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RESUMO 

 

Hidrogel de quitosana é um material que apresenta biocompatibilidade, não citoxicidade, 

propriedades antibacterianas, bioadesão e ação cicatrizante. O objetivo deste estudo foi 

investigar as principais aplicações do hidrogel de quitosana, sintetizar e caracterizar hidrogéis 

de quitosana pura e associados a uma concentraçãode 2 ou 4% do nerolidol ou da clorexidina. 

Os hidrogéis foram aplicados em testes contra a cepa Staphylococcus aureus (S. aureus) e de 

cicatrização em ferimentos cutâneos. A análise térmica (TG e DSC) e espectroscópica na 

região do infravermelho comprovaram a presença das substâncias no hidrogel. Os testes de 

contato direto com a S. aureus indicaram um efeito sinérgico nos materiais, com inibição de 

100% do crescimento bacteriano nos hidrogéis com 2 ou 4% de nerolidol ou clorexidina. O 

estudo histológico revelou uma cicatrização já no 7° dia do tratamento para o hidrogel 

contendo 2% de nerolidol, para os demais produtos testados, a cicatrização foi melhor a partir 

do 14° dia, com exceção dos ferimentos tratados com soro fisológico e hidrogel de quitosana 

com 4% de nerolidol, todos os outros ferimentos já estavam fechados no 14° dia. Os 

resultados indicam que foi obtido um material único e promissor para ser usado como agente 

cicatrizante. 

 

Palavras-Chaves: gel, curativo, antimicrobiana, cicatrização. 

 

 

 

 

 



 

xii 

 

ABSTRACT 

 

Chitosan hydrogel is a material having biocompatibility, non-cytotoxic action, antibacterial 

properties, bioadhesion and healing action. The objective of this study was to investigate the 

main applications of chitosan hydrogel, synthesize and characterize pure chitosan hydrogels 

and associated with a concentration of 2 or 4% of nerolidol or chlorhexidine, the hydorgels 

were applied in tests against Staphylococcus aureus strain (S. aureus) and healing of 

cutaneous wounds. The thermal analysis (TG and DSC) and spectroscopic in the infrared 

region confirmed the presence of the substances in the hydrogel. The direct contact tests with 

the S. aureus tests showed a synergistic effect on the materials with 100% inhibition of 

bacterial growth in the hydrogel with 2 and 4% nerolidol and chlorhexidine. Histologic 

examination revealed a healing already on day 7 of treatment for the hydrogel containing 2% 

nerolidol, for the other products tested healing was better from the 14th day, except for the 

wounds treated with saline and chitosan hydrogel with 4% nerolidol, all other injuries had 

been closed on the 14th day. The results indicate that one was obtained a promising material 

for use as a healing agent material. 

 

Key-Words: gel, dressing, antimicrobial, cicatrization. 
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1 INTRODUÇÃO 

A quitosana é um polímero natural de reconhecidas propriedades biológicas. Em 

sua estrutura a quitosana apresenta grupos hidroxilas que permitem a formação de hidrogéis 

(Mukhopadhyay et al., 2012).  O hidrogel de quitosana tem despertado interesse pela 

possibilidade de ampliar as aplicações da quitosana, principalmente na área da saúde. 

Os hidrogéis de quitosana podem ser usados para liberação controlada de 

fármacos (Lajud et al., 2013), em implantes ortopédicos (Li et al., 2012), tratamento e 

prevenção de doenças periodontais (He et al., 2014), reconstrução dental (Frenkel et al., 

2005), cicatrização (Lagaron, Fenandez-Saiz & Ocio, 2007), entre outras. 

A atividade atimicrobiana de hidrogéis de quitosana é um dos motivos desse 

material ser atraente às aplicações biomédicas, seu espectro foi comprovado contra bactérias 

Gram positivas e Gramnegativas, e fungos (Jeon et al., 2001; Muzzarelli et al.;2011Ding et 

al., 2013). As principais bactérias estudadas são as da espécie Staphylococcus aureus (S. 

aureus) e Escherichia coli (E. coli), por meio, principalmente do método de difusão de disco e 

contagem de colônias (Kumar, Dutta & Koh, 2011). Essas bactérias são encontradas 

naturalmente no corpo humano e animal e podem provocar infecções graves (Weng et al., 

2008). 

Além da sua reconhecida atividade antimicrobiana, os hidrogéis de quitosana 

possuem biocompatibilidade, potencial de intumescimento, citocompatibilidade, potencial 

hemostático, bioadesividade e capacidade de liberar lentamente substâncias associadas a ele 

(Zhang et al., 2011; Yang et al., 2010). 

Para estudos de liberação controlada, os hidrogéis de quitosana podem ser 

associados a diversas substâncias e sintetizados por meios distintos, pelos quais podem ser 

controlados o tamanho das partículas, a termosensibilidade e as propriedades mecânicas desse 
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material (Hao et al., 2013; Liu & Kim, 2012). Dentre as substâncias que podem ser 

incorparadas ao hidrogel, as mais citadas são nanopartículas de prata, clorexidina e dextrano, 

além das sínteses por combinação com alginato, polietileno glicol e poli álcool vinílico 

(Chhatria, Bajpaib & Bajpaia, 2011; Liu, Chen & Kim, 2010; Horio et al., 2010; Vitková et 

al., 2009; Yu et al., 2005). 

O uso de hidrogel de quitosana como agente cicatrizante é uma área de estudo em 

expansão, algumas pesquisas relatam que esse hidrogel é capaz de acelerar a cicatrização e 

quando associado a outras substâncias pode combater bactérias como a S. aureuse E. coli, 

ferimentos infectados e com a cura prejudicada, além depoder substituir os curativos 

tradicionais (Du et al., 2012; Wang et al., 2012; Murakamiet al., 2010).  

Diante das propriedades e aplicabilidade do hidrogel de quitosana, neste trabalho 

foram sintetizados hidrogéis contendo nerolidol e clorexidina e realizados estudos da 

atividade bacteriana contra a S. aureus, além do estudo macroscópico e histológico nos dias 1, 

7, 14 e 21 da cicatrização de ferimentos cutâneos em camundongos. As moléculas 

biologicamente ativas foram associadas nas concentrações de 2 e 4% em relação ao ácido 

acético que promoveu a protonação dos grupos da quitosana e por consequência o seu 

intumescimento e formação dos hidrogéis. Esses materiais foram analisados por 

Espectroscopia na Região do Infravermelho com Transformada de Fourier e Análise Térmirca 

(Termogravimetria e Calorimetria Exploratória Diferencial). 

Não há relatos na Literatura dos hidrogéis associados ao nerolidol ou à 

clorexidina, produzidos neste trabalho,para uso em cicatrização. O nerolidol e a clorexidina 

foram escolhidos por apresentarem propriedades antimicrobianas e biológicas em geral, como 

biocompatibilidade e não toxicidade (Souzaet al., 2011; Costaet al., 2009; Berger et al., 2004). 



 

3 

 

Este trabalho teve como objetivo a síntese e caracterização de hidrogéis de 

quitosana pura e associados a concentração de 2 ou 4% de nerolidol ou clorexidina para 

estudos de sua atividade antibacteriana e cicatrizante. 
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RESUMO 

 

A quitosana é um polímero natural, catiônico, biodegradável e biocompatível, com 

propriedades biológicas atraentes para aplicações biomédicas. Além disso, ela pode ser 

modificada para gerar diferentes padrões e assim ampliar sua aplicabilidade e algumas de suas 

propriedades. A quitosana na forma de hidrogel apresenta diversas aplicações nas áreas de 

materiais, química e farmacêutica, especialmente devido à sua atividade antibacteriana e ação 

cicatrizante. O presente estudo teve como objetivo conhecer as principais aplicações 

biomédicas do hidrogel de quitosana. Foram realizadas buscas nas bases de periódicos 

SCOPUS, SCIELO e WEB OF SCIENCE. O estudo prospectivo mostrou que o hidrogel de 

quitosana possui alto espectro de ação antimicrobiana, comprovado principalmente por 

difusão de disco, além de reconhecida ação cicatrizante. Os hidrogéis de quitosana são 

comumente associados a diversos fármacos e substâncias naturais ou sintéticas para estudo de 

liberação controlada e sinergismo de suas propriedades. As técnicas mais utilizadas para a 

caracterização dos hidrogéis foram análise térmica, FTIR, MEV e DRX. Testes de 

biocompatibilidade e citoxicidade são os parâmetros mais abordados nos artigos pesquisados. 

A partir dos artigos estudados, constatou-se que o hidrogel de quitosana é um material 

promissor para ser utilizado no tratamento de ferimentos. 

 

Palavras-Chaves: gel, curativo, bactericida, ferimento 
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ABSTRACT 

 

Chitosan is a natural polymer, cationic, biodegradable and biocompatible with attractive 

biological properties for biomedical applications, besides it can be modified to generate 

different patterns and extend its applicability and some of its properties. As chitosan hydrogel 

has several applications in the areas of materials, chemicals and pharmaceuticals, especially 

due to its antibacterial and healing action. This study aimed to identify the main biomedical 

applications of chitosan hydrogel. This study was conducted by searching on the basis of 

periodic SCOPUS, SCIELO and WEB OF SCIENCE. The prospective study showed that the 

chitosan hydrogel has a high spectrum of antimicrobial activity, mainly supported by 

diffusion disk, and recognized healing action. The hydrogels of chitosan are commonly 

associated with various drugs and natural or synthetic substances to controlled-release study 

and synergism of their properties. The most commonly used techniques for the 

characterization of hydrogels were thermal analysis, FTIR, SEM and XRD. Biocompatibility 

and cytotoxicity tests are the most discussed parameters in the researched articles. Based on 

the studied articles was found that the chitosan hydrogel is a promising material for use in the 

treatment of wounds. 

Key-words: gel, dressing, bactericide, injury. 
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1. INTRODUÇÃO 

Materiais poliméricos com propriedades antimicrobianas ganharam um crescente 

interesse tanto do ponto de vista acadêmico quanto do ponto de vista industrial e de saúde 

pública (Munoz & Garcia, 2012). 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). 

Esse biopolímero possui grande importância econômica e ambiental por ser 

atóxico, de baixo custo, renovável e biodegradável. A sua estrutura não cristalina torna este 

polímero insolúvel em meio aquoso e na maioria dos solventes orgânicos, e com baixa 

reatividade química (Laranjeira & Favere, 2009). 

A quitosana também apresenta propriedades biológicas, como não toxidade, 

atividade antimicrobiana (fungos, bactérias, vírus), propriedades antitumorais, anticoagulante, 

bioadesividade, potencial hemostático, ação cicatrizante, o que favorece a sua aplicação na 

área médica e farmacêutica (Berger et al., 2004; Crini et al., 2008). O espectro de atividade 

antimicrobiana da quitosana e seus derivados estendem-se aos fungos filamentosos, leveduras 

e bactérias, sendo mais ativos contra bactérias Gram positivas do que contra as bactérias 

Gram negativas (Jeon et al., 2001; Muzzarelli et al., 2011). 

A Figura 1 mostra a estrutura química da quitosana, nela é possível observar a 

presença de aminas primárias, grupos funcionais bastante reativos que permitem sua 

modificação para gerar diferentes propriedades e padrões de solubilidade. Os grupos hidroxila 

além de contribuir para essa versatilidade, também permitem formação de hidrogéis, através 
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da protonação dos grupos catiônicos da quitosana em meio ácido (Mukhopadhyay et al., 

2012).  

 

Figura 1: Estrura química da quitosana 

 

Fonte: Arquivo pessoal (2014). 

Esse material tem sido utilizado em engenharia de tecidos, principalmente na 

modificação e melhoramento da fibra de algodão, em curativos, acelerando a cicatrização, em 

implantes ortopédicos e odontológicos, no tratamento de efluentes e na indústria alimentícia. 

No campo das aplicações biomédicas e farmacêuticas, os estudos vem se intensificando com o 

objetivo de aproveitar a atividade antimicrobiana e as demais propriedades desse polímero 

(Chen et al., 2013a; Annapoorna et al., 2013; Dyondi, Webster & Banerjee, 2013; Wang et al., 

2012).  

Staphylococcus ssp e Escherichia ssp são os gêneros de bactérias mais comuns em 

trabalhos científicos, nos quais a quitosana tem sua eficiência antibacteriana testada e 

comprovada. Essa bactérias são responsáveis por provocar infecções graves, pois ao entrarem 

no organismo se proliferam e formam colônias rapidamente, podendo atingir diversas 

camadas da pele, tecidos e órgãos (Kumar et al., 2012). A atividade fungicida, ainda que 

menos citada, também está presente em muitos estudos (Mukhopadhyaya, 2012; Liu, Chen & 

Kim, 2012). 
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A bactéria Gram-positiva Staphylococcus aureus (S. aureus) é um patógeno 

humano oportunista que atinge cerca de 15% da população, adere facilmente à pele, 

multiplicando-se rapidamente, podendo contaminar os alimentos e causar infecções (Mullany 

et al., 2006). As infecções mais comuns envolvem a pele e feridas, e a dificuldade de 

combater essas bactérias é devida ao mecanismo de resistência que elas desenvolvem, no caso 

da S. aureus, esta bactéria altera o local-alvo onde um determinado antimicrobiano atua, 

inibindo qualquer efeito bactericida (Sasikala, Durai & Rathinamoorthy, 2013). 

Como principal representante do grupo das Gram-negativas, a Escherichia coli é 

uma bactéria anaeróbica facultativa, encontrada principalmente no trato gastrintestinal dos 

seres humanos. Geralmente ela não causa problemas, mas pode ir para a corrente sanguínea e 

provocar sérias infecções. Essa bactéria também pode entrar no corpo humano pela ingestão 

de água e alimentos contaminados ou contato (Ding et al., 2013; Aziz et al., 2012; El-Sherif, 

El-Masry & Kansoh, 2011). S. aureus e E. coli são as espécies de bactérias que mais infectam 

as feridas (Sasikala, Durai & Rathinamoorthy, 2013). 

Estudos a cerca do potencial uso da quitosana na forma de hidrogel para 

cicatrização de ferimentos tem comprovado a eficiência desse material para este fim (Chen et 

al., 2013a; Yang et al., 2010a; Zhao et al., 2014). Isso é explicado por esse material estimular 

a proliferação de fibroblastos e inibir o crescimento de células inflamatórias, além da 

capacidade de combater diversas bactérias e fungos (Chen et al., 2013a; Weng et al., 2008; 

Falabella et al., 2010). Essa capacidade de proliferação é devida ao N-acetil-glucosamina, 

produto de degradação da quitosana, melhorando a reepitelização (Jayakumar et al., 2011). 

A cicatrização de um ferimento envolve as etapas de hemostasia, inflamação, 

migração, proliferação e maturação (Kumar et al., 2012). Para que estas etapas sejam 

concluídas sem complicações, infecções e sem maiores dificuldades durante o tratamento, é 

necessário utilizar curativos que sejam capazes de reter umidade, permitam a troca gasosa, 
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manutenção de um ambiente úmido, evitem infecções por bactérias e fungos, e ser facilmente 

removível (Chen et al., 2013b; Kumar et al., 2012; Wang et al., 2012). 

