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RESUMO

PELEIAS JÚNIOR, F. S. Desenvolvimento da metodologia de síntese e purificação dos
dímeros L-lactídeo e glicolídeo para produção do poli(ácido lático-co-ácido glicólico)
para utilização na produção de fontes radioativas. 2017. 143 p. Tese (Doutorado em
Tecnologia Nuclear) – Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares – IPEN-CNEN/SP.
São Paulo

A Organização Mundial da Saúde (OMS) relata o câncer como uma das principais causas de
morte no mundo. O câncer de próstata é o segundo tipo de câncer mais prevalente em
homens, com cerca de 1,1 milhão de casos diagnosticados em 2012. Braquiterapia com
iodo-125 é uma método de radioterapia que consiste na introdução de sementes com material
radioativo no interior do órgão a ser tratado. As sementes de iodo-125 podem ser inseridas
soltas ou em cordas poliméricas bioabsorvíveis, mais comumente o poli(ácido lático-coácido glicólico) (PLGA). A função do polímero é reduzir a possibilidade de migração das
sementes, o que poderia ser prejudicial para órgãos e tecidos saudáveis. De modo a reduzir
os custos do tratamento, a síntese dos dímeros L-lactídeo e glicolídeo, para posterior
utilização para preparação do PLGA, por meio da polimerização por abertura de anel, é
proposta neste trabalho. Adicionalmente, propõe-se a utilização do amino-alcóxido
tris(fenolato) de zircônio (IV) como alternativa ao usual octanoato de estanho (SnOct2), uma
vez que a toxicidade do estanho permanece como obstáculo na produção do PLGA para
aplicações biomédicas. Embora o iniciador de zircônio seja mais lento do que o SnOct2,
massas molares relativamente elevadas foram obtidas quando razões monômero/iniciador
(M/I) de 1000/1 (24 h), e 5000/1 (48 h) foram utilizadas. Considerando que as unidades
glicolila (GA) são mais reativas do que as unidades lactila (LA), tempos longos de reação
são necessários para atingir uma razão LA/GA próxima do objetivo do trabalho (85/15). O
grau de racemização também depende do iniciador utilizado. As reações de polimerização
realizadas com o iniciador de zircônio mostraram um maior grau de racemização, quando
comparadas com aquelas realizadas com o SnOct2. Também foi observado um ligeiro
aumento na racemização com o tempo. Considerando os resultados obtidos na síntese e
purificação dos dímeros, e na síntese do PLGA em condições semelhantes às industriais, foi
5

possível preparar o polímero de alta massa molar com um custo dezenas de vezes inferior
ao custo do PLGA no mercado internacional. Os efeitos da radiação gama no PLGA também
foram estudados. Doses normalmente aplicadas para esterilizar materiais para aplicações
biomédicas foram empregadas: 10, 18, 25 e 50 kGy. A massa molar de todas as amostras
irradiadas diminuiu de uma forma proporcional à dose – até 56% de perda para 10 kGy e
72% para 50 kGy – porém, são menos pronunciadas para doses mais elevadas. Alterações
nas propriedades térmicas, tais como temperatura de fusão, temperatura de transição vítrea
e a entalpia de cristalização e fusão foram também observadas após a irradiação.

Palavras-chave: braquiterapia; polimerização por abertura de anel; polímero bioabsorvível;
PLGA

6

ABSTRACT

PELEIAS JÚNIOR, F. S. Development of a methodology for the synthesis and
purification of the dimers L-lactide and glycolide for the production of poly(lactic acidco-glycolic acid) for use in the manufacture of radioactive sources. 2017. 143 p. Tese
(Doutorado em Tecnologia Nuclear) – Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares –
IPEN-CNEN/SP. São Paulo

The World Health Organization (WHO), reports cancer a leading cause of death worldwide.
Prostate cancer is the second most common cancer in men, with 1.1 million diagnoses in
2012. Brachytherapy is a method of radiotherapy where encapsulated radioactive sources
(seeds) are placed inside or very close to the area requiring treatment. Iodine-125 seeds can
be inserted loose or stranded in bioresorbable materials most commonly poly(lactic-coglycolic) acid (PLGA). The main function of the polymer is to reduce the possibility of seeds
migration, which could potentially harm healthy organs and tissues. In order to reduce the
cost of the treatment, we propose in this work the synthesis of L-lactide and glycolide dimers,
for the production of PLGA using the ring-opening polimerisation route. Additionally, we
also propose the use of a Zr (IV) amine tris(phenolate) alkoxide initiator as an alternative to
the usual SnOct2, which is still considered an unsolved problem for biomedical applications
due to its toxicity. Although the zirconium alkoxide initiator is less active and slower than
SnOct2, relatively high molecular weights were obtained at a temperature of 130 °C, for a
monomer to initiator ratio of 1000/1 (24 h), and 5000/1, in 48 h. Since glycolyl units are
more reactive than lactyl counterpart, longer reaction times are needed to achieve a LA/GA
ratio closer to the initial (85/15). The degree of racemisation of the polymer depended upon
the initiator used. The reactions carried out with the zirconium initiator showed a higher
degree of racemisation when compared to those carried out with SnOct2. A modest increase
in the degree of racemisation with time was also observed. Considering the results obtained
for the synthesis and purification of the dimers, and for the synthesis of PLGA under
industrial-like conditions, we concluded that it was possible to produce a high molecular
weight polymer that costs far less than the usual price of PLGA on the market. The effects
of gamma radiation on PLGA were also studied. We used doses commonly applied to
7

sterilise materials for biomedical applications: 10, 18, 25 and 50 kGy. All irradiated samples
showed a reduction in the molecular weight in a dose dependent fashion - up to 56% loss for
10 kGy and 72% for 50 kGy - but these reductions were less pronounced for higher doses.
Changes in thermal properties, such as melting point, glass transition temperature and
enthalpy of crystallisation and fusion were also observed after irradiation.

Keywords: brachytherapy; ring opening polymerisation; bioresorbable polymer; PLGA
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1

INTRODUÇÃO

Câncer é o termo utilizado para designar um conjunto de mais de 100 tipos de
doenças em que há o crescimento desordenado de células anormais com um potencial
invasivo [1,2]. De acordo com a Agência Internacional de Pesquisa em Câncer (IARC),
órgão intergovernamental da Organização Mundial da Saúde (OMS), o câncer é uma das
principais causas de morte no mundo. Em 2012, foram 14,1 milhões de casos novos
diagnosticados e 8,2 milhões de óbitos, cerca de 14,6% do total mundial . Estima-se que em
2030 serão 21,4 milhões de novos casos diagnosticados e 13,2 milhões de óbitos em todo o
mundo [1,3,4]. O aumento da participação do câncer na carga global de mortes deve-se
principalmente ao envelhecimento contínuo, redução da mortalidade infantil e mortes por
doenças infecciosas, principalmente em países em desenvolvimento [1].
Os dados mais recentes divulgados pela OMS apontam que os tipos de câncer com
maior mortalidade em 2012 foram: pulmão (1.590.000), fígado (746.000), estômago
(723.000), cólon (694.000), mama (522.000), esôfago (400.000) e próstata (307.000) [3,4].
Muito além das estatísticas, estão as repercussões de ordem econômica e social
causadas pelo câncer. Para os doentes e família, as implicações são a dor, o sofrimento, a
incapacidade e eventualmente a morte. Pouco discutido está o impacto econômico causado
pelo câncer na sociedade. Uma vasta quantidade de recursos são destinados anualmente à
detecção, diagnóstico e tratamento, e ainda há os recursos econômicos perdidos anualmente
pela redução do potencial de trabalho humano. Em 2008, o impacto do câncer na economia
foi de 895 bilhões de dólares, o que representa 1,5% do produto interno bruto (PIB) mundial,
ou cerca de 50% do PIB brasileiro [5]. No mesmo ano, estima-se que 169 milhões de anos
de vida foram perdidos no mundo devido ao câncer [3].
O Brasil também vem sofrendo uma série de mudanças em seu perfil demográfico,
notadamente o envelhecimento da população. Essa mudança, associada à transformações
nas relações entre pessoas e meio ambiente, e avanços da ciência e tecnologia, fez com que
as doenças parasitárias e infecciosas não fossem mais a principal causa de morte no país,
sendo substituídas por doenças do aparelho circulatório e neoplasias [1,6]. As estimativas
para o ano de 2016, também válidas para 2017, apontam para a ocorrência de
aproximadamente 600.000 casos novos de câncer [7]. Os tipos mais incidentes, a exemplo
do que ocorre no resto do mundo (exceto o câncer de pele do tipo não melanoma) serão os
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cânceres de próstata (61.200 casos), mama (58.000), cólon e reto (34.000), pulmão (28.000),
estômago (21.000) e cólo do útero (16.000) [7].
No ano de 2013, a taxa de mortalidade para todas as neoplasias, ajustadas para
100.000 habitantes, foi de 117,8 para homens e 82,9 para mulheres, enquanto que a taxa
mundial é de 108,5 para homens e 77,1 para mulheres. É importante ressaltar que em 1979,
quando a estatística começou a ser realizada pelo Instituto Nacional do Câncer (INCA), a
mesma taxa de óbito era de 62,1 para homens e 47,0 para mulheres, e desde então, não parou
de aumentar [8]. É de extrema importância, portanto, que a prevenção, o controle e o
tratamento do câncer recebam uma atenção cuidadosa pelos órgãos competentes.

1.1

Câncer de Próstata

A próstata é uma glândula localizada na pelve masculina, em torno do canal uretral,
e apresenta as dimensões próximas a de uma noz, e cujo peso normal é de aproximadamente
20 g [9] . A próstata é responsável pelo transporte da urina da bexiga para o exterior e
também pela produção de aproximadamente metade dos fluidos que constituem o sêmen,
garantindo a proteção e nutrientes fundamentais à sobrevivência dos espermatozóides [9,10].
Na FIGURA 1 é mostrado o sistema urinário masculino [11].

FIGURA 1 – Sistema urinário e detalhe da próstata [11]

À medida que o homem envelhece, a próstata comumente aumenta de tamanho. Por
esse motivo, é comum que em homens de 50 anos ou mais haja um certo estrangulamento
do canal uretral, ocasionando graus variados na dificuldade para eliminação da urina [9].
Esse crescimento anormal da próstata pode ser originado a partir de um tumor benigno,
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também chamado de hiperplasia prostática benigna, ou de um tumor maligno, que é o câncer
de próstata propriamente dito [9,12].
O câncer de próstata apresenta na maioria dos casos, um crescimento lento e de
longo tempo de duplicação, sendo necessário entre 4 a 10 anos para que uma célula produza
um tumor de 1 cm3. No entanto, esse crescimento pode levar a próstata a atingir cinco vezes
o seu tamanho normal, podendo chegar a pesar 100 g [9,13]. O câncer se limita à próstata
nos estágios iniciais, porém, se deixado sem tratamento, pode se espalhar para órgãos
próximos, como a bexiga e a uretra, ou até mesmo órgãos distantes, como pulmões, fígado
e ossos. Neste estágio o tratamento é inviabilizado e as consequências são fatais [9,14].
Na maioria dos países desenvolvidos e em desenvolvimento, o câncer de próstata é
o tipo de câncer com maior incidência em homens, (excluindo-se os casos de câncer de pele
do tipo não melanoma) [2–4]. As últimas estatísticas divulgadas pela OMS mostram que,
em 2012, foram 1,1 milhão de casos diagnosticados, cerca de 15% do total dos casos de
câncer em homens [4]. Cerca de 70% dos casos diagnosticados ocorrem nos países
desenvolvidos [3,7,8]. É também considerado o câncer da terceira idade, uma vez que a
grande maioria dos casos ocorrem em homens acima de 65 anos, e menos de 1% dos casos
são diagnosticados em homens com menos de 50 anos [7].
A taxa de incidência mundial cresceu rapidamente no final da década de 80 e início
da década de 90, sendo grande parte desse aumento reflexo das práticas de rastreamento por
meio do teste antígeno prostático específico (PSA) [2]. Essa substância é uma glicoproteína,
produzida apenas pela próstata, e é possível determinar sua quantidade por meio de exame
de sangue [9]. O valor do PSA é correlacionado com a quantidade de tecido prostático, isto
é, quanto maior a próstata, maior é a quantidade do PSA. A célula cancerosa produz mais
PSA do que uma célula prostática normal [15,16]. Esse exame deve ser realizado em
conjunto com o exame de toque, já que se registram falhas na identificação pelo toque em
cerca de 30% a 40% dos casos e, pelo PSA, em 20% [13,14] .
O crescimento da expectativa de vida mundial é o principal responsável pelo
aumento do número de casos de câncer de próstata. Além da idade, a etnia e o histórico
familiar da doença também são considerados fatores de risco para esse tipo de
neoplasia [1,2,7,9]. Por motivos desconhecidos, o câncer de próstata é aproximadamente
60% mais comum em homens negros do que em homens brancos [2]. Homens com histórico
da doença entre parentes próximos apresentam um aumento de duas a três vezes no risco de
desenvolver a neoplasia [7]. Outro fator importante na etiologia desse tipo de câncer é a
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dieta. Consumo excessivo de carne vermelha, gordura animal, embutidos e cálcio têm sido
associadas ao aumento no risco de desenvolver câncer da próstata [2,7,9,17].
No Brasil, houve um crescimento significativo da taxa de incidência do câncer de
próstata nos últimos anos. Esse fenômeno pode ser explicado pelas mudanças no contexto
econômico, social e de saúde que o país sofreu nas últimas décadas, combinadas com a
melhoria e a evolução dos métodos de diagnósticos do câncer de próstata [1,6,7]. O número
estimado de novos casos para 2016 é de 61.200 casos, ou cerca de 61,82 casos novos a cada
100.000 homens [7].
O câncer da próstata atinge principalmente homens com mais de 50 anos e a sua
freqüência cresce constantemente com a idade, atingindo cerca de 50% dos indivíduos com
80 anos, e chegando a quase 100% dos homens com 100 anos [9]. Espera-se um aumento de
60% na incidência mundial do câncer de próstata, provocada principalmente pelo aumento
da expectativa de vida [7].
Nos estágios iniciais, o câncer de próstata costuma ser assintomático. No entanto,
com o passar do tempo e evolução da doença, alguns homens podem encontrar dificuldades
no ato miccional, jato urinário fraco, aumento da frequência de micções, presença de sangue
na urina ou dor ao urinar [9,18]. Um em cada nove homens com câncer de próstata pode
apresentar tais manifestações clínicas, entretanto, tais sintomas estão presentes nos casos de
crescimento benigno da próstata. Dessa maneira, a simples presença destes sintomas não
indica necessariamente a existência do câncer, exigindo portanto, uma avaliação médica
completa [9,17,19,20] .

1.2

Formas de tratamento do câncer de próstata
Diversos fatores devem ser considerados na escolha do melhor tratamento para o

câncer de próstata. Dentre os principais, destacam-se o tamanho e extensão do tumor,
agressividade (características patológicas), idade, saúde e preferências do paciente [21–23].
O tratamento do câncer de próstata pode ser por meio de prostatectomia, radioterapia,
quimioterapia, ou apenas observação vigilante [23]. Em casos onde a doença já se encontra
em estágios mais avançados, é possível combinar métodos de tratamento, por exemplo,
cirurgia ou radioterapia juntamente com tratamento hormonal [24].
A primeira opção, prostatectomia radical, é um tipo de intervenção cirúrgica em que
a próstata e os tecidos vizinhos são completamente removidos. Os principais efeitos
colaterais são a incontinência urinária, impotência sexual e ausência de ejaculação. Os
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índices de incontinência urinária após a remoção da próstata variam bastante de acordo com
a literatura, podendo chegar a 80% dos casos [25]. No caso de impotência sexual, os índices
podem ser superiores a 70%, e a ausência de ejaculação ocorre em 100% dos casos [26–28].
A segunda opção é a terapia com radiação, que pode ser realizada de duas formas
distintas: teleterapia e braquiterapia. A teleterapia é o método mais utilizado e consiste na
utilização de uma fonte externa de radiação para o tratamento do órgão e tecidos próximos.
O feixe de radiação é proveniente de um acelerador de elétrons [29]. A outra modalidade de
tratamento, chamada braquiterapia, consiste na introdução de minúsculas fontes contendo
material radioativo (sementes) no interior ou próximas do órgão a ser tratado. Atualmente,
o isótopo radioativo Iodo-125 é um dos mais usados em braquiterapia prostática [30–34].
A braquiterapia vem sendo bastante utilizada em estágios iniciais e intermediários da
doença e, dentre suas principais vantagens, destaca-se a diminuição de dano aos órgãos e
tecidos vizinhos sadios [30,35–37]. Na FIGURA 2 é mostrado o esquema de um implante
de sementes na próstata de um paciente [38].

FIGURA 2 – Esquema de implante com sementes radioativas na próstata [38]

Devido à redução na ocorrência de efeitos colaterais com a braquiterapia, 85% dos
homens de até 70 anos de idade, que não sofriam com impotência, não apresentam alteração
na atividade sexual. Adicionalmente, são raros os casos de incontinência urinária entre os
pacientes que se submeteram a esse tipo de intervenção [39].
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1.3

Sementes de Iodo-125
O uso da braquiterapia com sementes de Iodo-125 para o tratamento de câncer de

próstata se tornou bastante popular nas duas últimas décadas [35]. No Brasil, este
procedimento é realizado com sementes importadas, que possuem um custo estimado em
US$ 45,00. O número de sementes de Iodo-125 utilizadas por paciente varia entre 80 e 120
unidades [34,40,41]. O alto custo das sementes, combinado com os custos de internação
ainda são obstáculos para sua popularização no Brasil [33]. De forma a reduzir os custos
com as sementes, o Instituto de Pesquisas Energéticas e Nucleares iniciou um projeto,
chefiado pela Dra. Maria Elisa Chuery Martins Rostelato, que visa ao desenvolvimento e à
produção das sementes de Iodo-125 no país. Uma redução significativa dos custos
possibilitaria a distribuição das sementes para as entidades públicas de saúde, uma vez que
há uma alta demanda para esse tipo de intervenção no país [34].
O protótipo da semente de Iodo-125 desenvolvido no Brasil é composto por um fio
diminuto de prata (substrato) com 0,5 mm de espessura e 3 mm de comprimento. Este fio é
envolto por uma cápsula de titânio com 0,8 mm de diâmetro externo, 0,05 mm de espessura
de parede e 4,5 mm de comprimento. O esquema do protótipo desenvolvido no Brasil é
mostrado na FIGURA 3.

FIGURA 3 – Esquema da semente de iodo-125 desenvolvida no Brasil (medidas em mm) [41]

O material radioativo se encontra adsorvido na superfície do fio de prata [31,34,41].
A estrutura interna de outros modelos de sementes disponíveis no mercado podem apresentar
outras configurações, porém, é importante escolher um substrato que torne as sementes
visíveis em exames de imagem [35,42]. A escolha do titânio como revestimento para o fio
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de prata se deve pelo fato de ser um material inerte e, portanto, biocompatível. A atividade
típica das sementes de Iodo-125 é de 18,50 MBq (0,5 mCi) [34,43,44].
Além das baixas taxas de impotência sexual e incotinência urinária associadas ao
tratamento do câncer de próstata por braquiterapia, uma outra vantagem é o retorno do
paciente à sua rotina normal dentro de 1 a 3 dias, sentindo pouca ou nenhuma dor . No caso
da prostatectomia radical, o paciente deve permanecer no hospital por até 5 dias [30,45]. A
recuperação também é lenta, e o paciente deve permanecer em repouso em casa por diversas
semanas. Dentre os pacientes tratados por teleterapia, é necessário o deslocamento até o
centro de tratamento diariamente, por um período que pode chegar a 10 semanas [45,46].
As sementes de Iodo-125 podem ser inseridas soltas ou em cordas poliméricas
bioabsorvíveis, cuja principal função é reduzir a possibilidade de migração das sementes
para outras partes do corpo, além de facilitar o implante e a dosimetria [47–49]. Na FIGURA
4 é mostrada uma comparação entre dois modelos de sementes soltas e um em cordas
poliméricas.

FIGURA 4 - Comparação entre diferentes tipos de sementes de iodo-125 [50]

Apesar de as sementes em cordas poliméricas apresentarem, na teoria, as vantagens
citadas acima e serem as mais utilizadas, seu uso ainda gera controvérsias e alguns médicos
preferem utilizar sementes soltas [48,51–55]. No mercado nacional, a grande maioria dos
procedimentos são realizados utilizando sementes em cordas poliméricas. A TABELA 1
apresenta o número de sementes soltas e em cordas poliméricas comercializadas no Brasil,
no período entre 2005 e 2011 [56].

21

TABELA 1 - Total de sementes soltas e em cordas comercializadas nos anos de 2005-2011 [56]
Ano

Sementes Soltas

Sementes em Cordas

Total

2005

6343 (18,8%)

27360 (81,2%)

33703

2006

5609 (19,2%)

23594 (80,8%)

29203

2007

7495 (21,5%)

27330 (78,5%)

34825

2008

5835 (17,6%)

27380 (82,4%)

33215

2009

6071 (17,6%)

28400 (82,4%)

34471

2010

5383 (16,8%)

26720 (83,2%)

32103

2011

3494 (8,8%)

36240 (91,2%)

39734

Observando os dados da TABELA 1, nota-se que o número de sementes em cordas
poliméricas comercializadas no Brasil, entre 2005 e 2011, foi muito superior que o de
sementes soltas, chegando a mais de 90% do número total em 2011. A justificativa da classe
médica concentra-se na redução da possibilidade de migração das sementes, evento que, na
teoria, poderia afetar a dosimetria da região e ainda causar danos desnecessários a tecidos
ou órgãos sadios [47,50,57–59]. A FIGURA 5 mostra o impacto da utilização de cordas
poliméricas na migração das sementes.

FIGURA 5 - Comparação da taxa de migração entre sementes soltas, em corda e mistas [50]

Analisando os dados expostos na FIGURA 5, percebe-se que a utilização exclusiva
de sementes em cordas poliméricas reduz drasticamente a migração das mesmas. Na
amostragem estudada, ao utilizar apenas sementes soltas, 46% dos pacientes apresentaram
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migração de sementes, número que diminuiu para 10,3% com a utilização mista de sementes
soltas e em cordas. Quando utilizadas apenas sementes em cordas poliméricas, o número de
pacientes com problemas de migração foi de apenas 1,4%. A maioria das sementes que
migram acabam alojadas na vasculatura pulmonar, mas foram reportados casos de
alojamento no ventrículo direito e artéria coronária [47,57,58]. Como o número de sementes
que migram raramente é superior a 1%, a eficácia do tratamento dificilmente será
comprometida [57]. Entretanto, ainda que nenhuma consequência grave devido a migração
das sementes tenha sido observada, a redução desta ocorrência é bastante desejável pela
classe médica [57,58].

1.4

Cordas Poliméricas
O material utilizado para produção das cordas poliméricas usadas com as sementes de

Iodo-125 é o poli(ácido lático-co-ácido glicólico) (PLGA) 910, com uma cobertura de 50%
de PLGA 370 e 50% de estearato de cálcio (Vicryl®). A versão comercial mais popular das
sementes em cordas é o RAPID-Strand® (FIGURA 6). Este produto consiste em 11
espaçadores absorvíveis de colocação de sementes, contendo 10 sementes de Iodo-125
espaçadas a uma distância fixa no material de sutura absorvível endurecido, que por fim é
esterilizado por óxido de etileno [60,61].

