a atividade antimicrobiana dos derivados de quitosana com anidridos, os 

mesmos podem ser aplicados na área da saúde.  

 Estes resultados, aliados à análise dos artigos, justificam o interesse em se direcionar 

a aplicação dos derivados de quitosana modificada com anidridos para a atividade 

antimicrobiana, uma vez que esta atividade pode ser melhorada através deste tipo de 
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modificação e os derivados ainda podem trazer como vantagem a possibilidade de liberarem 

controladamente fármacos que poderiam potencializar a ação do sistema.  

 

 

Figura 7 – Distribuição por CIP (Classificação Internacional de Patente) das patentes 

depositadas na base EPO. Combinações de palavras-chave utilizadas na busca: “modified 

chitosan” AND anhydride. 

 

4. CONCLUSÃO 

 

 Os derivados obtidos a partir da modificação da quitosana com anidridos podem ser 

utilizados para diversas aplicações, incluindo a área biomédica e a liberação controlada de 

fármacos. Os anidridos succínico, ftálico e malêico foram os mais utilizados neste tipo de 

modificação.  

Apesar de ser uma área ainda pouco explorada, a associação do estudo dos artigos e 

das patentes permitiu constatar que os derivados provenientes deste tipo de modificação 
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podem ser utilizados nas mais diversas áreas da saúde devido à versatilidade de formas que 

estes derivados podem assumir, como por exemplo, filmes, nanopartículas, gel e pó, o que 

torna possível sua utilização nos mais diversos tipos de formulações farmacêuticas, tudo isso 

associado ao seu potencial para melhorar a atividade antimicrobiana da quitosana. 
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RESUMO 

 

A introdução de cadeias hidrofóbicas na molécula de quitosana pode aumentar sua atividade 

antimicrobiana. O objetivo deste trabalho foi melhorar a atividade antimicrobiana da 

quitosana através da reação de N-acilação com anidrido ftálico (QF) e malêico (QM), em 

três diferentes proporções. Os derivados obtidos foram caracterizados por análise elementar, 

FTIR, análise térmica, TGA-MS e DRX onde foi possível comprovar a modificação 

química. Os materiais QF apresentaram maior efeito antibacteriano contra S. aureus 

enquanto que os derivados QM apresentaram ação melhorada contra S. aureus e E. coli. 

Ambos não apresentaram atividade contra o protozoário Leishmania amazonensis. Os 

ensaios com células de mamíferos pelo teste do MTT indicaram citotoxicidade dos 

derivados QF. Os derivados QM se mostraram promissores para aplicações biomédicas visto 

que aliaram excelente atividade antibacteriana contra cepas gram-positivas e gram-negativas 

e não apresentaram citotoxicidade. 

 

Palavras-Chave: Quitosana; Modificação; Anidrido; Atividade antimicrobiana; 

Citotoxicidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 

 

ABSTRACT 

 

The introduction of hydrophobic chains in the chitosan molecule can increase its 

antimicrobial activity. The objective of this work was to improve the antimicrobial activity 

of chitosan by N-acylation reaction with phthalic anhydride (QF) and maleic (QM), in three 

different proportions. The obtained derivatives were characterized by elemental analysis, 

FTIR, thermal analysis, TGA-MS and XRD where it was possible to prove the chemical 

modification. The FF materials showed higher antibacterial effect against S. aureus while 

QM derivatives showed improved activity against S. aureus and E. coli. Both showed no 

activity against Leishmania amazonensis. The tests with mammalian cells by MTT 

cytotoxicity test indicated derivatives QF. The QM derivatives showed viable for biomedical 

applications since they allied excellent antibacterial activity against gram-positive and gram-

negative strains and showed no cytotoxicity. 

 

Key-Words: Chitosan, modification, anhydride; antimicrobial activity, cytotoxicity. 
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1. INTRODUÇÃO 

A quitosana, Figura 1, é um biopolímero catiônico obtido a partir da desacetilação da 

quitina presente no exoesqueleto principalmente de crustáceos (Shukla et al., 2013). Esse 

biopolímero tem sido largamente estudado para ser empregado em diversas áreas, pois 

apresenta biocompatibilidade, biodegradabilidade, não toxicidade, mucoadesão, atividade 

antimicrobiana, além de ser de origem natural e de baixo custo (Moreira et al., 2009). 

 

 

 

 

Figura 1: Estrutura química da quitosana. Fonte: arquivo pessoal (2015).  

A modificação da quitosana tem recebido muita atenção em relação ao seu potencial 

de aplicação, especialmente do ponto de vista farmacêutico. Embora a quitosana tenha 

características excelentes, algumas propriedades especialmente desejadas para uma 

aplicação particular pode ser incorporada com uma nova modificação em sua estrutura. A 

presença dos grupos funcionais –NH2 e –OH em sua estrutura proporciona a base para a 

interação com outros polímeros e moléculas biológicas. 

Uma modificação química que tem se mostrado promissora envolve o enxerto de 

grupos hidrofóbicos na estrutura da quitosana, tornando-a uma molécula anfifílica. Como o 

grupo amina da quitosana é mais reativo do que os grupos hidroxila, muitos trabalhos de 

pesquisa que descrevem a formação de quitosana anfifílica tem sido baseado na enxertia 

química de grupos hidrofóbicos no grupo funcional amina (Hassani, Hendra & Bouchemal, 
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2012). Uma reação bem estabelecida e atualmente bem explorada consiste em acilar a 

quitosana por meio de anidridos para se obter grupos terminais de ácidos carboxílicos. 

A introdução de cadeias hidrofóbicas na molécula de quitosana aumentou a atividade 

antimicrobiana in vitro do polímero contra bactérias do gênero Pseudomonas (Merchant et 

al., 2014), melhorou sua plasticidade para membranas (Chen et al., 2013), formou diferentes 

tipos de sistemas de distribuição de drogas (Hassani, Hendra & Bouchemal, 2012), auxiliou 

na manutenção da liberação de fármacos (Chiu et al., 2009) e melhorou a administração de 

fármacos anti-cancerígenos hidrofóbicos (Kandra & Kalangi 2015). 

A característica hidrofóbica da quitosana N-acilada pode ser favorável para a interação 

entre as moléculas do polímero e de células bacterianas, em que a hidrofobicidade é 

susceptível de ser um fator que contribui para reforçar o efeito inibidor (Hu et al., 2007). A 

atividade antifúngica da quitosana também pode ser melhorada através da introdução de 

grupos hidrofóbicos em sua estrutura. Elkholy et al., (2014) obtiveram três derivados 

acilados de quitosana com diferentes cadeias laterais com atividade antifúngica contra 

Rhizoctonia solani e Scherotium rolfsii. 