Os curativos utilizados, em geral, são a base de algodão e gazes, esses dois 

materiais juntamente com o soro fisiológico são necessários para o processo de limpeza, 

entretanto não são capazes de manter o ambiente úmido, aderem com facilidade ao ferimento 

o que torna sua remoção dolorosa (Jones, 2006). Em face dessas características o 

desenvolvimento de novos materiais que substituam os curativos tradicionais tem ganhado 

destaque nas pesquisas, esses novos materiais incluem os hidrogéis, em especial o de 

quitosana, pelas já citadas e atraentes propriedades (Radhakumary et al., 2011). 

O hidrogel de quitosana mostra-se como um importante material com aplicações 

biomédicas, especialmente na cicatrização de ferimentos, no entando, esse material sozinho 

não tem toda a eficiência desejada. Por essa razão é que tem se investigado a associação do 

hidrogel de quitosana a outras substâncias para inserção de novas propriedades e que as já 

existentes sejam melhoradas e otimizadas. 

São várias as substâncias que vem sendo adicionadas à matriz do hidrogel, dentre 

elas estão nanopartículas de prata (nAg), polietilenoglicol (PEG) e dextrano. Entre os 

fármacos, destacam-se metronidazol, gentamicina, ciprofloxacino, entre outros. Produtos 

naturais também vem sendo estudados tais como o mel e subprodutos de plantas (Liu, Chen & 

Kim, 2012; Liu & Kim, 2012; Sásamo-Valencia et al., 2013; Chen et al., 2013a). 

Sobre as substâncias associadas, foi dado destaque ao nerolidol e ao gluconato de 

clorexidina (clorexidina). O nerolidol é um sesquiterpeno acíclico, presente em óleos 

essenciais de diversas plantas, aprensenta propriedades farmacológicas tais como 

antineoplásica, leishmanicida, ansiolítica, potencializador para permeação de drogas 

terapêuticas na forma transdérmica, larvicida, antioxidante, antimicrobiana (Berger et al., 
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2004; Costa et al., 2009; Nogueira, Sousa & Freitas, 2013;  Pacifico et al., 2008;  Arruda et 

al., 2005; Marques et al., 2010; Koudou et et al.,2005). 

A clorexidina é um antisséptico químico, com ação antimicrobiana, capaz de 

combater bactérias Gram-positivas e Gram-negativas. Acredita-se que o mecanismo de ação 

ocorra através da ruptura da membrana celular, e não pela inativação por ATPase como se 

pensava anteriormente, além disso possui a capacidade de substantividade (Souza et al., 

2011).  

A eficácia antimicrobiana de formulações de quitosana usadas em uma grande 

variedade de aplicações geralmente é bem documentada, no entanto não foram encontradas 

pesquisas que aliem o hidrogel desse polímero ao nerolidol, e para a clorexidina apenas 

estudos de liberação controlada foram encontrados, isso mostra que hidrogel de quitosana 

associado ao nerolidol ou à clorexidina para uso como cicatrizante de feridas é um trabalho 

inovador e único. 

A realização deste estudo prospectivo teve o objetivo conhecer as principais 

aplicações biomédicas do hidrogel de quitosana, a quais fármacos e substâncias estão 

associadas, caracterizações mais comumente utilizadas, as bactérias e técnicas utilizadas para 

avaliar a atividade antibacteriana dos hidrogéis, além de conhecer os resultados na utilização 

deste material na cicatrização de ferimentos.  
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2 METODOLOGIA 

Este estudo prospectivo foi realizado através de uma busca de artigos nas bases de 

periódicos SCIELO, WEB OF SCIENCE e SCOPUS, realizada no ano de 2014 e revisada no 

início de janeiro de 2015, para artigos publicados de 2005 a 2014.  

Iniciou-se esse estudo com a busca por artigos, utilizando como palavras-chave 

chitosan AND hydrogel delimitado ao campo ―título, resumo e palavras-chave‖, seguida a 

essa etapa, foram analisados os artigos encontrados com as seguintes combinações de palavras 

discriminadas na Tabela 1. 

 

Tabela 1. Combinações de palavras-chave utilizadas para busca nos bancos de dados 

Palavras- chave 

hydrogel AND chitosan 

hydrogel AND chitosan AND antibacterial 

hydrogel AND chitosan AND antimicrobial 

hydrogel AND chitosan AND bactericidal 

hydrogel AND chitosan AND healing  

hydrogel AND chitosan AND healing AND antibacterial 

hydrogel AND chitosan AND healing AND antimicrobial 

hydrogel AND chitosan AND healing AND bactericidal 

hydrogel AND chitosan AND nerolidol 

hydrogel AND chitosan AND chlorhexidine 

hydrogel and chitosan AND healing AND chlorhexidine 

hydrogel and chitosan AND healing AND nerolidol 

 

Artigos que eram de revisão, que não se tratavam de um hidrogel de quitosana e 

os repetidos foram excluídos dos resultados encontrados a partir das palavres-chave. O 
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SCIELO é um banco de dados latinoamericano, por isso a busca foi realizada colocando as 

palavras-chave em inglês, português e espanhol, os resultados foram somados e excluídos os 

repetidos. 
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3 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1 ANÁLISE E ESCOLHA DOS ARTIGOS 

O número de artigos encontrados com as palavras-chaves escolhidas estão 

discriminados na Tabela 2. 

Tabela 2. Combinações de palavras-chave utilizadas para busca nos bancos de dados e o 

número de artigos encontrados para o período de 2005 a 2014 

Palavras- chave Scopus Web of 

Science 

Scielo 

hydrogel AND chitosan 1751 2441 5 

hydrogel AND chitosan AND antibacterial 52 126 0 

hydrogel AND chitosan AND antimicrobial 45 88 0 

hydrogel AND chitosan AND bactericidal 7 10 0 

hydrogel AND chitosan AND healing  116 152 0 

hydrogel AND chitosan AND healing AND antibacterial 14 31 0 

hydrogel AND chitosan AND healing AND antimicrobial 7 22 0 

hydrogel AND chitosan AND healing AND bactericidal 2 5 0 

hydrogel AND chitosan AND nerolidol 0 0 0 

hydrogel AND chitosan AND chlorhexidine 15 5 0 

hydrogel and chitosan AND healing AND chlorhexidine 1 0 0 

hydrogel and chitosan AND healing AND nerolidol 0 0 0 

Fonte: Autoria própria (2015) 

 

Essas combinações foram delimitadas aos campos de ―título, resumo e palavras-

chave‖. Somados, os artigos encontrados nas três bases com três ou mais palavras-chave, 259 

da SCOPUS, 439 da WEB OF SCIENCE e 0 da SCIELO, totalizou 698 artigos. Destes 698, 

352 se repetiam entre as bases. Os resumos dos 346 artigos restantes foi analisado, e com isso 

foram excluídos 29 de revisão, 6 não estavam relacionados com aplicações biomédicas do 
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hidrogel de quitosana, tais como, a cicatrização, implantes, etc.. Outros 129 apenas citavam o 

hidrogel, mas na verdade estavam relacionados a outros materiais. 

Quanto à base SCIELO, todos os artigos encontrados coincidem com os já 

presentes na SCOPUS.  

Ao final desse refinamento, 183 artigos tratavam de fato do hidrogel de quitosana 

associado ou não a outras substâncias para aplicações na área da saúde. Os 183 artigos 

passaram por uma triagem inicial para verificar os testes biológicos e microbiológicos 

realizados, as técnicas de caracterização e os métodos adotados para os testes. Dos 183 

artigos, 28 realizaram teste de cicatrização com hidrogel de quitosana e a estes foi dada 

atenção especial. 

 

3.2 HIDROGEL DE QUITOSANA 

 Mais de 1700 da base SCOPUS e 2441 da WEB OF SCIENCE artigos relacionados a 

hidrogéis de quitosana foram publicados no período de 2005 a 2014 (Tabela 1), cujo destaque 

é dado para a atividade antibacteriana apresentada por esse material.Grande parte dos artigos 

encontrados referencia essa atividade, porém, dentre os 183 artigos apenas 48 testaram de fato 

o potencial antibacteriano do hidrogel de quitosana, indicando que essa propriedade no 

hidrogel ainda é pouco explorada. 

No ano de 2013 e 2014, por exemplo, apenas 23 artigos foram publicados com esse 

tema (Figura 1). Apesar de pequeno este número de artigos, a área está em crescimento, 

demonstrando interesse dos pesquisadores a respeito do material e seu melhoramento. 
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Figura 1: Artigos publicados nos últimos 10 anos com Hidrogel de Quitosana que realizaram 

teste de atividade atibacteriana 

 

Fonte: Autoria própria (2015) 

 

Por ser biodegradável e biocompatível o hidrogel de quitosana tem sido utilizado 

nas mais diversas áreas com o objetivo de utilizar sua atividade antimicrobiana. Muitos 

ensaios são realizados com diversas bactérias tendo sua eficiência comprovada contra dezenas 

delas, dos 48 artigos que realizaram estudo da atividade antimicrobiana do hidrogel de 

quitosana, a maioria reportam quatro espécies, como está representado na Figura 2. As 

bactérias Escherichia coli e Staphylococcus aureus são as mais citadas, em 64,6% e 75,0% 

dos artigos, respectivamente. Em alguns casos, o mesmo artigo utilizou duas ou mais 

bactérias em sua pesquisa. 

Essas duas bactérias são bastante comuns no dia-a-dia das pessoas, a Escherichia 

coli está presente principalmente no intestino e são eliminadas junto com as fezes humanas, 

podendo contaminar a água e o solo (Mahae et al., 2011). A Staphylococcus aureus se adere à 

pele humana e se multiplica, pelo processo chamado de colonização, atingindo cerca de 15% 
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dos seres humanos. Essa bactéria pode contaminar alimentos, os quais quando ingerido 

provocam, entre outras enfermidades, a infecção intestinal (Ziemska et al., 2013). 

Figura 2: Bactérias mais citadas nos 48 artigos que realizaram testes antimicrobianos com o 

Hidrogel de quitosana para o período de 2005 a 2014 

 

Fonte: Autoria própria (2015) 

Cerca de 25% dos artigos citam que o hidrogel de quitosana é eficiente contra a 

Pseudomonas aeruginosa, essa bactéria atinge principalmente pacientes hospitalizados e 

devido à sua estrutura é naturalmente resistente a antibióticos e por isso o combate às 

infecções provocadas por ela é bastante dificultado (Balciunas et al., 2013). 

Conhecer a importância dessas bactérias amplia o interesse em estudar e utilizar o 

hidrogel de quitosana com o objetivo de combatê-las. Possuir a capacidade de inibir o 

crescimento da Pseudomonas aeruginosa possibilita que sejam desenvolvidos medicamentos, 

vestimentas e objetos hospitalares que tenham na sua composição esse material. O mesmo 

raciocínio deve ser considerado quanto às outras espécies de bactérias, isso não só permitirá 

um maior desenvolvimento da pesquisa científica, mas também melhoria na qualidade de vida 

das pessoas. 
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O hidrogel de quitosana já foi testado contra 18 espécies diferentes de bactérias, 

das quais 50% eram do tipo Gram-positiva e as outras 50% Gram-negativa. 

Reconhecidamente, a quitosana apresenta maior ação contra bactérias Gram-positivas, a 

Staphylococcus aureus é a mais citada delas, que está em 36 artigos dos 48 que realizaram 

testes antibacterianos. 

Os testes antibacterianos podem ser realizados por diversos métodos, sendo que o 

método de difusão de disco é o mais utilizado, e é citado por 28 artigos dos 48 analisados. Em 

seguida vem a análise quanto-qualitativa da contagem de colônias e por último o teste de 

microdiluição (MIC). 

Cabe ressaltar, que alguns artigos utilizaram mais de um método de teste em seu 

estudo. A crescente preocupação com a resistência bacteriana a determinados antibióticos 

pode ser a explicação pelo fato do método de difusão ser o mais escolhido, tendo em vista que 

o mesmo calcula a zona de inibição do material em comparação a antibióticos comercialmente 

disponíveis. A Tabela 3 traz os usos e aplicações mais citados nos 183 artigos científicos 

encontradas para o hidrogel de quitosana. 

 

Tabela 3. Aplicações do hidrogel de quitosana citadas nos 183 artigos no período de 2005 a 

2014 

Aplicações Número de artigos 

Aplicações biomédicas testadas 21 

Sugerem aplicações biomédicas  89 

Liberação controlada 45 

Cicatrização 28 

Fonte: Autoria própria (2015) 

As aplicações biomédicas em geral se sobressaem com 110 artigos, dentre eles, 

apenas 21 fazem o estudo experimental da aplicação do material em implantes, reconstrução 
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24,4% 

15,6% 

8,9% 8,9% 

6,7% 

4,4% 

31,1% Clorexidina

Dextrano

Amoxilina

Sulfadiazina de prata

Gentamicina

Fucoidam

Demais fármacos

óssea e dental, tratamento de úlcera e fístula intestinal, os outros 89 apenas sugerem que o 

hidrogel de quitosana pode ser utilizado em aplicações biomédicas. Apenas 28 artigos 

realizaram testes de cicatrização, e 45 investigaram a liberação controlada de fármacos e 

outras substâncias.  

Os estudos de liberação controlada vem ganhando destaque nos últimos anos, no 

caso do hidrogel de quitosana, esse material é capaz de aprisionar em sua rede polimérica o 

fármaco e outras substâncias, e desta forma, libera-os lentamente através de estímulos 

externos como o pH, temperatura ou tempo (Kavianiniaet al., 2012).  

Cerca de 25% das pesquisas de liberação controlada associam o hidrogel de 

quitosana à clorexidina, isso pelo seu alto potencial antibacteriano e sua difundida aplicação 

na odontologia. Todos os 11 artigos que fazem essa associação tratam ou sugerem que o 

material seja utilizado no tratamento e prevenção de doenças periodontais.  

Os outros fármacos mais citados são a sulfadiazina de prata e amoxilina, presente 

em quatro artigos, a gentamicina é utilizada em três pesquisas, fucoidan e vancomicina, em 

dois artigos cada um. Licodeína, iodopovidona, vancomicina, ciprofloxacino, penicilina, 

metronidazol, fluresceína, fosfato de cálcio, 5-fluorouracil, doxorrubicina e rutina, entre 

outros, foram considerados como demais fármacos por estarem presentes em apenas um artigo 

cada um (Figura 3).  

Figura 3: Porcentagem de fármacos citados nos 45 artigos que realizaram estudo de liberação 

controlada com Hidrogel de Quitosana 
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Dos 183 artigos analisados nem todos utilizam técnicas de caracterização para a 

identificaçãodo material utilizado. Pouco menos de 1/2 destes artigos (85), realizaram alguma 

caracterização por meio de Infravermelho com Transforma de Fourrier (FTIR), Microscopia 

Eletrônica de Varredura (MEV), Difração de raios X (DRX), Ressonância Magnética Nuclear 

(RMN), Análises Térmicas, propriedades mecânicas, etc. A técnica de infravermelho foi 

utilizada em 59 dos 85 artigos, um total de 69,4%. A morfologia da superfície e estrutura do 

hidrogel adicionado do estudo das interações químicas entre os grupos funcionais presentes 

no material são as informações mais relatadas e discutidas, por isso cerca de 70% utilizaram a 

técnica de FTIR para carcaterizar seu material. Além delas, destacam-se os perfis cristalinos, 

comportamento térmico e mecânico (Tabela 4). 