FIGURA 6 – Sementes em cordas RAPID-Strand® [62]

O material de sutura mantém cerca de 75% da força de tração original em 2 semanas
após o implante, e após 4 ou 5 semanas, toda a força de tração original desaparece. A
absorção completa do PLGA 910 se dá em pouco mais de 2 meses [63–65] . Considerando
que esse é o método preferido de implante de sementes de Iodo-125 para tratamento de
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câncer de próstata por braquiterapia no Brasil, iniciou-se o estudo de uma metodologia para
a síntese do PLGA.

24

2

OBJETIVOS
Em face desses aspectos e visando à redução de custos na técnica de braquiterapia, a

busca de iniciadores menos tóxicos para a síntese do PLGA e o estudo da influência de
baixas doses de radiação gama no PLGA, os objetivos do trabalho são os seguintes:
•

Sintetizar os dímeros L-lactídeo e glicolídeo a partir da despolimerização do poli(Lácido lático) (PLLA) e poli(ácido glicólico) (PGA) de baixas massas molares. O
PLLA e PGA serão produzidos por policondensação.

•

Caracterizar os dímeros L-lactídeo e glicolídeo produzidos por espectroscopia na
região do infravermelho (FTIR), ressonância magnética (RMN) de 1H e

13

C, e

calorimetria exploratória diferencial (DSC).
•

Sintetizar o PLGA, utilizando os dímeros produzidos e o iniciador amino-alcóxido
tris(fenolato) de zircônio (IV). Comparar o desempenho deste iniciador com o
convencional SnOct2.

•

Caracterizar o PLGA produzido no item anterior por cromatografia de permeação
em gel (GPC), RMN de 1H e 13C, DSC e Termogravimetria (TG).

•

Irradiar o polímero produzido com doses de 10 kGy, 18 kGy, 25 kGy e 50 kGy.
Verificar a variação da massa molar após a irradiação por GPC, e possíveis alterações
em suas propriedades térmicas por DSC.
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3

3.1

REVISÃO DA LITERATURA

Biomateriais e Polímeros Bioabsorvíveis

Os polímeros sintéticos derivados do petróleo tiveram um enorme impacto industrial
desde a década de 40 do século passado. Embora estes materiais apresentem uma série de
vantagens, existem ainda dois grandes problemas associados a eles. O primeiro está
relacionando ao uso de uma fonte não renovável para a sua fabricação, e o segundo, ao
enorme tempo de degradação quando descartados de maneira comum [66,67]. Estes dois
fatores estimularam o interesse no desenvolvimento de polímeros sintetizados a partir de
fontes renováveis e/ou biodegradáveis.
As pesquisas na primeira metade do século XX, com polímeros preparados
principalmente a partir do ácido lático e glicólico, foram abandonadas pelo fato de o material
resultante ser instável para utilizações industriais de longo prazo. Posteriormente, percebeuse que essa propriedade poderia ser interessante para aplicações biomédicas [68]. Esse tipo
de material possibilitaria atender uma determinada função dentro de um organismo apenas
por um tempo específico, sendo degradado e eliminado posteriormente por processos
naturais [69].
Um biomaterial pode ser definido como um material projetado para interagir com
sistemas biológicos para tratar, aumentar ou substituir quaisquer tecidos, órgãos ou funções
do corpo [70]. Neste capítulo, será dado ênfase aos polímeros bioabsorvíveis usados como
biomateriais.

3.2

Polímeros Bioabsorvíveis
Polímeros bioabsorvíveis são um grupo particular de polímeros que permitem que o

material seja implantado dentro de um organismo vivo para atender determinada função,
para que seja gradativamente degradado, metabolizado e eliminado do organismo [68]. Na
literatura científica, é possível também encontrar os termos “absorvível”, “reabsorvível” e
até mesmo “biodegradável” para polímeros que se enquadram na categoria descrita
anteriormente. A confusão surge principalmente devido ao modo pelo qual o polímero sofre
degradação. Embora o termo “biodegradável” esteja mais restrito aos polímeros
desenvolvivos para fins ecológicos, é bastante comum encontrá-lo na descrição de
biomateriais [71]. Neste trabalho se dará preferência ao termo bioabsorvível.
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As aplicações para fins biomédicos de polímeros naturais degradáveis por ação
enzimática, por exemplo, o colágeno, remontam a milhares de anos. No entanto, a utilização
de polímeros de origem sintética na medicina se iniciou no final dos anos 60, com um
crescimento expressivo na década de 90 [68,69]. As áreas de aplicação para este tipo de
material polimérico na medicina variam desde os mais tradicionais, como fios de sutura,
implantes e próteses ortopédicas, até os mais modernos, em liberação controlada de
fármacos [72,73]. Progressivamente, a maioria dos implantes permanentes usados para fins
terapêuticos temporários têm sido substituídos por implantes preparados com polímeros
bioabsorvíveis [69].
Existem várias razões para a substituição dos dispositivos permanentes para os
preparados com polímeros bioabsorvíveis. O principal argumento é a questão dos problemas
associados à biocompatibilidade a longo prazo em implantes permanentes, onde muitas
vezes é necessário uma segunda cirurgia para corrigir o problema ou remover o implante.
Existem casos em que os polímeros bioabsorvíveis promovem uma recuperação mais rápida
do tecido em tratamento [68,69,72–74]. Uma outra vantagem é a versatilidade dos materiais
poliméricos, muito superior à de outras classes de materiais, como ligas metálicas e
cerâmicas. Pode-se também citar: facilidade de manipulação, ausência de geração de
corrente eletrolítica, fatores estéticos, entre outros [75].
Houve um expressivo aumento ao longo dos últimos anos no mercado dos
biomateriais. Em 2012, estima-se que as vendas de biomateriais foram de cerca de US$ 44
bilhões, podendo chegar a US$ 88 bilhões em 2017 [76]. Além da popularização do uso dos
polímeros bioabsorvíveis em tratamentos mais tradicionais, novas tecnologias biomédicas
também contribuíram para o esse crescimento. Dentre essas novas tecnologias, as principais
são: entrega controlada de fármacos por meio da degradação do polímero, engenharia de
tecidos, bionanotecnologia e terapia genética [69,77].
Embora essa classe de materiais tenha apresentado uma popularização repentina, a
evolução no desenvolvimento de polímeros bioabsorvíveis pode ser considerada lenta,
quando comparada com a ciência dos polímeros convencionais. Isso ocorre devido às
restrições dos requisitos médicos para o dispositivo, uma vez que este deve cumprir sua
função sem causar qualquer distúrbio na fisiologia do paciente [54,69]. As propriedades
químicas, físicas e biológicas do material biodegradável são alteradas com o tempo, e os
produtos de degradação podem ter diferentes níveis de compatibilidade do material original.
Por esse motivo, o comportamento do material in vivo, bem como o seu processo de
degradação, necessitam ter sido exaustivamente estudados. A escolha do material mais
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apropriado para determinada aplicação é uma tarefa crítica e envolve o trabalho conjunto de
pesquisadores de diferentes áreas [69,72,75,77].
Os fatores que afetam o desempenho dos polímeros bioabsorvíveis são bem
estabelecidos na literatura científica. Destacam-se o tipo de monômero, tipo de iniciador,
parâmetros utilizados na síntese e presença de aditivo. Estes fatores determinam as
propriedades do polímero resultante, tais como grau de cristalinidade, hidrofilicidade,
temperatura de transição vítrea, ponto de fusão e massa molar [68].
De uma maneira geral, o polímero ideal para uma determinada aplicação biomédica
deve satisfazer as seguintes condições [68,72]:
•

não induzir uma resposta inflamatória/tóxica desproporcional ao benefício de sua
utilização;

•

ser metabolizado o mais rápido possível após cumprir sua função e de forma
previsível;

•

possuir propriedades mecânicas compatíveis e apropriadas para o seu uso;

•

ser facilmente processado na forma do produto final;

•

ser facilmente esterilizável;

•

os produtos de degradação devem ser não-tóxicos e facilmente metabolizados pelo
organismo;

Os polímeros bioabsorvíveis podem ser classificados em naturais ou sintéticos,
ambos já bastante estudados. Os polímeros naturais foram os primeiros tipos de biomateriais
utilizados clinicamente. Esses materiais possuem algumas vantagens inerentes, como
bioatividade, capacidade de interagir com receptores celulares via reconhecimento
biológico, susceptibilidade à degradação proteolítica e remodelagem natural [69,77]. A
bioatividade inerente também pode trazer algumas desvantagens, como uma forte resposta
imunológica, complexos métodos de purificação e a possibilidade de transmissão de
doenças [69]. Os principais exemplos dessa categoria são o colágeno e os polissacarídeos,
como amido, celulose, quitina, quitosana e ácido algínico [69,78,79].
Os polímeros sintéticos, por sua vez, costumam ser biologicamente inertes, possuem
propriedades muito mais previsíveis e uma maior uniformidade entre diferentes lotes de
materiais, além da possibilidade do desenvolvimento de um produto com características
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específicas para atender determinada função [69]. Os principais representantes desta classe
são os poli(α–hidroxiácido carboxílico)s, poliuretanos e polianidridos .
Outra forma de classificação utilizada é por meio do tipo de degradação que estes
materiais sofrem: hidrolítica ou enzimática. De um modo geral, a maioria dos polímeros
naturais degradam por processos enzimáticos, enquanto que a maioria dos polímeros
sintéticos sofre degradação hidrolítica. A taxa de degradação enzimática in vivo que estes
polímeros sofrem varia significativamente de acordo com o local do implante, pois este está
diretamente relacionada com a concentração e disponibilidade de enzimas [69,80].
Alterações químicas nas cadeias destes polímeros também podem afetar significativamente
a taxa de degradação. Por esse motivo, é preferível utilizar polímeros que sofrem degradação
hidrolítica para aplicações biomédicas [80].
Existem inúmeros polímeros sintéticos de grande importância para aplicações
biomédicas. Neste trabalho, será dado maior relevância aos poli(α–hidroxiácido
carboxílico)s, por ser a classe onde se enquadra o poli(ácido lático-co-ácido glicólico)
(PLGA). Para fins informativos a TABELA 2 apresenta de forma resumida, as principais
classes de polímeros sintéticos bioabsorvíveis, com suas respectivas aplicações, vantagens,
desvantagens e estrutura genérica [81].
TABELA 2 - Principais classes de polímeros bioabsorvíveis e suas aplicações [81] (continua)
Classe do
Polímero

Aplicações

Vantagens

Desvantagens

Polifosfazenos

Adjuvante de vacinas
Engenharia de tecidos

Propriedades mecânicas
controláveis

Síntese complexa

Polianidridos

Entrega de fármacos
Engenharia de tecidos

Flexibilidade de monômero
Degradação controlável

Baixa massa molar
Propriedades
mecânicas ruins

Poliacetais

Entrega de fármacos

Acidez dos produto de
degradação moderada
Degradação sensível ao pH

Baixa massa molar
Síntese complexa

Poliortoésteres

Entrega de fármacos

Degradação controlável
Degradação sensível ao pH

Propriedades
mecânicas ruins
Síntese complexa

Polifosfoésteres

Entrega de fármacos
Engenharia de tecidos

Alta biocompatibilidade do
polímero e produtos de
degradação

Síntese complexa

Estrutura Geral
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TABELA 2 - Principais classes de polímeros bioabsorvíveis e suas aplicações [81] (continuação)
Classe do
Polímero

Aplicações

Vantagens

Desvantagens

Policaprolactona

Engenharia de tecidos

Alta processabilidade
Alta disponibilidade
comercial

Degradação limitada

Poliuretanos

Próteses
Engenharia de tecidos

Excelentes propriedades
mecânicas

Degradação limitada
Copolimerização
necessária

Polilactídeos

Próteses
Engenharia de tecidos
Entrega de fármacos

Alta processabilidade
Alta disponibilidade
comercial

Degradação limitida
Produtos de
degradação ácidos

Policarbonatos

Engenharia de tecidos
Entrega de fármacos

Propriedades mecânicas
variáveis

Degradação limitada
Copolimerização
necessária

Estrutura Geral

3.2.1 Poli(α–hidroxiácido carboxílico)s
Os poli(α–hidroxiácido carboxílico)s são uma classe de polímeros que pertencem à
categoria dos poliésteres, ou seja, se caracterizam por possuírem tanto o grupo funcional
éster na sua cadeia principal como um grupo hidroxila no carbono alfa Esses polímeros
constituem uma das classes mais estudadas dos polímeros bioabsorvíveis e uma das
primeiras classes de polímeros sintéticos a serem utilizadas como biomateriais [69,82,83].
O destaque deste grupo é justificado por sua grande versatilidade e diversidade. Os processos
mais utilizados para a síntese dos poli(α–hidroxiácido carboxílico)s são a policondensação
dos monômeros ou polimerização por abertura de anel (ROP) dos dímeros cíclicos. Rotas
biológicas envolvendo bactérias também têm sido reportadas [69,84].
Dentro da categoria dos poli(α–hidroxiácido carboxílico)s, os polímeros com maior
relevância tecnológica e comercial são o poli(ácido glicólico) (PGA), o poli(ácido lático)
(PLA) e o poli(ácido lático-co-ácido glicólico) (PLGA) [85].
3.2.1.1 Poli (ácido glicólico) – (PGA)
O PGA é o poliéster alifático linear mais simples que pode ser obtido, derivado do
ácido glicólico. Na década de 60, ele foi utilizado no desenvolvimento do primeiro fio de
sutura totalmente absorvível e aprovado pelo Food and Drug Administration (FDA), sendo
bastante conhecido pelo seu nome de mercado, DEXON® (FIGURA 7). Por esse motivo,
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considera-se que o PGA foi um dos primeiros polímeros sintéticos bioabsorvíveis utilizados
para aplicações biomédicas [68,86].

FIGURA 7 - Fio de sutura DEXON®

Além do DEXON®, o PGA também foi comercializado entre 1984 e 1996 na forma
de um pino ósseo, de nome comercial Biofix®. No entanto, acabou sendo substituído
posteriormente pelo PLA, de modo a ter uma maior estabilidade a longo prazo [81].
O PGA possui alto grau de cristalinidade (45-55%), e portanto possui excelentes
propriedades mecânicas, como alto módulo de elasticidade. Versões autorreforçadas de
PGA são significativamente mais rígidas do que qualquer outro polímero aprovado para
aplicações biomédicas [87,88]. O PGA possui temperatura alta de fusão (superior a 200 ºC),
e uma temperatura de transição vítrea (Tg) que varia entre 35 ºC – 40 ºC [68,69]. Devido a
sua elevada cristalinidade, a solubilidade do PGA é bastante restrita e limita-se aos solventes
fluorados, como o hexafluoroisopropanol (HFIP). Apesar desta limitação, o PGA pode ser
fabricado por diversas maneiras e em diferentes formatos, por meio de extrusão, injeção,
compressão e evaporação de solvente com adição e lixiviação de sal [69,89,90].
Além da solubilidade, um outro problema do PGA é a sua rápida degradação. Ele
sofre degradação em massa (“bulk”) por meio da cisão do grupo funcional éster da cadeia
principal [69]. Os fios de sutura preparados a partir deste polímero perdem 50% da sua força
após 2 semanas e 100% após 4 semanas, com absorção total ocorrendo normalmente dentro
de 6 meses [68].
Apesar de o ácido glicólico liberado pela degradação do PGA ser convertido em
glicina e posteriormente absorvido pelas células e metabolizado via ciclo do ácido cítrico
(ciclo de Krebs), altos níveis de ácido glicólico têm sido relacionados a fortes e indesejáveis
respostas inflamatórias em tecidos próximos [81,91]. Por esse motivo, a aplicação é um
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pouco limitada, sendo utilizado principalmente para fabricação de suportes de curta duração
para engenharia de tecidos. Diversos copolímeros contendo unidades de ácido glicólico
também foram desenvolvidos para superar as limitações inerentes do PGA, por exemplo, o
PLGA [68,69,81,87].
A principal rota de síntese do PGA para aplicações biomédicas é a polimerização por
abertura de anel (ROP) do dímero cíclico glicolídeo, que é preparado a partir do ácido
glicólico. Este método é capaz de gerar polímeros com alta massa molar. A policondensação
direta do ácido glicólico não é recomendada, devido a sua limitação na obtenção de
polímeros com alta massa molar [92–95]. Na FIGURA 8 é mostrada a estrutura molar do
ácido glicólico, do dímero glicolídeo e do PGA.

FIGURA 8 - Estrutura do ácido glicólico, glicolídeo e PGA

3.2.1.2 Poli (ácido lático) – (PLA)
O poli (ácido lático) (PLA) é um outro tipo de polímero bioabsorvível, derivado de
unidades de ácido lático. Ao contrário do ácido glicólico, o ácido lático possui um centro
quiral e portanto, existe em duas formas estereoisoméricas: L-ácido lático e D-ácido lático.
Por esse motivo, polímeros com diferentes propriedades podem ser obtidos dependendo das
unidades monoméricas utilizadas – PLLA (L-ácido lático), PLDA (D-ácido lático) ou ainda
PDLLA (mistura entre L-ácido lático e D-ácido lático) [72,96,97].
Ainda devido à presença de um carbono assimétrico no ácido lático, existem 3
variações do dímero cíclico do ácido lático: L-lactídeo, D-lactídeo e meso-lactídeo. O
primeiro é composto por duas unidades de L-ácido lático, o segundo por duas unidades de
D-ácido lático, e o último contém uma unidade L e uma D no anel, sendo portanto,
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opticamente inativo [96]. A utilização do meso-lactídeo para produção de PLA é pouco
estudada, devido a sua complexa obtenção [72]. Uma outra variedade bastante popular é a
mistura racêmica do L e D-lactídeo, chamada rac-lactídeo.
A maior parte do ácido lático encontrada naturalmente é do tipo L, ou em alguns
casos, uma mistura racêmica. Devido ao fato de o ácido lático produzido no corpo humano
corresponder à forma enantiomérica L, o foco das pesquisas envolvendo a utilização de PLA
para fins biomédicos se concentra nos tipos PLLA e PDLLA [96,98,99]. O L-ácido lático é
obtido majoritariamente por processos convencionais de fermentação de carboidratos. No
entanto, dependendo da cepa de bactérias utilizadas, também é possível a obtenção do
D-ácido lático [100]. A mistura racêmica pode ser produzida por meio de processos
químicos, tendo a lactonitrila como reagente inicial [101]. Na FIGURA 9 é mostrada a
estrutura dos diferentes isômeros do ácido lático e lactídeo.

FIGURA 9 - Isômeros do ácido lático e lactídeo

O PLLA e o PDLA são polímeros semicristalinos, com um grau de cristalinidade de
aproximadamente 35%, sendo este número dependente da massa molar e da rota de síntese.
As propriedades químicas e físicas de ambos são iguais, e possuem uma temperatura de
transição vítrea (Tg) que varia entre 50-70 ºC e a temperatura de fusão entre 170-190 ºC
[96,99,102]. Os valores exatos dependem de vários fatores, como metodologia e parâmetros
de síntese e massa molar. A utilização de uma combinação entre uma mistura dos isômeros
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do ácido lático/lactídeo para a síntese do PDLLA resulta em um polímero amorfo, devido à
distribuição aleatória das unidades D e L dos monômeros. Por esse motivo, não se observa
temperatura de fusão no PDLLA, no entanto, a Tg não sofre grandes variações [67,69].
O PLLA possui excelentes propriedades mecânicas e um alto valor de módulo de
elasticidade (4,8 GPa), o que o torna uma opção ideal para aplicações como suporte
biomédico. O PLLA obteve aprovação pelo

FDA em 1971, quando foi utilizado na

fabricação de fios de sutura melhorados, como alternativa ao DEXON® [69,103]. Desde
então, teve sua aplicação expandida e atualmente conta com dezenas de modelos comerciais,
sendo utilizado na fabricação de pinos, placas, parafusos, âncoras de sutura, construção de
vasos sanguíneos artificiais e até mesmo na correção da perda de gordura facial [69,104].
Na FIGURA 10 são mostrados alguns materiais utilizados em implantes feitos a partir do
PLLA [105].

FIGURA 10 - Placas, parafusos e pinos feitos de PLLA [105]

A velocidade de degradação do PLLA é muito mais lenta do que do PGA, devido ao
seu caráter hidrofóbico. Esse comportamento é causado pelo grupo metila adicional (em
comparação com o PGA), que exerce um impedimento estérico maior e dificulta o acesso
das moléculas de água e, consequentemente, da hidrólise [67]. Na FIGURA 11 é mostrado
a diferença entre essas duas estruturas.
Estudos demonstram que o PLLA de alta massa molar leva em média 2 a 6 anos para
total absorção in vivo, podendo inclusive superar esses valores [68,106,107]. Assim como
observado no PGA, a taxa de degradação também depende do grau de cristalinidade do
polímero e da porosidade do material [69].
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FIGURA 11 - Estruturas moleculares do ácido lático e ácido glicólico

Embora o material comece a perder resistência em aproximadamente 6 meses após o
implante, variações significativas na massa do polímero necessitam de muito mais tempo.
Por esse motivo, em aplicações em que um tempo de degradação menor é fundamental,
utiliza-se o PDLLA ou o PLGA [106,108].
O PDLLA possui uma taxa de degradação muito maior que o PLLA devido à
natureza amorfa do material. Por esse motivo, suas propriedades mecânicas são inferiores às
do PLLA, possuindo uma resistência à tração menor e um módulo de elasticidade de cerca
de 1,9 GPa [69]. O PDLLA começa a demonstrar perda de resistência dentro de 2 meses
após início do processo de hidrólise e sofre perdas significativas de massa entre 12 e 16
meses [87,96]. Devido a essa característica, o PDLLA se tornou um dos candidatos favoritos
para utilização em dispositivos de entrega controlada de fármacos e material de suporte para
regeneração de tecidos de baixa rigidez [68,69].
Assim como no PGA, o método preferível para síntese de PLA de alta massa molar
é a polimerização por abertura de anel do dímero cíclico. No entanto, a policondensação
direta dos monômeros, polimerização em solução e polimerização no estado sólido também
podem ser utilizadas [67,109,110]
.
3.2.1.3 Poli(ácido lático-co-ácido glicólico) – (PLGA)
O PLGA é um copolímero linear preparado a partir do ácido lático e ácido glicólico,
ou do lactídeo e glicolídeo [111]. Os copolímeros são polímeros que apresentam em sua
composição dois ou mais monômeros. O processo de copolimerização resulta em uma
grande versatilidade no que diz respeito às propriedades e o desempenho de materiais. As
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propriedades do copolímero resultante variam de acordo com a porcentagem utilizada de
cada monômero, bem como sua distribuição ao longo da cadeia [111–114]. A estrutura do
PLGA pode ser observada na FIGURA 12, em que x representa o número de unidades de
ácido lático e o y o número de unidades do ácido glicólico

FIGURA 12 - Estrutura genérica do PLGA [115]

No caso particular do PLGA, a utilização de proporções diferentes entre o ácido
lático e glicólico, ou ainda, utilização dos diferentes isômeros do ácido lático, permite a
obtenção de um produto com variadas taxas de degradação e propriedades mecânicas [69].
A possibilidade da otimização das características do polímero e sua taxa de degradação,
tornou o PLGA um dos produtos mais populares para aplicações biomédicas [81].
A propriedade mais sensível a estas variações é a cristalidade do polímero
resultante [116]. Conforme mencionado anteriormente, a taxa de degradação do polímero
possui relação direta com esta propriedade. De um modo geral, desde que um dos
monômeros esteja em grande maioria, quanto maior o teor de ácido glicólico, menor o tempo
necessário para a degradação [117]. Considera-se que o PLGA com uma proporção entre
25-75% de unidades de ácido glicólico é totalmente amorfo, devido à interrupção da
regularidade da cadeia polímerica pelas unidades de ácido lático [68,81,118]. Este aumento
na velocidade de degradação está relacionado com as características mais hidrofílicas das
unidades do ácido glicólico, conforme explicado anteriormente. Normalmente, considera-se
que, para aplicações de curto prazo (até 1 mês), deve-se optar pelo PLGA amorfo com alta
hidrofilicidade. Para aplicações de médio prazo (1-6 meses), o mais indicado seria o PLGA
amorfo com alta massa molar, e finalmente, para aplicações de longo prazo ( > 6 meses), o
ideal seria o PLGA cristalino e com alta massa molar [119].
É importante ressaltar que quando se utiliza uma proporção semelhante de
monômeros (ex. 50:50), o polímero resultante é hidroliticamente instável, e portanto,
apresenta as maiores taxas de degradação possíveis (1-2 meses). Para fins de comparação, o
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PLGA 75:25 (ácido lático / ácido glicólico) possui um tempo de degradação na faixa de 4-5
meses, enquanto que um polímero com razão de 85:15 necessita de 5-6 meses. Um exemplo
genérico mostrando a relação da razão dos monômeros e o tempo de meia-vida do PLGA é
apresentado na FIGURA 13.