Outra propriedade importante da quitosana é referente à sua atividade antimicrobiana 

contra a forma promastigota de Leishmania chagasi (Penha, 2010), protozoário causador da 

leishmaniose, enfermidade encontrada principalmente em regiões tropicais e subtropicais e 

que também pode ser melhorada através da modificação química da quitosana. 

A resistência antimicrobiana tornou-se o principal problema de saúde pública no 

mundo, afetando todos os países, desenvolvidos ou não, sendo uma inevitável consequência 

do uso indiscriminado de antibióticos em humanos e animais (Santos, 2004). O aumento da 

resistência bacteriana frente aos agentes antimicrobianos convencionais cria a necessidade 
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de pesquisar novas substâncias com atividade antimicrobiana, especialmente substâncias de 

origem natural (Campos et al., 2012). 

Devido às suas propriedades antimicrobianas, a quitosana é um material especialmente 

promissor para embalagem de alimentos (Ahmed & Ikram, 2015) e para a utilização na 

cicatrização de ferimentos (Tu et al., 2015). Além disso, sua modificação química poderia 

proporcionar o aumento do seu efeito inibitório sobre microrganismos patogênicos e auxiliar 

no combate às enfermidades causadas por microrganismos resistentes. 

Assim, este trabalho tem como objetivo modificar quimicamente a quitosana com 

anidrido ftálico e maleico, analisar a atividade antimicrobiana dos derivados obtidos contra 

formas promastigotas de Leishmania amazonensis e cepas de Escherichia coli e 

Staphylococcus aureus e avaliar o potencial citotóxico da quitosana e dos derivados sobre 

células de mamíferos. 
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2. PARTE EXPERIMENTAL 

2.1. MATERIAIS E REAGENTES 

A quitosana de grau médio de desacetilação 78% foi obtida pela Polimar, 

extraída da carapaça de caranguejo. Foram usados os anidridos ftálico (Vetec) e anidrido 

malêico (Sigma-Aldrich) de grau analítico. O solvente N-N’-dimetilacetamida (DMA) com 

grau analítico foi utilizado sem tratamento prévio. Foram usados também Brain Heart 

Infusion (HIMEDIA
®

) e Agar Mueller Hinton (HIMEDIA
®
). A água utilizada para os 

processos de síntese foi obtida pela purificação em um sistema Milli-Q (Millipore 

Corporation).  

 

2.2 MODIFICAÇÕES DA QUITOSANA COM OS ANIDRIDOS 

 

 A obtenção da quitosana modificada com o anidrido ftálico foi realizada utilizando-

se as proporções molares de quitosana para anidrido de 1/2, 1/5 e 1/10. Para cada proporção, 

primeiramente juntou-se a quitosana ao anidrido em um balão de fundo redondo sob 

agitação e em seguida a material foi aquecido até se fundir o anidrido (131 ° C). Após 1 hora 

foi adicionado5 mL de N,N-dimetilacetamida. O produto foi filtrado e lavado várias vezes 

com água de Milli-Q a fim de retirar o N,N-dimetilacetamida e filtrado com auxílio de uma 

bomba de vácuo. Logo após, o material foi seco em uma estufa a 35 ° C por 24 horas e 

macerado com auxilio de um almofariz e pistilo, o que foi denominado QF 1/2, QF 1/5, 

QF1/10. 

A quitosana modificada com o anidrido malêico foi obtida da mesma forma que os 

materiais QF’s, modificando apenas a temperatura de fusão do anidrido (53 °C), sendo 

denominados QM 1/2, QM 1/5 e QM 1/10. 
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2.3. CARACTERIZAÇÔES 

2.3.1 Análise elementar 

 

As análises elementares de carbono, hidrogênio e nitrogênio foram efetuadas em um 

aparelho Perkin-Elmer, modelo PE 2400. 

 

2.3.2 Espectroscopia na região do infravermelho 

 

Os espectros de FTIR da quitosana e dos materiais modificados em diferentes 

proporções foram obtidos usando o espectrofotômetro Varian 660-IR pelo método da 

pastilha em KBr 1% (m/m) de amostra, em 32 varreduras na região de 400 a 4000 cm
-1

 com 

resolução de 4 cm
-1

. 

 

2.3.3 Análise térmica 

 

As análises de TGA-DTG-DSC foram realizadas simultaneamente no aparelho SDT 

Q600 V20.9 Build 20 da TA Instruments utilizando aproximadamente 5 mg de amostra com 

razão de aquecimento de 10 º C min
-1

 em atmosfera de Argônio com fluxo de 100,0 mL 

min
-1

 em porta amostra de alumina na faixa de temperatura ambiente a 800 º C.  

 

2.3.4 TGA-MS 

 As analises TGA-MS foram realizadas nos equipamentos SDT Q600 V20.9 Build 20 

da TA Instruments acoplada ao espectrômetro de massa Dymaxion da Ametek onde foram 
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aquecidas de 40 a 800 °C utilizando porta amostra de alumina com aproximadamente 5 mg 

do material a uma razão de aquecimento de 10 ºC min
-1

 em atmosfera de argônio. 

 

2.3.5 DRX 

 

A difração de raios-X foi realizada em um difratômetro da marca Shimadzu, modelo 

XR-D600 A, na faixa 2θ entre 5 a 75º. A velocidade de varredura foi de 5º min
-1

, utilizando 

a fonte de radiação CuKα, com comprimento de onda 154,06 pm. 

 

2.4. TESTES ANTIMICROBIANOS 

2.4.1. Atividade antibacteriana contra cepas padrões de Staphylococcus aureus e 

Escherichia coli. 

2.4.1.1. Linhagens Bacterianas 

Foram utilizadas duas cepas bacterianas padrões (Staphylococcus aureus ATCC 

25923 e Escherichia coli ATCC 10536), ambas fornecidas pelo Laboratório de Pesquisa em 

Microbiologia da UFPI. Todas as cepas foram mantidas em agar nutriente a 4 °C. 