Tabela 4. Principais Técnicas de caracterização dos hidrogéis de quitosana utilizadas em 85 

artigos publicados no período de 2005 a 2014 

Principais caracterizações e análises Número de artigos 

FTIR 59 

MEV 40 

DRX 25 

Análises Térmicas 25 

Ensaios Mecânicos 15 

RMN 13 

Fonte: Autoria própria (2015) 

 

3.2  AÇÃO CICATRIZANTE DO HIDROGEL DE QUITOSANA 

 O uso do hidrogel de quitosana como agente cicatrizante vem despertando 

ascendente interesse dos pesquisadores. Dentre os 183 artigos analisados, 28 realizaram teste 

de cicatrização, utilizando o hidrogel de quitosana em ferimentos induzidos por queimaduras, 
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cortes cutâneos, cirurgias endoscópicas, entre outros. Na Tabela 5 está discriminado o título, 

autores, ideias desenvolvidas, substâncias associadas e bactérias testadas. 

Tabela 5. Resumo dos 28 artigos que realizaram testes de cicatrização in vivo com hidrogel de 

quitosana associado ou não a outras substâncias, publicados no período de 2005 a 2014 

Título Referência Resumo Substância 

Associada 

Bactéria 

Testada 

Accelerated 

wound 

healing and 

anti-

inflammatory 

effects of 

physically 

cross linked 

polyvinyl 

alcohol-

chitosan 

hydrogel 

containing 

honey bee 

venom in 

diabetic rats 

Amin & 

Abdel-

Raheem, 

2014. 

Hidrogel de quitosana e 

polialcovinílico associado à 

veneno de abelha  para tratamento 

de feridas em diabéticos. Os 

resultados mostraram que esse 

hidrogel propiciou uma 

cicatrização mais rápida, com 

propriedades anti-inflamatórias e 

antioxidantes. Além disso o 

hidrogel produzido pode ser 

facilmente removido. 

PVA e Veneno de 

abelha 

- 

Healing 

Efficacy of an 

EGF 

Impregnated 

Triple Gel 

Based Wound 

Dressing: In 

Vitro and In 

Vivo Studies 

Khanban et 

al., 2014. 

Hidrogel de quitosana/dextrano/ 

polivinilpirrolidona associado à 

fator recombinante humano de 

crescimento dérmico. O hidrogel 

acelerou o processo de 

cicatrização e é de fácil aplicação 

e remoção. 

Além disso, promoveu e facilitou 

a cura da ferida, e apresentou 

menor cicatriz. 

Dextrano, 

polivinilpirrolidon

a e fator 

recombinante 

humano de 

crescimento 

dérmico 

- 

Silver 

sulfadiazine 

based 

cubosome 

hydrogels for 

topical 

treatment of 

burns: 

Development 

and in vitro/in 

vivo 

characterizati

on 

Morsi, 

Abdelbary 

& Ahmed, 

2014. 

Hidrogel de quitosana carregado 

com sulfadiazina de prata para 

tratamento tópico de queimaduras 

infectadas. Comparaddo ao creme 

comercial Dermazin o HQ 

permitiu o reforço da cura e pode 

ser aplicado a partir do 1° dia da 

queimadura sem prejuízo à 

cicatrização. Além disso, no 

grupo testado com o HQ a 

cicatrização iniciou mais cedo e 

com menos efeitos colaterais. 

Sulfadiazina de 

prata, carbopol e 

PVA 

- 

Thermorespo

nsive 

Miguel et 

al., 2014. 

Hidrogel de Quitosana com 

agarose para cicatrização de 

Agarose - 
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chitosan–

agarose 

hydrogel for 

skin 

regeneration 

feridas. Os resultados mostraram 

que houve melhoria no processo 

de cura e ausência de reações 

inflamatórias. O HQ manteve as 

feridas úmidas, evitando a 

desidratação, além disso foi 

observada ausência de infecções 

bacterianas. 

Assessment 

of reinforced 

poly(ethylene 

glycol) 

chitosan 

hydrogels as 

dressings in a 

mouse skin 

wound defect 

model 

Chen et al., 

2013b. 

Hidrogel de quitosana com 

polietilenoglicol para regeneração 

do tecido da pele. O estudo de 

cicatrização mostrou que o 

material manteve a ferida úmida, 

permitiu troca de gases e removeu 

o exsudado da ferida. Além disso, 

houve a proliferação acelerada de 

fibroblastos, ausência de 

inflamação e a reepitelização foi 

ativada, promovendo, portanto, a 

cicatrização completa. 

Polietilenoglicol - 

Evaluation of 

healing 

activity of 

PVA/chitosan 

hydrogels on 

deep second 

degree burn: 

Pharmacologi

cal and 

toxicological 

tests 

Khodja et 

al, 2013. 

Hidrogel de quitosana sintetizado 

por irradiação gama com poli 

álcool vinílico para investigar a 

cicatrização de feridas. Os 

resultados mostraram que as 

feridas tratadas com o hidrogel 

tiveram uma cicatrização mais 

rápida, sem a presença de edema, 

podendo o material, portanto, ser 

usado como curativo. 

Poli álcool 

vinílico 

- 

Influence of 

radiation 

crosslinked 

carboxymethy

lchitosan/ 

gelatin 

hydrogel on 

cutaneous 

wound 

healing 

Huang et 

al., 2013 

Hidrogel de quitosana e gelatina, 

preparado por radiação para ser 

utilizado como agente 

cicatrizante. O tratamento com o 

hidrogel apresentou maior 

percentual de fechamento da 

ferida e com isso pode-se afirmar 

que houve a aceleração do 

processo de cicatrização. 

Gelatina - 

Preparation, 

characterization 

and the effect of 

carboxymethyla

ted chitosan 

cellulose 

derivatives 

hydrogels on 

wound 

healing 

Fan et al., 

2013. 

Hidrogel de quitosana e 

carboximetilcelulose para 

cicatrização de queimaduras de 2° 

grau. Em duas semanas o 

ferimento foi totalmente coberto 

por um novo epitélio  sem reações 

adversas significativas. 

- - 

A 

multifunction

Du et al., 

2012. 

Hidrogel de quitosana associado a 

diversos fármacos para melhorar a 

Lidocaína e 

Iodopovidona 

S. aureus 
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al in situ–

forming 

hydrogel for 

wound 

healing 

cicatrização (inibir a dor, 

inflamação, sangramento, etc.). A 

investigação histológica 

aconteceu nos dias 4, 6 e 8 e o 

material acelerou a cicatrização 

em comparação ao uso de gaze. 

Além disso, apresentou atividade 

antibacteriana contra a 

Staphylococcus aureus. 

Flexible and 

Microporous 

Chitosan 

Hydrogel/Nan

o ZnO 

Composite 

Bandages for 

Wound 

Dressing: In 

Vitro and In 

Vivo 

Evaluation 

Kumar et 

al., 2012 

Hidrogel de quitosana associado 

óxido de Zinco apresentou 

citocompatibilidade, atividade 

contra S. aureus e E. coli e com 

isso melhorou a cicatrização e 

contribuiu para uma 

reepitelização mais rápida. O 

material pode ser, portanto, 

utilizado para tratamento e 

feridas. 

Óxido de Zinco S. aureus 

e 

E. coli 

Hydrogel 

sheets of 

chitosan, 

honey and 

gelatin as 

burn wound 

dressings 

Wang et 

al., 2012 

Hidrogel de quitosana com mel e 

gelatina para curativo de 

queimaduras. Os testes 

antibacterianos mostraram 100% 

de eficiência contra S. aureus e 

E. coli. Avaliações comprovaram 

que o material não é tóxico. Os 

testes de cicatrização de 

queimaduras demostraram que o 

hidrogel tem efeito significativo 

sobre a contração da ferida e em 

menor período de tratamento. 

Mel e 

Gelatina 

S. aureus 

e 

E. coli 

In situ 

injectable 

nanocomposit

e 

hydrogel 

composed of 

curcumin, 

N,Ocarboxym

ethyl 

chitosan and 

oxidized 

alginate for 

wound 

healing 

application 

Li et al., 

2012. 

Hidrogel de quitosana-alginato 

associado à nanopartículas de 

curcumina para cicatrização. Os 

resultados demostraram que 

houve melhora na reepitelização e 

deposição do colágeno na ferida. 

A nanocurcumina foi liberada 

lentamente, promovendo a 

proliferação de fibroblastos, 

produção de colágeno e formação 

de vasos. Isso sugere que o 

material tem grande potencial 

cicatrizante. 

Nanopartículas de 

curcumina 

- 

Rapidly 

curable 

chitosan–PEG 

hydrogels as 

tissue 

Lih et al., 

2012. 

Hidrogel de quitosana e 

polietilenoglicol utilizado para 

cicatrização. O hidrogel 

apresentou alto potencial 

hemostático, mostrando 

Polietilenoglicol - 
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adhesives for 

hemostasis 

and wound 

healing 

capacidade de cura superior à da 

sutura e cianoacrilato. 

Synthesis of a 

chitosan 

derivative 

soluble at 

neutral pH 

and gellable 

by freeze-

thawing, and 

its application 

in wound care 

Takei & 

Ijima, 

2012. 

Conjugado de hidrogel de 

quitosana-ácido glucónico para 

tratamendo de feridas. O hidrogel 

promoveu o acúmulo de células 

inflamatórias que tem o potencial 

de para liberar mediadores 

químicos eficazes para 

cicatrização de feridas e acelerar a 

cicatrização das feridas. Portanto, 

os hidrogéis são eficazes para o 

tratamento de feridas. 

Ácido glucónico - 

Development 

of chitosan-

collagen 

hydrogel 

incorporated 

with 

lysostaphin 

(CCHL) burn 

dressing with 

anti-

methicillin-

resistant 

Staphylococc

us aureus and 

promotion 

wound 

healing 

properties. 

Cui et al., 

2011. 

Hidrogel de quitosana- colágeno 

com lisostafina para cicatrização 

de queimaduras infectadas com S. 

aureus resistente à meticilina. Na 

2ª semana de tratamento nenhuma 

bactéria estava presente e a cura 

da ferida havia iniciado. 

Lisostafina e 

colágeno 

S. aureus 

In Situ 

Forming and 

Rutin-

Releasing 

Chitosan 

Hydrogels As 

Injectable 

Dressings for 

Dermal 

Wound 

Healing 

Tran et al., 

2011. 

Hidrogel de quitosana associado a 

rutina para melhorar a 

cicatrização. O material promoveu 

uma melhor reepitelização e 

maior granulação, contração mais 

rápida da ferida e melhorou a 

cicatrização. O hidrogel formado 

é bioadesivo e não tóxico. 

Rutina - 

Cytotoxicitya

ndwoundheali

ngpropertieso

fPVA/ws-

chitosan/glyce

rol 

hydrogels 

madebyirradia

tionfollowedb

Yang et al., 

2010b. 

Hidrogel de quitosana produzido 

com poli álcool vinílico e 

polietilenoglicol por irradiação 

para uso como curativo. O 

hidrogel formado acelerou a 

cicatrização da ferida. 

Poli álcool 

vinílico e 

Polietilenoglicol 

- 
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yfreeze–

thawing 

Enhanced 

healing of 

mitomycin C-

treated 

healing-

impaired 

wounds in 

rats with 

hydrosheets 

composed of 

chitin/chitosa

n, 

fucoidan, and 

alginate as 

wound 

dressings 

Murakami 

et al., 

2010. 

Hidrogel de quitosana-alginato 

associado ao fucoidan para 

cicatrização de feridas com a cura 

prejudicada pela mitomicina. A 

formulação demonstrou ser 

promissora para a cicatrização. 

Fucoidan - 

Gel 

characterisati

on and in vivo 

evaluation of 

minocycline-

loaded wound 

dressing with 

enhanced 

wound 

healing using 

polyvinyl 

alcohol and 

chitosan 

Sung et al., 

2010 

Hidrogel de quitosana sintetizado 

com poli álcool vinílico e 

associado à minocilina para 

cicatrização. As feridas tratadas 

com o hidrogel apresentaram uma 

cicatrização mais rápida do que 

aquelas utilizando gaze estéril. 

Poli álcool 

vinílico e 

Minocilina 

- 

Ophthalmic 

drug-loaded 

N,O-

carboxymethy

l chitosan 

hydrogels: 

synthesis, in 

vitro and in 

vivo 

evaluation 

Yang et al., 

2010a. 

Hidrogel de quitosana associado 

ao 5-fluorouracil para cicatrização 

de feridas pós-cirúrgica de 

glaucoma. O hidrogel não é tóxico 

para a córnea, promoveu a 

cicatrização e controle da pressão 

intra-ocular pós-operatória. 

- - 

Pluronic/chito

san hydrogels 

containing 

epidermal 

growth factor 

withwound-

adhesive and 

photo-

crosslinkable 

properties 

Choi & 

Yoo, 2010. 

Hidrogel de quitosana e pluronic, 

preparado por foto-radiação para 

cicatrização de feridas em 

diabéticos com liberação 

prolongada de um fator 

recombinante de crescimento 

epidérmico humano. O tratamento 

das feridas com o hidrogel 

aumentou a taxa de cicatrização e 

mostrou difenrenciação de 

queratinócitos. 

Pluronic - 

The efficacy Valentine Hidrogel de quitosana com Dexttrano - 
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of a novel 

chitosan gel 

on hemostasis 

and wound 

healing after 

endoscopic 

sinus surgery 

et al., 

2010. 

dextrano para cicatrização de 

feridas pós-cirurgia endoscópica. 

Os resultados mostraram que as 

feridas tratadas com o hidrogel 

apresentaram rápido tempo de 

hemostasia e sem a formação de 

aderências. 

Development 

of a new 

chitosan 

hydrogel for 

wound 

dressing 

Ribeiro et 

al., 2009. 

Hidrogel de quitosana para 

cicatrização de queimaduras. As 

análises revelaram falta de reação 

inflamatória e anomalias 

patológicas, comprovando a 

histocompatibilidade do material, 

além disso, o hidrogel auxiliou no 

restabelecimento da arquitetura do 

tecido. 

- - 

Effect of 

laminarin and 

chitosan gel 

formulations 

on the 

treatment of 

hydrofluoric 

acid induced 

corneal burns 

in the rabbits 

Hatipoglu 

et al., 

2008. 

Hidrogel de quitosana associado à 

laminarina para tratamento de 

queimaduras na córnea. O HQ não 

apresentou efeito na aceleração da 

cicatrização da córnea. 

Laminarina - 

Non-

cytotoxic, in 

situ gelable 

hydrogels 

composed of 

N-

carboxyethyl 

chitosan and 

oxidized 

dextran 

Weng et 

al., 2008. 

Hidrogel de quitosana com 

dextrano apresenta estrutura 

altamente porosa, não citóxico e 

biodegradável. Apresentou boa 

eficácia na aceleração da 

cicatrização. 

Dextrano - 

Preparation of 

Fucoidan-

Chitosan 

Hydrogel and 

Its 

Application 

as 

BurnHealing 

Accelerator 

on Rabbits 

Sezer et 

al., 2008. 

Hidrogel de quitosana associado 

ao fucoidan para tratamento de 

queimaduras dérmicas. 

Comparado ao grupo controle, os 

animais tratados com o hidrogel 

apresentaram melhor regeneração 

e o fechamento da cicatriz foi 

mais rápido. 

Fucoidan - 

Evaluation of 

wound 

healing for 

hydrogel 

containing 

chitosan 

Lee et al., 

2007. 