FIGURA 13 - Meia-vida (meses) do PLGA em diferentes proporções

O PLGA tem sido utilizado como fio de sutura desde 1974, sendo conhecido pelo
seu nome comercial Vycril®. Este fio de sutura é composto por PLGA 90:10 (ácido glicólico
/ ácido lático), revestido por 50% de PLGA 30:70 e 50% de estearato de cálcio . O Vycril®
ainda é bastante popular e atualmente, existe também em uma versão alternativa, chamada
Vycril Rapide®. A composição desde produto é exatamente a mesma, no entanto, ele é
previamente tratado com radiação, reduzindo o seu tempo de degradação pela
metade [65,120]. O Panacryl® também é um fio de sutura preparado a partir do PLGA,
recomendado para aplicações em que é necessário manter a resistência dos fios por mais
tempo. Esse material possui o oposto da razão entre o ácido glicólico e ácido lático do
Vycril®, e consequentemente seu tempo de degradação é muito mais longo [81].
Assim como o PGA e o PLA, o PLGA sofre degradação em “bulk”, devido a hidrólise
do grupo funcional éster em presença de água. Uma discussão mais detalhada sobre o
processo de degradação dos poli(α–hidroxiácidos carboxílicos) será abordada na próxima
seção. Em dispositivos utilizados para entrega controlada de fármacos, é necessário um
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cuidado adicional na escolha do PLGA ideal, pois o tipo de medicamento utilizado também
afeta o tempo de degradação do polímero [119] .
O método de síntese preferido do PLGA para aplicações biomédicas são os mesmos
já mencionados para o PGA e PLA (polimerização por abertura de anel dos dímeros
cíclicos), o qual será explicados com mais detalhes adiante [92].
A grande popularidade do PLGA deve-se à sua versatilidade, facilidade de
processamento e, naturalmente, o fato de que os monômeros produzidos pela sua hidrólise,
sob condições fisiológicas normais, são subprodutos de processos metabólicos que ocorrem
no corpo humano [67–69,117]. Considerando que o corpo é capaz de lidar de forma eficaz
com ambos os monômeros, não há toxicidade sistêmica associada ao uso do PLGA [72].
3.2.1.4 Processos de degradação e absorção dos poli(α–hidroxiácido carboxílico)s
O processo de degradação de um polímero pode ser entendido como a quebra
hidrolítica (hidrólise) das ligações poliméricas, ocasionando a formação dos respectivos
oligômeros, e subsequentemente, dos monômeros. Esses processos podem ser catalisados
por enzimas ou não. Em polímeros bioabsorvíveis, os subprodutos formados são assimilados
e consequentemente eliminados por processos metabólicos do próprio organismo [121,122].
Em polímeros biodegradáveis, a degradação pode ser do tipo erosão de superfície ou
degradação em massa (“bulk”). Como o próprio nome sugere, na erosão de superfície o
material é degradado a partir da superfíce externa do mesmo, e normalmente, permanece
constante até a degradação total do polímero [81,121–124]. Isto ocorre pelo fato de a taxa
de degração do polímero ser superior à velocidade de difusão da água para o interior do
material. De um modo geral, este processo ocorre em polímeros com alta
hidrofobicidade [122,123].
Na degradação em massa ocorre o oposto, ou seja, a taxa de difusão é maior do que
a taxa de degradação. Por esse motivo, a penetração da água no interior do polímero é mais
rápida do que a dissolução dos oligômeros formados na superfície, e consequentemente, a
degradação ocorre no polímero como um todo [81,89,122]. Conforme mencionado
anteriormente, os dispositivos e suturas dos poli(α–hidroxiácido carboxílico)s sofrem este
tipo de degradação [69,123,125].
O processo de degradação dos poli(α–hidroxiácido carboxílico)s pode ser descrito
como uma sucessão de eventos, em que 4 estágios são observáveis [89,126]. O primeiro
deles é chamado de hidratação, que é causada pela exposição aos fluidos corpóreos e consiste
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do rompimento das interações de Van der Waals e ligações de hidrogênio. As quebras de
ligações nessa etapa são desprezíveis. A taxa e a intensidade deste estágio são variáveis, uma
vez que dependem da natureza do polímero, podendo ser completadas em minutos ou
horas [126].
No segundo estágio ocorre a quebra das ligações covalentes da cadeia principal do
polímero, provocada pela água que foi absorvida durante o processo de hidratação. Na
FIGURA 14 é mostrado o mecanismo de hidrólise do PLLA (em que poly significa a
continuidade da cadeia polimérica). Ocorre também o início da perda da resistência e das
propriedades mecânicas do polímero de forma irreversível. A intensidade dessa perda é
dependente de uma série de propriedades, como da temperatura, do pH e principalmente da
cristalinidade inicial do polímero [72,126,127]. Polímeros com um grau de cristalinidade
maior são capazes de manter suas propriedades originais por mais tempo. É importante
ressaltar que nesta etapa ainda não ocorre a redução ou absorção da massa original do
polímero [126].

FIGURA 14 - Mecanismo de hidrólise do PLA

O terceiro estágio é a continuação do segundo, em que as ligações covalentes
continuam a ser quebradas, porém, a massa molar do polímero é reduzida a um valor inferior
ao necessário para que o material mantenha sua estrutura [89,126]. Ocorre a formação de
uma massa gelatinosa ou quebradiça, que pode ser fragmentada ou parcialmente
solubilizada. A redução da massa molar necessária para que o polímero atinja esse estágio
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depende de vários fatores e não pode ser facilmente estabelecida [117]. Nesta etapa há o
início da perda de massa, seguida de absorção do polímero [126].
É importante mencionar que no terceiro estágio também pode ocorrer a autocatálise
do processo de degradação, causada pelo aumento da acidez local devido a uma maior
concentração dos grupos terminais carboxila [111,128–130]. Este efeito é mais pronunciado
em implantes de tamanhos maiores, uma vez que há uma maior dificuldade na dispersão dos
produtos de degradação. Implantes com baixa porosidade também degradam mais rápido
que os de alta porosidade, ainda devido à dificuldade da dispersão dos produtos de
degradação [111,130].
No quarto estágio, o processo de perda de massa e absorção é intensificado, até que
o polímero seja totalmente absorvido. O polímero pode perder sua massa por simples
solubilização dos oligômeros de baixa massa molar, ou simplesmente, remoção de pequenos
fragmentos por fagócitos para o sistema linfático, onde ocorrerá a solubilização
total [89,122,127].
Um outro fator com papel importante na taxa de degradação do polímero é o local do
implante. Os dispositivos com tamanhos maiores, implantados em áreas de baixa
vascularização, também podem apresentar o efeito autocatalítico discutido anteriormente,
uma vez que haverá uma dificuldade maior na dispersão dos produtos da reação [68].
Novamente, será criado um ambiente ácido que irá catalisar as reações, causando uma
redução ainda maior do pH. Esta redução do pH pode induzir uma resposta inflamatória no
local do implante [131]. Todavia, essas complicações aparecem em uma taxa menor que
10%, no caso de implantes ortopédicos, o que permite dizer que os resultados em seres
humanos são bastante favoráveis [132].

3.2.1.5 Processos de absorção dos poli(α–hidroxiácido carboxílico)s por organismos
vivos
A absorção dos subprodutos de degradação dos poli(α–hidroxiácido carboxílico)s
citados ocorre devido ao fato de as mesmas substâncias químicas serem metabólitos
participantes do ciclo do ácido cítrico (ciclo de Krebs) [87,89]. No caso do PLA, após
hidrólise, ocorre formação do ácido lático, que será convertido em lactato. Em seguida, o
lactato é oxidado a piruvato e, por meio de um processo de descarboxilação, é transformado
em acetilcoenzima A, que será finalmente incorporada no cíclo do ácido cítrico para
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produção de energia [89]. Os subprodutos deste processo são CO2 e H2O, que podem ser
eliminados pela urina ou respiração [69,94].
No caso do PGA, as unidades de ácido glicólico são convertidas em glicina, que são
convertidas em serina, e finalmente em piruvato por meio da enzima serina desidratase
[133,134]. Uma vez formado o piruvato, o processo segue com o mesmo mecanismo descrito
acima, com produção de CO2 e H2O, após o término do ciclo de Krebs [69,72,117]. Para o
PLGA, ambos os monômeros (ácido lático e ácido glicólico) são formados após o início da
degradação, sendo metabolizados igualmente da maneira descrita acima. A FIGURA 15
ilustra o processo do ciclo de Krebs [89].

FIGURA 15 - Rota metabólica de absorção do PGA, PLA e PLGA [89]

3.2.1.6 Métodos para síntese de poli(α–hidroxiácido carboxílico)s
O método mais indicado para obtenção dos poli(α–hidroxiácido carboxílico)s
depende principalmente da massa molar desejada. Os principais métodos utilizados são
policondensação direta e a polimerização por abertura de anel (ROP) [93]. O primeiro é
utilizado quando não é necessário que o polímero produzido possua alta massa molar, e o
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último para obter polímeros de alta massa molar [135,136]. Existem também duas variações
do processo de policondensação que podem ser utilizadas: policondensação azeotrópica e
policondensação no estado sólido (SSP) [92]. Esses processos podem superar a limitação da
baixa massa molar e serão discutidos em mais detalhes nas seções a seguir.
É importante ressaltar que o processo de obtenção dos poli(α–hidroxiácido
carboxílico)s exige que os monômeros ou dímeros utilizados tenham alto teor de pureza,
uma vez que as impurezas podem interferir significativamente nos caminhos da reação
gerando polímeros de baixa qualidade, principalmente na polimerização por abertura de
anel. Dentre essas impurezas destacam-se a água e compostos contendo os grupos funcionais
hidroxila e carboxila, que podem ocasionar uma redução significativa da taxa de
polimerização e da massa molar [96,137] Em escala industrial, o iniciador mais utilizado nos
processos mencionados é 2-etil-hexanoato de estanho (II) (octanoato de estanho – SnOct2).
No entanto, alcóxidos de estanho (II e IV) e o isopropóxido de alumínio também foram
extensivamente estudados e são bastante utilizados [82,138–144]

3.2.1.6.1 Polimerização por policondensação
A polimerização por policondensação pode ser definida de uma maneira simples
como uma condensação sucessiva de grupos funcionais dos materiais iniciais, ocasionando
um aumento no tamanho das moléculas, com a formação de subprodutos. Na FIGURA 16 é
mostrada a reação de policondensação envolvendo um diácido e um diálcool, gerando um
éster como produto e água como subproduto [78,92].

FIGURA 16 - Exemplo de uma reação de polimerização por policondensação [78]

Repetindo-se a reação mostrada na FIGURA 16 diversas vezes, tem-se um poliéster
gerado pelo processo de policondensação. Uma das principais caracteristicas deste tipo de
reação é a eliminação de moléculas de baixa massa molar, como por exemplo a molécula de
água mostrada no exemplo anterior [78,92,109]. Os monômeros reagem entre si
simultaneamente, sendo que, no início da polimerização, a taxa de monômeros não reagidos
é mínima. Esse fenômeno pode ser explicado pela maior mobilidade dos monômeros, em
comparação à mobilidade do polímero. A massa molar da polímero vai aumentando com o
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tempo, conforme moléculas maiores vão se combinando. Os catalisadores não são
obrigatoriamente exigidos, uma vez que os monômeros reagem entre si, porém, são
comumente utilizados para acelerar o processo [78].
A policondensação em massa para produção do PLGA é caracterizada por gerar
produtos com baixa massa molar (geralmente não maior que 10.000 g/mol). Esta limitação
deve-se à dificuldade da remoção da água, gerada pelo processo, da mistura final altamente
viscosa. Consequentemente, não é possível deslocar o equilíbrio da reação de desidratação
no sentido da reação de esterificação [109,145]. Além da reação de desidratação, o processo
de formação do dímero cíclico a partir do polímero também está presente. O controle do
equilíbío químico de ambas as reações desempenha uma função crítica na obtenção de um
polímero de alta massa molar. A

FIGURA 17 exemplifica as reações citadas para o

PLA [109].

FIGURA 17 - Reações presentes no processo de policondensação [109]

Altas temperaturas permitem taxas de reação iniciais maiores, no entanto, o grau de
polimerização no final do reação poderá ser menor. Isso acontece pelo fato de o processo de
policondensação ser exotérmico e, portanto, o equilíbrio poder ser deslocado no sentido de
formação reagentes. De um modo geral, tempos mais longos de reação geram cadeias
maiores, mas, em excesso, podem provocar reações de transesterificação, capazes de reduzir
a massa molar do polímero final e aumentar o valor do índice de polidispersão [78,146].
Tempos longos de reação e temperaturas altas também podem provocar a
descoloração do polímero produzido. Inicialmente, o polímero se torna amarelado, e
mantendo-se as condições de reação, mudará para marrom, e por fim, preto [109]. Com o
aumento da massa molar do polímero durante a reação de policondensação, os sítios de
coordenação do iniciador não são preenchidos com os grupos terminais. Essa vacância pode
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induzir reações indesejadas, por exemplo, a decomposição dos dímeros, o que causa a
mudança de cor do polímero [109,147]. A adição do ácido p-toluenossulfônico (TSA) junto
ao iniciador reduz significativamente este problema. Como o TSA não participa diretamente
da reação de esterificação, ele pode preencher a vacância nos sítios de coordenação do
iniciador e, consequentemente, prevenir as reações indesejadas que causam a
descoloração [109,148,149]. A FIGURA 18 exemplifica o mecanismo de condensação de
um poli(α-hidroxiácido carboxílico) proposto por MOON et al., em um sistema contendo
um iniciador de Sn (II) e o TSA [147].

FIGURA 18 - Mecanismo de condensação do PLA em um sistema com Sn (II) e TSA[109,147]

Além de preencher as vacâncias originalmente ocupadas pelos terminais da cadeia
polimérica, o TSA também estimula a desidratação do composto 3 mostrado na FIGURA 18
para a formação do composto 5, aumentando consequentemente a taxa da reação de
formação do polímero [109] .
A estereorregularidade do polímero formado pelo processo de policondensação não
pode ser controlada, o que, combinado com a baixa massa molar, pode gerar um polímero
com propriedades mecânicas inferiores [92]. Uma forma de aumentar a massa molar do
polímero final é a utilização de agentes de acoplamento. Estes compostos reagem
preferencialmente com os terminais hidroxila ou carboxila, dependendo do composto
utilizado [92,150]. A policondensação dos poli(α-hidroxiácido carboxílico)s resulta em um
polímero com concentrações equimolares de terminais hidroxila e carboxila. Utilizando
pequenas quantidades de um comonômero bi ou multifuncional, é possível obter-se um
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polímero apenas com terminais hidroxila (1,4-butanodiol / glicerol) ou apenas carboxila
(ácido maleico / ácido adípico) [92,151]. O polímero telequélico formado pode então dar
origem a um polímero de alta massa molar, com a utilização de di-isocianatos ou um
bis(amino-éter) [109,152–154].
A racemização do polímero também pode ser induzida durante o processo de
policondensação. A explicação mais provável é devida as trocas dos grupamentos éster entre
as cadeias do polímero. A clivagem das ligações éster entre unidades do ácido lático pode
ocorrer na região acil/oxigênio ou alquil/oxigênio. Esta última envolve o carbono quiral da
unidade do ácido lático e, portanto, após a clivagem e formação de uma nova ligação, a
inversão da configuração pode ocorrer [155]. O aumento de temperatura favorece a clivagem
das ligações na região alquil/oxigênio, aumentando portanto, a probabilidade de
racemização [155,156]. A utilização de um sistema binário de catalisadores/iniciadores pode
ser eficiente na diminuição do processo de racemização durante o processo de
polimerização [157].
A dificuldade de remoção da água eliminada pelo processo de policondensação pode
ser reduzida por meio da utilização de um solvente orgânico compatível, que formará um
azeótropo com a água. A mistura dos líquidos é posteriormente removida por destilação
azeotrópica e, por esse motivo, o método é bastante conhecido como policondensação
azeotrópica ou policondensação com desidratação azeotrópica [109,148]. Originalmente
proposto pela empresa Mitsui Chemicals na década de 90, esse método é capaz de fornecer
polímeros com massas molares superiores a 300.000 Da [158–160]. Devido à temperatura
utilizada na preparação dos polímeros, solventes com alta temperatura de ebulição devem
ser empregados, tais como para-xileno, orto-diclorobenzeno, orto-clorotolueno e éter
difenílico [109,145,161]. Após a eliminação do solvente, este deve ser secado com a
utilização de agentes dessecantes ou peneira molecular, e adicionado novamente ao meio
reacional [96].
Embora o método de policondensação com desidratação azeotrópica tenha resolvido
o problema da baixa massa molar, a utilização de solventes torna o processo menos atrativo
do ponto de vista industrial [158]. Além de acrescentar riscos adicionais à produção devido
aos problemas de toxicidade e flamabilidade, também é necessária a utilização de reatores e
instalações mais complexas, aumentando o custo final do polímero [109]. É importante
ressaltar que a utilização de solventes com alta temperatura de ebulição também torna sua
remoção do produto final mais complicada e, consequentemente, aumenta o custo de
obtenção de um material com alto teor de pureza [83,135,158].
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3.2.1.6.2 Policondensação no estado sólido
A polimerização por policondensação no estado sólido é um método que já foi
bastante estudado para a síntese de poliamidas, policarbonatos e polietileno tereftalato
(PET). No entanto, a quantidade de informação sobre a produção de PLA, PGA e PLGA
utilizando este método ainda é limitada [109,162–164].
Na policondensação no estado sólido, é necessário ter um prepolímero de baixa
massa molar e semicristalino, que pode ser preparado pelo método de policondensação direta
convencional. Em uma segunda etapa, o polímero deve então ser aquecido a uma
temperatura abaixo da temperatura de fusão (Tm) na presença de um catalisador/iniciador
adequado. É indispensável que a temperatura utilizada seja superior à temperatura de
transição vítrea (Tg), de modo a garantir a mobilidade e subsequente reação dos grupos
terminais [109,163]. Também é necessária a remoção simultânea dos subprodutos da reação,
formados na superfície do material por volatilização sob pressão reduzida ou por arraste
utilizando um gás inerte [109,165,166]. O esquema da metodologia é mostrado na FIGURA
19.

FIGURA 19 - Polimerização por policondensação no estado sólido

O mecanismo prevalente no processo de policondensação no estado sólido ainda não
foi totalmente esclarecido, uma vez que os processos físicos de difusão e cristalização
influenciam diretamente a cinética da reação [163]. Entretanto, especula-se que as reações
que ocorrem em um processo de policondensação convencional são as mesmas que ocorrem
na fase amorfa na policondensação no estado sólido [162,163,167]. No início da reação,
quando a conversão dos monômeros ainda é baixa, o sistema é homogêneo, contendo os
monômeros no estado líquido. À medida que os monômeros vão sendo consumindos, o
polímero começa a exibir sinais de cristalização, concentrando os monômeros, catalisador e
os grupos terminais na região amorfa [137,162–168]. Isso possibilita o deslocamento da
reação no sentido de formação de polímero, além de suprimir outras reações secundárias
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indesejadas, como ciclização do polímero para formação dos dímeros (lactídeo/glicolídeo).
Por esse motivo, o consumo dos monômeros pode chegar muito próximo de 100%, ao
contrário do que ocorre no processo de policondensação convencional, em que o processo
de ciclização para formação dos dímeros é muito mais evidente [165,168].
À medida que a reação prossegue, as cadeias poliméricas alongadas podem participar
do processo de cristalização, fazendo com que a mobilidade dessas cadeias seja reduzida. A
redução da mobilidade das cadeias dificulta o ataque dos grupos de baixa massa molar na
fase amorfa e também a remoção dos subprodutos da reação [165]. Nesse estágio, a reação
de esterificação dos grupos terminais do polímero se torna bem lenta, favorecendo reações
intramoleculares com subsequente formação dos dímeros cíclicos e oligômeros
lineares [165,168,169]. Esse fenômeno pode provocar um aumento no índice de
polidispersividade (PDI), além da diminuição da cristalinidade do polímero e variações na
massa molar [165]. As reações mencionadas anteriormente podem ser vistas no esquema
mostrado FIGURA 20 [168].

FIGURA 20 - Esquema de reações em uma policondensação no estado sólido do PLA [168]

A reação de policondensação no estado sólido é afetada por diversos parâmetros,
como temperatura, massa molar do prepolímero, tamanho e geometria das partículas, sistema
de remoção dos subprodutos da reação (vácuo ou gás de arraste), grau de cristalinidade, tipo
de catalisador, tempo de reação, entre outros [163]. A temperatura é a variável mais
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importante do processo, e de um modo geral, utilizam-se valores entre 10 °C e 40 °C abaixo
da temperatura de fusão do polímero [163,170]. Este valor garante a mobilidade dos grupos
terminais sem provocar aglomeração de partículas no reator [162,163]. Outro fator
importante é o grau de cristalinidade do prepolímero, que afeta a taxa de difusão e
mobilidade dos grupos terminais. De forma genérica, o valor ideal para o grau de
cristalinidade é de cerca de 40%, o que permitiria a concentração dos grupos terminais na
fase amorfa sem causar a imobilização das cadeias e dificuldade na remoção dos
subprodutos [163-166,168].
O valor do grau de cristalinidade recomendado para a policondensação no estado
sólido restringe o seu uso para a produção do PLGA. Na FIGURA 21 é mostrada a variação
da cristalinidade do polímero com a variação do teor de glicolídeo do mesmo [171]. É
possível observar que para se ter um grau de cristalinidade próximo do recomendado, a
quantidade de glicolídeo no copolímero deve ser baixíssima (< 5%), ou superior a 85 %.