  

2.4.1.2 Preparo do Inóculo 

As culturas foram obtidas transferindo-se uma alçada do crescimento bacteriano 

em agar nutriente para um tubo falcon contendo 3,0 mL do meio Brain Heart Infusion a 3% 

(BHI), seguido de incubação a 37 ºC por 24 h. A partir desta cultura em BHI, preparou-se 

uma suspensão bacteriana padronizada para uma densidade equivalente a 0,5 na escala Mac 

Farland, aproximadamente 1,5 x 10
8
 UFC/mL (Unidades Formadoras de Colônias - UFC). 
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Procedeu-se, então, à diluição desta suspensão a 5,6 X 10
7
 UFC/mL em salina fisiológica 

para a cepa de S. aureus e 6,5 X 10
8
 UFC/ml para a cepa de E. coli. 

 

2.4.1.3 Teste de Contato Direto  

O teste de contato direto em meio sólido foi realizado de acordo com Zheng e 

Zhu (2003). Para realização destes ensaios, preparou-se uma suspensão contendo 2000 μg do 

material a ser testado em 2000 μL do inóculo. Em seguida, 200 μL desta suspensão foi 

transferida para placas de Petri contendo o meio agar Mueller Hinton e semeadas com o 

auxílio de uma alça de Drigalsky pelo método spread plate, seguido de incubação a 37°C 

por 24 h. Como controle positivo semeou-se apenas os inóculos nas placas. Todos os ensaios 

foram realizados em triplicata.  

O efeito inibitório produzido por cada solução-teste foi calculado de acordo com 

a seguinte equação:  

  
     

  
 x 100%                       Equação (01) 

Onde ƞ é definido como o efeito inibitório, N1 é a média aritmética das unidades 

formadoras de colônia das placas controle e N2 é a média aritmética das unidades 

formadoras de colônia de cada uma das soluções testadas.  

 

2.4.2 Atividade antileishmania sobre formas promastigotas de Leishmania 

amazonensis. 

 

Foram utilizadas cepas da espécie Leishmania (Leishmania) amazonensis 

(IFLA/BR/67/PH8), mantidas no Laboratório de Atividade Antileishmania, Núcleo de 

Pesquisas em Plantas Medicinais, Universidade Federal do Piauí, em passagens sucessivas 
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em camundongos BALB/c e cultivados em meios Schneider’s (Sigma, EUA), suplementado 

com 10% de soro fetal bovino (SFB)  (Sigma, EUA)  e penicilina-estreptomicina 10.000 

UI/10 mg (Sigma, EUA) a 26°C em estufa de demanda biológica de oxigênio (BOD).   

Formas promastigotas em fase logarítmica de crescimento foram semeadas em placas 

de cultivo celular com 96 poços contendo meio Schneider’s suplementado, na quantidade de 

1 x 10
6
 leishmania por poço. Em seguida, soluções de quitosana e de seus derivados foram 

adicionadas aos poços e realizadas diluições seriadas, atingindo as concentrações de 100 a 

1,56 µg/mL. As placas foram incubadas em estufa de demanda biológica de oxigênio (BOD) 

a temperatura de 26 ºC e os parasitos foram observados e contados em Câmara de Neubauer 

em microscópio óptico por 24, 48 e 72 h para o acompanhamento do respectivo crescimento 

e da viabilidade dos parasitos. O controle negativo foi realizado com meio Schneider’s a 

0,2% de DMSO e considerado como 100% de viabilidade das leishmanias (SOARES et al., 

2007).  

 

2.5. AVALIAÇÃO DA CITOTOXICIDADE EM CÉLULAS DE MAMIFEROS. 

 

2.5.1 Animais 

 

Para o desenvolvimento do trabalho foram utilizados 10 camundongos BALB/c (20-

30g), machos e fêmeas de 4 a 5 semanas de vida, provenientes do biotério setorial do Núcleo 

de Pesquisas em Plantas Medicinais (NPPM/UFPI), mantidos a 25 ± 1°C e ciclo claro escuro 

de 12 h com água e ração ad libitum. Os animais foram eutanasiados por deslocamento 

cervical após tranquilização e sedação por injeção intraperitoneal de uma associação de 

cloridrato de xilazina (10 mg/Kg de peso vivo) e cloridrato de cetamina (100 mg/Kg de peso 

vivo) de acordo com a Resolução Nº 714, de 20 de junho de 2002 do Conselho Federal de 
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Medicina Veterinária (CFMV), sendo as eutanásias realizadas sob a responsabilidade do 

Médico Veterinário Fernando Aécio de Amorim Carvalho, CRMV-PI Nº 0335. O projeto foi 

submetido e aprovado pelo comitê de ética, protocolo nº 04315. 

 

2.5.2 Citotoxicidade em macrófagos peritoneais murinos pelo teste do MTT 

 

Foi avaliado a citotoxicidade da quitosana e de seus derivados utilizando o teste do 

brometo de 3-[4,5-dimetiltiazol-zil]-2,5-difeniltetrazolio (MTT) (Sigma-Aldrich, St. Louis, 

EUA).  Em placa de 96 poços foram adicionados 100 μL de meio RPMI 1640 suplementado 

e cerca de 2 x 10
5
 macrófagos por poço. Essas células foram incubadas a 37°C e 5% de CO2 

por 4 h para adesão celular. Após esse tempo, foram feitas duas lavagens com meio RPMI 

suplementado para retirada das células que não aderiram. Posteriormente, foram adicionados 

100 μL de RPMI 1640 suplementado juntamente com as soluções de quitosana e seus 

derivados foram diluídos nas concentrações de 100 a 1,56 µg/mL. Em seguida foram 

incubadas por 48 h e, ao final da incubação, foram adicionados 10 μL de MTT diluído em 

PBS a 5 mg/mL. Foram incubados por mais 4 h em estufa a 37ºC com 5% de CO2, e em 

seguida o sobrenadante foi descartado e foi adicionado 100 μL de DMSO em todos os 

poços. Em seguida, a placa foi colocada sob agitação por cerca de 30 min em agitador de 

Kline (modelo AK 0506), à temperatura ambiente, para dissolução completa do formazan. 

Por último, foi realizada a leitura a 550 nm em leitora de placa.  Os resultados foram 

expressos em porcentagem de viabilidade celular, sendo o grupo controle considerado como 

100%. (Nogueira et. al., 2007). 
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2.5.3 Análise estatística. 

 

Todos os ensaios foram realizados em triplicata e três experimentos independentes. 