Hidrogéis de quitosana foram 

preparados para tratamento de 

feridas. A cicatrização foi 

avaliada durante 5 semanas e os 

resultados foram comprorados a 

um curativo de poliuretano. Os 

curativos de HQ apresentaram 

- - 
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resultado semelhante ao de 

poliuretano, indicando que o uso 

do hidrogel é viável. 

The effect of 

chitosan 

hydrogel 

containing 

DMEM/F12 

medium on 

full-thickness 

skin defects 

after 

deepdermal 

burn 

Kiyozumi 

et al., 

2007. 

Hidrogel de quitosana contendo 

DMEM/F12 para tratamento de 

queimaduras dérmicas profundas. 

Não houveram diferenças 

significativas no tempo necessário 

para fechar a ferida entre os 

grupos testados. Entretanto, os 

grupos tratados com HQ 

apresentaram maior espessura do 

tecido de granulação, além da 

degradação e nervovascularização 

ocorrerem mais cedo. 

Azida e lactose - 

 

 Os estudos de cicatrização utilizando hidrogéis de quitosana publicados nos 

últimos dez anos comprovam o potencial desse material como agente cicatrizante. Para que 

haja uma cicatrização completa e mais rápida alguns tópicos foram citados, como a 

proliferação de fibloblastos, vascularização (angiogenêse), queratinização, reorganização do 

colágeno, reepitelização, formação de novos folículos pilosos, ausência de congestão, úlcera, 

edema e focos inflamatórios (Du et al., 2012; Chen et al.,2013b; Yang et al., 2010b). 

 A cicatrização envolve a hemostasia, inflamação, migração, proliferação e 

maturação. O primeiro momento é caracterizado pelos processos que buscam limitar a lesão 

tecidual que são a hemostasia e inflamação, nesta fase inflamatória a ferida normalmente 

apresenta edema, dor e vermelhidão (Ribeiro et al., 2009; Murakami et al., 2013; Kumar et 

al., 2012; Sung et al., 2012). 

 A segunda fase da cicatrização é a proliferativa, onde há proliferação de 

fibroblastos e a angiogênese. A última fase é de maturação, na qual as fibras irão se 

reorganizar se alinhando, aumentando a resistência e diminuindo a cicatriz, nessa última fase 

espera-se a regeneração da arquitetura do tecido pré-existente (Huang et al., 2013; Tran et al., 

2011; Lih et al., 2012). 
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A cicatrização é um processo natural do corpo e se inicia logo após a lesão, mas 

esse processo é complexo e exige cuidados básicos para evitar infecções e hemorragia, 

diminuir a dor e o tempo de recuperação (Du et al., 2012). O material ideal para ser usado 

como cicatrizante deve atender além desses requisitos, aprsentar a capacidade de manter o 

ferimento úmido, ser biocompatível e não tóxico, estimular a proliferação de fibroblastos, 

entre outros (Murakami et al., 2010). 

Diante deste contexto e dos estudos já realizados, o hidrogel de quitosana atende 

aos critérios exigidos para um bom curativo e pode ser usado como agente cicatrizante. Para 

melhores resultados, o hidrogel pode ser associado a diferentes fármacos e substâncias 

naturais ou sintéticas, conseguindo atingir um sinergismo de propriedades e assim acelerar a 

cicatrização, diminuir quaisquer efeitos indesejáveis, como infecções, e desenvolvimento de 

resistência à medicamentos e formação de queloides. 
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4 CONCLUSÃO 

O hidrogel utilizado na cicatrização de ferimentos pode ter suas propriedades 

melhoradas e otimizadas quando associado a outras substâncias. Um total de 183 artigos 

encontrados nas bases SCOPUS e WEB OF SCIENCE referem-se à hidrogel de quitosana 

para aplicações na área de saúde, dos quais 48 realizaram testes antibacterianos, 

especialmente contra a S. aureus e E. coli. A caracterização mais utilizada foi a de FTIR. O 

estudo de cicatrização in vivo foi relatado em 28 artigos. 

Esse estudo permitiu constatar que o de hidrogel de quiosana para cicatrização e 

sua atividade antibacteriana é uma área com crescentes estudos, mas ainda pouco explorada. 

O hidrogel de quitosana tem comprovada ação antimicrobiana e cicatrizante e pode ser 

utilizado em diversas aplicações biomédicas. 
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RESUMO 

 

A quitosana é um polímero de origem natural, biodegradável, antimicrobiano, extremamente 

abundante e atóxico. Este estudo teve como objetivo desenvolver e caracterizar hidrogéis de 

quitosana com nerolidol, buscando otimizar suas propriedades antimicrobianas e cicatrizantes. 

Os hidrogéis foram sintetizados pela reação da solução de ácido acético com quitosana, 

seguida da adição de 2 ou 4% do nerolidol em relação à quantidade do ácido, sendo 

caracterizadas por termogravimetria, calorimetria exploratória diferencial e espectroscopia na 

região do infravermelho, que comprovaram a presença das substâncias no hidrogel. Os testes 

de contato direto com a cepa Staphylococcus aureus indicaram um efeito sinérgico nos 

materiais, com inibição de 100% do crescimento bacteriano. O hidrogel contendo 2% de 

nerolidol apresentou excelente efeito cicatrizante, sendo observado o início da reepitelização e 

reorganização do colágeno já a partir do 7° dia de tratamento. O material sintetizado mostrou-

se promissor como agente cicatrizante e antibacteriano. 

 

Palavras-Chaves: antimicrobiano, curativo, cura, fármaco. 
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ABSTRACT 

 

Chitosan is a natural polymer, biodegradable, with antibacterial property, extremely abundant 

and non-toxic. This study aimed to develop and characterize chitosan hydrogels with 

nerolidol, in order to optimize their antimicrobial and healing properties. The hydrogels were 

synthesized by reaction of the chitosan acetic acid solution, followed by addition of 2 or 4% 

of the nerolidol relative to the amount of acid characterized by thermogravimetry, differential 

scanning calorimetry and infrared spectroscopy, which confirmed the presence of substances 

in the hydrogel. Tests for direct contact with strain Staphylococcus aureus showed a 

synergistic effect in the materials with 100% inhibition of bacterial growth. The hydrogel 

containing 2% nerolidol showed excellent healing effect, so it was observed the beginning of 

re-epithelialization and reorganization of collagen as early as the 7th day of treatment. The 

material synthesized showed promise as healing and antibacterial agent. 

 

Key-Words: antimicrobial, dressing, healing, drug. 
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1. INTRODUÇÃO 

A quitosana é um biopolímero catiônico obtido a partir da desacetilação da quitina 

presente no exoesqueleto, principalmente, de crustáceos (caranguejo, lagosta, camarão, etc.). 

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). 

A quitosana tem sido utilizado em engenharia de tecidos (Wang, Rao & 

Stegemann, 2013), principalmente na modificação e melhoramento da fibra de algodão, em 

curativos (Chen et al., 2013), acelerando a cicatrização, em implantes ortopédicos e 

odontológicos (Ruan et al., 2013), no tratamento de efluentes e na indústria alimentícia (Crini 

et al., 2008). As aplicações biomédicas e farmacêuticas vemganhando destaque, 

especialmente, nos estudos de liberação controlada e carreamento de fármacos (Li et al., 

2009). 

Esse biopolímero é insolúvel em água sob pH fisiológico, isso exige que 

modificações químicas sejam feitas na estrutura do material para que seu uso, nessa área, seja 

facilitado. Em sua estrutura química, a quitosana apresenta aminas primárias, grupos 

funcionais bastante reativos, os quais permitem sua modificação para gerar diferentes 

propriedades e padrões de solubilidade, já os grupos hidroxila, que além de contribuírem para 

essa versatilidade, também permitem a formação de hidrogéis através da protonação dos 

grupos catiônicos e seu consequente intumescimento (Mukhopadhyayet al., 2012). 

As modificações podem ser feitas por hidrólise enzimática, formação de 

compósitos, dissolução, degradação, agentes reticulantes, copolimerização e acilação iônica, 

entre outras (Monier, Ayad e Latif, 2012). A forma como esse material é modificado é 

determinada tanto pela estrutura quanto pelas propriedades almejadas. Com a modificação 
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pode-se variar, entre outras propriedades, o tamanho dos poros, a resistência mecânica, a 

solubilidade, a estabilidade química, além da capacidade de absorção e adsorção (Sun et al., 

2013). 

O processo de cicatrização de um ferimento envolve as etapas de hemostasia, 

inflamação, migração, proliferação e maturação celular (Zahediaet al., 2010). A rápida 

cicatrização de um ferimento dependerá da ausência de complicações e infecções, para tanto é 

necessário utilizar curativos que sejam capazes de reter umidade, permitir trocas gasosas, 

manter um ambiente úmido, evitar a entrada e proliferação no ferimento por bactérias e 

fungos, e ser facilmente removível (Chen etal., 2013; Kumaret al., 2012; Wanget al., 2012). 

Os curativos e medicamentos, como pomadas, utilizados na atualidade não satisfazem a essas 

exigências, em face dessa problemática o hidrogel de quitosana (HQ) apresenta-se com uma 

alternativa viável para substituir esses produtos (Radhakumaryet al., 2011). 

Apesar de ser uma área de estudo pouco explorada, o potencial uso da quitosana 

na forma de hidrogel para cicatrização de ferimentos vem ganhando destaque. Isso é 

explicado por esse material estimular a proliferação de fibroblastos, inibir o crescimento de 

células inflamatórias, combater diversas bactérias e fungos, ativar os macrófagos, estimular a 

migração de neutrófilos, agir na reepitelização, proporcionar menor grau de fibroplastia, 

possuir ação estimulante do sistema imune, apresentar permeabilidade ao oxigênio, 

atoxicidade e bioadesividade, além de potencial hemostático, entre outras características 

comoação antitumoral (Jayakumar et al., 2011; Parket al., 2009; Crini et al., 2008; Assis et al., 

2007; Jin et al., 2007; Azadet al., 2004; Berger et al., 2004; Minami et al., 1999). 

O hidrogel de quitosana mostra-se como um importante material para aplicações 

biomédicas, especialmente na cicatrização de ferimentos, no entanto, isoladamente, ele não 

tem toda a eficiência e características desejadas. Por essa razão é que se propõe a associação 
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deste a outras substâncias para inserção de novas propriedades, e otimização daquelas já 

existentes.  

A substância a ser associada ao hidrogel de quitosana será o nerolidol, um 

sesquiterpeno acíclico, presente em óleos essenciais de diversas plantas, que aprensenta 

propriedades farmacológicas, tais como, antineoplásica, leishmanicida, ansiolítica, 

potencializador para permeação de drogas terapêuticas na forma transdérmica, larvicida, 

antioxidante, antimicrobiana (Nogueira, Sousa & Freitas, 2013; Marques et al., 2010; Costa et 

al., 2009; Pacifico et al., 2008;  Arruda et al., 2005; Koudou et al.,2005; Berger et al., 2004). 

A eficácia antimicrobiana de formulações de quitosana usadas em uma grande 

variedade de aplicações geralmente é bem documentada, no entanto, não foram encontradas 

pesquisas que aliem o hidrogel desse polímero ao nerolidol para nenhum tipo de 

aplicação.Diante das propriedades do hidrogel de quitosana e do nerolidol, fica evidente o 

potencial biológico desse material, e por isso, especialmente, a indústria farmacêutica vem 

demostrando interesse nessa área, com objetivo de desenvolver novos tratamentos que 

acelerem o processo de cicatrização, prevenindo complicações, que sejam de baixo custo e 

tenham em suas matrizes produtos de origem natural. 

Nesse contexto, o presente estudo teve como objetivo asíntese e caracterização de 

hidrogéis a base de quitosana/nerolidol, buscando otimizar suas propriedades antimicrobianas 

e cicatrizantes. 
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2. PARTE EXPERIMENTAL 

2.1. MATERIAIS 

Para esse trabalho foram utilizados quitosana de grau médio de desacetilação 

(78%) obtida da Primex, nerolidol (NRL), uma mistura dos isômeros geométricos cis- e trans-

nerolidol com 98% de pureza produzido pela Sigma Aldrich (EUA). Os reagentes, ácido 

acético (VETEC
®
), hidróxido de sódio (DINÂMICA

®
) e Brain Heart Infusion (HIMEDIA

®
), 

Agar Mueller Hinton (HIMEDIA
®

), cloreto de sódio (IMPEX
®

) apresentam alta pureza, 

normalmente entre 98 e 99,9%. A água utilizada em todos os processos e etapas de síntese foi 

aágua deionizada Milli Q
®
 (Millipore Corporate). Todos os reagentes foram utilizados sem 

purificação prévia. 

 

2.2. SÍNTESE DOS HIDROGÉIS 

O hidrogel de quitosana pura (HQ) foi obtido a partir da reação da quitosana com 

solução aquosa de ácido acético a 2%, foram empregados dois gramas de quitosana para cada 

98 mL de solução do ácido acético, com pHfinal obtido igual a 3. A solução foi submetida à 

agitação por 30 minutos. O ácido acético a 2% foi previamente preparado com 2mL do ácido 

concentrado para 98 mL de água deionizada. 

 

2.2.1. Hidrogel de quitosana com nerolidol 

Para a obtenção dos hidrogéis com nerolidol, adicionou-se 1mL desse 

sesquiterpeno a 50 mL do hidrogel de quitosana, o qual foi agitado por dez minutos tendo 

como produto final hidrogel de quitosana com 2% de nerolidol (HQN2). O mesmo 

procedimento foi realizado para obtenção do hidrogel de quitosana com 4% de nerolidol 
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(HQN4), mas desta vez adicionando-se 2 mL de nerolidol, o pH foi ajustado com solução 

tampão para 4. 

 

2.3. CARACTERIZAÇÔES 

Para o estudo da estabilidade térmica dos hidrogéis foram utilizadas as técnicas de 

TG (termogravimetria) e DSC (Calorimetria Exploratória Diferencial). As curvas 

termogravimétricas e de calorimetria foram obtidas através do aparelho SDT Q600 V20.9 

Build 20, modelo DSC-TGA Standard, com razão de aquecimento de 10 ºC min
-1

, em 

atmosfera de nitrogênio, porta amostra de alumina, na faixa de temperatura de 273 a 600 K, e 

massa de aproximadamente 10 mg. Os espectros de infravermelho dos hidrogéis puro e 

associados em diferentes proporções de nerolidolforam obtidos usando espectrômetro FTIR 

Bomem da série MB em 32 varreduras, na região de 4000 a 400cm
-1

 com resolução de 4 cm
-1

. 

 

2.4. TESTES ANTIBACTERIANOS 

2.4.1. Linhagem Bacteriana 

Foi utilizada a cepa bacteriana padrão Staphylococcus aureus ATCC 

25923,mantida em agar nutriente a 4 ºC.   

 

2.4.2 Preparo do Inóculo 

As culturas foram obtidas transferindo-se um inóculo do crescimento bacteriano 

em agar nutriente para um tubo falcon contendo 3,0 mL do meio Brain Heart Infusion (BHI), 

seguido de incubação a 37 ºC por 24 h. A partir desta cultura em BHI, preparou-se uma 
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suspensão bacteriana padronizada para uma densidade equivalente a 0,5 na escla Mac 

Farland, aproximadamente 1,5 x 10
8
 UFC/mL (Unidades Formadoras de Colônias - UFC). 

 

2.4.3 Teste de Contato Direto 

Para realização destes ensaios, preparou-se uma suspensão contendo 

aproximadamente 1,5 X 10
6
UFC/mL em salina fisiológica, seguindo a escala de Mac Faland. 