FIGURA 21 - Variação da cristalinidade com teor do glicolídeo no PLGA [171]

As vantagens desse método são: reações em temperaturas relativamente baixas
(prevenindo degradações térmicas, hidrolíticas e oxidativas), redução da descoloração do
polímero, possibilidade de atingir massas molares maiores e consequentemente uma melhora
nas propriedades mecânicas, menor impacto ambiental devido à ausência de solventes e a
menores custos de investimento inicial e de operação [163]. As principais desvantagens são:
velocidade de reação mais lenta devida à utilização de temperaturas mais baixas,
ocasionando longos tempos de reação, necessidade de um prepolímero para início da reação
e

ainda

problemas

de

processabilidade

das

partículas

sólidas

devidos

à

sinterização [109,162].
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3.2.1.6.3 Polimerização por abertura de anel (ROP)
Realizada pela primeira vez em 1932, a polimerização por abertura de anel é o
método preferido para produção do PLGA [172]. Neste tipo de polimerização, parte-se de
um dímero cíclico, que forma um anel e funciona como uma unidade monomérica. Por meio
da abertura desse anel, tem-se a geração de uma bifuncionalidade, e conforme as unidades
vão reagindo entre si, tem-se a formação de uma cadeia polimérica [66,82]. Neste tipo de
polimerização não há a formação de subprodutos durante a reação, uma vez que estes já
foram removidos durante a preparação dos dímeros cíclicos [83]. Os dímeros são preparados
a partir da despolimerização de polímeros de baixa massa molar obtidos por policondensação
[69,92]. A FIGURA 22 mostra, de um modo simplificado, as principais reações envolvidas
para síntese de um polímero por abertura de anel [78].

FIGURA 22 - Etapas envolvidas na polimerização por abertura de anel [78]

A síntese de polímeros por abertura de anel é o método mais popular empregado para
preparar o PLGA, principalmente devido à possibilidade de variar as propriedades dos
polímeros resultantes de forma mais controlada, ampliando o seu campo de
aplicação [66,83,173]. Massa molar previsível, baixa índice de polidispersividade (PDI),
facilidade em controlar a sequência dos monômeros e arquitetura molecular estão entre essas
propriedades [83]. O grau de polimerização dos polímeros resultantes são usualmente iguais
ou proporcionais à taxa de conversão do monômero multiplicado pela proporção utilizada
de monômero/iniciador [66].
Os dímeros lactídeo e glicolídeo usados para a produção do PLGA por ROP estão
entre os raros exemplos de compostos cíclicos com 6 membros polimerizáveis [66,174].
Análises de cristalografia de raios X mostram que essa característica peculiar deve-se a um
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aumento da tensão no anel causado pela presença de duas frações com grupamento éster com
uma conformação planar [175]. Entretanto, esse aumento da tensão não impede que a reação
de formação do dímero a partir do polímero seja negligenciada em altas
temperaturas [66,176]. A concentração do lactídeo no equilíbrio durante uma reação de
polimerização pode passar de 0,058 mol/L a 80 °C para 0,152 mol/L a 133 °C [174]. É
extremamente importante que os dímeros utilizados em um processo de ROP para o preparo
do PLGA sejam bastante purificados. A utilização de dímeros com vestígios de ácido lático,
ácido glicólico e/ou seus respectivos oligômeros, levará à formação de um polímero de baixa
qualidade, com baixa massa molar e alto grau de racemização [92].
O processo de polimerização por abertura de anel pode ser classificado de acordo
com os diferentes mecanismos de reação e iniciadores utilizados. Os mais relevantes para a
síntese do PLGA e que serão abordados nesse trabalho são: polimerização catiônica,
aniônica ou por coordenação-inserção.

3.2.1.6.3.1 Polimerização catiônica
A polimerização catiônica ocorre quando o oxigênio exocíclico da carbonila do
dímero utilizado sofre alquilação ou protonação causada pelo iniciador, resultando em uma
carga positiva na ligação O-CH. Por meio de um ataque nucleofílico de um segundo dímero,
a ligação O-CH é quebrada e tem-se a formação de um novo carbocátion [92]. A etapa de
propagação da polimerização se repete como explicado anteriormente até ser terminada pelo
ataque de um nucleófilo monofuncional, como a água. Um esquema do mecanismo de reação
explicado é mostrado na FIGURA 23 [92].

FIGURA 23 - Mecanismo de reação da polimerização catiônica em uma ROP [92]
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Neste tipo de mecanismo, altas temperaturas podem provocar elevados índices de
racemização (no caso do lactídeo), uma vez que o segundo dímero ataca o carbono quiral na
cadeia de propagação do polímero. A racemização pode ser minimizada com a utilização de
temperaturas mais baixas, o que diminuiria a velocidade da reação e limitaria a massa molar
do polímero produzido [92,177].
Além de o processo de polimerização catiônica ser mais difícil de ser controlado, é
também bem menos eficiente para a polimerização de lactonas do que os métodos de
polimerização aniônica e polimerização por coordenação-inserção [66,82,92]. O número de
iniciadores compatíveis também é bastante restrito, limitando-se, de um modo geral, ao
ácido trifluorometanossulfônico (HOTf) e trifluorometanossulfonato de metila (MeOTf FIGURA 23) [66,178]. Resultados promissores foram obtidos na polimerização da
-caprolactona ao combinar ácido clorídrico em éter dietílico (HCl·Et2O) com um agente
prótico (água ou um álcool) [179]. No entanto, não se sabe se os mesmos resultados
promissores seriam obtidos com o PLA/PGA/PLGA.

3.2.1.6.3.2 Polimerização aniônica
Neste tipo de reação, o início se dá por meio do ataque nucleofílico de um iniciador
negativamente carregado ao carbono da carbonila, ou ao carbono adjacente ao oxigênio
ligado ao grupo acila. A molécula resultante fica negativamente carregada e dará
continuidade à propagação da polimerização (FIGURA 24) [82].

FIGURA 24 - Mecanismo de polimerização aniônica em ROP [82]

Durante a polimerização aniônica de lactonas com 4 ou 5 membros, tanto a rota 1
como a 2 mostradas na FIGURA 24 são possíveis, dando origem a um carboxilato ou um
alcóxido. Em lactonas maiores, como o lactídeo, glicolídeo ou -caprolactona, apenas o

51

ataque ao carbono da carbonila é possível (rota 1), e, portanto, ocorre somente a formação
de alcóxidos para a propagação da reação de polimerização [82,180–182].
A utilização de iniciadores altamente nucleofílicos pode ocasionar a desprotonação
dos monômeros (FIGURA 25) e causar racemização excessiva em casos de monômeros com
centro quiral, como o lactídeo [66,92,183]. Por meio da análise dos grupos terminais é
possível determinar se a reação ocorreu por desprotonação do monômero ou por ataque
nucleofílico. No último caso, os fragmentos do iniciador estão presentes nos grupos
terminais do polímero, enquanto que os mesmos estão ausentes em casa de desprotonação
dos monômeros [66].

FIGURA 25 - Desprotonação do lactídeo em ROP aniônica [183]

Além da racemização, a combinação de iniciadores muito ativos com temperaturas
elevadas intensifica reações de transesterificação intermolecular ou intramolecular (backbiting), e outras reações secundárias (FIGURA 26). Em diversos casos, essas reações
indesejadas provocam a inibição da propagação da cadeia polimérica e, consequentemente,
a obtenção de polímeros com baixa massa molar [66,82,184].
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FIGURA 26 - Exemplos de reações de transesterificação inter e intramolecular [92]

Exemplos de iniciadores utilizados na preparação do PLGA por ROP aniônica são
os alcóxidos de metais alcalinos, por exemplo, o terc-butóxido de potássio, n-butil-lítio e
metóxido de potássio, além do dibutilmagnésio, cloreto de dibutilmagnésio e outras
superbases [66,78,180,185,186]. Embora alguns resultados promissores tenham sido obtidos
utilizando os iniciadores mencionados, a ROP aniônica para preparação de lactonas ainda é
muito pouco utilizada [82,92,187].

3.2.1.6.3.3 Polimerização por coordenação-inserção
O método de ROP que utiliza o mecanismo de coordenação-inserção é o mais
estudado e utilizado para a obtenção do PLGA de alta massa molar [66,92,188]. Neste tipo
de reação, é necessário a presença de um iniciador catalítico, que contenha um metal
eletropositivo que não se transforme em um cátion imediatamente [183]. O mecanismo se
inicia por meio da formação de um composto de coordenação temporário entre o metal do
iniciador e o oxigênio da carbonila do monômero. Essa ligação aumenta a nucleofilicidade
do iniciador, assim como a eletrofilicidade do grupo carbonila presente no dímero. Em
seguida, o monômero é inserido na ligação metal/alcóxido devido ao ataque do oxigênio
(grupo alcóxido) ao carbono da carbonila do monômero [183,189,190]. No segundo passo,
a ligação acila – oxigênio é quebrada, e o metal novamente forma um composto de
coordenação com a cadeia monômero-alcóxido formada [183]. A reação continua conforme
os anéis de outras moléculas dos monômeros são abertos e inseridos no catalisador entre o
átomo do metal e oxigênio adjacente [66,189–191]. A reação de polimerização pode ser
terminada pela adição de um doador de prótons, geralmente o metanol, que hidrolisa o grupo
terminal contendo o metal [183].
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Na FIGURA 27 é mostrado o mecanismo de coordenação inserção, por meio da
polimerização do lactídeo, utilizando o isopropóxido de alumínio como iniciador [92].

FIGURA 27 - Mecanismo de coordenação-inserção na polimerização de PLA [92]

Os iniciadores baseados em alcóxidos de alumínio foram bastante utilizados nesse
tipo de reação para a compreensão dos mecanismos envolvidos [66]. No entanto, embora
sejam considerados iniciadores eficientes e versáteis para a polimerização de ésteres cíclicos
via ROP por coordenação-inserção, ainda são significativamente menos ativos do que o
popular (SnOct2) [66,139]. Tempos de reação de vários dias são normalmente necessários,
e a massa molar obtida geralmente é inferior a 100.000 Da [192]. Essas desvantagens,
associadas à ausência da participação do alumínio no metabolismo humano e possíveis
relações com a doença de Alzheimer, explicam a resistência na utilização desses iniciadores
[66,193].
O iniciador mais utilizado para a preparação do PLGA em escala industrial é o 2-etilhexanoato de estanho (II), conhecido como octanoato de estanho (SnOct2). Sua preferência
deve-se a sua excelente atividade, boa solubilidade na maioria dos solventes orgânicos e
monômeros, baixo custo, taxa de racemização aceitável quando comparado a outros
iniciadores e, finalmente, por ter aprovação pelo Food and Drug Administration (FDA) para
uso em aplicações biomédicas e cosméticos [66,92,137,192,194].
Embora o SnOct2 seja naturalmente um iniciador bastante ativo, observou-se que a
utilização de um solvente prótico como coiniciador tornava as reações ainda mais rápidas e
também permitia um melhor controle do processo [66]. Existem diversos trabalhos que
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reportam os mecanismos de reação envolvidos em uma polimerização por abertura de anel
com o SnOct2, porém, este ainda é um assunto bastante controverso [137,194–201]. O
conceito de que reagentes próticos, como álcool benzílico ou metanol, reagem com o SnOct2
para formar um alcóxido de estanho (que por sua vez iniciará a reação) é bastante aceito na
comunidade científica [66,137,200,202]. As primeiras especulações surgiram após a
observação da relação direta entre a quantidade de álcool adicionada à reação (e não do
SnOct2) e a massa molar/grau de polimerização do polímero [137,203,204]. Outros estudos
ainda mostraram que, mesmo sem a adição de um álcool, o alcóxido de estanho ainda pode
ser formado, devido aos traços de impurezas presentes nos monômeros ou no próprio SnOct2
[205,206]. Nessas circunstâncias, a quantidade de alcóxido de estanho que iniciará a reação
será menor do que a quantidade de SnOct2 adicionada, o que explicaria o porquê de o grau
de polimerização ser maior do que a relação monômero/iniciador em alguns casos, como
mostrado na FIGURA 28, em que a linha contínua representa o grau de polimerização (GP)
teórico, e os pontos e triângulos, os valores experimentais obtidos [137,207,208].

FIGURA 28 - Relação entre a razão monômero/SnOct2 e o grau de polimerização (GP) em PLLA
e PDLLA. [137]

O fenômeno discutido reforça a importância da utilização de um coiniciador para um
melhor controle e previsibilidade da reação. A discussão mais recente sobre esse mecanismo
de reação se concentra nas possibilidades de a etapa de coordenação acontecer com a
retenção do ligante octanoato, ou com a liberação do ácido octanoico. Especula-se que as
condições da reação, como temperatura, solvente, razão iniciador/coiniciador, influenciam
esse processo. [66,137,144,195,196,209–211]. Na FIGURA 29 é mostrado um modelo
teórico com as etapas envolvidas na preparação do PLA com SnOct2 e metanol [66].
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FIGURA 29 - Mecanismo de síntese do PLA utilizando SnOct2 na presença de metanol [66]

Observa-se que duas moléculas de metanol formam um composto de coordenação
com o SnOct2. Neste modelo, o ligante octanoato permanece ligado ao metal, e há a
formação de ligações de hidrogênio entre o metanol e o ligante. No segundo passo, o
monômero se coorderna com o metal, provocando a migração de um próton do metanol ao
ligante octanoato mais próximo, convertendo-o em um alcóxido. A reação então prossegue
do mesmo modo já explicado anteriormente (FIGURA 27) com o ataque nucleofílico do
alcóxido no monômero coordenado, e subsequente abertura do anel e inserção do monômero
na cadeia principal [66,196,209]. Os cálculos teóricos sugerem que a porção ácido octanoico
permanece coordenada ao estanho durante a propagação, porém, considerando as possíveis
condições de reação, a liberação dessa porção não pode ser totalmente descartada [198].

3.2.1.6.4 Iniciadores alternativos para preparação do PLGA

Apesar de ser aprovado pelo Food and Drug Administration (FDA) como aditivo
alimentar, a toxicidade dos compostos de estanho pode ser um obstáculo para as aplicações
biomédicas, e sua utilização para estes fins permanece questionável [194,212–215]. A
quantidade de estanho residual encontrada no PLGA comercial pode chegar a 530 ppm, e é
lentamente incorporada na corrente sanguínea do paciente [213]. Compostos contendo
estanho, mesmo em quantidades traço, são conhecidos por prejudicar funções do tecido
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cerebral, especialmente em crianças [212,216,217]. Existem também relatos na literatura de
que o íon estanoso (Sn2+) é capaz de formar espécies reativas de oxigênio, o que poderia
potencialmente causar danos ao DNA [218].
De modo a evitar os problemas associados aos compostos orgânicos contendo
estanho, diversas tentativas de sintetizar polímeros para fins biomédicos utilizando outros
metais foram realizadas. Dentre os metais mais estudadas para este fim, destacam-se o
potássio, ferro, zinco, zircônio, lítio e alumínio [66,213,214,219–221]. Alguns desses
iniciadores apresentaram resultados promissores, como lactato de zinco (Znlac2), cloreto de
zinco (ZnCl2), acetilacetonato de zircônio (Zr(acac)4), acetilacetonato de ferro (III)
(Fe(acac)3) hexametildissilazida de potássio KN[SiMe3]2, além de outros contendo metais do
grupo 4 [211–214,219–226]. Ainda assim, os resultados não foram suficientes para encorajar
a substituição do SnOct2 para a polimerização de ésteres cíclicos em escala industrial [187].
Recentemente, CHMURA et al. propuseram o uso do amino-alcóxido tris(fenolato)
de zircônio (IV), com simetria C3 (FIGURA 30), para a síntese do poli(ácido lático) (PLA),
a partir do rac-lactídeo, obtendo uma excelente conversão em curto tempo e gerando um
polímero com alto grau de heterotaticidade [226].

FIGURA 30 - Estrutura molecular do amino-alcóxido tris(fenolato) de zircônio (IV)

A estereosseletividade de um iniciador pode ser quantificada por meio da análise na
região do grupo metino de um espectro de ressonância magnética nuclear com
desacoplamento homonuclear 1H-1H [143,227,228]. Utilizando métodos estatísticos, é
possível calcular a probabilidade de encadeamento racêmico (Pr), ou encadeamento meso
(Pm). Quando Pr =1, a probabilidade de formação de um polímero heterotático é 100 % (a
probabilidade de inserção de um monômero D após a inserção de um L é 1). Quando Pm = 1,
a probabilidade de formação de um polímero isotático é 100% (a probabilidade de inserção
de um monômero D após a inserção de um L é 0) [227]. Na prática, um polímero
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perfeitamente heterotático ou isotático, a partir do rac-lactídeo, não pode ser obtido, já que
a incorporação de defeitos (estereoerros) é inerente ao processo. No entanto, se um iniciador
apresenta Pm ou Pr > 0,80, este pode ser considerado bastante seletivo [227,229].
O amino-alcóxido tris(fenolato) de zircônio (IV) foi o primeiro caso em que um
iniciador apresentou uma combinação de alta atividade (95% de conversão em tempo < 30
minutos) e alta estereosseletividade (Pr > 0,90), em uma reação de polimerização livre de
solventes e, em teoria, compatível com as condições de processos contínuos utilizados
industrialmente [226].
Especula-se que o fenômeno de estereosseletividade apresentado pelo aminoalcóxido tris(fenolato) de zircônio (IV) esteja relacionado com o processo de inversão da
quiralidade axial durante a reação de propagação da cadeia polimérica, alterando a
estereoquímica do centro metálico, em um processo denominado “controle pelo sítio
enantiomórfico” [224,226,230]. No caso de um iniciador aquiral, a estereorregularidade do
polímero resultante é influenciada pela configuração do centro assimétrico do último
monômero inserido. Se a influência do último monômero é significativa, o modo de
regulação estereoquímica é referido como “controle pelo terminal da cadeia
polimérica” [231,232].
A importância do tipo de simetria C3 na heterotaticidade do iniciador foi observada
por JONES et al. em 2009. Compostos análogos ao amino-alcóxido tris(fenolato) de
zircônio (IV), porém sem simetria C3, foram preparados, e os polímeros resultantes
apresentaram Pr em torno de 0,55 [227,233]. Esse valor é bastante inferior aos valores
obtidos com o alcóxido de zircônio com simetria C3 (Pr > 0,90) [226]. Em um outro trabalho,
observou-se que a utilização de ligantes menos volumosos também resultou em polímeros
com heterotaticidade reduzida [227,234]. Adicionalmente, ligantes menos volumosos
também provocaram o aumento do índice de polidispersividade (PI) do polímero resultante,
devido a um aumento na taxa de reações de transesterificação indesejáveis [234,235].
A utilização do amino-alcóxido tris(fenolato) de zircônio (IV) com L-lactídeo, em
vez de rac-lactídeo também é possível, porém, a reação é mais lenta. A razão entre as
velocidades de reação nos dois casos é proporcional a estereosseletividade do iniciador. O
mesmo fenômeno também foi observado em reações utilizando outros iniciadores
estereosseletivos, como compostos derivados do β-di-iminato de zinco [226,236].
Até o momento, não há na literatura trabalhos envolvendo

amino-alcóxido

tris(fenolato) de zircônio (IV) para a produção do copolímero PLGA. Levando-se em conta
que o glicolídeo é consideravelmente mais reativo que o lactídeo (razão de atividade
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rG/rL ~ 10), um estudo mais detalhado envolvendo a síntese do PLGA é necessário, de modo
a determinar a sua viabilidade para produção em maior escala.
Por fim, estima-se que os compostos de zircônio são, em geral, cerca de 10 a 20 vezes
menos tóxicos do que compostos de estanho. Levando-se em conta os possíveis efeitos
deletérios já mencionados do estanho, e que o iniciador permanece ligado à cadeia
polimérica, a substituição do estanho por zircônio seria altamenta benéfica em polímeros
para aplicações biomédicas. É importante ressaltar que a utilização de compostos contendo
zircônio em cosméticos e fármacos também tem aprovação do FDA [212,213].

3.2.1.7 Síntese dos dímeros lactídeo e glicolídeo
Existem poucos trabalhos na literatura referentes à síntese desses dois dímeros. No
entanto, sabe-se que eles podem ser produzidos por despolimerização, à pressão reduzida e
sob aquecimento, a partir dos polímeros PLA e PGA de baixas massas molares
(1kDa-5kDa) [73,105,237,238]. Este, por sua vez, pode ser sintetizado por policondensação
simples dos monômeros ácido lático e ácido glicólico. Como alternativa à utilização do ácido
lático, poderia ser usado também o lactato de etila [239].
A produção do anel do dímero ocorre devido às reações do tipo back-biting e endbiting. Reações do tipo back-biting são aquelas em que ocorre o ataque dos grupos terminais
hidroxila no grupo éster da própria cadeia, ocorrendo, portanto, a formação de um composto
cíclico e um linear. Já nas reações do tipo end-biting, ocorre o fechamento do anel de uma
cadeia linear, formando apenas um composto cíclico e água [237]. O esquema da formação
do dímero lactídeo é mostrado na FIGURA 31.

FIGURA 31 - Formação do lactídeo a partir do ácido lático [237]
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O preço dos dímeros glicolídeo e lactídeo adequados para a síntese do PLGA é muito
alto, de modo que para que a produção do polímero seja economicamente viável, os dímeros
devem ser sintetizados a partir dos respectivos monômeros [237,240]. O que torna o preço
dos dímeros em questão elevado é o processo trabalhoso e demorado de purificação.
Adicionalmente, o dímero proveniente do ácido lático, por ter um centro quiral, pode sofrer
racemização durante o processo de síntese [96,237,240–243]. Na maioria dos casos, esse
efeito é indesejado e deve ser evitado, para que o polímero produzido com o dímero possa
ter propriedades mais previsíveis.
Em um estudo conduzido por HILTUNEN et al., observou-se que o tipo de
catalisador e a temperatura utilizados na produção do lactídeo influenciam diretamente na
taxa de racemização [243]. Quanto maior a temperatura utilizada na reação, maior será a
racemização do lactídeo, independentemente do tipo de catalisador utilizado (com exceção
do ácido sulfúrico) [237,243]. Além da temperatura, maiores quantidades de catalisador
também provocaram um aumento na taxa de racemização [243].
Por meio da comparação entre reações com e sem catalisador, foi proposto que as
reações de transesterificação durante a policondensação possuem um papel importante no
processo de racemização. Nesse tipo de reação, a clivagem da ligação éster pode ocorrer em
dois pontos da cadeia polimérica (FIGURA 32). Apenas a quebra da ligação marcada com o
número 1 na FIGURA 32 pode promover a racemização [237,243]. Em baixas temperaturas,
o processo de racemização ocorre normalmente pelo rompimento da ligação carbonilaoxigênio (2). Em temperaturas maiores, há um aumento na possibilidade de rompimento da
ligação alquila-oxigênio (1). Alguns catalisadores também são responsáveis pelo aumento
da clivagem de ligações na posição 1 durante reações de transesterificação, como o SnOct2
e ZnCl2 [243].

FIGURA 32 - Possibilidade de quebra de ligações durante transesterificação em PLA [243]

Além do processo descrito anteriormente, a racemização do lactídeo também pode
ocorrer via tautomerismo éster-semiacetal, não somente no oligômero, mas no próprio
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dímero cíclico [241,242]. As reações envolvidas são mostradas na FIGURA 33. Assim como
nas reações de transesterificação, o processo também é intensificado em temperaturas
maiores, e ocorre mesmo na ausência de catalisadores, ainda que em menor grau [242].