Foram realizadas análises de variância ANOVA seguida pelo teste de Bonferroni no 

GraphPad Prism 5.0 tomando-se o valor de p<0,05 como nível máximo de significância 

estatística (SokaL & Rohlf, 1996).  
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3.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. CARACTERIZAÇÕES 

3.1.1. Analise Elementar  

A análise elementar é uma técnica que permite determinar a quantidade de um 

elemento (tipicamente a percentagem em massa) num determinado composto. Esta técnica é 

muito eficiente para determinar a relação carbono/nitrogênio. Todos os resultados de análise 

elementar da quitosana e de suas formas modificadas, expressas em percentuais e 

quantidades em mmol/g de carbono, nitrogênio e hidrogênio, bem como a relação de 

carbono e nitrogênio, estão listados na Tabela 1. 

Tabela 1.  Percentuais de carbono (C), nitrogênio (N) e hidrogênio (H), quantidades molares 

desses elementos e as respectivas razões molares (C/N) entre essas quantidades para a 

quitosana Q e seus derivados QF 1/2, QF 1/5, QF1/10, QM 1/2, QM 1/5 e QM 1/10.  

Amostra %C %H %N C(mmol/g) H(mmol/g) N(mmol/g) C/N 

Q 40,48 7,36 7,00 33,73 73,60 5,00 6,75 

QF 1/2 43,02 6,05 4,57 35,85 60,50 3,26 10,98 

QF 1/5 47,69 5,36 3,95 39,74 53,60 2,82 14,09 

QF 1/10 48,83 5,22 3,46 40,69 52,20 2,47 16,46 

QM 1/2 40,46 5,40 4,12 33,72 54,00 2,94 11,46 

QM 1/5 41,00 5,26 3,74 34,17 52,60 2,67 12,79 

QM 1/10 41,25 5,12 3,63 34,38 51,20 2,59 13,26 
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Inicialmente a quitosana possuía 33,73 mmol/g de carbono para 5,00 mmol/g de 

nitrogênio. Com a reação da quitosana com o anidrido ftálico na proporção do material QF 

1/2, o nitrogênio passou para 3,26 mmol/g proporcionando um aumento da razão C/N de 

6,75 mmol/g para 10,98 mmol/g. Este aumento ocorreu devido à incorporação do anidrido 

ftálico à superfície do polissacarídeo. Com o aumento da proporção do anidrido no material 

QF 1/5, essa razão passou para 14,09 mmol/g e na proporção QF 1/10 essa razão aumentou 

para 16,46 mmol/g. Ou seja, na medida em que se aumentou a proporção do anidrido ftálico 

na reação de modificação, aumentou-se também a razão de C/N do derivado obtido em 

consequência do aumento da quantidade de carbonos e diminuição da quantidade de 

nitrogênio disponível. 

Os polímeros quimicamente modificados com o anidrido malêico apresentaram 

comportamento semelhante. Os materiais QM 1/2, QM 1/5 e QM 1/10 obtiveram razões C/N 

de 11,46 mmol/g, 12,79 mmol/g e 13,26 mmol/g respectivamente. Contudo, para estes 

materiais, com o aumento da proporção do anidrido, a razão C/N foi menor em relação ao 

anidrido ftálico, uma vez que a quantidade de carbonos presente na estrutura química do 

anidrido malêico é menor do que a do anidrido ftálico.  

A reação da quitosana com os anidridos ftálico e malêico ocorre conforme o esquema 

na Figura 2 e Figura 3, respectivamente. 

 

 

 

 

Figura 2: Reação do anidrido ftálico com quitosana. 

 

  

+ 
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Figura 3: Reações do anidrido malêico com quitosana. 

 

3.1.2. Espectroscopia na região do infravermelho 

 

Esta espectroscopia usa a região do infravermelho do espectro eletromagnético. 

Assim como as demais técnicas espectroscópicas, ela pode ser usada para identificar um 

composto ou investigar a presença de grupos funcionais em uma amostra. Portanto ela 

fornece evidencias da presença de vários grupos funcionais presentes na estrutura da 

quitosana. Esta técnica permite a identificação de grupos hidrofóbicos inseridos na 

superfície do polissacarídeo através da modificação (Aziz, Majid & Arof 2012). 

O espectro da quitosana (Q) e de seus derivados (QF 1/2, QF 1/5 e QF 1/10) estão 

ilustrados na figura 4. A quitosana apresenta uma banda intensa na região de 3400 cm
-1

 que 

é referente às vibrações de estiramento dos grupos OH das hidroxilas da sua estrutura (Liu et 

al. 2011), assim como os grupos N-H (Ge, Hui, & Huang, 2012). Por outro lado essa 

absorção envolve a umidade que acompanha o biopolímero. Entre 2900–2880 cm
-1

 

aparecem bandas características de estiramento C-H simétricos e assimétricos. Outras 

absorções que são características da quitosana são a banda em 1051 cm
-1

 que é atribuída ao 

estiramento C-O-C do anel glicopiranosídeo e a absorção em 1161 cm
-1 

que é associada à 

ligação beta glicosídica entre os carbono 1 e 4 da quitosana. Por fim, em 1420 e 1380 cm
-1

 

existem as bandas de deformação CH2 e CH3 (Inta,Yoksan & Limtrakul, 2014). 

 

+ 
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Figura 4 – Espectros na região do infravermelho da quitosana não modificada Q (a) e das 

formas quimicamente modificadas QF1/2 (b), QF1/5 (c) e QF1/10 (d). 

 

Quando a quitosana é modificada com o anidrido ftálico para a obtenção dos 

materiais QF’s, observa-se a presença de bandas em 2875 cm
-1

 e em 2915 cm
-1

 

correspondentes a estiramentos simétricos e assimétricos dos CH de carbonos sp
2
 e sp (Chao 

Chen et al., 2013). Neste espectro também é possível observar que apareceram bandas novas 

na faixa de 1637 cm
-1

 que é correspondente a vibração C=O e em 1402 cm
-1

 que representa a 

vibração C=O acoplada com a deformação OH de ácido (Aziz,  Majid &  Arof 2012). O 

sinal de absorção em 1518 cm
-1

 de estiramento e em 760 cm
-1 

de deformação são 

responsável pela vibração da estrutura do anel aromático (Don et al., 2010). E ainda em 

3100 cm
-1

 pode perceber as bandas de estiramento do C-H  do anel aromático (Inta,Yoksan 

& Limtrakul, 2014),. A observação destas bandas vão ficando mais nítidas à medida em que 

se aumenta a quantidade de anidrido no material. 