Em seguida 100μL 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 
o
C por 24 h. Em cada placa, foi adicionada uma lâmina 

histológica, em cuja superfície foi espaçhado 100 μL da solução teste (solução teste: nerolidol 

puro; solução de nerolidol a 2%; solução de nerolidol a 4%; HQ; HQN2; e HQN4).  

Como controle positivo de crescimento bacteriano a solução teste foi substituída 

por 100 μL de solução salina (SF).O controle do solvente se deu pela substituição da solução 

teste por ácido acético ph 3,acético ph 4, acético ph 5, acético ph 6. Todos os ensaios com a 

solução-teste, controle positivo e controle de solvente foram realizados em triplicata. 

 

2.5 ENSAIOS DE CICATRIZAÇÃO 

2.5.1 Animais 

Camundongos, linhagem swiss (Mus musculus), albinos, adultos, machos e 

fêmeas de 2 a 4meses de idade, com massa corpórea em torno de 25 a 30g, provenientes do 

Biotério Central do Centro de Ciências Agrárias - CCA da Universidade Federal do Piauí 

(UFPI). Os animais ficaram mantidos sob condições monitoradas de temperatura equivalente 

a 26 ± 1 °C, com ração e água ad libitum, e ciclo claro/escuro de 12 horas. Divididos 
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aleatoriamente em grupos distintos de nove espécimes, conforme tratamento específico, 

dentre os grupos, obrigatoriamente estavam o tratamento tópico com soro fisiológico e a 

pomada colagenese (grupos controle), e o hidrogel de quitosana pura, aos demais foi aplicado 

o hidrogel puro e associado ao nerolidol. 

 

2.5.2 Procedimento de obtenção de ferimentos  

Após anestesia intramuscular nos ratos, composta por cloridrato de xilazina na 

dose 0,04mL/100g que possui efeito relaxante e sedativo e por Cloridrato de cetamina 10% na 

dose de 0,08mL/100g que possui efeito anestésico, foi realizada a tricotomia da região dorsal 

através da remoção circular do tecido com pele e subcutâneo de aproximadamente 0,6cm de 

diâmetro com o auxílio de um punch elétrico (instrumento dotado de uma superfície circular 

cortante), a fim de formar uma ferida de pele com a exposição da fáscia muscular dorsal. Ao 

final do procedimento os animais foram tratados diariamente com a pomada, soro fisiológico 

e os hidrogéis, sendo recolocados nas suas respectivas gaiolas, sob observação.  

 

2.5.3 Tratamento das feridas  

Os ferimentos foram tratados e avaliados, sendo protegidos com bandagem, 

composta de uma primeira camada de compressa de gaze, e uma segunda camada de atadura 

de crepe. O tratamento de cada grupo foi administrado por via tópica, na região lesionada, 

obedecendo sempre o mesmo horário, com os produtos designados para cada grupo. As 

feridas foram limpas com soro fisiológico 0,9% a cada nova aplicação dos produtos em 

análise (Santoset al., 2002; Rahal et al., 2001). A eutanásia de três animais de cada grupo foi 

realizada nos dias 7, 14 e 21 e se deu com sobredose de pentobarbital sódico 10-15 mg/100g 
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de peso do animal, via intraperitoneal, seguida de exérese do retalho de pele para análise 

histológica, encerrando o estudo com 21 dias de tratamento. 

 

2.5.4 Avaliação macroscópica da lesão cutânea em camundongos 

Os animais tratados com os princípios ativos e grupos controle em análise foram 

acompanhados diariamente através da observação do reparo da lesão, referindo-se às 

alterações quanto à presença ou não de edema, exsudado e crosta, e coloração da ferida. Foi 

realizado o registro fotográfico digital da ferida de todos os animais dos grupos experimentais 

durante os tratamentos e as lesões medidas com auxilio de um paquímetro analógico nos dias 

1, 7, 14 e 21 de tratamento.  

 

2.5.5 Avaliação histológica da lesão cutânea em camundongos 

Após a eutanásia, um fragmento circular com 0,6 cm, aproximadamente, da pele 

do dorso foi dessecado de cada animal, sendo que cada segmento continha a área central 

lesada e periférica lesada da pele não lesada para servir como controle, nos dias 7, 14 e 21 

dias de tratamento (Hermann et al., 2011). Todas as amostras das lesões cutâneas obtidas 

foram fixadas em solução de formalina a 10% e encaminhadas para análise histológica. 

Após o preparo histológico em lâmina, a leitura foi realizada em microscópio 

óptico à magnitude de 100 vezes, visando observar o processo inflamatório e cicatricial 

através dos parâmetros da presença de tecido de granulação, proliferação vascular, inflamação 

aguda e crônica, presença de colágeno e reepitelização. 
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2.5.6 Análise Estatística  

Os dados foram analisados em software Graph Pad Prism Version 6.0, e expressos os 

efeitos cicatriciais no início, 7º, 14º e 21º dias nos grupos em tratamento através da significância 

das diferenças entre as médias por teste de variância (ANOVA) com p≤0,05. 
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3.  RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. CARACTERIZAÇÕES 

3.1.1. Análise Térmica 

Na Figura 1, encontram-se as curvas de TG referentes aos hidrogéis da quitosana 

pura e associadas com diferentes quantidades de nerolidol. 

Figura 1 – Curvas de TG do hidrogel de quitosana pura (HQ), nerolidol (NRL), 

hidrogeldequitosana com 2% de nerolidol (HQN2) e hidrogel de quitosana com 4% de 

nerolidol (HQN4). 

 

 

 

 

 

 

 

O nerolidol apresenta melhor estabilidade comparado aos hidrogéis, em relação ao 

HQN2 e HQN4 é possível observar dois eventos distintos, o primeiro refere-se à 

decomposição do hidrogel na faixa de temperatura de 300-375 K, e o segundo refere-se à 

decomposição do NRL entre 375-475 K.  

Os resultados da termogravimetria são melhores visualizados pelas suas derivadas 

(Figura 2), que evidenciam os dois eventos de decomposição dos hidrogéis, seguido da 

decomposição do nerolidol, sendo estes confirmados pela curva DTG do nerolidol, cujo 
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evento de decomposição encontra-se na mesma região do segundo evento para os materiais 

HQN2 e HQN4. 

Figura 2 – Curvas de DTG do hidrogel de quitosana pura (HQ), nerolidol (NRL), hidrogel de 

quitosana com 2% de nerolidol (HQN2) e hidrogel de quitosana com 4% de nerolidol 

(HQN4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Na análise de DSC (Figura 3) é possível constatar a interação entre o hidrogel de 

quitosana e o nerolidol em ambas as concentrações. Os eventos para os quatro materiais são 

endotérmicos, onde há absorção de calor para que haja a perda de massa. A energia necessária 

para que esses processos acontecessem foram iguais a 177,7; 2677,0; 2267,0 e 2263,0 J/g, 

para NRL, HQ, HQN2 e HQN4,respectivamente, mostrando uma energia intermediária para 

os hidrogéis contendo o nerolidol, quando comparados com o HQ e o NRL, comprovando a 

incorporação do NRL nos hidrogéis. 

O fato do nerolidol absorver menos energia para se decompor provocou uma 

diminuição na energia dos hidrogéis associados comparados ao hidrogel de quitosana pura, 

além de um deslocamento na temperatura.Estas mudanças foram mais acentuadas no HQN2. 
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Figura 3 – DSC do hidrogel de quitosana pura (HQ), nerolidol (NRL), hidrogel de quitosana 

com 2% de nerolidol (HQN2) e hidrogel de quitosana com 4% de nerolidol (HQN4). 

 

A Tabela 1 resume os valores de entalpia e temperatura dos eventos para os 

hidrogéispuro e associados à clorexidina e ao nerolidol. 

 

Tabela 1. Entalpia, temperatura inicial e máxima da decomposição do hidrogel de quitosana 

pura (HQ), nerolidol (NRL), hidrogel de quitosana com 2% de nerolidol (HQN2) e hidrogel 

de quitosana com 4% de nerolidol (HQN4). 

Material Entalpia (J/g) Temperatura inicial 

da decomposição (K) 

Temperatura máxima 

de decomposição (K) 

HQ 2677,0 365,8 383,63 

NRL 177,7 438,3 471,7 

HQN2 2267,0 316,2 348,8 

HQN4 2263,0 351,3 372,6 
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3.1.2. Espectroscopia na região do infravermelho 

Com o auxílio da espectroscopia na região do infravermelho (FTIR) foi possível 

fazer a identificação dos grupos funcionais presentes na estrutura do material relacionado às 

interações das moléculas ou átomos, com a radiação eletromagnética em um processo de 

vibração molecular. A Figura 4 ilustra os espectros dos hidrogéis de quitosana pura, 

associados ao nerolidol (HQ, HQN2 e HQN4) e do nerolidol (NRL). 

Figura 4 – IV-TF do hidrogel de quitosana pura (HQ), nerolidol (NRL), hidrogel de quitosana 

com 2% de nerolidol (HQN2) e hidrogel de quitosana com 4% de nerolidol (HQN4). 

O hidrogel de quitosana pura (HQ) apresenta algumas bandas características, são 

elas, a banda moderadamente intensa proveniente da deformação axial de N—H e vibração de 

estiramento OH das hidroxilas da estrutura na região de 3550-3100 cm
-1

, com um grande 

alargamento provocado pelas inúmeras interações comprovando a formação do hidrogel. Por 

volta de 1650 cm
-1

 aparece a deformação axial C=O da amida, e em 1465-1423 cm
-1

 tem-se a 

deformação OH e CH2 (Silverstein et al., 2013; Sousa, Silva Filho & Airoldi, 2009). 
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No HQ há a sobreposição das bandas referentes à ligação C—H dos grupos 

metílicos presentes na quitosana, o mesmo acontece para o hidrogel de quitosana com 2% de 

nerolidol (HQN2), entretanto para o hidrogel de quitosana com 4% de nerolidol (HQN4) há o 

surgimento de pequenos ombros nessa região de 2900 cm
-1

 devido a maior quantidade de 

NRL presente, pois ele também possui absorção nessa região. Em 3100-3550 cm
-1

 há um 

alargamento e aumento de intensidade nos hidrogéis com nerolidol comparado ao óleo puro, 

referentes às vibrações de estiramento OH presente em ambos os materiais, indicando as 

diversas interações existentes na formação do gel com a presença do nerolidol (Silversteinet 

al., 2013; Boributh, Chanachai & Jiraratananon, 2009). 

Em 1600 cm
-1

 houve um aumento de intensidade nas bandas do HQN2 e HQN4, 

sendo que no HQN4 este alargamento é menor. A região de 1500-1700 cm
-1

 é marcada pela 

presença das bandas de deformação axial C=O e angular N—H da quitosana, além da 

deformação dos grupos alcenos presentes no nerolidol, houve uma incorporação dos grupos 

característicos do NRL e HQ nos hidrogéis associados, provocando assim essa maior 

intensidade e alargamento de sinal. Na região de 1400 cm
-1

 ocorreu uma sobreposição das 

bandas de alcanos dos grupos CH2 e CH3 presentes no NRL (Silversteinet al., 2013). 

 

3.2. ATIVIDADE ANTIBACTERIANA 

3.2.1. Teste de contato direto com as soluções controle 

No teste do contato direto (Figura 5), observa-se que os controles com solução 

salina e ácido acético em diferentes pH não apresentaram nenhuma inibição ao crescimento da 

cepa Staphylococcus aureus padrão (ATCC 25.923) (S. aureus). Essa cepa foi escolhida para 

estes testes por ser causadora de muitas infecções no organismo humano, elas se encontram 

naturalmente na pele, mas são bactérias oportunistas capazes invadir o organismo sempre que 
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este estiver com o sistema imunológico deprimido, além disso sua capacidade de resistência a 

diversos medicamentos tem sido um desafio para a indústria farmacêutica e por esse motivo, 

meios de superar esses mecanismos de resistência tem sido estudados (Ratti & Sousa, 2009). 

A fim de comprovar que o pH dos hidrogéis não era o responsável pela inbição do 

crescimento bacteriano, foi necessário a realização do controle com o ácido acético.O pH 

natural da pele, onde sugere-se aplicação do material, varia de 3 a 5 e o pH ótimo para 

crescimento da maioria das bactérias é 6, ao obeservar a Figura 5 fica evidente que na região 

central da placa onde foi colocada a lâmina contendo o ácido acético com pH variando de 3 a 

6, as colônias de bactéria cresceram normalmente, assim como na região onde havia apenas 

salina, fica comprovado, portanto, que este ácido, nessas condições, não tem qualquer efeito 

inibitório. 

Figura 5 - Teste do contato direto para ácido acético pH 3 (a), pH 4 (b), pH 5 (c), pH 6 (d) e 

salina (e) com a bactéria Staphylococcus aureus padrão (ATCC 25.923). 
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3.2.2. Teste de contato direto com os hidrogéispuro e associados ao nerolidol 

A Figura 6 comprova a ação antibacteriana do nerolidol quando aplicados na sua 

forma pura ou associados ao hidrogel de quitosana. O nerolidol é um composto hidrofóbico e 

tem afinidade com a membrana citoplasmática, ao se difundir na parede e interagir com os 

fosfolipídeos ele pode alterar a permeabilidade e provocar a perda de materiais importantes 

para a bactéria, podendo desta forma, inibir seu crescimento e proliferação. AS.aureusnão 

possui nenhuma barreira adicional de permeabilidade e isso pode facilitar a ação do Nerolidol 

(Park et al., 2009). N Figura 6b é possível perceber que a eficiência na inibição do 

crescimento de colônias no teste de contato direto para esse sesquiterpeno foi de 100%. 

Figura 6 - Teste do contato direto para HQ (a), NRL (b), NRL 2% (c), NRL 4% (d), HQN2 (e) 

e HQN4 (f) com a bactéria Staphylococcus aureus padrão (ATCC 25.923). 
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O sinergismo das propriedades do hidrogel de quitosana e do nerolidol ficaram 

evidentes ao observar a Figura 6c e 6d que o Nerolidol na concentração de 2 e 4% não inibe 

totalmente o crescimento bacteriano, nessas concentração isso somente aconteceu quando 

associado ao HQ.  

As caudas de hidrocarbonetos longas do nerolidol, os grupos alcoóis, e seu caráter 

hidrofóbico também estão relacionados com a atividade antibacteriana desse material, pois 

elas permitem uma interação maior com a membrana, aumentando a sua permeabilidadea 

outros agentes antibacterianoss (Brehm-Stecher & Johnson, 2003). Isso explica o resultado do 

teste de contato direto com o HQ, HQN2 e HQN4. Enquanto o hidrogel da quitosana pura 

inibe parcialmente o crescimento de colônias da S. aureus, para os hidrogéis associados ao 

nerolidola inibição foi completa.  

 Neste caso, apenas 2% de nerolidol associado ao hidrogel foi suficiente para inibir 

totalmente crescimento bacteriano na região da lâmina em contato direto com a cepa S. 

aureus.Houve, portanto, uma potencialização da ação do hidrogel da quitosana, 

provavelmente devido à capacidade do NRL aumentar a permeabilidade da membrana 

plasmática da bactéria, permintido com isso uma maior ação da quitosana, produzindo um 

efeito combinado das substâncias (Brehm-Stecher & Johnson, 2003).  