FIGURA 33 - Tautomerismo observado no lactídeo e seu respectivo oligômero [242]

Em um outro estudo conduzido por NODA e OKUYAMA avaliou-se a influência de
vários catalisadores na conversão de oligômeros do L-ácido lático em L-lactídeo [244]. As
reações foram realizadas em temperaturas na faixa de 190-245 ºC, sob vácuo (5 mmHg). Os
catalisadores utilizados eram à base de alumínio, titânio, zinco e zircônio, além do
tradicional octanoato de estanho. Os catalisadores à base de titânio apresentaram os
rendimentos mais baixos; cerca de 45% nos tempos estudados. Observou-se também que
neste caso não há dependência entre a concentração do catalisador e o rendimento do
lactídeo. A pureza óptica do L-lactídeo obtido foi de aproximadamente 90% (10% de
unidades D e meso). Os catalisadores à base de alumínio apresentaram rendimentos entre 60
e 75%, com pureza óptica entre 78% e 88%, dependendo do tempo e da quantidade de
catalisador usada. O aumento da quantidade de catalisador aumenta o rendimento da reação
e reduz a pureza óptica do lactídeo produzido. Já os catalisadores à base de zinco e zircônio
apresentaram rendimentos maiores, da ordem de 70-90%, com pureza óptica entre 90-97%,
dependendo do tempo de reação e quantidade de catalisador. Embora os catalisadores de
zinco e zircônio tenham apresentado resultados interessantes, não foram superiores aos
resultados obtidos com o SnOct2. Este último apresentou rendimento de 90%, com 98% de
pureza óptica, com uma concentração de catalisador cinco vezes menor do que os melhores
resultados com outros catalisadores, e em apenas metade do tempo [244].
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Em um trabalho realizado por YOO et al., foram analisados os efeitos de temperatura,
pressão e diferentes catalisadores contendo estanho, na síntese do lactídeo a partir do PLA
de baixa massa molar [245]. Dentro da faixa de temperatura estudada (200-240 ºC),
observou-se que o rendimento do lactídeo impuro era maior com o aumento da temperatura.
No entanto, assim como observado no trabalho realizado por Hiltunen et al., temperaturas
maiores provocaram um aumento da racemização [243,245]. Foi proposto que o mecanismo
de desprotonação do lactídeo, catalisado pelo aumento da temperatura, também é
responsável pelo aumento da racemização. Nesse processo, há abstração de um próton do
carbono quiral do lactídeo, com subsequente inserção do mesmo pelo lado oposto, formando
uma molécula com configuração invertida. Em relação a pressão, dentro da faixa estudada
(10-100 Torr), concluiu-se que quanto menor a pressão, maior é o rendimento do lactídeo e
menor a racemização. Especula-se que a diminuição da racemização deve-se à aceleração da
eliminação de impurezas básicas em pressões mais baixas. Não houve grandes diferenças de
rendimento e racemização entre os catalisadores estudados [245].
Independente do método e catalisadores escolhidos para a produção do lactídeo, é
fundamental que ele seja criteriosamente purificado para remoção de possíveis oligômeros,
ácido lático, água, meso-lactídeo, resquícios de solventes, entre outros [96]. A presença
destas impurezas, mesmo em quantidades baixas, impedirá a obtenção de um polímero de
alta massa molar. Um dos processos mais utilizados para a purificação do lactídeo é a
recristalização em tolueno anidro, embora outros solventes como acetona e acetato de etila
também possam ser utilizados [96,105,246–251]. A repetição do processo de recristalização
normalmente é necessária. Terminada a recristalização, é comum a realização de um
procedimento de sublimação do lactídeo em um condensador do tipo “dedofrio”[174,178,234,247,249–252]. Esta etapa remove traços de umidade e solvente residual
da recristalização, que ainda possam estar presentes no lactídeo. Após o processo de
purificação, o lactídeo deve ser mantido em atmosfera inerte para evitar a contaminação ou
hidrólise.
Em relação à síntese e purificação do glicolídeo, as informações disponíveis na
literatura encontram-se quase que exclusivamente em patentes. De um modo geral, a
descrição dos experimentos se assemelham aos utilizados para a síntese do lactídeo. No
entanto, não é possível concluir quais os melhores parâmetros para otimizar a reação, uma
vez que os dados disponíveis são bastante genéricos [250,253–257]. Devido à temperatura
de fusão do PGA ser maior que o do PLA, pode-se assumir que as temperaturas necessárias
para a despolimerização do PGA serão maiores [258].
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Ao contrário do lactídeo, o glicolídeo não possui carbono assimétrico, não
apresentando, portanto, isomeria óptica. Porém, o glicolídeo existe em duas formas
polimórficas: α-glicolídeo e β-glicolídeo [258–260]. O primeiro se encontra arranjado em
um sistema cristalino ortorrômbico e é termodinamicamente estável entre 42-85 °C. O
último possui arranjo cristalino monoclínico, é estável em temperaturas menores que 42 °C
e é mais sensível a umidade, mesmo em pequenas quantidades. Quando exposto a atmosfera
convencional, α-glicolídeo pode ser convertido em β-glicolídeo de maneira lenta, porém
imprevisível [258,260]. Por esse motivo, é fundmental que, após purificado, o dímero seja
conservado em atmosfera inerte, preferencialmente em uma glove box. Desconsiderando a
possível presença de produtos de degradação, a reação de polimerização do glicolídeo ocorre
da mesma maneira, independente do arranjo cristalino do glicolídeo.
Os procedimentos de purificaçao do glicolídeo encontrados na literatura também são
bastante genéricos. Há relatos do uso do procedimento de recristalização com isopropanol,
diclorometanol, tetraidrofurano (THF), acetato de etila, acetona, tolueno, benzeno,
cicloexano, entre outros solventes [197,255,256,258,261,262]. Assim como na purificação
do lactídeo, a sublimação do glicolídeo pós-recristalização é recomendado para o preparo de
polímeros de alta massa molar [255,257].

3.3

Esterilização de materiais para aplicações biomédicas

Os polímeros preparados com a intenção de serem utilizados em aplicações
biomédicas precisam ser esterilizados, de modo a reduzir o risco de infecções e complicações
pós-operatórias. Os métodos mais utilizados para a esterização são: esterilização térmica por
calor seco, esterilização térmica por vapor saturado, esterilização por radiação ionizante e
esterilização química, sendo o óxido de etileno (EtO) o composto mais utilizado nessa
categoria [263,264]. De um modo geral, aceita-se que um material é estéril quando a
possibilidade de sobrevivência de micro-organismos viáveis é da ordem de 10-6 [265].
Devido à natureza agressiva dos processos citados, é comum haver alterações nas
características e propriedades do material submetido à esterilização. Por esse motivo, o
método ideal de esterilização varia de acordo com o material, e será aquele capaz de reduzir
a carga microbiana de acordo com a legislação, causando o menor impacto possível nas
propriedades do material.
Os métodos de esterilização por calor seco ou úmido, frequentemente usados para
esterilizar instrumentos cirúrgicos, empregam temperaturas superiores a 100 °C e possuem
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uso bastante limitado para

a esterilização do PLGA, uma vez que podem causar

deformações, e/ou degradações hidrolíticas, fusão do polímero, alteração de suas
propriedades mecânicas, entre outras [263]. Estudos mostram que, no processo de
esterilização por calor úmido, a utilização de uma temperatura de 129 °C, por apenas 60
segundos, é suficiente para provocar uma redução significativa da massa molar do polímero,
acarretando uma alteração na sua cinética de degradação [263,266]. O processo de
esterilização por calor seco não é utilizado para o PLGA, devido à necessidade da utilização
de temperaturas ainda mais altas (160–190 °C) [263].
A esterilização química com EtO pode ser uma solução para polímeros sensíveis ao
calor e/ou a umidade. Embora as alterações nas propriedades do material sejam
drasticamente reduzidas com a utilização do EtO, frequentemente são encontrados resíduos
tóxicos remanescentes na superfície ou dentro do material, mesmo após um longo período
de armazenamento [263,267]. Por esse motivo, é fundamental que o material seja submetido
a um processo de aeração pós-esterilização, para que a quantidade de EtO ainda presente
atinja valores aceitáveis. A quantidade de gás absorvida durante o processo e o tempo
necessário de aeração, para sua posterior eliminação, dependem do tipo de material a ser
esterilizado e das condições de esterilização/aeração [267]. Além de ser tóxico, o EtO é
também um gás altamente inflamável e deve ser manuseado apenas por operadores
habilitados [265,268,269].
A esterilização por radiação gama é um método que tem-se mostrado bastante
eficiente para tratar materiais médicos ou farmacêuticos [263–265,268,270]. Devido ao
aumento da utilização de dispositivos médicos descartáveis nos últimos anos, houve um
aumento considerável na utilização desse tipo de procedimento. Em 2012, eram cerca de 160
irradiadores comerciais de cobalto-60 utilizados para esterilização de materiais, espalhados
em 47 países [271]. Ao contrário da esterilização química, o processo por radiação gama não
deixa resíduos, além de ser rápido (processo contínuo e automático), fácil (apenas controle
de tempo de exposição e dose) eficiente, seguro, e poder ser realizado com o produto já em
sua embalagem final [263,265,271]
Assim como outros métodos citados, a utilização da radiação gama para esterilização
do PLGA também pode causar a degradação do polímero e alteração de suas
propriedades [265]. Após a exposição à radiação, ocorre a formação de radicais livres
devido à cisão de cadeias, o que geralmente provoca uma diminuição da massa molar. De
um modo geral, essa variação é dependente da dose e do tipo de polímero, além das
condições utilizadas durante o processo [118,268,272–274]. Há na literatura relatos de que
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doses usualmente utilizadas para esterilização (25 kGy) são suficientes para provocar
redução da massa molar em PGA, PLA e PLGA [118,263]. Ainda que a resistência à tração
permaneça com valores similares imediatamente após radiação, assim que a hidrólise se
inicia, as estruturas cristalinas são desfeitas e a redução ocorre de maneira muito mais
drástica e rápida [118].
Após a irradiação, observou-se também que a diminuição do valor da massa molar
média numérica ( ̅ n) é mais acentuada que o da massa molar média ponderal ( ̅ w). Este
fenômeno

sugere

que

o

impacto

da

radiação

é

maior

em

cadeias

mais

curtas [118,264,275,276]. Pelo mesmo motivo, concluiu-se que o mecanismo de cisão pelos
grupos terminais da cadeia polimérica exerce um impacto maior que o de cisão
aleatória [118,277,278]. Portanto, a análise da extensão do dano causado pela radiação em
determinado polímero deve ser realizado utilizando amostras com diferentes valores de
massa molar inicial.
Alguns trabalhos reportam a influência da radiação nas propriedades do PLGA usando
altas doses, porém, estudos mostrando a influência de baixas doses usadas para esterilização
(~ 25 kGy) são escassos [264,270,272,274]. Embora a dose de 25 kGy seja considerada
padrão para esterilização de dispositivos médicos, doses menores podem ser utilizadas, se a
validação do processo for possível [265,271].
Considerando o exposto anteriormente e o fato de o IPEN possuir um irradiador
multipropósito de cobalto-60 em suas instalações, o método de esterilização por radiação
gama seria o escolhido para a esterilização do PLGA. Para tanto, o impacto da radiação gama
nas propriedades do PLGA de diferentes massas molares necessita ser estudado.
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4

MATERIAIS E MÉTODOS

O preparo dos dímeros L-lactídeo e glicolídeo envolve duas etapas: a produção dos
prepolímeros (PLLA e PGA) de baixas massas molares por policondensação, com
subsequente produção dos dímeros a partir destes. Os detalhes da metodologia utilizada
estão descritos a seguir

4.1

Síntese do PLLA por policondensação e formação do l-lactídeo
Para a síntese do L-lactídeo, utilizou-se o reator do edifício semi-industrial da Escola

Politécnica da Universidade de São Paulo (FIGURA 34). Um condensador foi conectado ao
reator, juntamente a uma bomba de vácuo, para que a água liberada na reação de
policondensação fosse constantemente removida por destilação à vácuo.
Adicionou-se 1 litro de ácido L-lático (Quimesp) 85% no vaso do reator. A primeira
etapa da reação é a remoção da água contida no reagente. Após a adição do reagente, ajustouse a temperatura do sistema para 120 ºC e a pressão em 65 mbar. O tempo necessário para a
completa remoção da água pode variar de acordo com a quantidade de reagente utilizada.
Neste caso, em 4 horas, 230 mL de água foram coletados. Após esse período, a velocidade
de remoção da água diminuiu drasticamente e, então, o iniciador SnOct2 foi adicionado na
proporção de 0,5% em peso. A temperatura do sistema foi lentamente aumentada até 180 °C,
e a pressão mantida em 65 mbar.

FIGURA 34 - Reator utilizado na síntese do L-lactídeo

Após cerca de 4 horas, 150 mL adicionais de água foram coletados, totalizando
380 mL. Após 15 minutos sem gotejamento no coletor, ainda a 180 °C, um líquido de
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aspecto amarelado passou a ser coletado lentamente. Os primeiros 20 mL do líquido foram
descartados e a primeira etapa da reação foi finalizada. Os valores de temperatura e pressão
utilizados no experimento foram baseados em valores encontrados na literatura e no tipo de
equipamento disponível [73,105,237–239,243–245].
A segunda etapa da reação consiste da despolimerização do PLLA de baixa massa
molar produzido anteriormente. Para tanto, a temperatura do sistema foi aumentada para 200
°C, e a temperatura do condensador do reator químico foi ajustada para 90 ºC, de modo que
o lactídeo desprendido da massa no estado gasoso seja liquefeito e então coletado. Para
atingir a temperatura desejada, utilizou-se uma fita de aquecimento conectada a um
autotransformador. A pressão do sistema foi mantida em 65 mbar. A reação de
despolimerização foi conduzida a 200 °C por 4 horas. Durante esse tempo, o líquido
amarelado continuou a ser coletado com velocidade praticamente constante. Após as 4 horas,
houve uma redução na velocidade do gotejamento, e a temperatura foi aumentada lentamente
até atingir 220 °C. Após o aumento, o líquido continuou a ser coletado por mais 2 horas,
quando então o gotejamento parou por completo.
O material solidificado foi recolhido e iniciou-se o processo de purificação. Nesta
etapa, o dímero foi dissolvido em tolueno a 85 °C, e posteriormente colocado em um freezer
para ser recristalizado em uma temperatura de -15 °C. Após 24 horas, o material foi
submetido ao processo de filtração à vácuo e levado a um dessecador à vácuo por
aproximadamente 2 horas. Todo o procedimento de recristalização foi repetido.
Posteriormente, o lactídeo seco foi sublimado duas vezes, utilizando um condensador do tipo
“dedo frio” (FIGURA 35), mergulhado em um banho de silicone a 90 °C. Após a segunda
sublimação, o produto purificado foi levado a uma glove box e o rendimento da reação foi
calculado. O procedimento descrito foi realizado duas vezes, mantendo-se os parâmetros.
Devido às limitações do reator utilizado, não foi possível a utilização de pressões
menores que 65 mbar. Por esse motivo, a reação foi realizada mais duas vezes, utilizando a
aparelhagem esquematizada na FIGURA 36. Nessas circunstâncias, a pressão utilizada na
segunda etapa da reação, foi de 0,2 mbar. A quantidade de monômero adicionada ao balão
nesse caso foi de 500 mL, em vez de 1 L. Por esse motivo, o tempo necessário para a
finalização da reação foi menor. O restante dos parâmetros, como temperatura da reação,
temperatura do condensador e quantidade de iniciador utilizada permaneceram os mesmos.
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FIGURA 35 - Sublimador do tipo "dedo frio"

FIGURA 36 - Esquema da vidraria utilizada para a síntese dos dímeros
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O L-lactídeo purificado foi caracterizado por ressonância magnética nuclear (RMN)
de 1H e 13C, espectroscopia na região do infravermelho (FTIR) e calorimetria exploratória
diferencial (DSC). O excesso enantiomérico foi determinado por polarimetria.

4.2

Síntese do PGA por policondensação e formação do glicolídeo
A metodologia utilizada para a preparação do glicolídeo foi similar à do L-lactídeo.

No entanto, não foi possível obter o produto no reator químico mostrado na FIGURA 34.
Devido às limitações de pressão já mencionadas, o PGA de baixa massa molar sofreu
degradação antes de atingir a temperatura ideal de despolimerização. Por esse motivo,
consideraram-se apenas os testes realizados com a aparelhagem mostrada na FIGURA 36.
No balão de duas bocas, adicionaram-se 500 mL de ácido glicólico 70% (Dinâmica).
Assim como na síntese do L-lactídeo, a primeira etapa da reação consiste da remoção inicial
da água contida no reagente, seguida da reação de policondensação do ácido glicólico. O
procedimento de remoção da água foi realizado a 120 °C e a vácuo, por cerca de 2 horas.
Após a remoção inicial da água (cerca de 150 mL), a temperatura do banho foi ajustada para
180 °C e o iniciador SnOct2 foi adicionado ao balão, na mesma proporção utilizada para o
PLLA (0,5% em peso). Após 2 horas, cerca de 55 mL de água provenientes da
policondensação foram coletados e a primeira etapa foi finalizada. Os parâmetros de
temperatura para a síntese do prepolímero PGA são mais limitados, uma vez que o ponto de
fusão do PGA é maior do que o do PLLA. Uma temperatura menor que 170 °C já é suficiente
para deixá-lo no estado sólido, mesmo considerando uma baixa massa molar.
A mesma fita de aquecimento foi enrolada no condensador, porém, como o ponto de
fusão do glicolídeo é menor, a temperatura da fita foi ajustada para 85 ºC. A pressão do
sistema foi ajustada para 0,2 mbar e a temperatura do banho de silicone foi aumentada em
cerca de 5 °C a cada 20 minutos, até que houvesse o gotejamento do glicolídeo no coletor.
Observou-se experimentalmente que a formação do glicolídeo requer temperaturas mais
elevadas do que as utilizadas para o L-lactídeo, uma vez que a coleta do material se iniciou
apenas quando a temperatura estava em 220 °C. A razão do aquecimento se manteve
constante até que a temperatura do sistema estivesse em 250 °C, que foi então mantida até o
término da reação. O tempo da segunda etapa da reação foi de aproximadamente 6 horas.
Conforme já mencionado, não existe na literatura um procedimento considerado
padrão para a purificação do glicolídeo. Por esse motivo, para determinar o solvente mais
adequado para o processo de recristalização do glicolídeo, utilizaram-se três solventes
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diferentes: tolueno, acetato de etila e álcool isopropílico. A escolha dos solventes foi baseada
na sugestão de outros trabalhos disponíveis na literatura [255,256,258,261,262].
Separaram-se três alíquotas de 20 g do glicolídeo impuro para serem dissolvidas em
cada um dos solventes a 75 °C. Posteriormente, as misturas foram colocadas em um
congelador para serem recristalizadas em uma temperatura de -15 °C. Após 24 horas, os
produtos recristalizados foram submetidos ao processo de filtração a vácuo e levados a um
dessecador a vácuo por 2 horas. Todo o procedimento de recristalização foi repetido.
Finalizada a recristalização, realizou-se uma análise de ressonância magnética nuclear de 1H
para determinar qual o solvente mais efetivo para a purificação do glicolídeo. Uma vez
determinado o solvente ideal, o procedimento de recristalização foi realizado mais duas
vezes no glicolídeo impuro restante. Posteriormente, o produto recristalizado e seco foi
sublimado duas vezes, utilizando o mesmo procedimento descrito para o L-lactídeo, porém
ajustando a temperatura do banho em 82 °C. Por fim, o glicolídeo purificado foi levado a
uma glove box e pesado para o cálculo do rendimento. Todo o procedimento de síntese foi
realizado três vezes. O glicolídeo purificado também foi caracterizado por RMN de 1H e
13

C, FTIR e DSC.

4.3

Preparação dos iniciadores e coiniciadores
As reações envolvendo a preparação do amino-alcóxido tris(fenolato) de zircônio (IV)

foram

realizadas em atmosfera de argônio anidro, utilizando técnicas de síntese em

atmosfera inerte e glove box. Os solventes utilizados foram previamente purificados por
agentes secantes, destilação e desgaseificação antes do uso.
O iniciador amino-alcóxido tris(fenolato) de zircônio (IV) foi preparado conforme
descrito na literatura por CHMURA et al., KOL et al. e DARGAVILLE et al. [226,279,280].
Esse procedimento pode ser dividido em 2 partes: a síntese do ligante 2,2’,2” –
[nitrilotris(metileno)]tris[4,6-di-terc-butilfenol)], e a complexação do ligante com o
propóxido de zircônio em isopropanol (Zr(OiPr)4iPrOH). As duas etapas são descritas a
seguir.
Para a síntese do ligante, adicionaram-se em um frasco 8,25 g (40 mmol) de 2,4-diterc-butilfenol, 0,47 g (3,3 mmol) de hexametilenotetramina e 1,21 g (14,2 mmol) de uma
solução aquosa de formaldeído (35,3%). A mistura foi aquecida a 125 °C e mantida sob
refluxo e agitação constante por 48 horas (FIGURA 37). Após esse tempo, a reação foi
interrompida pela adição de 100 mL de clorofórmio, e o produto resultante foi lavado 3 vezes
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com 100 mL de água destilada. O processo de purificação foi realizado por meio de
recristalização, utilizando uma mistura de éter dietílico e metanol.

FIGURA 37 - Síntese do ligante para preparo do iniciador de zircônio

Na segunda etapa, 1,55 g (4 mmol) de (Zr(OiPr)4iPrOH), dissolvido em 5 mL de
tolueno, foi adicionado gota a gota em um balão volumétrico contendo 2,6 g (4 mmol) do
ligante purificado dissolvido em 20 mL de tolueno (FIGURA 38). O propóxido de
zircônio (IV) foi adquirido da empresa Sigma-Aldrich e utilizado sem etapas adicionais de
purificação. A adição do Zr(OiPr)4iPrOH foi feita sob agitação a 0 °C. Após o término da
adição, o resfriamento foi interrompido, e a mistura foi mantida sob agitação por 4 horas a
temperatura ambiente. Após esse tempo, o tolueno foi removido sob pressão reduzida, e mais
20 mL de tolueno foram adicionados à mistura. Com o auxílio de um soprador de calor, a
mistura foi aquecida e posteriormente filtrada para remoção de sólidos insolúveis. Após a
filtração, o produto foi mantido em uma temperatura de -15 °C por 24 horas para
recristalização. O sólido incolor obtido foi lavado com hexano refrigerado e submetido a um
processo de secagem à vácuo, para ser posteriormente armazenado em uma glove box. Após
esse processo, o rendimento foi calculado. A estrutura molecular do iniciador foi confirmada
por RMN de 1H e 13C.
O iniciador SnOct2 foi adquirido da empresa Sigma-Aldrich e utilizado sem
necessidade de purificação.
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FIGURA 38 - Complexação do ligante com o propóxido de zircônio (IV)

4.4

Síntese do PLGA na proporção 85/15
Para todas as reações de polimerização, os monômeros, iniciador e coiniciador (se

aplicável) foram adicionados em um tubo de Schlenk previamente condicionado em uma
glove box. As reações de síntese do PLGA na proporção 85/15 foram divididas em duas
etapas. Na primeira etapa, o objetivo principal era determinar as condições ótimas de síntese
do PLGA de alta massa molar, utilizando dois tipos de iniciadores diferentes. Por esse
motivo, inicialmente utilizou-se o L-lactídeo sintetizado de acordo com o procedimento
descrito e o glicolídeo adquirido da empresa Sigma-Aldrich®. Dessa maneira, possíveis
interferências de impurezas no lactídeo sintetizado poderiam ser isoladas com maior
facilidade. Uma vez determinada as melhores condições de síntese, as reações foram
repetidas utilizando ambos os dímeros sintetizados e purificados.
A razão entre os monômeros L-lactídeo e glicolídeo utilizada foi de 85:15 em mol, para
todas as reações, e a soma da massa dos monômeros foi de aproximadamente 2 gramas. O
tipo e quantidades de iniciador, coiniciador e tempo utilizados nas reações estão indicados
individualmente junto aos resultados obtidos em cada reação. A temperatura utilizada foi de
130 °C em todos os casos.
Decorrido o tempo de reação proposto, o tubo de Schlenk foi aberto e algumas gotas de
metanol foram adicionadas para interromper a reação. O polímero resultante foi dissolvido
em cerca de 50 mL de diclorometano, e a solução (polímero + solvente) foi transferida para
um balão de fundo redondo para remoção do solvente utilizando um evaporador rotativo. O
sólido resultante foi analisado via RMN de 1H para determinação da conversão dos dímeros.
Posteriormente, o material foi lavado duas vezes com 50 mL de metanol, e analisado
novamente por RMN de 1H para a determinação da razão lactídeo/glicolídeo no produto final
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e por RMN de 13C para determinação da sequência dos monômeros e taxa de racemização.
A massa molar média numérica ( ̅ n), massa molar média ponderal ( ̅ w) e o índice de
polidispersividade (PDI) foram determinados por cromatografia de permeação em gel

(GPC). Algumas amostras foram analisadas por DSC e termogravimetria (TG) para
determinação de suas propriedades térmicas.