A figura 5 ilustra os espectros da quitosana Q e dos materiais modificados com 

anidrido malêico QM1/2, QM1/5 e QM1/10. 
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Figura 5 – Espectros na região do infravermelho da quitosana não modificada Q (a) e das 

formas quimicamente modificadas QM1/2 (b), QM1/5 (c) e QM1/10 (d). 

 

 Os derivados de quitosana com o anidrido malêico apresentaram um 

enfraquecimento da banda ocorrendo em 1665 cm
-1

 que se da devido à incorporação no 

grupo amino. Estes materiais também apresentaram as bandas referentes aos estiramentos de 

C=O de ácidos carboxílicos em 1720 cm
-1 

(El-Rehim et al., 2012). A banda em 1634 cm
-1 

foi 

atribuída ao estiramento C=C (Liu et all., 2011). A deformação O=C-O-R é observado com 

uma leve intensificação da banda em 1158 cm
-1

 que sugere a presença de éster com a 

carbonila conjugada com uma insaturação. 
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3.1.3. Análise térmica 

 

A análise térmica é definida como um processo contínuo que envolve a medida da 

variação da massa de uma amostra em função da temperatura, ou do tempo, a uma 

temperatura constante (Lucas et al., 2001). Esta técnica tem sido bastante utilizada para 

investigar a estabilidade térmica de materiais naturais e sintéticos assim como avaliar a 

efetivação de uma determinada reação. As curvas TGA e DTG da quitosana e dos derivados 

acilados estão representadas nas figuras de 6 a 9.  

As curvas termogravimétricas (TGA) observadas nas Figuras 6 e 8 mostram que os 

processos de decomposição de todos os materiais envolvem mais de um evento, e isto é 

evidenciado através das curvas diferenciais que apresentam mais de um pico. A quitosana 

possui menor estabilidade térmica quando comparada com as modificações. Para Q o 

primeiro estágio de perda de massa compreende de 27 °C a aproximadamente 115 °C, que é 

atribuída à perda de água, onde 9 % do material são degradados. A etapa seguinte de 243 °C 

a 800 °C corresponde à degradação térmica do biopolímero com perda de massa de 58%. 

Na Figura 6 são apresentadas as curvas termogravimétricas e na Figura 7 suas 

derivadas para a quitosana (Q) e suas modificações com anidrido ftálico (QF1/2, QF1/5 e 

QF1/10). Através das curvas derivadas é possível observar que nos materiais modificados 

QF1/2, QF1/5 e QF1/10 as etapas de decomposição térmica ocorreram em temperaturas 

superiores à da Q. Para estas modificações, três estágios de degradação foram observados 

em suas derivadas. O primeiro estágio foi referente à perda de água, enquanto os outros dois 

foram referentes à decomposição do polímero. A quitosana QF1/2 perdeu 12% em 

porcentagem de massa no primeiro estágio, enquanto que a segunda e a terceira perdas de 

massa, referentes à degradação térmica do material, foram de 5 e 58%, respectivamente. O 

material QF1/5 apresentou perda de massa de 6%, 12% e 56% para os seus três eventos de 
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degradação. Já a quitosana QF1/10 mostrou porcentagem de perda de massa para o primeiro 

evento de 8%, para o segundo de 14 %, e para o terceiro de 58%. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 – Curvas termogravimétricas de Q (a), QF1/2 (b), QF1/5 (c) e QF1/10 (d). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Curvas derivadas de Q (a), QF1/2 (b), QF1/5 (c) e QF1/10 (d). 
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As análises termogravimétricas e suas derivadas da quitosana não modificada (Q) e 

quimicamente modificada com anidrido malêico (QM1/2, QM1/5 e QM1/10) são mostradas 

na Figura 8 e Figura 9, respectivamente. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 8- Curvas termogravimétricas de Q (a), QM1/2 (b), QM1/5 (c) e QM1/10 (d). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 9 – Curvas derivadas de Q (a), QM1/2 (b), QM1/5 (c) e QM1/10 (d). 
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  Para o material na forma modificada, QM1/2, QM1/5 e QM1/10 é possível observar 

quatro estágios de degradação. As porcentagens de perda de massa para QM1/2 foi de 6, 5, 

12 e 46%. Para QM1/5 as porcentagens de perda de massa foram de 8, 6, 15 e 46%. Para 

QM1/10 as porcentagens foram de 8, 6, 18 e 45%.  

O surgimento de mais etapas de degradação nos materiais modificados, em 

comparação com o original, pela metodologia proposta, corrobora para a efetivação da 

modificação química. Através da tabela 2 pode-se observar que as temperaturas de 

decomposição de todos os materiais modificados são mais elevadas, o que se traduz em uma 

maior estabilidade térmica dos materiais modificados. 

 

Tabela 2 – Temperaturas Máximas de decomposição e variação da massa em porcentagem 

nos estágios 1°, 2°, 3° e 4° para as amostras Q e seus derivados. 

 

Amostra 

Temperaturas Máximas de        

decomposição (°C) 

            Variação da massa (%) 

1º 2º 3º 4º 1º 2º 3º 4º 

Q 54 294 - - 9 58 - - 

QF1/2 50 184 300 - 12 5 58 - 

QF1/5 51 260 374 

 

6 12 56 - 

QF1/10 50 211 367 - 8 14 58 - 

QM1/2 47 150 221 321 6 5 12 46 

QM1/5 45 140 215 335 8 6 15 46 

QM1/10 51 137 212 345 8 6 18 45 
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3.1.4 Análise térmica acoplada ao espectrômetro de massas. 

 

Sistemas combinados têm sido utilizados para degradar polímeros, separar os 

produtos gerados e identificar esses produtos. Assim, a análise térmica acoplada ao 

espectrômetro de massas pode ser muito útil para determinar fragmentos da estrutura 

degradada (Raemaekers and Bart, 1997 apud Rodríguez-Abalde et al., 2013). 

 A degradação térmica da quitosana pura Q e dos fragmentos da sua decomposição 

(NH3, H2O, H3O
+
, CO e CO2) investigados por meio da espectroscopia de massas MS foram 

registrados na figura 10. 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Figura 10 – Curvas de TGA - MS da quitosana Q e evolução em relação à temperatura de 

diferentes fragmentos de gases produzidos a partir da análise térmica deste material.  

 

A degradação térmica do material pode ser melhor visualizada através da sua 

termogravimetria derivativa onde dois eventos podem ser observados. O primeiro tem pico 

máximo de temperatura em 64 °C e o segundo em 305 °C. 
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No inicio do processo, em aproximadamente 50 °C, o primeiro evento de perda de 

massa é atribuído a fragmentos de água (m/z 18). Na sequencia fragmentos do íon amônio 

(m/z 17) procedentes da estrutura do polissacarídeo são observados em uma temperatura 

imediatamente superior ao primeiro evento.  