A quitosana na forma de hidrogel encontra-se com seus grupos catiônicos 

protonados e isso pode aumentar a interação eletrostática da quitosana com a parede celular 

da bactéria. A parede celular das batériasGram-positivas é formada essencialmente por 

peptidoglicano ligados ao ácido teicóico, este ácido possui grupos fosfatos que carregam 

negativamente a parede. A intereração entre a quitosana e os grupos fosfatos desestabiliza a 

parede bacteriana e isso pode interferir na osmose e na biossíntese (Carricket al., 

2010;Alvarenga et al., 2007). 
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Com este resultado é possível afirmar que com o auxílio do HQ uma menor 

quantidade de NRL é necessária para inibir o crescimento de 100% da S. aureus e este por sua 

vez potencializa a ação antibacteriana do HQ, portanto, há um efeito sinérgico das substâncias 

e isso amplia as possibilidades de aplicações desses materiais associados além de um menor 

custo, tendo em vista a grande biodisponibilidade da quitosana e seu amplo espectro de 

atividade antimicrobiana.  

 

3.3. CICATRIZAÇÃO 

3.3.1 Análise macroscópica dos ferimentos 

O hidrogel de quitosana é um material ativo para cicatrização e auxilia nesse 

complexo processo de reepitelização. Alguns estudos comprovam que esse material acelera a 

cicatrização por meio do estímulo a intensa proliferação de fibloblastos e angiogênese, além 

de evitar desenvolvimento de infecções (Du et al., 2012). 

Diante da importância biológica e econômica do material, se faz necessário uma 

avaliação da sua real ação na cicatrização de ferimentos cutâneos, para tanto observou-se 

macroscopicamente esse processo para ferimentos tratados com soro fisiológico (SF), pomada 

colagenase (PC), hidrogel de quitosana pura (HQ), hidrogel de quitosana contendo 2 e 4% de 

nerolidol (HQN2 e HQN4), e assim atestar a viabilidade do uso desses materiais (Figura 7). 

 

 



 

68 

 

Figura 7 – Análise macroscópica das lesões cutâneas nos dias 1, 7, 14 e 21 do tratamento com 

Soro Fisiológico (SF), Pomada Colagenase (PC), Hidrogel de Quitosana pura (HQ), Hidrogel 

de Quitosana com 2 e 4% de Nerolidol (HQN2 e HQN4) 

SF PC HQ HQN2 HQN4 

 

 

 

 

 
 

Através da análise macroscópica do tratamento utilizando soro fisiológico 

(controle negativo), colagenase (controle positivo) e os hidrogéis puro e associadosnas lesões 

cutâneas em camundongos, verificou-se evolução da reparação tecidual do ferimento com 

presença de hemorragia nos grupos tratados com SF, PC e HQ no 7º dia de tratamento, isso é 

prejudicial à cura, pois pode comprometer a proliferação celular (Lucenaet al., 2006). 

No 14° dia, com exceção apenas os grupos tratados com o SF e o HQN4 as feridas 

já haviam fechado, nos demais grupos a cicatrização foi mais efetiva. Na primeira semana de 

tratamento foi observado a presença de exsudado, principalmente nos grupos SF, HQ e PC, 
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nesse mesmo período houve também a formação da crosta para todos os grupos, isso protege 

a ferida e contribui para a proliferação das células (Silva et al., 2013). No 21° dia todos os 

grupos apresentaram a ferida totalmente fechada, indicando um cicatrização completa. 

O diâmetro da lesão provocado nos camundongos, medido por um paquímetro 

analógico, mostrou a diferença entre os grupos tratado no 7° e 14° dia, nos dias 1° todas 

iniciaram com 0,6 cm e no 21° todas já estavam cicatrizadas. A Figura 8 apresenta a evolução 

do diâmetro da lesão durante o tratamento.  

Figura 8 – Evolução do diâmetro da lesão cutânea em camundongos os dia 1, 7, 14 e 21 de 

tratamento com Soro Fisiológico (SF), Pomada Colagenase (PC), Hidrogel de Quitosana pura 

(HQ), Hidrogel de Quitosana com 2 e 4% de Nerolidol (HQN2 e HQN4) 

 

 

 

 

 

 

É possível observar que o tamanho da lesão para o grupo tratado com HQN2 no 

7° dia foi menor do que para os demais grupos, isso se deu pela intensa proliferação de 

fibroblastos e a já reorganização do colágeno, e isso foi confirmado pelo estudo 

histopatológico. No 14° os grupos tratados com SF e HQN4 apresentavam um tamanho de 

lesão ainda de 0,1 cm, isso pode ser explicado pela presença de focos inflamatórios 

moderados.  
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A análise macroscópica revelou que o HQN2 teve boa ação cicatrizante, com 

tamanho de ferida menor que o grupo tratado com a pomada comercial colagenase. O hidrogel 

de quitosana pura apresentou resultados semelhantes ao da pomada, e os grupos tratados com 

SF e HQN4, devido a presenças de reação inflamatória tiveram uma cicatrização mais lenta 

comparada aos demais grupos. 

 

3.3.2 Análise histológica dos ferimentos 

 A avaliação histopatológica se deu nos dias 1, 7, 14 e 21 do tratamento. No 

primeiro dia não foram observadas alterações estruturais da pele,a estrutura histológica 

mostrou-se compatível com a pele normal,presença do epitélio com queratina, tecido 

conjuntivo não modelado, presença de papilas dérmicas. Isso indica que os animais testados 

não apresentavam nenhuma contaminação, ferimento ou infecção pré-existente na região 

lesadano início do tratamento(Figura 9). 

Figura 9 – Avaliação histológica da pele no 1° dia 

 

A Figura 10 mostra os resultados para o 7° dia de tratamento com todos os 

grupos.Em todos os grupos, foram observadas intensa proliferação de fibroblastos. 
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Figura 10 – Avaliação histológica lesão cutânea em camundongos no 7° dia de tratamento 

com Soro Fisiológico (SF), Pomada Colagenase (PC), Hidrogel de Quitosana pura (HQ), 

Hidrogel de Quitosana com 2 e 4% de Nerolidol (HQN2 e HQN4) 

 

 

No HQ e HQN4 foram observados a presença de úlcera. Para o grupo tratado com 

HQ foi observado a presença de foco inflamatório difuso de moderado a intenso, mas não foi 

constatado a presença de congestão e edema. No HQN4 é observado um intenso foco 
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inflamatório presente de forma difusa em toda extensão da úlcera, há também a presença de 

edema e congestão moderada, houve o início da reepitelização, mas ainda de forma discreta. 

O grupo tratado com soro fisiológico teve resultado semelhante ao HQN4, mas não foi 

observada a presença de úlcera. 

Os grupos tratados com a PC, HQ e HQN2 apresentaram uma reepitelização, 

sendo menor no HQ. Os melhores resultados foram observados nos grupos tratados com a 

colagenase e o hidrogel de quitosana com 2% de nerolidol, ambos demostraram uma intensa 

angiogenêse e proliferação de fibroblastos, ausência de edema, congestão vascular e foco 

inflamatório, demostrando uma reorganização tecidual mais acentuada. 

 No 14° dia, em todos os grupos foi possível observar intensa angiogenêse. A 

cicatrização mais lenta é percebida no HQN4, ainda com discreto edema e congestão vascular, 

com intenso foco inflamatório com predomínio de linfócitos. A reepitelização foi vista em 

todos os grupos, sendo mais discreta no HQN4 (Figura 11). 

Nos grupos tratados com HQ, PC e HQN2 não há presença de edema e foco 

inflamatório, e com nítida reorganização do colágeno com aspecto denso não modificado, e 

em particular para o grupo do HQN2 o aspecto do colágeno é estratificado pavimentoso, 

indicando mais uma vez seu ótimo desempenho como agente cicatrizante. 

Para o grupo tratado com SF, além das observações já citadas, ainda é possível 

observar discreta congestão, mas houve inclusive a formação de novos folículos pilosos. 

Além disso, houve a reestruturação e reorganização do epitélio e do conjuntivo. 

Os melhores resultados, mais uma vez fora observados no grupo tratado com 

hidrogel de quitosana com 2% de nerolidol, a reepitelização total e os aspecto do tecido 

conjuntivo, a reestruturação da matriz conjuntiva, além de intensa angiogenêse e proliferação 

de fibroblastos, comprovam que esse material apresente efeitos cicatrizantes melhores que a 

pomada colagenase. 
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Figura 11 – Avaliação histológica lesão cutânea em camundongos no 14° dia de tratamento 

com Soro Fisiológico (SF), Pomada Colagenase (PC), Hidrogel de Quitosana pura (HQ), 

Hidrogel de Quitosana com 2 e 4% de Nerolidol (HQN2 e HQN4) 

 

 

 

 

 

 

Na Figura 12, estão os resultados do 21° dia. A análise dos resusltados mostram 

que para o grupo tratado com HQN4, não há formação de folículos pilosos nem de papilas 

dérmicas. Conjuntivo demonstra princípio de reornganização da estrutura densa não modelada 

e intensa angiogenêse, houve reepitelização total com epitélio estratificado pavimentoso. No 
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entanto, ainda observa-se a presença de discretos focos inflamatórios pontuais com 

predomínio de linfócitos. 

Figura 12 – Avaliação histológica lesão cutânea em camundongos no 21° dia de tratamento 

com Soro Fisiológico (SF), Pomada Colagenase (PC), Hidrogel de Quitosana pura (HQ), 

Hidrogel de Quitosana com 2 e 4% de Nerolidol (HQN2 e HQN4) 
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modelada bem definida. Para os demais grupos foi constatado ausência de foco inflamatório, 

edema,presença de papilas dérmicas, reepitelização com queratinização do epitélio 

estratificado pavimentoso. 

Para o HQN2 houve uma melhor estruturação do conjuntivo, com formação da 

matriz conjuntiva densa não modelada, além de uma maior número de papilas dérmicas, 

comparado aos demais grupos. A cicatrização foi total para a maior parte dos grupos, exceto 

para o HQN4.Acredita-se que as já conhecidas propriedades da quitosana, de ser hemostática, 

promover a proliferação de fibroblastos, atividade antibacteriana, ação estimulante do sistema 

imune, permeabilidade ao oxigênio, não toxicidade, entre outras características, tenham sido 

potencializadas pelo nerolidol (Park et al., 2009; Jin et al., 2007; Azad et al., 2004; Assis et 

al., 2007; Jayakumar et al., 2011; Minami et al., 1999; Berger et al., 2004; Crini et al., 2008). 
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4. CONCLUSÃO 

A síntese dos hidrogéis puro e com 2 ou 4% do nerolidol é simples e rápida, isso 

torna esse material ainda mais atrativo comercialmente.A presença do nerolidol na matriz do 

hidrogel foi comprovada através das técnicas de caracterização. As curvas de TG e DSC 

apresentaram variações nos perfis de degradação, e as principais bandas de absorção desses 

materiais foram observadas nos espectros de infravermelho, verificando-se mudanças 

condizentes com a associação dos materiais. 

Através dos testes antimicrobianosin vitro, foi possível concluir que o hidrogel de 

quitosana associado ao nerolidol,possui maior efeito inibitório do que o dos materiais de 

partidas, com alto poder de ação contra a Staphylococcus aureus. Os testes de cicatrização 

mostraram que o Hidrogel de quitosana com 2% de nerolidolpossui o melhor efeito 

cicatrizante, comparado, por exemplo, ao da pomada colagenase. Portanto, é viável ouso 

HQN2 como agente cicatrizante, pois apresenta também fácil e baixo custo de produção, o 

que o torna atraente tanto economicamente como para aplicações biomédicas. 
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RESUMO 

 

A quitosana é um polímero de origem natural, biodegradável, biocompatível e não apresenta 

toxicidade. Este estudo teve como objetivo desenvolver e caracterizar hidrogéis de quitosana 

com clorexidina, buscando otimizar suas propriedades antimicrobianas e cicatrizantes. Os 

hidrogéis foram sintetizados pela reação da solução de ácido acético com quitosana, seguida 

da adição de 2 e 4% da clorexidina em relação à quantidade do ácido, sendo caracterizadas 

por termogravimetria, calorimetria exploratória diferencial e espectroscopia na região do 

infravermelho, que comprovaram a presença das substâncias no hidrogel. Os testes de contato 

direto com a cepa Staphylococcus aureusmostraram uma inibição de 100% do crescimento 

bacteriano e formação de um halo para os hidrogéis associados. O hidrogel contendo 2% de 

clorexidina, o hidrogel de quitosana pura e a pomada colagenase apresentaram resultados 

semelhantes no 14° dia, podendo constatar a cicatrização total do ferimento. 

 

Palavras-Chaves: curativo, antibacteriano, fármaco, cura. 
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ABSTRACT 

 

Chitosan is a natural polymer, biodegradable, biocompatible and non-toxic. This study aims to 

develop and characterize chitosan hydrogels with chlorhexidine in order to optimize their 

antimicrobial and healing properties. The hydrogels were synthesized by reaction of the 

chitosan acetic acid solution, followed by addition of 2 and 4% of the chlorhexidine relative 

to the amount of acid, being characterized by thermogravimetry, differential scanning 

calorimetry, and infrared spectroscopy, which confirmed the presence of substances in the 

hydrogel. The tests for direct contact with strain of Staphylococcus aureus showed 100% 

inhibition of bacterial growth and formation of a halo to the associated hydrogels. The 

hydrogel containing 2% chlorhexidine, pure chitosan hydrogel and the collagenase ointment 

presented similar results on the 14th day, which can verify the complete healing of the wound. 

 

Key-Words: dressing, antibacterial, drug, healing. 

 



 

86 

 

1. INTRODUÇÃO 

A quitosana é um polissacarídeo obtido pela reação de desacetilação da quitina, 

sendo esta a segunda maior fonte de biomassa disponível. A estrutura química desse material 

apresenta grupos hidroxila, bastante reativos que permitem a sua modificação para gerar 

diferentes propriedades, padrões de solubilidade e a formação de hidrogéis (Mukhopadhyay et 

al., 2012).  

Apesar de ser uma área de estudo pouco explorada, o potencial uso da quitosana 

na forma de hidrogel para cicatrização de ferimentos vem ganhando destaque. Isso é 

explicado por esse material estimular a proliferação de fibroblastos e inibir o crescimento de 

células inflamatórias, além da capacidade de combater diversas bactérias e fungos (Chen et 

al., 2013). Além dessas propriedades, a quitosana também apresenta propriedades biológicas, 

como não toxicidade, antitumorais, bioadesividade, potencial hemostático, as quais favorecem 

a sua aplicação na área médica e farmacêutica (Berger et al., 2004; Crini et al., 2008).  

A rápida cicatrização de um ferimento depende da ausência de complicações e 

infecções, para tanto é necessário utilizar curativos que sejam capazes de reter umidade, 

permitir trocas gasosas, manter um ambiente úmido, evitar a entrada e proliferação no 

ferimento por bactérias e fungos, e ser facilmente removível (Chenet al., 2013; Kumar et al., 

2012; Wang et al., 2012). Os curativos utilizados na atualidade não satisfazem a essas 

exigências, em face dessa problemática o hidrogel de quitosana apresenta-se com uma 

alternativa viável para substituir esses curativos (Radhakumary et al., 2011). 