4.5

Preparação de filmes e irradiação do PLGA
Filmes de PLGA foram preparados utilizando a técnica de evaporação de solvente.

Aproximadamente 0,5 g de cada amostra de PLGA com diferentes valores de massa molar
(34500 Da, 45700 Da, 64800 Da, 82900 Da, 99800 Da e 149300 Da) foi dissolvido em 6
mL de clorofórmio. Cada mistura foi agitada à temperatura ambiente e a solução foi
despejada em placas de Petri com 75 mm de diâmetro. As amostras foram deixadas à
temperatura ambiente por 24 horas para completa evaporação do solvente. Os filmes
preparados foram irradiados no irradiador multipropósito de cobalto-60 do Centro de
Tecnologia das Radiações (CTR) do IPEN (fontes modelo C-188 fornecidas pela MDS
Nordion – Canadá). As doses utilizadas foram de 10 kGy, 18 kGy, 25 kGy e 50 kGy (valores
próximos aos utilizados para esterilização) com uma taxa de dose de 3,75 kGy/h. Os filmes
foram irradiados em atmosfera comum, à temperatura ambiente. Após o processo de
irradiação, a massa molar de cada uma das amostras foi determinada novamente por GPC.

4.6

Caracterização dos dímeros e polÍmeros sintetizados
A seguir são discutidos os parâmetros utilizados em cada uma das técnicas usadas

para a caracterização do material produzido

4.6.1 Espectroscopia na região do infravermelho
Espectroscopia na região do infravermelho é uma técnica instrumental simples e
rápida que permite a identificação de grupos funcionais. Assim como todas as outras formas
de espectroscopia, o método é baseado na interação das moléculas e átomos com a radiação
eletromagnética. Quando uma molécula recebe radiação eletromagnética, a energia será
absorvida caso a frequência da radiação seja compatível com a frequência da vibração de
átomos e grupos de átomos do composto em questão. A absorção dessa energia promove um
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aumento na amplitude de vibração desses átomos ao redor das ligações covalentes que os
ligam [281]. Uma vez que os grupos funcionais possuem diferentes arranjos de átomos e
ligações químicas, a absorção da radiação infravermelha será de maneira característica a estes
tipos de arranjos. Ao comparar a radiação emitida com a transmitida, um espectro
característico aos grupos funcionais presentes na estrutura da amostra é gerado [282].
Uma das principais limitações do método de espectroscopia convencional era o longo
tempo de aquisição. Com a finalidade de reduzir o tempo necessário para cada análise, foi
desenvolvido o método de espectroscopia na região do infravermelho por transformada de
Fourier (FTIR). Neste método, todas as frequências de infravermelho são medidas
simultaneamente, em vez de individualmente, como no método convencional [283,284]. A
solução foi encontrada utilizando um dispositivo óptico chamado interferômetro, que produz
um único tipo de sinal contendo todas as frequências de infravermelho codificadas. Para
decodificar o sinal produzido e transformá-lo em um espectro, utiliza-se um método
matemático chamado transformada de Fourier. Utilizando esta técnica, o tempo necessário
para aquisição de um espectro foi reduzido para apenas alguns segundos [284].
4.6.1.1 Parâmetros utilizados para análise de FTIR
Os espectros das amostras do L-lactídeo, glicolídeo e PLGA foram obtidos em um
espectrômetro FTIR Spectrum 100 da marca Perkin Elmer®. Este equipamento conta com um
acessório de refletância total atenuada (ATR) com cristal de diamante, dispensando o
tradicional método de preparação de amostras pela técnica da pastilha de brometo de potássio.
Os espectros foram obtidos à temperatura ambiente, no estado sólido, utilizando o intervalo
de 650-4000 cm-1 com resolução de 4 cm-1.

4.6.2 Ressonância magnética nuclear (RMN) de 1H1 e 13C
O núcleo de certos elementos químicos e isótopos se comportam como se fossem ímãs
girando em torno de um eixo. Exemplos de isótopos com estas propriedades são: 1H e 13C.
Quando estes compostos são submetidos a um forte campo magnético e irradiados com
radiação eletromagnética, o núcleo dos compostos pode absorver energia, provocando a
excitação do spin do núcleo. Quando os núcleos sofrem relaxamento, a energia liberada
(diferença entre o estado normal/excitado do spin) é detectada pelo equipamento, que os
apresenta como um registro da frequência do sinal versus sua intensidade. Estes
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espectrômetros utilizam ímãs potentes e radiação eletromagnética na frequência de ondas de
rádio [282]. Além 1H e 13C, outros isótopos podem ser utilizados, como o 15N, 19F, e 31P .

4.6.2.1 Parâmetros utilizados para análise de RMN
Os espectros de RMN foram realizados em espectrômetro Bruker, modelo Avance III,
operando a 400 MHz para 1H e 75 MHz para

13

C. As aquisições dos espectros foram

realizadas a 25 ºC, utilizando-se clorofórmio deuterado como solvente para o iniciador,
L-lactídeo e PLGA, e acetona deuterada para o glicolídeo. As concentrações utilizadas foram
de aproximadamente 5 mg/mL para a RMN de 1H e 40 mg/mL para a RMN de 13C. Para as
análises de RMN de 1H utilizaram-se 16 varreduras, enquanto que para as análises de RMN
13

C utilizaram-se 1024 varreduras.

4.6.3 Cromatografia de permeação em gel
A cromatografia de permeação em gel (GPC) é uma técnica de fracionamento de
cadeias poliméricas, baseada no volume hidrodinâmico que cada uma delas ocupa em
solução. O princípio do fracionamento da GPC consiste da separação do polímero em um
número grande de frações, com variadas massas molares. A separação ocorre por meio do
bombeamento de uma solução do polímero através de uma coluna recheada com um gel
poroso, fazendo com que as cadeias poliméricas menores penetrem nos poros, enquanto que
as cadeias maiores, contornam as partículas da coluna [285,286]. Por terem penetrado nos
poros, as cadeias menores percorrem um caminho maior que as cadeias maiores e,
consequentemente, necessitam de mais tempo para sair da coluna. Fazendo-se uma relação
com o tempo de eluição de amostras de polímeros com massas molares conhecidas, é possível
determinar o valor da massa molar de uma amostra [285,287].
Durante o processo de polimerização, o crescimento de cada uma das cadeias
poliméricas é independente, ou seja, ao final da reação serão produzidas cadeias poliméricas
com comprimentos variados, oscilando em torno de uma média. O cálculo da massa molar
média de uma amostra deve ser estatístico, pois necessariamente representa uma distribuição
de valores. Dependendo das considerações feitas no transcorrer dos cálculos matemáticos,
pode-se obter diferentes tipos de massas molares médias [285,288,289]. Os tipos mais
utilizados para representar os valores de massa molar dos polímeros são brevemente
explicados a seguir.
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4.6.3.1 Massa molar média numérica ( ̅ )

A ̅ é calculada pela soma das massas molares de todas as cadeias, dividido pelo

número de cadeias, isto é, uma média numérica convencional. Este cálculo atribui um peso
maior ao número de cadeias presentes na amostra. O cálculo da ̅

é mostrado na

equação 1 [285,289].

̅

=

∞
∑𝑖=

∞
∑𝑖=
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𝑎

(1)

sendo Ni o número de cadeias com massa molar Mi.
4.6.3.2 Massa molar média ponderal ( ̅ w)
Neste tipo de cálculo, a massa das cadeias presentes em cada fração é o item mais
importante, e contribui de maneira ponderada para o cálculo da média total. O cálculo da ̅ w

é mostrado na equação 2 [285,289].

̅

=
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∞
∑𝑖=
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𝑖.
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(2)

em que wi é a fração em massa do polímero que possui massa molar Mi.
4.6.3.3 Massa molar Z ( ̅ z)
Quando se deseja atribuir um peso ainda maior à massa molar de cada fração, usa-se
a ̅ z. Este valor é mais sensível às frações de altas massas molares do que as demais médias.
O cálculo da ̅ z é mostrado na equação 3 [285,289].

̅𝑧 =

∞
∑𝑖=
∞
∑𝑖=

𝑖. 𝑖

𝑖. 𝑖

(3)

4.6.3.4 Curvas de distribuição de massa molar
A distribuição ponderal das várias massas molares existentes em uma amostra
polimérica é conhecida por curva de distribuição de massa molar. Nela estão representados
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todos os valores de média explicados anteriormente [285]. Uma representação esquemática
dessa curva é apresentada na FIGURA 39 [289].

FIGURA 39 - Curva de distribuição de massa molar mostrando as principais médias [289]

Para conhecer o quão larga ou estreita é a curva de distribuição, calcula-se o índice de
polidispersão ou polidispersividade (PDI), que é definida pela relação ̅ w/ ̅ [285].
4.6.3.5 Parâmetros utilizados para análise de GPC
Para a obtenção dos dados referentes às massas molares do PLGA sintetizado,
utilizou-se um cromatógrafo PL-GPC 50 Integrated da marca Agilent Technologies, equipado
com colunas PolarGel-M, também da marca Agilent Technologies, previamente calibradas
com padrões de poliestireno de baixo PDI. Em pequenos frascos, as amostras dos materiais
foram dissolvidas em tetraidrofurano (THF) padrão GPC, em concentração aproximada de
2 mg/mL. As condições de operação foram as seguintes: taxa de bombeamento de 1 mL/min,
temperatura de 35 ºC e volume de injeção de 100 μL

4.6.4 Calorimetria Exploratória Diferencial (DSC)
A calorimetria exploratória diferencial é um tipo de análise térmica que monitora a
diferença de energia fornecida a uma determinada substância e um material referência, em
função da temperatura, enquanto a substância e o material de referência são submetidos a
uma variação controlada de temperatura. Utilizando essa técnica, é possível observar os
efeitos de calor associados com alterações físicas da amostra, como mudanças de fase ou até
77

mesmo reações químicas, como desidratação, degradação, óxidorredução, etc. [290]. Na
ciência dos polímeros em particular, é muito importante obter informações como
temperatura de fusão (Tm), temperatura de transição vítrea (Tg) (ganho de mobilidade em
domínios amorfos), temperatura de cristalização (Tc), bem como as energias envolvidas em
cada um desses processos, já que afetam diretamente sua aplicação e processabilidade. Uma
vez que todas essas transições envolvem alterações na capacidade calorífica do material, é
possível detectá-las pela análise de DSC [291].

4.6.4.1 Parâmetros utilizados para as análises de DSC
As análises de DSC foram feitas em um equipamento modelo DSC Q20, da marca
TA Instruments. As curvas foram obtidas sob atmosfera de nitrogênio, com fluxo de
50 mL/min. A razão de aquecimento/resfriamento utilizada foi de 10 ºC/min. As amostras
foram aquecidas a partir de 25 °C até 170 ºC, sendo posteriormente resfriadas até -10 °C e
finalmente aquecidas até 195 °C novamente. Os valores de temperatura de fusão (Tm),
temperatura de transição vítrea (Tg) e a temperatura de cristalização a frio (Tcc) foram obtidos
a partir do segundo ciclo de aquecimento. Utilizaram-se massas em torno de 5-8 mg para
todas as análises.

4.6.5 Análise termogravimétrica (TG)
A análise termogravimétrica (TG) é um tipo de análise térmica em que a variação da
massa da amostra é monitorada em função da temperatura e/ou tempo, enquanto a amostra é
submetida a uma variação controlada de temperatura (normalmente, porém não limitada a
uma taxa constante). Por meio dessa técnica é possível detectar alterações que o aquecimento
pode provocar na massa das substâncias, determinar a faixa de temperatura em que possuem
composição fixa e definida e a temperatura de degradação da amostra [292].
As curvas de variação de massa em função do tempo e/ou temperatura são
denominadas curvas termogravimétricas . Um exemplo deste tipo de curva é mostrado na
FIGURA 40 [293]. Nesta figura, observa-se que a substância analisada é termicamente
estável entre os pontos 1 e 2 (patamar inicial). O ponto 2 corresponde à Ti (temperatura
inicial), onde inicia-se o processo de decomposição térmica, com a liberação da substância
volátil Zg. O ponto 3 corresponde à Tf (temperatura final) e representa o término da
decomposição térmica, uma vez que não há mais variação da massa. O degrau 2-3 permite
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obter dados quantitativos sobre a variação de massa sofrida pela amostra em relação ao
tempo e/ou à temperatura. Extrapolando as linhas de base e a linha T, obtém-se os
pontos Tonset e Tendset, definidos como início e fim do evento térmico, uma vez que são mais
fáceis de serem determinados do que a Ti e Tf [292,293]. Dentre as principais aplicações da
TG destacam-se a determinação da estabilidade térmica, o teor de umidade, a determinação
de carga inorgânica em polímeros, o acompamento de reações de cura em tintas, entre
outras [293].

FIGURA 40 - Características de uma curva termogravimétrica [293]

4.6.5.1 Parâmetros utilizados para as análises de TG
As análises de TG foram realizadas em um equipamento modelo SDT Q600, da
marca TA Instruments. As curvas termogravimétricas foram obtidas sob atmosfera de ar
comprimido, com fluxo de 100 mL/min. As amostras foram aquecidas, a partir da
temperatura ambiente, até 450 °C, com uma taxa de aquecimento de 20 ºC/min. Assim como
para as análises de DSC, utilizaram-se massas de amostras em torno de 5-8 mg.
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5

RESULTADOS E DISCUSSÃO

5.1

Cálculo de rendimento e caracterização do L-lactídeo
Na TABELA 3 são apresentados os resultados obtidos após a síntese do L-lactídeo,

utilizando os dois tipos de aparelhos mencionados na seção anterior.

TABELA 3 - Valores de massa utilizados e obtidos na reação de síntese do lactídeo
Massa total da solução
de ácido L-lático (g)

1a

1210

382

828

158

19,1

2a

1210

366

844

169

20,0

3b

605

199

406

106

26,1

4b

605

202

403

111

27,5

a

Massa da água
removida (g)

Reações utilizando reator semi-industrial /
recristalização (excluindo sublimação)

b

Massa
restante (g)

Massa de lactídeo
purificado c (g)

Rendimentoc
(%)

Reação

Reações utilizando vidraria comum / c Após 2 processos de

O rendimento da reação apresentado na TABELA 3 foi calculado utilizando a
equação 4, ou seja, o valor da massa da água removida na reação foi desconsiderado no
cálculo.

% Rendimento =

Massa do lactídeo purificado
Massa restante

O procedimento de sublimação também não foi considerado no cálculo, uma vez que
este não foi realizado na massa total de lactídeo recuperado após a recristalização. A
sublimação do material foi feita conforme necessidade de uso, com um rendimento entre
88-92%, calculado após a repetição do processo.
Analisando os resultados de rendimento expostos na TABELA 3, observou-se que o
rendimento das reações 3 e 4 (realizadas com vidraria convencional) foi cerca de 35 %
superior aos rendimentos das reações 1 e 2 (reator semi-industrial). Uma possível explicação
para este variação é a pressão menor utilizada para as reações 3 e 4 (0,2 mbar x 65 mbar para
as reações 1 e 2).
Na FIGURA 41 é mostrada a variação de cor entre o lactídeo impuro e parcialmente
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purificado. A primeira e a segunda foto representam o lactídeo coletado imediatamente após
a despolimerização. A cor amarelada é devido a reações secundárias durante o processo,
como a decomposição parcial dos dímeros [109,147]. Após a recristalização, os subprodutos
foram removidos e o produto passou a ter sua cor branca característica.

FIGURA 41 - Variação de cor do lactídeo impuro e recristalizado

5.1.1 Caracterização do L-lactídeo por FTIR
Após submeter as amostras de lactídeo ao procedimento completo de purificação, o
espectro FTIR mostrado na FIGURA 42 foi obtido.

FIGURA 42 - Espectro FTIR do lactídeo sintetizado e purificado
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Para facilitar a identificação dos grupos funcionais, as bandas destacadas no espectro
da FIGURA 42 são apresentadas na TABELA 4, com as suas respectivas atribuições.

TABELA 4 - Atribuição das principais bandas de absorção na região do infravermelho [93,153,294]
Banda de absorção (cm-1)

Atribuição

3000-2700

Estiramento CH3 e CH

1750

Estiramento C=O do COO

1500-1300

Deformação CH3

1250

Estiramento C-COO

1145

Estiramento CH3

1097

Estiramento COC

1055-950

Estiramento CH3

Analisando a TABELA 4 com as respectivas bandas de absorção, observou-se que
os grupos funcionais esperados para o L-lactídeo foram identificados (CH3, CH, C=O e CO). O espectro obtido também está de acordo com o espectro de FTIR teórico para o Llactídeo (FIGURA 43) [93,295].

FIGURA 43 - Espetro FTIR do L-lactídeo encontrado na literatura [295]

5.1.2 Caracterização do L-lactídeo por RMN de 1H e 13C
Análises de RMN também foram realizadas com o propósito de confirmar a estrutura
esperada do L-lactídeo.
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Na FIGURA 44 é mostrada uma comparação dos espectros de RMN de 1H do Llactídeo impuro, apenas recristalizado, e recristalizado e sublimado duas vezes. Nesta figura,
destacou-se a região entre 4,3 e 5,4 ppm, onde observaram-se três picos distintos. O
primeiro, em 4,38 ppm, é um quadrupleto referente ao hidrogênio do grupo CH do ácido
lático. O segundo e maior pico, em 5,04 ppm, é um quadrupleto referente ao hidrogênio do
grupo CH do lactídeo. Por fim, tem-se o pico em 5,20 ppm, referente ao grupo metil de um
oligômero do ácido lático, proveniente de um processo de polimerização parcial do lactídeo
impuro. Evidentemente, o primeiro e terceiro picos devem estar ausentes no lactídeo
purificado. É possível observar na figura que uma única recristalização com tolueno (II) não
foi suficiente para eliminar todas as impurezas, uma vez que os picos provenientes do ácido
lático e do PLA ainda estão presentes, ainda que em menor intensidade. Já no espectro III,
apenas o quadrupleto referente ao CH do lactídeo foi observado. Este resultado confirma a
necessidade da repetição do processo de recristalização e sublimação.

FIGURA 44 - Comparação entre o lactídeo impuro e em diferentes estágios de purificação

O espectro de RMN 1H completo do lactídeo purificado é apresentado na FIGURA
45. Neste espectro, além do quadrupleto em 5,04 ppm referente ao CH do lactídeo, observou-
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se também o dubleto em 1,67 ppm, referente ao grupamento CH3. As informações das
atribuições dos sinais são resumidas na TABELA 5. Todos os valores encontrados estão de
acordo com a literatura [93,153]. A ausência de picos provenientes do ácido lático, na região
de 4,4 ppm, e PLA, na região de 5,2 ppm, também confirma que o lactídeo preparado é
adequado para a síntese do PLGA de alta massa molar.

FIGURA 45 - Espectro de RMN 1H do lactídeo sintetizado e purificado

TABELA 5 - Atribuição de sinais do espectro de RMN de 1H do lactídeo
Desl. quím. (ppm)

Multiplicidade

Atribuição

N° de 1H

1,67

Singleto

CH3 - Lactídeo

6

5,04

Quadrupleto

CH - Lactídeo

2

O espectro de RMN 13C do lactídeo purificado é apresentado na FIGURA 46. Neste
espectro, observaram-se os 3 picos esperados para o lactídeo. O primeiro deles, em 14,91
ppm, corresponde ao carbono do grupamento metil. O segundo pico, na região de 72 ppm, é
referente ao carbono do grupo metino. Por fim, o pico em torno de 168 ppm é referente ao
carbono presente na carbonila do produto. As atribuições dos sinais encontrados no espectro
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são resumidas na TABELA 6. Assim como no espectro de RMN 1H, todos os picos
esperados para o lactídeo foram encontrados e estão de acordo com literatura [93,153,243].

FIGURA 46 - Espectro de RMN 13C do lactídeo sintetizado e purificado

TABELA 6 - Atribuição de sinais do espectro de RMN de 13C do lactídeo
Deslocamento químico (ppm)

Atribuição

14,91

CH3

72,20

CH

168,05

C=O

5.1.3 Determinação do excesso enantiomérico do L-lactídeo
O excesso enantiomérico do L-lactídeo preparado neste trabalho foi determinado por
meio da medida da rotação óptica de uma amostra dissolvida em clorofórmio (1 g/dm3),
utilizando um polarímetro com uma lâmpada de vapor de sódio (589 nm) e um caminho
óptico de 10 cm. A rotação especifica foi calculada utilizando a equação 5 [296]:
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[𝛼]𝜆 =

.𝛼
𝑐. 𝑙

em que α é a rotação observada no polarímetro, c é a concentração da solução em
g/dm3 e l é o caminho óptico em decímetros.

O procedimento foi realizado em 4 amostras, sendo estas representantes das reações
1-4 realizadas. Os resultados obtidos são apresentados na TABELA 7.

TABELA 7 - Resultados de atividade óptica obtidos para o L-lactídeo
Rotação

Rotação

Excesso

Fração

observada (º)

específica (º)

enantiomérico (%)

L-lactídeo (%)

1

2,40

240

92,3

96,2

2

2,42

242

93,1

96,6

3

2,47

247

95,0

97,5

4

2,45

245

94,2

97,1

Reação

O valor do excesso enantiomérico, mostrado na TABELA 7, foi calculado com base
no valor da rotação específica do L-lactídeo enantiomericamente puro encontrado na
literatura (260 °) [96]. Analisando os resultados, observou-se que a taxa de racemização nas
reações 3 e 4 foram menores. Esse resultado está de acordo com outros estudos realizados,
em que se verificou a utilização de pressões menores provocou uma redução na racemização
do lactídeo. Essa variação deve-se à aceleração da eliminação de impurezas básicas em
pressões mais baixas [245]. Para fins de comparação, a fração do isômero L do L-lactídeo
comercial fornecido pela Sigma-Aldrich é de cerca de 98 %.