Com o inicio da segunda etapa de degradação fragmento dos íons CO2 (m/z 44), CO 

(m/z 28), H2O (m/z 18) e H3O
+
 (m/z 19) são observados. Nesta etapa, a maior porcentagem 

do biopolímero é degradada e estes fragmentos são responsáveis pelo pico máximo de DTG 

em 305 °C. Estes íons podem ser encontrados até o final do processo. Ainda a partir de 

aproximadamente 534 ° C é possível encontrar fragmentos de amônia provenientes da 

decomposição do material em alta temperatura. 

Os produtos mais significativos da decomposição térmica (NH3, H2O e CO2) foram 

investigados através de MS e foram registrados na figura 11. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 11 – Curvas de TGA - MS do material QF 1/10 e evolução em relação à temperatura 

de diferentes fragmentos de gases produzidos a partir da análise térmica deste material.  
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A degradação térmica do material QF 1/10 pode ser melhor visualizada pela sua 

termogravimetria derivativa onde quatro eventos podem ser observados, o primeiro tem pico 

máximo de temperatura em 73 º C, o segundo em 170 º C, o terceiro em 267 º C e o quarto 

em 378 º C.  

Possivelmente fragmentos de íons adicionais poderiam ter sido detectados, mais 

apenas os íons em destaque, que são os de interesse, foram investigados. 

A evaporação da água (m/z 18) ocorre a partir do início do processo, a 

aproximadamente 50 º C. Nesta temperatura dá-se início também a existência de alguns 

fragmentos de amônia (m/z 17), porém, em uma escala menor.  No intervalo de 200º C a 

600º C, ainda é possível observar a presença de água durante a degradação térmica onde 

possivelmente reações de desidratação aconteçam no material. Acima de 605 °C não é mais 

possível observar a presença de água no material. 

Fragmentos de íon amônio (m/z 17), que foram detectados no início do processo de 

decomposição do material, também foram encontrados até a temperatura de 605 °C. Os dois 

maiores picos de amônia foram observados entre 140 e 500 °C. A amônia vem da estrutura 

do biopolímero modificado que se degrada em baixa e em alta temperatura durante o 

processo de pirólise.  

O início da formação de CO2 (m/z 44) a partir de 294 °C, juntamente com os 

fragmentos do íon amônia (m/z 17) e os fragmentos de água (m/z 18), são responsáveis pelo 

pico máximo de DTG em 380 °C. A evolução do CO2 se dá a partir da temperatura 

mencionada e se prolonga até o final da análise com a decomposição do material. 
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3.1.5 Calorimetria diferencial de varredura (DSC) 

 

Na Figura 12 descreve o comportamento térmico das curvas DSC para os três 

materiais modificados com o anidrido ftálico (QF1/2, QF1/5 e QF1/10) e quitosana pura. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 12 – Curvas DSC para quitosana pura Q (a), e materiais QF1/2 (b), QF1/5 (c) e 

QF1/10 (d). 

 

A calorimetria diferencial de varredura é uma ferramenta poderosa para a detecção 

de mudanças estruturais em compostos orgânicos (Mohammadi, et al., 2010). A curva DSC 

da quitosana pura Q apresenta dois eventos. O primeiro, correspondente à primeira etapa de 

degradação térmica, é caracterizado pelo pico endotérmico a 64 º C. Este é atribuído à 

evaporação da água pelo material através de ligações de hidrogênio com os agrupamentos 

hidroxilas da quitosana. Nos demais materiais a incorporação do anidrido a quitosana não 

provocou uma discrepância no valor deste pico de temperatura.  
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O segundo pico, exotérmico, inicia-se em 286,35 ° C tendo pico máximo em 302,48 º 

C correspondendo ao processo de decomposição e a ultima etapa de degradação do 

polissacarídeo. Picos na região de 180 a 290 ° C são atribuídos à quebra da interação entre 

grupos NH3
+
 e COO

-
 do ácido (Borges et al., 2005).  

Para o material QF 1/2 observa-se um leve evento exotérmico em aproximadamente 

300 ° C proveniente do terceiro evento de degradação do material. Para os outros materiais 

este evento foi mais significativo e também estão relacionados ao mesmo evento de 

degradação. Para QF 1/5 obteve-se um deslocamento do pico para uma temperatura 

imediatamente superior em 405,89 ° C. No material QF 1/10 observa-se o evento em 404,03 

° C. Esses deslocamentos dos picos para temperaturas ligeiramente mais elevadas estão 

relacionados à modificação química na quitosana. 

As curvas DSC para as amostras Q, QM1/2, QM1/5 e QM1/10 são representados na 

figura 13. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Curvas DSC para quitosana pura Q, e materiais QM1/2, QM1/5 e QM1/10. 
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Nestes materiais observa-se um deslocamento do primeiro pico endotérmico a uma 

temperatura inferior a quitosana a aproximadamente 50 º C que é atribuído à evaporação da 

água pelo material. Para os demais eventos, nas curvas DSC destes materiais observou-se 

um comportamento térmico diferente que indique uma interação entre o anidrido e a 

quitosana.  

 

3.1.6 Difração de raios X 
 

A difratometria de raios X é uma técnica de análise estrutural e microestrutural 

eficiente na obtenção de informações relativas aos materiais. A natureza estrutural da 

quitosana e seus derivados foram determinados usando raios-X como padrão de difração. Os 

padrões de difração de raios-X da quitosana Q e de seus derivados com anidrido ftálico 

(QF1/2, QF1/5 e QF1/10) e com anidrido malêico (QM1/2, QM1/5 e QM1/10) são 

mostrados nas Figuras 14 e 15 respectivamente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 14. Difratogramas de raios X de Q, QF1/2, QF1/5 e QF1/10. 
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Figura 15. Difratogramas de raios X de Q, QM1/2, QM1/5 e QM1/10. 

 

A quitosana não modificada apresenta um padrão de difração pouco cristalino, como 

se pode perceber no seu difratograma, com dois picos largos característicos em 2θ igual a 9 

e 20º. Os difratogramas das quitosana quimicamente modificadas QF1/2, QF1/5 e QF1/10 

apresentam em comum um pico próximo ao ângulo 2θ em 20º que é de menor intensidade. 