 A associação do hidrogel de quitosana a outras substâncias podem contribuir 

para que este atenda aos critérios de qualidade de um curativo ou agente cicatrizante. Com 

esse objetivo de obter um material para ser aplicado na cicatrização de ferimentos é que se 

propõe a associação da clorexidina ao hidrogel de quitosana. 
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 A clorexidina é um composto sintético derivado de uma bisbiguanida que 

apresenta elevado nível de atividade antimicrobiana, não apresenta toxicidade e nem é 

absorvida pelo organismo, por isso mostra-se como um material promissor no combate a 

microrganismos. Sua estrutura catiônica assim como a da quitosana e a função álcool 

presentes em suas estruturas são capazes de precipitar a proteína e desnaturar os lipídeos 

presentes nas bactérias (Carrick et al., 2010; Alvarenga et al., 2007). 

A clorexidina é um antisséptico químico, com ação antimicrobiana, capaz de 

combater bactérias Gram-positivas e Gram-negativas. A eficácia antimicrobiana de 

formulações de quitosana usadas em uma grande variedade de aplicações geralmente é bem 

documentada, no entanto, não foram encontradas pesquisas que reportem a ação conjunta do 

hidrogel de quitosana com clorexidina para cicatrização (Valencia et al., 2013). 

Desta forma, este trabalho teve como objetivo a síntese e caracterização do 

hidrogel de quitosana associado à clorexidina em diferentes concentrações para investigar sua 

atividade contra a bactéria Staphylococcus aureus e em seguida realizar testes de cicatrização 

em lesões cutâneas de camundongos. 
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2. PARTE EXPERIMENTAL 

2.1. MATERIAIS 

Para esse trabalho foram utilizados quitosana de grau médio de desacetilação 

(78%) obtida da Primex, gluconato de clorexidina (CLX) da Polyorganic Tecnologia LTDA. 

Os reagentes, ácido acético (VETEC
®

), hidróxido de sódio (DINÂMICA
®
) e Brain Heart 

Infusion (HIMEDIA
®

), Agar Mueller Hinton (HIMEDIA
®

), cloreto de sódio (IMPEX
®

) 

apresentam alta pureza, normalmente entre 98 e 99,9%. A água utilizada em todos os 

processos e etapas de síntese foi aágua deionizada Milli Q
®

 (Millipore Corporate). Todos os 

reagentes foram utilizados sem purificação prévia. 

 

2.2. SÍNTESE DO HIDROGÉIS 

O hidrogel de quitosana pura (HQ) foi obtido a partir da reação da quitosana com 

solução aquosa de ácido acético a 2%, foram empregados dois gramas de quitosana para cada 

98 mL de solução do ácido acético, com pH final obtido igual a 3. A solução foi submetida à 

agitação por 30 minutos. O ácido acético a 2% foi previamente preparado com 2 mL do ácido 

concentrado para 98 mL de água deionizada. 

 

2.2.1. Hidrogel de Quitosana com Clorexidina 

Para a obtenção dos hidrogéis com clorexidina, adicionou-se 1mL da clorexidina a 

50 mL do hidrogel de quitosana, o qual foi agitado por dez minutos tendo como produto final 

hidrogel de quitosana com 2% de clorexidina (HQC2). O mesmo procedimento foi realizado 

para obtenção do hidrogel de quitosana com 4% de clorexidina (HQC4), mas desta vez 

adicionando-se 2 mL de clorexidina, o pH foi ajustado com solução tampão para 4. 
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2.3. CARACTERIZAÇÔES 

Para o estudo da estabilidade térmica dos hidrogéis foram utilizadas as técnicas de 

TG (termogravimetria) e DSC (Calorimetria exploratória diferencial). As curvas 

termogravimétricas e de calorimetria foram obtidas através do aparelho SDT Q600 V20.9 

Build 20, modelo DSC-TGA Standard , com razão de aquecimento de 10 ºC min
-1

, em 

atmosfera de nitrogênio, porta amostra de alumina, na faixa de temperatura de 273 a 600 K, e 

massa de aproximadamente 10 mg. Os espectros de infravermelho dos hidrogéis puro e 

associados em diferentes proporções de clorexidina foram obtidos usando espectrômetro 

FTIR Bomem da série MB em 32 varreduras, na região de 4000 a 400cm
-1

 com resolução de 4 

cm
-1

. 

 

2.4. TESTES ANTIBACTERIANOS 

2.4.1. Linhagem Bacteriana 

Foi utilizada a cepa bacteriana padrão Staphylococcus aureus ATCC 25923, 

mantida em agar nutriente a 4 ºC.   

 

2.4.2 Preparo do Inóculo 

As culturas foram obtidas transferindo-se um inóculodo crescimento bacteriano 

em agar nutriente para um tubo falcon contendo 3,0 mL do meio Brain Heart Infusion (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 escla Mac 

Farland, aproximadamente 1,5 x 10
8
 UFC/mL (Unidades Formadoras de Colônias - UFC). 
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2.4.3 Teste de Contato Direto 

Para realização destes ensaios, preparou-se uma suspensão contendo 

aproximadamente 1,5 X 10
6
 UFC/mL em salina fisiológica, seguindo a escala de Mac Faland. 

Em seguida 100μL 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 
o
C por 24 h. Em cada placa, foi adicionada uma lâmina 

histológica, em cuja superfície foi espaçhado 100 μL da solução teste (solução teste: nerolidol 

puro; solução de nerolidol a 2%; solução de nerolidol a 4%; HQ; HQN2; e HQN4).  

Como controle positivo de crescimento bacteriano a solução teste foi substituída 

por 100 μL de solução salina (SF).O controle do solvente se deu pela substituição da solução 

teste por ácido acético ph 3,acético ph 4, acético ph 5, acético ph 6. Todos os ensaios com a 

solução-teste, controle positivo e controle de solvente foram realizados em triplicata. 

 

2.5 ENSAIOS DE CICATRIZAÇÃO 

2.5.1 Animais 

Camundongos, linhagem swiss (Mus musculus), albinos, adultos, machos e 

fêmeas de 2 a 4meses de idade, com massa corpórea em torno de 25 a 30g, provenientes do 

Biotério Central do Centro de Ciências Agrárias - CCA da Universidade Federal do Piauí 

(UFPI). Os animais ficaram mantidos sob condições monitoradas de temperatura equivalente 

a 26 ± 1 °C, com ração e água ad libitum, e ciclo claro/escuro de 12 horas. Divididos 

aleatoriamente em grupos distintos de nove espécimes, conforme tratamento específico, 

dentre os grupos, obrigatoriamente estavam o tratamento com soro fisiológico e a pomada 
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colagenese (grupos controle), e o hidrogel de quitosana pura, aos demais foi aplicado o 

hidrogel puro e associadoa clorexidina. 

 

2.5.2 Procedimento de obtenção de ferimentos  

Após anestesia intramuscular nos ratos, composta por cloridrato de xilazina na 

dose 0,04mL/100g que possui efeito relaxante e sedativo e por Cloridrato de cetamina 10% na 

dose de 0,08mL/100g que possui efeito anestésico, foi realizada a tricotomia da região dorsal 

através da remoção circular do tecido com pele e subcutâneo de aproximadamente 0,6 cm de 

diâmetro com o auxílio de um punch elétrico (instrumento dotado de uma superfície circular 

cortante), a fim de formar uma ferida de pele com a exposição da fáscia muscular dorsal. Ao 

final do procedimento os animais foram tratados diariamente com a pomada, soro fisiológico 

e os hidrogéis, sendo recolocados nas suas respectivas gaiolas, sob observação. 

 

2.5.3 Tratamento das feridas  

Os ferimentos foram tratados e avaliados, sendo protegidos com bandagem, 

composta de uma primeira camada de compressa de gaze, e uma segunda camada de atadura 

de crepe. O tratamento de cada grupo foi administrado por via tópica, na região lesionada, 

obedecendo sempre o mesmo horário, com os produtos designados para cada grupo. As 

feridas foram limpas com soro fisiológico 0,9% a cada nova aplicação dos produtos em 

análise (Santoset al., 2002; Rahal et al., 2001). A eutanásia de três animais de cada grupo foi 

realizada nos dias 7, 14 e 21 e se deu com sobredose de pentobarbital sódico 10-15 mg/100g 

de peso do animal, via intraperitoneal, seguida de exérese do retalho de pele para análise 

histológica, encerrando o estudo com 21 dias de tratamento. 
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2.5.4 Avaliação macroscópica da lesão cutânea em camundongos 

Os animais tratados com os princípios ativos e grupos controle em análise foram 

acompanhados diariamente através da observação do reparo da lesão, referindo-se às 

alterações quanto à presença ou não de edema, exsudado e crosta, e coloração da ferida. Foi 

realizado o registro fotográfico digital da ferida de todos os animais dos grupos experimentais 

durante os tratamentos e as lesões medidas com auxilio de um paquímetro analógico nos dias 

1, 7, 14 e 21 de tratamento.  

 

2.5.5 Avaliação histológica da lesão cutânea em camundongos 

Após a eutanásia, um fragmento circular com 0,6 cm, aproximadamente, da pele 

do dorso foi dessecado de cada animal, sendo que cada segmento continha a área central 

lesada e periférica lesada da pele não lesada para servir como controle, nos dias 7, 14 e 21 

dias de tratamento (Hermann et al., 2011). Todas as amostras das lesões cutâneas obtidas 

foram fixadas em solução de formalina a 10% e encaminhadas para análise histológica. 

Após o preparo histológico em lâmina, a leitura foi realizada em microscópio 

óptico à magnitude de 100 vezes, visando observar o processo inflamatório e cicatricial 

através dos parâmetros da presença de tecido de granulação, proliferação vascular, inflamação 

aguda e crônica, presença de colágeno e reepitelização. 

 

2.5.6 Análise Estatística  

Os dados foram analisados em software Graph Pad Prism Version 6.0, e expressos os 

efeitos cicatriciais no início, 7º, 14º e 21º dias nos grupos em tratamento através da significância 

das diferenças entre as médias por teste de variância (ANOVA) com p≤0,05. 
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3. RESULTADOS E DISCUSSÃO 

3.1. CARACTERIZAÇÕES 

3.1.1. Análise Térmica 

 

 A Figura 1 mostra as curvas termogravimétricas da clorexidina e dos materiais 

associados a este material. É possível observar que a inserção da clorexidina no hidrogel torna 

o material menos estável termicamente, pois a decomposição nestes casos termina em 

aproximadamente 375 K, enquanto que para o hidrogel puro esse estágio encerra em 430 K, 

isso se justifica pela volatilidade da clorexidina e sua baixa estabilidade térmica. A 

clorexidina apresenta um estágio referente à sua decomposição na faixa de temperatura 300-

350 K. 

 

Figura 1 – Curvas de TG do hidrogel de quitosana pura (HQ), clorexidina (CLX), hidrogel de 

quitosana com 2% de clorexidina (HQC2) e hidrogel de quitosana com 4% de clorexidina 

(HQC4). 
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Nas derivadas das curvasTG mostradas na Figura 2, os eventos presentes nas 

curvas de TG ficam mais evidentes. A decomposição dos quatro materiais ocorre em apenas 

um estágio, os materiais HQC2 e HQC4 possuem valores intermediários aos do HQ e CLX, 

sendo mais próximos do perfil térmico da CLX devido ao seu caráter volátil. 

 

Figura 2 – Curvas de DTG do hidrogel de quitosana pura (HQ), clorexidina (CLX), hidrogel 

de quitosana com 2% de clorexidina (HQC2) e hidrogel de quitosana com 4% de clorexidina 

(HQC4). 

 

O DSC para os hidrogéis associados à CLX e os materiais de partida mostrados na 

Figura 3, indicam uma forte interação da quitosana à clorexidina. Apenas um evento térmico é 

observado, condizendo também com a termogravimetria, e este evento para ambos os 

materiais está relacionado à sua decomposição. 

 A clorexidina por ser volátil apresentou a menor absorção de calor, 2021,0 J/g, 

e também a menor temperatura, 338,4 K, e sua forte interação com o hidrogel de quitosana 

pura quase igualou os valores de energia absorvido, principalmente o do HQC2 (2611,0 J/g) 

ao do HQ (2677,0 J/g).Usando uma menor quantidade de CLX houve uma menor absorção de 

calor no HQC2 (2483,0 J/g), isso pode ser explicado considerando haver uma menor interação 
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entre os materiais em consequência das quantidades envolvidas. A Tabela 1traz os valores de 

entalpia e temperatura dos eventos para os hidrogéispuro e associados. 

Figura 3 – DSC do hidrogel de quitosana pura (HQ), clorexidina (CLX), hidrogel de 

quitosana com 2% de clorexidina (HQC2) e hidrogel de quitosana com 4% de clorexidina 

(HQC4). 

 

Tabela 1. Entalpia, temperatura de inicial e máxima da decomposição do hidrogel de 

quitosana pura (HQ), hidrogel de quitosana com 2% e 4% de clorexidina (HQC2, HQC4) e 

clorexidina (CLX). 

Material Entalpia (J/g) Temperatura inicial 

da decomposição (K) 

Temperatura máxima 

de decomposição (K) 

HQ 2677,0 365,8 383,63 

CLX 2021,0 309,6 338,4 

HQC2 2483,0 327,6 358,5 

HQC4 2611,0 321,1 360,1 

 

3.1.2. Espectroscopia na região do infravermelho 

Através da espectroscopia na região do infravermelho (FTIR) é possível a 

identificação dos grupos funcionais presentes na estrutura do material relacionado às 

300 400 500 600

-20

-15

-10

-5

0

5

F
lu

x
o

 d
e

 c
a

lo
r 

(m
W

/m
g

)

Temperatura (K)

 HQ 

 HQC2

 HQC4

 CLX

Endo 



 

96 

 

interações das moléculas ou átomos com a radiação eletromagnética em um processo de 

vibração molecular. A Figura 4 ilustra os espectros dos hidrogéis de quitosana pura, 

associados clorexidina (HQ, HQC2 e HQC4) e da clorexidina. 

Figura 4 – IV-TFdo hidrogel de quitosana pura (HQ), clorexidina (CLX), hidrogel de 

quitosana com 2% de clorexidina (HQC2) e hidrogel de quitosana com 4% de clorexidina 

(HQC4). 

 

O hidrogel de quitosana pura (HQ) também apresenta algumas bandas 

características, são elas, a banda moderadamente intensa proveniente da deformação axial de 

N—H e vibração de estiramento OH das hidroxilas da estrutura na região de 3550-3100 cm
-1

, 

com um grande alargamento provocado pelas inúmeras interações comprovando a formação 

do hidrogel. Por volta de 1650 cm
-1

 aparece a deformação axial C=O da amida, e em 1465-

1423 cm
-1

 tem-se a deformação OH e CH2 (Silverstein et al., 2013; Sousa, Silva Filho & 

Airoldi, 2009). 

Os espectros para a clorexidina mostram suas principais bandas de absorção, e 

muitas destas variam em uma larga faixa devido as interações complexas nas moléculas, é o 

caso, por exemplo, das vibrações C=C do anel aromático da cadeia carbônica da clorexidina, 
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que estão sobrepostas pelas bandas de absorção referentes às vibrações de estiramento N—H 

e C—H na região de 2750-3750 cm
-1

. Em 1638 cm
-1

 estão as bandas de deformação angular 

simétrica no plano do grupo N—H. Na região do espectro entre 1100-800 cm
-1

 aparecem as 

bandas pouco intensas de deformação angular dos grupos C=C dos anéis aromáticos 

dissibstituídos presentes na clorexidina (Silversteinet al., 2013). 