5.1.4 Caracterização do L-lactídeo por DSC
Por meio da análise de DSC, determinou-se a temperatura de fusão (Tm) e o valor da
entalpia de fusão (ΔHfus) do L-lactídeo sintetizado. Para o cálculo desses valores, utilizouse o segundo ciclo de aquecimento da análise. O termograma obtido é apresentado na
FIGURA 47.
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FIGURA 47 -Curva de DSC do lactídeo sintetizado e purificado

A partir da FIGURA 47, observou-se um pico endotérmico bem definido em 93,1 °C,
que é correspondente à fusão do L-lactídeo. O valor da temperatura de fusão do L-lactídeo
encontrado na literatura é de 92,8 °C [297]. Em relação ao L-lactídeo comercializado pela
Sigma-Aldrich, este valor situa-se entre 92 °C – 94 °C, de acordo com o laudo fornecido. O
valor da entalpia de fusão (ΔHfus) foi determinado a partir do cálculo da área abaixo da curva
referente ao ponto de fusão do lactídeo. O valor encontrado foi de 17,1 kJ/mol, valor muito
próximo do encontrado na literatura (16,9 kJ/mol). A comparação entre a Tm e a ΔHfus do
lactídeo preparado e teórico é apresentada na TABELA 8.
TABELA 8 - Comparação entre a Tm e a ΔHfus do lactídeo teórico e experimental
Tm ( °C)

ΔHfus (kJ/mol)

L-lactídeo preparado

93,1

17,1

L-lactídeo teórico [297]

92,8

16,9

A partir das análises apresentadas, pode-se concluir que o dímero preparado possui
características equivalentes às do comercial, e é adequado para as reações de polimerização
propostas neste trabalho.
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5.2

Cálculo de rendimento e caracterização do glicolídeo
Os resultados referentes à reação de síntese do glicolídeo são apresentados na

TABELA 9. Assim como para o L-lactídeo, o rendimento de cada uma das reações foi
calculado a partir da equação 4, desconsiderando a massa de água removida durante o
processo.

TABELA 9 - Valores de massa utilizados e obtidos na reação de síntese do glicolídeo
Massa total da solução
de ácido glicólico (g)

1

625

199

426

106

24,9

2

625

208

417

116

27,8

3

625

203

422

119

28,2

a

Massa da água
removida (g)

Massa
restante (g)

Massa de glicolídeo
purificado a (g)

Rendimentoa
(%)

Reação

Após 2 processos de recristalização com isopropanol (excluindo sublimação)

Os valores de rendimento obtidos para a síntese do glicolídeo são bastante similares
aos obtidos para o L-lactídeo (reações 3 e 4). O procedimento de sublimação também foi
realizado conforme necessidade de uso, e apresentou rendimento um pouco inferior ao
obtido com o L-lactídeo (83-86 %).
O glicolídeo impuro apresentou um aspecto de cristais levemente amarelados,
mudando para branco após o processo de purificação. Essa variação na colororação é
mostrada na FIGURA 48.

FIGURA 48 - Aspecto do glicolídeo antes (esq.) e depois da purificação (dir.)
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5.2.1 Determinação do solvente ideal para purificação do glicolídeo
A escolha do melhor solvente para o processo de purificação do glicolídeo foi
determinada após a realização da recristalização com acetato de etila, tolueno e isopropanol,
seguida de análise de RMN de 1H para observação na variação das bandas referentes às
impurezas. O espectro de RMN de 1H, na região de 4,10 a 5,40 ppm, contendo o glicolídeo
impuro, e recristalizado com os 3 solventes é mostrado na FIGURA 49. Os principais picos
presentes no espectro são apresentados na TABELA 10.

FIGURA 49 - Comparação entre o glicolídeo impuro e recristalizado com diferentes solventes

TABELA 10 - Atribuição de sinais do espectro de RMN de 1H do glicolídeo [298]
Deslocamento químico (ppm)

Atribuição

4,16

CH2 – Ácido glicólico

4,27 ; 4,75

CH2 – Dímero aberto

4,30 ; 4,80 ; 4,88; 4,90; 4,97

CH2 – Tetrâmero / hexâmero

5,14

CH2 – glicolídeo

4,94 ; 5,33

Bandas laterais
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A partir da FIGURA 49, observou-se que os picos referentes às impurezas presentes
no glicolídeo não purificado (ácido glicólico, dímero, tetrâmero. e hexâmero abertos)
permaneceram nas amostras recristalizadas com tolueno e acetato de etila, ainda que em
menor intensidade. Já na amostra recristalizada com isopropanol, os picos das impurezas
praticamente desapareceram após o primeiro processo de recristalização. Por esse motivo,
concluiu-se que, dentre as opções estudadas nesse trabalho, o isopropanol é o melhor
solvente para a purificação do glicolídeo. Um novo espectro de RMN de 1H foi obtido após
a repetição da recristalização do glicolídeo com isopropanol seguida de sublimação. O
resultado é mostrado na FIGURA 50.

Deslocamento Químico (ppm)

FIGURA 50 - Espectro de RMN 1H do glicolídeo após o processo de recristalização e sublimação

Como esperado, o único pico presente no espectro refere-se ao hidrogênio do
grupamento CH2 do glicolídeo, em 5,16 ppm. O pico em torno de 2,1 ppm observado na
FIGURA 50 é devido ao solvente (acetona) utilizado para a preparação das amostras.
O espectro de RMN 13C do lactídeo purificado é apresentado na FIGURA 51, e as
respectivas atribuições são mostradas na TABELA 11.
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FIGURA 51 - Espectro de RMN 13C do glicolídeo sintetizado e purificado

TABELA 11 - Atribuição de sinais do espectro de RMN de 13C do glicolídeo
Deslocamento químico (ppm)

Atribuição

66,08

CH2

165,67

C=O

No espectro da FIGURA 51 observaram-se os 2 picos esperados para o glicolídeo.
O primeiro, em 66,08 ppm, refere-se ao carbono do grupo metileno. O segundo, em
165,67 ppm, é referente ao carbono do grupo carbonila do composto. Os picos encontrados
nos espectros de RMN do glicolídeo estão de acordo com a literatura [298].

5.2.2 Caracterização do glicolídeo por FTIR
O glicolídeo purificado também foi caracterizado pelo método de espectroscopia na
região do infravermelho (FTIR). O espectro obtido é mostrado na FIGURA 52. Para facilitar
a interpretação, as principais bandas de absorção, com suas respectivas atribuições, são
resumidas na TABELA 12.
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FIGURA 52 - Espectro FTIR do glicolídeo sintetizado e purificado

TABELA 12 - Atribuição das principais bandas de absorção na região do infravermelho [93,153,294]
Banda de absorção (cm-1)

Atribuição

3050-2950

Estiramento CH2

1762

Estiramento C=O do COO

1500-1300

Deformação CH2

1300-1000

Estiramento COC

1292

Torção CH2

1055-950

Estiramento CH3

900-800

Rotação CH2

A partir da análise das bandas de absorção mostradas na FIGURA 52, juntamente
com as respectivas atribuições da TABELA 12, conclui-se que todos grupos esperados foram
identificados (CH2, C=O e C-O). Nota-se também que a banda em torno de 3500 cm-1,
característica do grupo OH, é praticamente inexistente no espectro. Esse resultado está de
acordo com os espectros de RMN, e confirma a remoção de impurezas como a água, o ácido
glicólico e o dímero de cadeia aberta e seus respectivos múltiplos. Por último, para fins de
comparação, o espectro do glicolídeo encontrado na literatura é apresentado na FIGURA 53.
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FIGURA 53 - Espectro FTIR do glicolídeo encontrado na literatura

Novamente, notou-se que as bandas destacadas na FIGURA 53 são exatamente as
mesmas encontradas no espectro de FTIR do glicolídeo sintetizado.
5.2.3 Caracterização do glicolídeo por DSC
A temperatura de fusão (Tm) e a entalpia de fusão (ΔHfus) do glicolídeo foram
determinadas por DSC. Assim como para o L-lactídeo, utilizou-se o segundo ciclo de
aquecimento para o cálculo desses valores. O termograma obtido é mostrado na FIGURA
54. Os valores de Tm e ΔHfus do glicolídeo sintetizado e a comparação com os valores teóricos
são apresentados na TABELA 8.
Na FIGURA 54 observou-se um pico endotérmico em 83,9 °C, que corresponde à Tm
do glicolídeo. O valor da Tm encontrado na literatura para o glicolídeo é de 83,1 °C, e para o
glicolídeo fornecido pela Sigma-Aldrich, entre 82-86 °C [299]. O valor de ΔHfus, calculado
a partir da área abaixo do pico de fusão do glicolídeo, foi de 12,9 kJ/mol. A ΔHfus teórico
para o glicolídeo é de 12,7 kJ/mol [300].
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FIGURA 54 – Curva de DSC do glicolídeo sintetizado e purificado

TABELA 13 - Comparação entre a Tm e a ΔHfus do glicolídeo teórico e experimental

Glicolídeo sintetizado
Glicolídeo teórico

Tm ( °C)

ΔHfus (kJ/mol)

83,9

12,9

83,1 [299]

12,7 [300]

Com base nos resultados dos espectros de NMR, FTIR e da análise de DSC, é
possível concluir que o glicolídeo preparado possui as mesmas características do comercial,
sendo portanto, adequado para a síntese do PLGA de alta massa molar.

5.3

Resultados da preparação do iniciador de zircônio
Os rendimentos da preparação do ligante 2,2’,2” – [nitrilotris(metileno)]tris[4,6-di-

terc-butilfenol)] (I) e de sua posterior complexação com o propóxido de zircônio para síntese
do iniciador amino-alcóxido tris(fenolato) de zircônio (IV) (II) são mostrados na TABELA
14.
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TABELA 14 - Rendimento da preparação do ligante e complexação com o Zr(OiPr)4iPrOH
Reação

Massa dos Reagentes (g)

Massa após purificação (g)

Rendimento (%)

I

9,93

6,00

60,4

II

4,15

0,96

30,1a

Global

-

-

19,7

a

Desconsiderando a porção do (Zr(OiPr)4iPrOH), que não é incorporada ao produto final

O rendimento das reações envolvendo a síntese do iniciador foi calculado
separadamente. Na reação I, que envolve apenas a preparação do ligante, o rendimento foi
de 60,4%. O valor de referência encontrado na literatura para comparação é de 68% [279].
Na segunda reação, envolvendo a complexação do ligante com o metal, o rendimento obtido
foi de 30,1%. Neste cálculo, considerou-se apenas a porção do Zr(OiPr)4iPrOH que é de
fato incorporada ao ligante. O rendimento total, considerando ambas etapas, foi de 19,7%.

5.3.1 Caracterização do iniciador de zircônio por RMN
A estrutura do iniciador amino-alcóxido tris(fenolato) de zircônio (IV)

foi

confirmada por análises de RMN. O espectro de RMN de 1H obtido é mostrado na FIGURA
55. As atribuições dos picos encontrados, bem como suas multiplicidades e o número de
hidrogênio, são mostradas na TABELA 15. As atribuições dos picos dos espectros de RMN
de 1H e 13C foram realizadas com base no trabalho publicado por CHMURA et al. [226]. O
número de hidrogênios presentes em cada um dos sinais foi calculado utilizando como
referência o valor da área do pico em 4,69 ppm do CH(CH3)2 (metino da porção isopropil do
iniciador), uma vez que há apenas 1 hidrogênio correspondente a essa banda.
O primeiro pico, encontrado em 0,94 ppm, corresponde ao grupo metil do hexano,
sendo este remanescente do processo de purificação. Em 1,32 ppm, há a sobreposição de
dois picos, o do grupo metil da porção terc-butil, e do grupo metileno do hexano utilizado
na recristalização. O número total de hidrogênios para este pico foi de 35, sendo 27
correspondente aos grupos metil do terc-butil, e 8 dos grupos metileno do hexano. O restante
dos grupos metil da porção terc-butil do iniciador aparece em 1,49 ppm. Em 1,43 ppm, temse o dubleto referente ao grupo metil da porção isopropil (6 H). Os sinais do grupo metileno
ligado ao nitrogênio aparecem em picos bastante largos, entre 2,5 e 4,5 ppm. A observação
de picos bem definidos somente é possível por meio da realização da análise a temperaturas
bastante baixas (- 60°C). O espectro de RMN obtido para este iniciador em baixas
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temperaturas está disponível na literatura, e portanto, esse procedimento não foi realizado
nesse trabalho. Por último, tem-se dois dubletos em 7,01 e 7,27 ppm, correspondentes aos
hidrogênios dos anéis aromáticos, sendo 3 hidrogênios atribuídos a cada um dos picos.

FIGURA 55 - Espectro de RMN de 1H para o amino-alcóxido tris(fenolato) de zircônio (IV)

TABELA 15 - Atribuição de sinais do espectro de RMN de 1H do iniciador de Zr

a

Desl. Quím. (ppm)

Multiplicidade

Atribuição

N° de H1

0,94

Dubleto

CH3 - Hexanoa

6

1,32

Singleto

CH3 (t-Butil) / CH2 - Hexanoa

35

1,43

Dubleto

CH(CH3)2

6

1,49

Singleto

CH3 (t-Butil)

27

~3,00b

Sinal Largo

NCH2

3

~4,00b

Sinal Largo

NCH2

3

4,69

Septeto

CH(CH3)2

1

7,01

Dubleto

Ar-H

3

7,27

Dubleto

Ar-H

3

Hexano remanescente da etapa de purificação /

b

Atribuição definida no ponto médio, como realizado na

literatura

O espectro de RMN de

13

C realizado para o iniciador é mostrado na FIGURA 56,

com as respectivas atribuições resumidas na TABELA 16.
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FIGURA 56 - Espectro de RMN de 13C para o amino-alcóxido tris(fenolato) de zircônio (IV)

TABELA 16 - Atribuição de sinais do espectro de RMN de 13C do iniciador de Zr
Desl. Quím. (ppm)

Atribuição

Desl. Quím. (ppm)

Atribuição

24,26

CH2 - Hexanoa

~77,00

Solvente CDCl3

27,40

CH(CH3)2

123,69

Ar-C

29,82

C(CH3)3 - t-Butil

124,11

Ar-H

31,88

C(CH3)3 - t-Butil / CH2 - Hexanoa

125,01

Ar-H

34,40

C(CH3)3 - t-Butil

136,21

Ar-C

35,15

C(CH3)3 - t-Butil

141,35

Ar-C

60,00

NCH2

157,51

Ar-O

72,72

CH(CH3)2

a

Hexano remanescente da etapa de purificação

Assim como no espectro de RMN de 1H, todos os picos esperados para o aminoalcóxido tris(fenolato) de zircônio (IV) foram encontrados. Sinais referentes ao hexano
utilizado na recristalização também foram encontrados na FIGURA 56, em 24,26 e
31,88 ppm. Os picos do carbono, da porção metil do grupo terc-butil, aparecem dois grandes
picos, em 29,82 e 31,88 ppm. Os picos do carbono remanescente do grupo terc-butil
97

encontram-se em 34,40 e 35,15 ppm. Na região intermediária do espectro, encontram-se os
picos do grupo metileno ligado ao nitrogênio, em 60,00 ppm, e do metino da porção
isopropil, em 72,72 ppm. Por fim, têm-se os sinais dos carbonos relacionados às porções
aromáticas. Em 123,69, 136,21 e 141,35 ppm, têm-se os sinais dos carbonos do anel
aromático conectados ao grupo terc-butil, em 124,11 e 125,01 ppm os sinais dos carbonos
do anel ligados ao hidrogênio, e finalmente, em 157,51 ppm, o sinal do carbono do anel
ligado à hidroxila.
A partir dos resultados mostrados, foi possível concluir que o composto esperado foi
sintetizado e purificado com sucesso.

5.4

Resultados da polimerização e caracterização do PLGA
Neste seção são apresentados os resultados envolvendo a síntese e caracterização do

PLGA. Os efeitos do tempo, tipo e quantidade de iniciador e coiniciador foram investigados.
A temperatura e a razão dos monômeros utilizados foram mantidas em 130 °C e 85:15,
respectivamente. Os resultados obtidos após as reações são mostrados na TABELA 17.
A taxa de conversão dos monômeros foi calculada por meio dos espectros de RMN
de 1H, comparando os picos referentes à porção metino e metileno dos monômeros (5,05 ppm
- lactídeo (LA) e 4,99 ppm – glicolídeo (GA)), com os mesmos picos da porção metino e
metileno do polímero (5,12-5,25 ppm (PLA) e 4,63 - 4,93 ppm (PGA) respectivamente). Os
cálculos foram realizados utilizando a equação 6.

%𝐶

.=

[𝑃 𝐴]

[𝑃 𝐴]+[ 𝐴]

,8 +

[𝑃𝐺𝐴]
[𝑃𝐺𝐴]+[𝐺𝐴]

,

(6)

Observando os dados da TABELA 17 percebe-se que o iniciador de zircônio é mais
lento que o convencional SnOct2 para a polimerização do PLGA, quando as mesmas
condições são usadas. Com uma razão monômero/iniciador ([M]/[I]) de 5000:1, em 24 horas,
a reação com SnOct2 atingiu 96 % de conversão, enquanto que com o iniciador de zircônio,
o valor atingido foi de apenas 68%. Utilizando um tempo de reação de 48 horas, a conversão
do PLGA com o iniciador de zircônio foi superior a 90 %. Massas molares altas foram obtidas
com o iniciador de zircônio, utilizando um [M]/[I] de 1000:1 (24 horas), [M]/[I] de 5000:1
com álcool benzílico como coiniciador ([M]/[BnOH] de 1000; 48 horas).
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TABELA 17 - Parâmetros e resultados das reações de polimerização do PLGA
Reação

Iniciador

d

Conversão

e

̅n
𝑴

e

̅w
𝑴

[Monômero]/

Tempo

[Iniciador]

(h)

(%)

(Da)

(Da)

e

PDI

1a

Zr Alc.

600

4

72

34700

44800

1,29

2

a

Zr Alc.

600

16

89

45700

69000

1,51

3a

Zr Alc.

600

24

87

49200

77200

1,57

4a

Zr Alc.

1000

8

52

29700

35000

1,18

5a

Zr Alc.

1000

24

94

96800

131600

1,36

b

Zr Alc.

5000

24

68

28000

33900

1,21

7b

Zr Alc.

5000

36

72

30600

37000

1,21

8b

Zr Alc.

5000

48

94

56300

88000

1,57

9c

Zr Alc.

5000

48

92

98400

126000

1,28

10

Zr Alc.

5000

72

93

55100

77700

1,41

11 a

Sn(Oct)2

600

4

97

170900

254200

1,48

12b

Sn(Oct)2

5000

8

82

57200

70900

1,24

13b

Sn(Oct)2

5000

16

94

64800

87500

1,35

c

Sn(Oct)2

5000

24

96

35700

45300

1,27

6

c

14

Condições: a130 °C, sem coiniciador. b 130 °C utilizando álcool benzílico (BnOH) como coiniciador e razão
[M]/[BnOH] de: 600:1.

c

130 °C utilizando BnOH como coiniciador e razão [M]/[BnOH] de 1000:1.

d

Determinado por RMN de H1. eDeterminado por GPC em THF.

Nas reações realizadas com o SnOct2, houve grande variação da massa molar do
polímero obtido, dependendo da razão [M]/[I] utilizada. Com uma razão [M]/[I] de 600:1,
obteve-se uma massa molar de 170900 Da, com uma taxa de conversão de 97 % em apenas
4 horas. No entanto, ao utilizar condições semelhantes às industriais ([M]/[I] de 5000:1 e
([M]/[BnOH] de 600:1), a massa molar máxima obtida foi de 64800 Da, em 16 horas, com
uma conversão de 94 % . A redução da quantidade de coiniciador (BnOH) de 600:1 para
1000:1 não resultou em aumento da massa molar, como observado em reações com o aminoalcóxido tris(fenolato) de zircônio (IV) (reações 8-9 e 13-14). Nessa circunstância, foi
necessário o aumento do tempo de reação para 24 horas, para obtenção de uma conversão
maior, o que provocou um aumento da taxa de reações secundárias, como reações de
transesterificação, responsáveis pela redução da massa molar do polímero final
[66,82,92,184]. Esse fenômeno pode ser confirmado devido à redução do tamanho da
sequência de unidades provenientes do lactídeo (lactila - LL) e glicolídeo (glicolila - LG),
conforme será mostrado adiante.
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De acordo com a literatura, polímeros com Mw em torno de 100.000 Da são
adequados para a preparação de fios de sutura [301] .Considerando esse número, em teoria,
o PLGA preparado com o iniciador de zircônio em condições semelhantes às industriais
(reação 9 - TABELA 17) seria compátível com essa aplicação.

5.4.1 Caracterização do PLGA por RMN
O PLGA preparado em todas as reações também foi caracterizado estruturalmente
por análise de RMN de 1H e 13C. Além de auxiliar no cálculo da conversão dos dímeros e na
identificação dos grupos funcionais, os espectros também permitiram a determinação da taxa
de racemização e tamanho da sequência das unidades lactila (LL) e glicolila (LG).
O espectro de RMN de 1H obtido para uma das amostras do PLGA sintetizado é
ilustrado na FIGURA 57, com as respectivas atribuições na TABELA 18. Para facilitar a
visualização dos picos, o espectro foi dividido em 4 regiões ampliadas.

FIGURA 57 - Espectro RMN 1H completo do PLGA sintetizado
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TABELA 18 - Atribuição de sinais do espectro de RMN de 1H do PLGA

a

Desl. Quím. (ppm)

Multiplicidade

Atribuição

1,57

Dubleto

CH3 – Lactila PLGA

1,67

Dubleto

CH3 - Lactídeo

4,60-4,90

Multipleto

CH2 – Glicolila PLGA

5,02

Quadrupleto

CH - Lactídeo

5,10-5,25

Quadrupleto

CH – Lactila PLGA

5,30

Singleto

Diclorometanoa

Solvente utilizado no processo.

Na região I, tem-se o dubleto do grupo metil do polímero em 1,57 ppm e, logo em
seguida, um pequeno dubleto em 1,67 ppm referente ao grupo metil originário do lactídeo
não reagido. Na região II, encontra-se o sinal do grupo metileno do PLGA, originado do
glicolídeo e incorporado no polímero. Esse sinal é um multipleto e estende-se de 4,6 a
4,9 ppm, aproximadamente. Na região III tem-se um pequeno quadrupleto em 5,02 ppm,
proveniente do grupo metino do lactídeo não reagido. O sinal do metileno do glicolídeo não
reagido (singleto em 5,00 ppm) não foi encontrado nos espectros. A ausência desse pico era
esperada devida a maior reatividade do glicolídeo e ao fato de a razão LA/GA no polímero
final ter sido maior que a inicial em praticamente todos os casos. Finalmente, na região IV
encontra-se o sinal referente ao grupo metino do PLGA em 5,10-5,25 ppm (originário do
lactídeo), e o pico do diclorometano em 5,30 ppm, solvente utilizado no processo.
Análises de RMN de

13

C também foram realizadas para confirmar a estrutura

esperada do polímero. Um exemplo de um dos espectros obtidos é mostrado na FIGURA
58. As atribuições podem ser vistas na TABELA 19.
Os 4 picos esperados para o PLGA foram encontrados. O primeiro deles, em
16,60 ppm, é referente ao grupo metil do PLGA, proveniente do lactídeo. Em 60,78 ppm
tem-se um pico de menor intensidade, referente ao grupo metileno, incorporado no polímero
a partir do glicolídeo. Devido à menor proporção do glicolídeo utilizada nesse trabalho
(15%), apenas um pico de baixa intensidade foi encontrado nessa região. Logo após o pico
do metileno, encontra-se o pico do metino do polímero, em 68,95 ppm, fornecido pelo
lactídeo. Por último, o sinal do carbonila foi encontrado em um pico principal, em 169,54;
ppm, e em outros 3 menores, em 169,49, 169,35 e 166,44 ppm. Essa deslocalização do sinal
deve-se a uma maior sensibilidade da carbonila às unidades vizinhas [72]. O pico em 169,54

e 169,35 ppm refere-se à carbonila de uma unidade lactila com outra unidade lactila na
vizinhança. Em 166,44 ppm tem-se o oposto, pico da carbonila de uma unidade glicolila com
outra unidade glicolila na vizinhança. Em 169,49 ppm encontra-se o pico da carbonila de
uma unidade lactila, com uma unidade glicolila vizinha.