Observou-se que para os materiais QF1/2 e QF1/5 o pico em 2θ igual a 9º foi deslocado para 

um ângulo ligeiramente mais baixo. Já na quitosana QF1/10 esse pico desaparece 

completamente.  

Os materiais modificados QM1/2, QM1/5 e QM1/10 apresentaram um padrão de 

difração semelhante aos materiais modificados com o anidrido ftálico com um pico próximo 

a 2θ igual a 9 e 20º.  

O que se observa é que ocorre uma redução da cristalinidade das quitosana 

modificadas em relação a quitosana original e isto se deve provavelmente devido a entrada 

dos novos grupos funcionais na sua cadeia polimérica que promovem o rompimento de 

ligações de hidrogênio intermoleculares da estrutura da quitosana (Sousa, 2009). 
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3.2 ATIVIDADE ANTIMICROBIANA 

 

3.2.1 Atividade antibacteriana contra cepas padrões de Staphylococcus aureus e 

Escherichia coli. 

 

Os efeitos antibacterianos da Q e seus derivados podem ser observados na tabela 3 e 

nas figuras 16, 17, 18 e 19. Os resultados indicaram que o efeito inibitório dos derivados 

sobre as bactérias testadas foi maior que o da quitosana pura, com melhores porcentagens de 

inibição bacteriana sobre a cepa de S. aureus do que sobre a cepa de E. coli. 

Conforme confirmados pelos dados de caracterização, a reação de N-acilação da 

quitosana com os anidridos incorporou grupos hidrofóbicos na estrutura da quitosana, 

sugerindo que o aumento do efeito inibitório dos derivados esteja relacionado com essa 

incorporação. 

 

Tabela 3. Efeito inibitório da quitosana e seus derivados sobre cepas padrão de 

Staphylococcus aureus (ATCC 25.923) e Escherichia coli (ATCC 10536). 

Amostras 
Efeito Inibitório (%) 

S. aureus E. coli 

Q 58,11 ±1,46 - 

QF 1/2 84,85 ±3,34 - 

QF 1/5 81,08 ±2,23 27,40 ±5,78 

QF 1/10 98,20 ±0,84 24,85 ±6,51 

QM 1/2 96,04 ±2,22 99,24 ±0,26 

QM 1/5 100,00 ±0,00 96,93 ±1,25 

QM 1/10 98,92 ±1,46 82,62 ±6,90 

 

A quitosana pura e o material modificado com anidrido ftálico na proporção de 1/2 

apresentaram efeito inibitório contra S. aureus (Figura 16), porém não apresentaram efeito 

inibitório contra E. coli (Figura 17). A atividade antibacteriana do material modificado com 
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anidrido ftálico na proporção 1/5 foi 3 vezes mais eficiente sobre S. aureus em relação a E. 

coli e o material na proporção 1/10 foi 4 vezes mais eficiente sobre aquela bactéria. 

As paredes celulares das bactérias gram-negativas são mais complexas do que as das 

bactérias gram-positivas, tanto em nível estrutural quanto químico. Em sua estrutura, a 

parede celular dos microrganismos gram-negativos contém duas camadas externas à 

membrana citoplasmática (Kong et al.,2010). Esta complexidade estrutural explicaria o 

maior efeito inibitório dos derivados sobre as bactérias gram-positivas. Outra explicação 

plausível seria a de que os grupos hidrofóbicos incorporados à estrutura da quitosana se 

ligariam ao ácido teicóico, estrutura presente nas bactérias gram-positivas, mas ausente nas 

gram-negativas, e provocariam a morte bacteriana (Pasquina, Santa Maria & Walter 2013). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Teste do contato direto para Q e seus derivados QF1/2, QF1/5 e QF1/10 com 

a bactéria Staphylococcus aureus padrão (ATCC 25.923). 
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Inta, Yoksan & Limtrakul (2014) estudando o melhoramento da atividade 

antibacteriana relacionada à hidrofobicidade de quitosana modificada através do enxerto de 

cadeias de dodecenilo succinilo na quitosana ftalada também encontraram melhores 

resultados de inibição bacteriana para as bactérias gram-positivas em comparação com as 

gram-negativas. Os autores creditaram a inibição do crescimento das bactérias gram-

positivas à interacção hidrófoba de cadeias succinilo dodecenilo com proteínas da parede 

celular bacteriana, facilitando a absorção do polímero modificado para a parede celular. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Figura 17. Teste do contato direto para Q e seus derivados QF1/2, QF1/5 e QF1/10 

com a bactéria Escherichia coli (ATCC 10.536). 

 

 Severino et al. (2014) sugere que a natureza hidrofóbica dos principais componentes 

ativos dos óleos essenciais atuam principalmente contra a membrana citoplasmática da 

célula bacteriana, afetando os ácidos graxos insaturados na membrana, alterando assim a sua 
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estrutura e provocando a morte celular. Outros autores também sugerem que, melhorando-se 

as propriedades hidrofóbicas do polímero, através de reações de acilação com ácidos graxos, 

melhoram-se também as propriedades antibacterianas (Han et al., 2008; Kong et al., 2008).  

Os materiais modificados com anidrido malêico se mostraram eficientes contra 

ambas as bactérias não havendo grande diferença de efeito inibitório com a variação da 

proporção de anidrido utilizado nas modificações (Figura 18 e 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18. Teste do contato direto para Q e seus derivados QM1/2, QM1/5 e QM1/10 

com a bactéria Staphylococcus aureus padrão (ATCC 25.923). 

 

As bactérias gram-negativas possuem uma membrana externa que contém 

lipopolissacarideos que fornecem à bactéria uma superfície hidrofílica. Os componentes 

lipídicos do interior do núcleo das moléculas de lipopolissacarideos contêm grupos 

aniônicos (fosfato, carboxilo), que contribuem para a estabilidade da camada de 

lipopolissacarideos através de interações eletrostáticas com cátions divalentes (Helander et 
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al., 1997). A remoção destes cátions por agentes quelantes proporcionam a libertação das 

moléculas de lipopolissacarideos. Portanto, a superação da membrana externa é um pré-

requisito para qualquer material exercer atividade bactericida em bactérias gram-negativas 

(Kong et al., 2008). Os resultados indicam que os materiais modificados com o anidrido 

malêico desestabilizaram a membrana externa da bactéria gram negativa E. coli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 19. Teste do contato direto para Q e seus derivados QM1/2, QM1/5 e QM1/10 

com a bactéria Escherichia coli (ATCC 10.536). 