As bandas de absorção do hidrogel de quitosana previamente discutidas são 

responsáveis pela sobreposição de algumas bandas da clorexidina nos espectros do HQC2 e 

HQC4, além dessa sobreposição o aumento de intensidade e o alargamento de algumas delas 

também se justifica pela incorporação de grupos presentes nas regiões próximas. Este é o caso 

das bandas na região de 3750-2750 cm
-1

, onde o HQC4 apresenta o sinal mais intenso em 

relação aos demais, seguido pelo HQC2, nessa região há a presença das vibrações de 

estiramento OH, da deformação axial C—H de grupos CH2 e CH3,e deformação axial de N—

H do hidrogel de quitosana, além das bandas de estiramento N—H e C—H da clorexidina, 

isso justifica o espectro dos hidrogéis associados (Silversteinet al., 2013). 

 

3.2 ATIVIDADE ANTIBACTERIANA 

3.2.1. Teste de contato direto com as soluções controle 

No teste do contato direto (Figura 5), observa-se que os controles com solução 

salina e ácido acético em diferentes pH não apresentaram nenhuma inibição ao crescimento da 

cepa Staphylococcus aureus padrão (ATCC 25.923) (S. aureus). Essa cepa foi escolhida para 

estes testes por ser causadora de muitas infecções no organismo humano, elas se encontram 

naturalmente na pele, mas são bactérias oportunistas capazes de proliferar no 

organismosempre que este estiver com o sistema imunológico deprimido, além disso sua 
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capacidade de resistência a diversos medicamentos tem sido um desafio para a indústria 

farmacêutica e por esse motivo, meios de superar esses mecanismos de resistência tem sido 

estudados (Ratti & Sousa, 2009). 

O controle realizado com o ácido acético foi necessário tendo em vista que o pH 

natural da pele, onde sugere-se aplicação do material, varia de 3 a 5 e o pH ótimo para 

crescimento da maioria das bactérias é 6, desta forma, fica comprovado que este ácido, nessas 

condições, não tem qualquer efeito inibitório. 

 

Figura 5 - Teste do contato direto para ácido acético pH 3 (a), pH 4 (b), pH 5 (c), pH 6 (d) e 

salina (e) com a bactéria Staphylococcus aureus padrão (ATCC 25.923). 
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3.2.2. Teste de contato direto com os hidrogéis puro e associados à clorexidina 

A clorexidina é um composto sintético que apresenta elevado nível de atividade 

antimicrobiana, não apresenta toxicidade e nem é absorvida pelo organismo, por isso mostra-

se como um material promissor no combate a microrganismos (Carricket al., 2010;Alvarenga 

et al., 2007). 

Diante desse potencial microbiológico de ambos os materiais e tendo em vista o 

fato de não haver um antimicrobiano que satisfaça todas as finalidades.A associação sugere 

um material capaz de combater a proliferação de diversas bactérias em quantidades menores 

das substâncias, reduzindo custos, materiais e otimizando suas propriedades. Isso pode ser 

conferido na Figura 6, onde os hidrogéis de quitosana associados à clorexidina apresentaram o 

mesmo efeito inibitório da CLX pura. 

Além da redução da quantidade de clorexidina necessária para inibir totalmente o 

crescimento da S. aureus, tendo em vista que a clorexidina comercial testada na Figura 6b a 

concentração é de 20%, observa-se que houve a potencialização da atividade do hidrogel de 

quitosana pura, pois este permitiu o crescimento de algumas colônias da Staphylococcus 

aureus(Figura 6a) (Kanazawa& Ueda, 2004). Além da área em contato de direto com CLX, 

HQC1 e HQC2, esses materiais foram capazes de criar um halo de inibição em volta da 

lâmina, confirmando o forte poder antibacteriano desses materiais, capazes de inibir o 

crescimento de bactérias na região próxima de onde foram aplicados e com isso ampliando as 

vantagens de sua aplicação. Para efeito de comparação, os resultados do teste de contato 

direto para a clorexidina dissolvida em ácido acético a 2 e 4% foram semelhantes da 

clorexidina comercial, havendo também a formação do halo de inibição. 
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Figura 6 - Teste do contato direto para HQ (a), CLX (b), HQC2 (c) e HQC4 (d) com a 

bactéria Staphylococcus aureus padrão (ATCC 25.923). 

 

 

 

 

O mecanismo de ação da clorexidina e, por conseqüência, dos hidrogéis 

associados ocorrepela sua rápida absorção por parte das bactérias. Após a absorção estas 

substâncias começam a agir rapidamente, provocando modificações citológicas e destruindo a 

função osmótica da membrana celular dos organismos. A degradação da membrana, principal 

barreira à entrada de antimicrobianos, permite que tanto a clorexidina quanto a quitosana 

penetrem no interior da célula, mais especificadamente no citoplasma e promovam sua 

precipitação e reconstituição (Karpanenet al., 2010). 

É possível afirmar que os hidrogéis contendo 2 e 4% de clorexidina satisfazem a 

função de inibir o crescimento de 100%  da bactéria Staphylococcus aureusassim como a 
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clorexidina comercial a 20%. Além desse resultado, é importante ressaltar a relevância e a 

necessidade do uso de uma menor quantidade desse material, pois em excesso, eleva o risco 

de toxicidade e de desenvolvimento de resistência bacteriana, além do menor custo de 

produção do material.  

Sobre a resistência bacteriana, essa é uma grande questão na indústria 

farmacêutica, a maioria das infecções hospitalares é devido à resistência desses 

microrganismos a uma série de antibióticos. Devido a essa problemática, mais uma vez 

ressalta-se o potencial desses hidrogéis, que juntamente com a clorexidina podem agir 

rapidamente, não permitindo o desenvolvimento dos mecanismos de resistência, mesmo com 

aplicações intermitentes (Marschallet al., 2008). 

 

3.3. CICATRIZAÇÃO 

3.3.1 Análise macroscópica dos ferimentos 

A cicatrização da pele lesionada é regulada por diversos parâmetros fisiológicos e 

bioquímicos, os quais agem em conjunto para promoção da restauração tissular. Esse processo 

ocorre naturalmente no corpo, mas com a estimulação de fármacos adequados essa 

cicatrização pode acontecer de maneira mais rápida e eficiente (Kiyozumi et al., 2007; Khodja 

et al., 2013; Yang et al., 2010). 

A seleção de um material que atenda aos pré-requisitos de um bom cicatrizante 

não é fácil, a maioria dos materiais sozinhos não conseguem ter todas as propriedades 

desejadas. O hidrogel de quitosana, apesar de ter capacidade de ativação de macrófagos, 

redução do tempo de inflamação, estimulação da proliferação de fibroblastos e colágeno, esse 

material sozinho não apresenta o mesmo efeito de pomadas já disponíveis no mercado (Choi 

& Yoo, 2010; Sezeret al., 2008; Li et al., 2012; Miguel et al., 2014). 
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Por esse motivo, a associação do hidrogel de quitosana a fármacos aparece como 

alternativa para superar qualquer limitação e melhorar a ação cicatrizante deste material. 

Neste trabalho o hidrogel de quitosana foi associado em duas concentrações diferente à 

clorexidina, os resultados macroscópicos podem ser visualizados na Figura 7. 

Figura 7 – Análise macroscópica das lesões cutâneas nos dias 1, 7, 14 e 21 do tratamento com 

Soro Fisiológico (SF), Pomada Colagenase (PC), Hidrogel de Quitosana pura (HQ), Hidrogel 

de Quitosana com 2 e 4% de Clorexidina (HQC2 e HQC4) 

SF PC HQ HQC2 HQC4 

 

 

 

 

 
 

Através da análise macroscópica do tratamento utilizando soro fisiológico 

(controle negativo), colagenase (controle positivo) e os hidrogéis puro e associados nas lesões 

cutâneas em camundongos, verificou-se evolução da reparação tecidual do ferimento com 
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presença de hemorragia nos grupos tratados com SF, PC e HQ no 7º dia de tratamento, isso é 

prejudicial à cura, pois pode comprometer a proliferação celular e propiciar a priliferação 

bacteriana (Lucena et al., 2006). 

No 7° dia, os grupos tratados com HQC2 e HQC4 apresentaram uma crosta e uma 

redução bastante significativa no tamanho da ferida, a crosta formada pode ter contribuído 

para que isso acontecesse (Silva et al., 2013). No 14° dia, apenas o grupo tratado com o SF a 

ferida ainda não havia fechado, nos demais grupos a cicatrização foi mais efetiva. Na primeira 

semana de tratamento foi observado a presença de exsudado, principalmente nos grupos SF, 

HQ e PC. No 21° dia todos os grupos apresentaram a ferida totalmente fechada, indicando um 

cicatrização completa. 

A evolução do diâmetro da lesão provocado nos camundongos durante o 

tratamento pode ser observado na Figura 8. 

Figura 8 – Evolução do diâmetro da lesão cutânea em camundongos os dia 1, 7, 14 e 21 de 

tratamento com Soro Fisiológico (SF), Pomada Colagenase (PC), Hidrogel de Quitosana pura 

(HQ), Hidrogel de Quitosana com 2 e 4% de clorexidina (HQC2 e HQC4) 
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A maior e mais rápida diminuição do tamanho da lesão foi observado no grupo 

tratado com o hidrogel de quitosana com 2% de clorexidina. Em relação ao diâmetro, os 

grupos tratados com o HQ e HQC4 apresentaram resultados iguais ao da pomada colagenase. 

No 21° primeiro dia todas feridas já estavam fechadas, indicando uma cicatrização total. 

A maior redução no diâmetro da lesão no HQC2 pode estar relacionada à intensa 

proliferação de fibroblastos e angiogenêse, confirmado pela análise histológica. Os resultados 

da macroscopia apontaram para uma cicatrização mais rápida nos animais testados com 

HQC2, mais lenta para o SF e comportamento semelhante entre os demais grupos.  

 

3.3.2 Análise histológica dos ferimentos 

 As análises histológicas foram realizadas a partir de um fragmento de pelo 

contendo a região central e periférica da lesão nos dias 1, 7, 14 e 21 do tratamento. No 1° dia 

nenhuma alteração estruturalfoi observada,a estrutura histológica mostrou-se compatível com 

a pele normal, com presença do epitélio com queratina, tecido conjuntivo não modelado, 

presença de papilas dérmicas(Figura 9). 

 

Figura 9 – Avaliação histológica da pele no 1° dia  
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A Figura 10 mostra os resultados para o 7° dia de tratamento com todos os 

grupos.Em todos eles foi observada intensa proliferação de fibroblastos. 

Figura 10 – Avaliação histológica lesão cutânea em camundongos no 7° dia de tratamento 

com Soro Fisiológico (SF), Pomada Colagenase (PC), Hidrogel de Quitosana pura (HQ), 

Hidrogel de Quitosana com 2 e 4% de Clorexidina (HQC2 e HQC4) 
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 Todos os grupos, com exceção do tratado com a colagenase apresentaram 

presença de moderado a intenso foco inflamatório com predominância de linfócitos. No HQ, 

HQC2 e HQC4houve o início da reepitelização, com presença de úlcera, ausência de 

congestão e de edema. Para o grupo tratado com a colagenase, não foram observados focos 

inflamatórios, houve intensa angiogenêse. 

A Figura 11 traz as imagens histológicas dos diversos tratamentos no 14° dia. 

Figura 11 – Avaliação histológica lesão cutânea em camundongos no 14° dia de tratamento 

com Soro Fisiológico (SF), Pomada Colagenase (PC), Hidrogel de Quitosana pura (HQ), 

Hidrogel de Quitosana com 2 e 4% de Clorexidina (HQC2 e HQC4) 
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As imagens histológicas do 14° dia, presentes na Figura 27, mostram que apenas o 

grupo tratado com HQC4 ainda apresentava discreto inflamatório difuso de linfócitos e 

congestão vascular. Nos demais grupos há ausência de foco inflamatótio, restauração e 

reorganização do epitélio e do conjuntivo indicando. 

O grupo tratado com o HQC2 e PC no 14° já havia cicatrizado totalmente, no qual 

houve um fechamento de ferida em menor tempoe redução mais rápida do diâmetro. No 14° 

dia do SF também foi possível visualizar discreta congestão e a formação de novos folículos 

pilosos. A presença de folículos pilosos também é notada para o grupo HQC2. 

No último dia de tratamento, 21°, todas as feridas estavam cicatrizadas, sendo 

parcial apenas para o SF. Não foram observados foco inflamatório e edema, houve a 

reepitelização com queratinização do epitélio estratificado pavimentoso. Também foram 

detectadas papilas dérmicas e folículos pilosos. Além disso, foi evidenciado a ausência de 

alterações estruturais na pele, sendo compatível com tecido normal (Figura 12). 

Os testes de cicatrização realizados em camundongos, utilizando hidrogel de 

quitosana pura e associado em diferentes concentrações de clorexidina mostraram que estes 

materiais podem ser utilizados para este fim e tem ação semelhante à pomada colagenase, de 

uso bastante difundido e disponível nas farmácias. 

A cicatrização dos ferimentos tratados com os materiais sintetizadas já foi 

observada a partir do 14° dia. O hidrogel de quitosana com 2% de clorexidina apresentou os 

melhores resultados, comprovando o sinergismo entre o hidrogel puro e o fármaco. Além 

disso, a ausência de infecções e focos inflamatórios intensos comprovaram que o matéria foi 

capaz de impedir a proliferação de microrganismos patogênicos como a Sttaphylococcus 

aureus. 
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Figura 12 – Avaliação histológica lesão cutânea em camundongos no 21° dia de tratamento 

com Soro Fisiológico (SF), Pomada Colagenase (PC), Hidrogel de Quitosana pura (HQ), 

Hidrogel de Quitosana com 2 e 4% de Clorexidina (HQC2 e HQC4) 
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cicatrização mais rápida e sem complicações. Além disso, é um material biodegradável, não 

tóxico e de baixo custo, pode substituir produtos comerciais sem perder a eficiência. 
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4. CONCLUSÃO 

A síntese dos materiais ocorreu de forma simples e rápida, como forma também 

de torna-lo mais atrativo comercialmente, sendo comprovado através das técnicas de 

caracterização, a presença da clorexidina nos hidrogéis de quitosana. As curvas de TG e DSC 

apresentaram variações nos perfis de degradação, e as principais bandas de absorção desses 

materiais foram observadas nos espectros de infravermelho. 

Através dos testes antimicrobianos, foi possível concluir que o hidrogel de 

quitosana associado à clorexidina tem alto poder de ação contra a bactériaStaphylococcus 

aureus, formando inclusive halo de inibição. Os testes de cicatrização mostraram que o 

hidrogel de quitosana com 2% de clorexidina teve boa ação cicatrizante e maior poder de 

contração da ferida quando comparada aos grupos controle. Este material é, portanto, único e 

inovador e pode ser usado no tratamento de lesões cutâneas. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Os hidrogéis sintetizados associados ao nerolidol e a clorexidina, são únicos na 

literatura para uso em cicatrização. Os testes antibacterianos demonstraram inibição de 100% 

do crescimento bacteriano na região em contato direto com o hidrogel associados. Os testes de 

cicatrização comprovaram a eficiência dos hidrogéis associados com a concentração de 2% do 

nerolidol e da clorexidina em comparação ao produto comercial. Os resultados deste trabalho 

indicam que o hidrogel de quitosana com 2% de clorexidina ou nerolidol são materiais 

promissores para serem usados como agentes cicatrizantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