 

3.2.2 Atividade antileishmania sobre formas promastigotas de Leishmania 

amazonensis. 

 

A quitosana e todos os seus derivados, nas concentrações estudadas (100 a 1,56 

µg/mL), não apresentaram atividade antileishmania contra as formas promastigotas de L. 

amazonenses. Pujals et al. (2008) mostraram que a quitosana possui atividade contra L. 
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infantum, porém em concentração superior (112,6 mg/mL) à utilizada neste trabalho. Estes 

resultados sugerem que a concentração utilizada neste trabalho pode ter sido o fator 

determinante para a ausência de atividade contra as formas promastigotas de L. 

amazonensis. Outro aspecto a ser considerado para explicar a ausência de atividade foi o 

fato de nesta trabalho ter-se utilizado outra cepa de leishmania. Contudo, mesmo tendo sido 

apresentado por outros autores resultados de atividade leishmanicida, ainda não existe 

nenhuma hipótese sobre o mecanismo de ação do efeito inibitório da quitosana sobre 

Leishmania sp. (Pierre et al., 2013).  
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3.3 AVALIAÇÃO DA CITOTOXICIDADE EM CÉLULAS DE MAMIFEROS. 

 

3.3.1 Citotoxicidade em macrófagos peritoneais murinos pelo teste do MTT. 

 

Os resultados das avaliações de citotoxicidade da quitosana e seus derivados com 

anidrido ftálico e malêico em macrófagos murinos estão mostrados nas figuras 20 e 21.  
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Fig 20 – Efeito citotóxico da quitosana (Q) e de suas modificações com anidrido ftálico 

(QF1/2, QF1/5 e QF 1/10) sobre macrófagos murinos. 

 

Um aspecto importante para qualquer molécula a ser utilizada como agente 

terapêutico é que ela deve eliminar o alvo sem afetar a viabilidade das células de mamíferos. 

A quitosana pura não apresentou citotoxicidade, como já comprovado por outros autores 
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(Jena et al. 2012; Ribeiro et al., 2014). Porém, com a incorporação do anidrido ftálico à 

superfície do polissacarídeo, a molécula tornou-se citotóxica contra macrófagos, como pode 

ser observado na figura 20.  

Apesar da sua boa atividade antibacteriana contra S. aureus, o uso da quitosana 

modificada com o anidrido ftálico se torna limitado devido a sua citotoxicidade contra 

células de mamíferos, com viabilidade celular variando de 8,89 – 23,21 %.  Esta 

citotoxicidade pode estar associada ao anel benzeno pertencente à estrutura do anidrido 

ftálico. 
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Fig 21 - Efeito citotóxico da quitosana (Q) e de suas modificações com anidrido 

maleico (QM1/2, QM1/5 e QM 1/10) sobre macrófagos murinos. 

  

Com exceção das concentrações de 100 e 50 µg/mL do material QM 1/5, todos os 

outros derivados com anidrido malêico não apresentaram citotoxicidade em nenhuma das 
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concentrações testadas e, ao mesmo tempo, todos estes materiais apresentaram excelente 

atividade antibacteriana, tanto para a cepa gram-positiva quanto para a gram-negativa.  

A citotoxicidade celular do derivado QM1/5 foi de apenas 12,52% para a 

concentração de 100 µg/mL e de 9,76% para a concentração de 50 µg/mL, valores baixos 

comparados ao seu potencial de atividade antibacteriana, uma vez que este material foi o que 

apresentou melhor atividade contra S. aureus, inibindo 100% do seu crescimento, e 

excelente atividade antibacteriana contra E. coli, inibindo mais de 96% de seu crescimento.  

Associando-se os resultados da atividade antibacteriana com a citotoxicidade dos 

derivados, os QM’s se mostraram mais promissores para aplicações biomédicas, pois 

apresentaram uma potente atividade antibacteriana e ausência de citotoxicidade significativa 

em células de mamíferos, representando um potencial modelo para diminuir a colonização 

bacteriana e para superar o problema da resistência aos medicamentos. 
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4. CONCLUSÃO 

As técnicas de caracterização utilizadas mostraram que a síntese de novos derivados 

de quitosana com ambos os anidridos, ftálico e malêico, nas proporções analisadas, foi 

obtida. A análise elementar mostrou que a razão C/N aumenta com o aumento da proporção 

dos anidridos e as incorporações dos anidridos na quitosana foram observadas através das 

mudanças nos espectros de infravermelho. A análise termogravimétrica dos materiais 

mostraram variações nos perfis de degradação corroborando com a efetividade da 

modificação. A TG-MS da quitosana e da modificação com o anidrido ftálico foram úteis 

para acompanhar os principais fragmentos da decomposição do material. O DRX das 

quitosana modificadas mostrou que a cristalinidade dos derivados foi reduzida.  

As modificações proporcionaram um aumento da atividade antibacteriana nos 

derivados. Os QF’s apresentaram maior efeito antibacteriano contra S. aureus enquanto que 

os QM’s apresentaram ação antibacteriana melhorada contra S. aureus e E. coli. Os ensaios 

de MTT com células de mamíferos, no entanto, indicaram citotoxicidade dos QF’s. Os 

QM’s se mostraram promissores para aplicações biomédicas visto que aliaram excelente 

atividade antibacteriana contra cepas gram-positivas e gram-negativas e não apresentaram 

citotoxicidade. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O aumento no número de microrganismos patogênicos resistentes tem 

estimulado a busca por novos agentes antimicrobianos. A modificação química da quitosana 

com anidridos tem se mostrado bastante promissora nos últimos anos. As modificações 

feitas na estrutura do polissacarídeo com os anidridos ftálico e malêico mostraram que os 

derivados apresentaram um maior efeito bacteriano. Os ensaios de citotoxicidade com 

células de mamíferos indicaram citotoxicidade para os materiais derivados da modificação 

com o anidrido ftálico enquanto que os modificados com o anidrido malêico se mostraram 

promissores para aplicações biomédicas visto que aliaram excelente atividade antibacteriana 

contra cepas gram-positivas e gram-negativas e não apresentaram citotoxicidade. 
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7. PERSPECTIVAS  

 

 Associar os derivados com fármaco de ação anti-inflamatório. 

 Efetuar ensaios de liberação. 

 Obter um novo derivado na forma de membrana ou filme para uso tópico.  

 Efetuar caracterizações químicas e forfológicas. 

 Realizar testes in vitro e in vivo. 

 