FIGURA 58 - Espectro RMN 13C completo do PLGA sintetizado

TABELA 19 - Atribuição de sinais do espectro de RMN de 13C do PLGA [72,302]
Deslocamento químico (ppm)

Atribuição

16,60

CH3

60,78

CH2

68,95

CH

169,70-169,30 ; 166,44

C=O

A proporção das unidades lactila e glicolila no polímero produzido foi calculada a
partir da equação 7. Os valores de [lactila] e [glicolila] foram calculados a partir das áreas
dos picos do metileno (glicolila - 4,6-4,9 ppm) e metino (lactila - 5,05-5,10 ppm) , destacados
nos espectros de RMN de 1H mostrados na FIGURA 59.
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𝑟𝑎𝑧ã

𝐴/𝐺𝐴 =

𝑥[ 𝑎 𝑖 𝑎]

𝑥[ 𝑎 𝑖 𝑎]+ [𝑔 𝑖

𝑖 𝑎]

(7)

FIGURA 59 - Espectro RMN de 1H do PLGA na região 4,5-5,5 ppm

Os valores calculadas da razão LA/GA são mostrados na TABELA 20. Para facilitar
a comparação, os parâmetros das reações e a conversão foram apresentados novamente. A
partir da TABELA 20 observa-se que, com exceção da reação 14, as razões das unidades
LA/GA de todas as reações conduzidas foram diferentes da razão inicial 85/15. A menor
quantidade de unidades LA no polímero final deve-se ao fato de que o glicolídeo é mais
reativo e tende a ser consumido primeiramente [66]. Nas reações em que o iniciador de
zircônio foi utilizado, a diferença é ainda mais acentuada, e a razão LA/GA mais próxima à
inicial obtida foi de 82/18. Essa diferença é devida ao fato desse iniciador ser mais lento que
o SnOct2, conforme observado nos resultados anteriores.
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TABELA 20 – Resultados da síntese do PLGA: Razão LA/GA, racemização e microestrutura
Tempo

d

Conversão

e
d

f

f

Iniciador

[M]/[I]

1a

Zr Alc

600

4

72

76/24

29,08

16,05

5,41

2a

Zr Alc

600

16

89

80/20

34,64

16,39

4,57

3a

Zr Alc

600

24

87

81/19

34,21

15,75

4,25

a

4

Zr Alc

1000

8

52

65/35

31,97

10,09

5,54

5a

Zr Alc

1000

24

94

82/18

31,03

15,82

3,50

6b

Zr Alc

5000

24

68

72/28

28,05

9,28

3,50

7b

Zr Alc

5000

36

72

77/23

30,06

10,34

2,92

8

b

Zr Alc

5000

48

94

81/19

30,95

12,91

3,08

9c

Zr Alc

5000

48

92

82/18

26,47

14,57

3,12

10c

Zr Alc

5000

72

93

82/18

26,49

12,23

2,56

11 a

Sn(Oct)2

600

4

97

84/16

18,78

15,87

3,67

12

b

Sn(Oct)2

5000

8

82

80/20

16,91

15,09

3,21

13b

Sn(Oct)2

5000

16

94

83/17

21,87

14,92

3,12

14c

Sn(Oct)2

5000

24

96

85/15

22,48

12,93

2,64

(%)

(h)

LA/GA

Racemização

Reação

(%)

LL

LG

Condições: a130 °C, sem coiniciador. b 130 °C utilizando álcool benzílico (BnOH) como coiniciador e razão
[M]/[BnOH] de: 600:1.

c

130 °C utilizando BnOH como coiniciador e razão [M]/[BnOH] de 1000:1.

d

Determinado por RMN de 1H. eDeterminado por RMN de 13C na região do metino. fDeterminado por RMN de
13

C na região da carbonila.

A microestrutura do PLGA foi determinada por meio do espectro de RMN de 13C na
região de 166-170 ppm (FIGURA 60). Os picos referentes à carbonila foram utilizados para
estimar o tamanho da sequência das unidades lactila (LL) e glicolila (LG). A intensidade do
sinal referente à sequência glicolila/glicolila (IGG) foi calculada a partir do pico em
166,44 ppm. A intensidade do sinal da sequência lactila/lactila ILL foi determinada por meio
dos picos em 169,54 e 169,35 ppm. Por fim, a intensidade da sequência lactila/glicolila foi
calculada pelo pico em 169,49 ppm. Os valores de LL e LG foram determinados a partir da
equação 8 [72,147,302-304].

LL=

𝐼 𝐺 +𝐼
𝐼 𝐺

LG =

𝐼 𝐺 +𝐼𝐺𝐺
𝐼 𝐺

(8)
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FIGURA 60 - Espectro RMN 13C na região da carbonila do PLGA

O LL e LG calculados também podem ser usados para demonstrar a maior reatividade
das unidades GA. Quando menores tempos de reação são utilizados, o glicolídeo é
preferencialmente incorporado à cadeia do polímero, formando sequências de unidades GA
maiores. Esse comportamento é evidenciado nas reações 1 - 4 mostrados na TABELA 20.
Ao aumentar o tempo de reação, o lactídeo restante passa a ser incorporado no polímero e
posteriormente, reações de transesterificação começam a acontecer. Esse fenômeno provoca
uma diminuição do tamanho da sequência de ambas unidades GA e LA, e dependendo de
sua extensão, causa também uma diminuição da massa molar do polímero, como pode ser
visto ao comparar as reações 9-10 e 13-14 da TABELA 17.
Os picos do metino do espectro de RMN de 13C (68,5-69,5 ppm) foram utilizados
para determinar o grau de racemização, conforme proposto na literatura [146]. O valor foi
calculado pelos picos referentes às regiões isotáticas (69,0 ppm) e sindiotáticas (69,1-69,3
ppm) das sequências de unidades lactila (FIGURA 61). Os resultados obtidos mostraram que
a taxa de racemização é dependente do tipo de iniciador utilizado, sendo superior nas reações
em que utilizou-se o amino-alcóxido tris(fenolato) de zircônio (IV). Essa diferença foi
observada mesmo em reações com o mesmo tempo (reação 1 e 11 -TABELA 20). Ao
comparar as reações 1-2, 6-7-8 e 13-14 nota-se um aumento na taxa de racemização com o
aumento do tempo de reação, ainda que de modo mais discreto.
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FIGURA 61 - Espectro de RMN 13C NMR do PLGA na região do metino

5.4.2 Caracterização do PLGA por FTIR
Os polímeros preparados em cada uma das reações também foram analisados
estruturalmente por FTIR. Todos os espectros obtidos continham as mesmas bandas de
absorção, e um deles é representado na FIGURA 62.

FIGURA 62 - Espectro FTIR do PLGA sintetizado e purificado
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As bandas destacadas no espectro da FIGURA 62 são apresentadas na TABELA 21
com as suas respectivas atribuições [72,93,294,305].

TABELA 21 - Atribuição das bandas de absorção na região do infravermelho [72,93,294,305]
Banda de absorção (cm-1)

Atribuição

3000-2950

Estiramento antissimétrico CH3 e CH2

1750

Estiramento C=O do COO

1454

Deformação CH3 e CH2

1380-1360

Deformação CH3 e CH

1180

Deformação C-O do COO

1130 - 1040

Estiramento C-O do CH-O ou CH2-O

865

Estiramento C-COO

755

Deformação CH

Analisando a TABELA 21, nota-se que todos os grupos funcionais do PLGA foram
encontrados. A banda de absorção em torno de 3500 cm-1, característica do grupo OH não
estava presente nos espectros. Esse sinal pode ser observado quando o polímero apresenta
baixa massa molar, ou em casos em que houve absorção de umidade devido à exposição.
Para fins de comparação, o espectro teórico do PLGA é mostrado na FIGURA 63 [306].
Observa-se que este é praticamente idêntico ao espectro obtido para o PLGA sintetizado.
Por meio das análises realizadas e explicadas anteriormente, pode-se concluir que o PLGA
foi produzido com sucesso neste trabalho.

FIGURA 63 - Espectro FTIR do PLGA teórico [306]
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5.4.3 Resultados da polimerização do PLGA com o glicolídeo sintetizado
Conforme explicado anteriormente, nas reações de síntese do PLGA apresentadas
nas TABELAS 19 e 20, utilizou-se o lactídeo preparado neste trabalho e o glicolídeo
fornecido pela empresa Sigma-Aldrich. Com o propósito de avaliar a qualidade do glicolídeo
sintetizado, as reações que apresentaram os melhores resultados (alta conversão e alta massa
molar) foram repetidas. Para estas reações, a única alteração foi a origem do glicolídeo. As
quantidades dos reagentes e os parâmetros utilizados foram mantidos. Os resultados de
conversão, massa molar e PDI obtidos são apresentados na TABELA 22. As novas reações,
feitas com o glicolídeo sintetizado, estão destacadas em negrito. Para facilitar a comparação,
a reação equivalente realizada com o glicolídeo Sigma-Aldrich, é mostrada logo abaixo de
cada uma das repetições. Os números das reações com o glicolídeo comercial (1ª coluna)
foram mantidos.

TABELA 22 - Resultados das reações de síntese do PLGA com o glicolídeo sintetizado
d

[Monômero]/

Tempo

[Iniciador]

(h)

(%)

Zr Alc.

600

16

91

47200

74100

1,57

2a

Zr Alc.

600

16

89

45700

69000

1,51

16a

Zr Alc.

1000

24

92

81500

115900

1,42

5a

Zr Alc.

1000

24

94

96800

131600

1,56

17b

Zr Alc.

5000

48

94

64000

89500

1,39

8

Zr Alc.

5000

48

94

56300

88000

1,57

18c

Zr Alc.

5000

48

94

96000

135900

1,42

9c

Zr Alc.

5000

48

92

98400

126000

1,28

19a

Sn(Oct)2

600

4

96

136000

229600

1,69

11a

Sn(Oct)2

600

4

97

149300

206000

1,36

b

20

Sn(Oct)2

5000

16

96

64000

90600

1,42

13b

Sn(Oct)2

5000

16

94

64800

87500

1,35

Reação

Iniciador

15a

b

Conversão

e

̅ n (Da)
𝑴

e

̅ w (Da)
𝑴

e

PDI

Condições: a130 °C, sem coiniciador. b 130 °C utilizando álcool benzílico (BnOH) como coiniciador e razão
[M]/[BnOH] de: 600:1.

c

130 °C utilizando BnOH como coiniciador e razão [M]/[BnOH] de 1000:1.

d

Determinado por RMN de 1H. eDeterminado por GPC em THF.
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Ao analisar os dados da TABELA 22, observou-se que não houve diferença
significativa entre as reações realizadas com o glicolídeo sintetizado e o comercial. Tanto os
valores de conversão, quanto os de massa molar são bastante semelhantes. Observou-se
apenas uma pequena variação em duas das reações, quando comparadas com os valores
obtidos com o glicolídeo comercial (reação 17 e 19). Não houve variação nos espectros de
RMN de H1, C13, ou na região do infravermelho. O valor da razão LA/GA, taxa de
racemização e tamanho da sequência das unidades lactila e glicolila, são apresentados na
TABELA 23.

TABELA 23 – Continuação dos resultados da síntese do PLGA com glicolídeo sintetizado
d

Racemização
(%)

91

81/19

29,75

13,63

3,81

16

89

80/20

34,64

16,39

4,57

1000

24

92

81/19

26,12

14,72

3,40

Zr Alc.

1000

24

94

82/18

31,03

15,82

3,50

17b

Zr Alc.

5000

48

94

82/18

28,85

14,21

3,20

8b

Zr Alc.

5000

48

94

81/19

27,96

12,91

3,08

18c

Zr Alc.

5000

48

94

82/18

28,13

12,89

3,02

9

Zr Alc.

5000

48

92

82/18

26,47

14,57

3,12

19a

Sn(Oct)2

600

4

96

84/16

18,98

13,06

3,13

11a

Sn(Oct)2

600

4

97

84/16

18,78

15,87

3,67

20b

Sn(Oct)2

5000

16

96

84/16

20,71

11.43

2,85

13b

Sn(Oct)2

5000

16

94

83/17

21,87

14,92

3,12

Tempo
(h)

Iniciador

15a

Zr Alc.

600

16

2

Zr Alc.

600

16a

Zr Alc.

5a

a

c

a

Conversão
(%)

e

LA/GA

[Monômero]/
[Iniciador]

Reação

d

f

f

LL

LG

b

Condições: 130 °C, sem coiniciador. 130 °C utilizando álcool benzílico (BnOH) como coiniciador e razão
[M]/[BnOH] de: 600:1.

c

130 °C utilizando BnOH como coiniciador e razão [M]/[BnOH] de 1000:1.

d

Determinado por RMN de 1H. eDeterminado por RMN de 13C na região do metino. fDeterminado por RMN

de 13C na região da carbonila.

Os resultados apresentados na TABELA 23 também são bastante semelhantes.
Observou-se apenas que há uma variação um pouco maior do tamanho da sequência das
unidades LG e LL em alguns casos. Na reação 19, por exemplo, o tamanho da sequência das
unidades de lactila foi de 13,06, comparado com 15,87 obtidos utilizando o glicolídeo
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comercial. A redução desse valor é um indício de um aumento na intensidade de reações de
transesterificação. Essa hipótese pode ser reforçada devido ao aumento do valor do PDI da
mesma reação, mostrado na TABELA 22. Esses resultados permitem concluir que o
desempenho do glicolídeo sintetizado, após a purificação, é compatível com o do glicolídeo
comercial.

5.4.3.1 Caracterização do PLGA por DSC
Análises de DSC foram realizadas em todas as amostras preparadas com o lactídeo e
o glicolídeo sintetizados. Os resultados obtidos são apresentados na TABELA 24. Os
números originais das reações foram mantidos para facilitar a comparação.

TABELA 24 - Resultados das análises de DSC realizadas no PLGA
Reação

Iniciador

Tg (°C)

Tcc (°C)

ΔHcc (J/g)

Tm1 (°C)

ΔHf1 (J/g)

15a

Zr Alc

45,3

-

-

-

-

-

-

2a

Zr Alc

44,2

-

-

-

-

-

-

16

Zr Alc

46,1

-

-

-

-

-

-

5a

Zr Alc

46,5

-

-

-

-

-

-

17b

Zr Alc

43,3

-

-

-

-

-

-

8b

Zr Alc

41,9

-

-

-

-

-

-

18c

Zr Alc

46,9

-

-

-

-

-

-

9

Zr Alc

46,7

-

-

-

-

-

-

19a

Sn(Oct)2

52,3

122,7

27,8

158,5

13,2

148,5

6,5

11a

Sn(Oct)2

53,8

122,2

26,9

158,9

16,0

147,0

3,1

20b

Sn(Oct)2

52,0

121,7

23,5

157,0

9,1

148,2

6,5

13b

Sn(Oct)2

50,4

129,3

18,4

159,7

7,0

151,1

5,3

a

c

Tm2 (°C)

ΔHf2 (J/g)

A temperatura de fusão e de cristalização não puderam ser determinadas para as
amostras de PLGA preparadas com o iniciador de zircônio. Observando a TABELA 23,
notou-se que a razão das unidades LA/GA para essas amostras variou entre 80/20 e 82/18
(84/16 para os testes realizados com SnOct2), com uma taxa de racemização entre 26% e
35% (cerca de 18-20% com SnOct2). A combinação desses dois fatores acarretou a formação
de um polímero amorfo, logo, apenas a temperatura de transição vítrea (Tg) foi observada.
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A ausência dos picos de fusão e cristalização já era esperada para polímeros com estas
características [93]. A curva de DSC característica obtida para os polímeros preparados
com o iniciador de zircônio é mostrado na FIGURA 64.
Os valores de Tg obtidos para as 8 primeiras reações da TABELA 24 foram bastante
similares, entre cerca de 42 - 47 °C. A razão LA/GA também desempenha um papel no valor
da Tg, porém, as variações dessa razão neste trabalho não foram grandes o suficiente para
que pudessem ser relacionadas com as variações da Tg.
Nas reações preparadas com o SnOct2, foi possível identificar dois picos de fusão
(Tm1 e Tm2) e o pico de cristalização a frio (Tcc), além da Tg.

FIGURA 64 – Curva de DSC do PLGA sintetizado - Reação 9

A presença de um segundo pico de fusão pode ser devido à fusão de cristalitos
gerados pelo processo de cristalização a frio, ou ainda pela diferença entre valores de massa
molar na região amorfa e cristalina do polímero. O valor da massa molar na região amorfa
do polímero tende a ser maior, uma vez que cadeias mais longas tem uma maior dificuldade
para cristalização, quando comparadas com cadeias mais curtas. Como a temperatura de
fusão (Tm) do polímero é menor quando a massa molar é menor, dois ou mais picos podem
estar presentes no termograma [272]. Os valores de entalpia de fusão, (ΔHf) e entalpia de
cristalização (ΔHcc) foram calculados a partir da área abaixo dos respectivos picos.
O valores de Tm encontrados para essas reações são bastante similares entre si, em
torno de 158 °C para o primeiro, e 148,5 °C para o segundo. Valores similares são reportados
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na literatura para o PLGA com razão de LA/GA próxima à utilizada neste trabalho [72].
Naturalmente, os valores obtidos para o PLGA são inferiores aos esperados para os
respectivos homopolímeros PGA e PLLA. Essa redução deve-se ao fato de que as unidades
provenientes do glicolídeo tendem a ser excluídas dos cristalitos, provocando uma redução
na cristalidade no polímero e na formação de cristalitos menores

[68,72].

Consequentemente, estes necessitarão de uma temperatura menor para fundirem. Ainda, a
incorporação parcial das unidades do glicolídeo no polímero também resulta em um aumento
dos defeitos na região cristalina, também responsável pela redução do valor de Tm [72].
Assim como para a Tg, devido ao fato de o valor da Tm ser influenciado por diversas
outras propriedades, não é possível determinar a influência exata de cada uma dessas
propriedades no valor da temperatura de fusão. Um exemplo da curva de DSC obtido para o
PLGA, preparado com o SnOct2 (reação 19), é mostrado na FIGURA 65.

FIGURA 65 – Curva de DSC do PLGA sintetizado - Reação 19

5.4.3.2 Caracterização do PLGA por TG

Análises de termogravimetria (TG) também foram realizadas nas amostras de PLGA
preparadas com o lactídeo e o glicolídeo sintetizados. Os dados referentes à degradação
térmica das amostras são apresentados na TABELA 25.
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Em todos os casos, apenas um evento térmico é observado nas curvas obtidas, este
relacionado ao processo de degradação do PLGA. Após o término das análises, não houve
resíduo no cadinho utilizado. O valor de Tonset calculado para as amostras variou entre
290-328 °C. Os menores valores de Tonset foram obtidos nas amostras com os menores
valores de massa molar (reações 2 e 15, 8 e 17, 13 e 20). No entanto, é comum encontrar na
literatura variações da mesma ordem de grandeza no valor de Tonset, para amostras de PLGA
com massas molares próximas. Por esse motivo, não é possível afirmar que os valores mais
baixos da Tonset, devem-se exclusivamente à variação da massa molar.

TABELA 25 - Resultados das análises de TG realizadas no PLGA
Temp. do início da

Temp. do fim da

Tonset

Tendset

perda de massa (ºC)

perda de massa (ºC)

(ºC)

(ºC)

Zr Alc.

258,2

369,9

292,5

352,6

2a

Zr Alc.

256,0

372,3

290,3

360,2

16a

Zr Alc.

263,5

373,2

312,5

359,1

5a

Zr Alc.

257,3

367,6

319,2

355,7

17b

Zr Alc.

259,1

365,4

301,2

348,3

8

Zr Alc.

256,5

376,3

293,6

365,3

18c

Zr Alc.

261,3

371,2

320,3

355,4

9c

Zr Alc.

261,2

378,5

327,8

364,1

19a

Sn(Oct)2

265,3

368,1

319,8

356,2

11a

Sn(Oct)2

266,9

376,9

323,2

366,6

b

20

Sn(Oct)2

253,4

375,1

310,2

362,6

13b

Sn(Oct)2

258,8

375,6

302,2

363,3

Reação

Iniciador

15a

b

Especula-se também que quanto maior o teor de glicolídeo na cadeia do polímero, maior
será a estabilidade térmica do polímero [72,118]. No entanto, neste trabalho, a variação na
quantidade de glicolídeo no polímero final foi mínima. Logo, esse fenômeno não pôde ser
observado. A FIGURA 66 ilustra a curva termogravimétrica característica obtida para as
amostras do PLGA produzidas.
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FIGURA 66 – Curva termogravimétrica característica do PLGA sintetizado

5.5

Efeitos da radiação gama sobre o PLGA

Os efeitos da radiação gama sobre as amostras de PLGA, com diferentes valores de
massa molar, são apresentadas na TABELA 26.

TABELA 26 - Massa molar e PDI após irradiação
N°

1

2

3

(kGy)

̅n

PDIa

(Da)

0

99800

1,64

100,0

-

0

45700

1,51

100,0

-

10

63200

1,48

63,8

5,5

10

20300

1,50

44,5

26,3

18

53700

1,60

53,8

4,6

18

18500

1,46

40,5

17,2

25

49200

1,58

49,3

4,0

25

18100

1,51

39,6

12,9

50

39200

1,55

39,2

3,0

50

15600

1,63

34,3

8,1

0

82900

1,56

100,0

-

0

34500

1,44

100,0

-

10

36300

1,56

43,8

14,9

10

16900

1,45

48,9

29,3

18

32100

1,59

38,8

10,2

18

16800

1,41

48,7

16,3

25

29500

1,65

35,6

8,4

25

14900

1,54

43,1

14,8

50

24300

1,63

29,3

5,6

50

14100

1,51

40,8

8,1

0

149300

1,38

100,0

-

0

64800

1,35

100,0

-

10

71000

1,61

47,5

7,1

10

38300

1,56

59,1

10,3

18

65000

1,65

43,6

4,6

18

34200

1,50

52,8

7,4

25

56100

1,68

37,6

4,3

25

32400

1,62

50,0

6,0

50

41700

1,70

28,0

3,3

50

25800

1,63

39,9

4,5

Dose

Retenção
Mn (%)

GS

N°

4

5

6

Dose
(kGy)

̅n

PDIa

(Da)

Retenção
Mn (%)

GS
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Uma diminuição significativa do valor da massa molar do polímero foi observada em
todas as amostras irradiadas. A variação mais drástica ocorreu na dose mais baixa utilizada
(10 kGy), em que a redução na massa molar ficou entre 36% e 56%, dependendo do valor
da massa molar inicial. A redução do tamanho das moléculas é principalmente resultado da
cisão das cadeias da estrutura principal do polímero, uma vez que o excesso de energia
absorvida é dissipada pela quebra de ligações, formando cadeias menores e radicais livres.
Na presença de oxigênio, os radicais livres podem ser convertidos em radicais peroxila, que
por sua vez podem causar cisão das cadeias por abstração de hidrogênio. No entanto, esse
mecanismo tem um efeito mais discreto na redução da massa molar [274,307].
Adicionalmente, a degradação se dá de forma mais rápida em regiões amorfas do polímero,
enquanto que em regiões cristalinas é mais lenta e requer doses maiores de radiação [275].
O número de cisões de cadeia (GS) é definido pelo número de clivagens causadas
pela absorção de 100 eV de energia. Trata-se de um método extremamente útil para
determinar a relação entre a diminuição da massa molar e outros parâmetros, como a dose e
a massa molar inicial. O GS pode ser calculado usando a equação 9 [308]:

𝐺 =

𝐴 ̅̅̅ − ̅̅̅
𝑛
𝑛
6𝐷
6. 4 𝑥

(9)

em que NA é o número de Avogadro, ̅ n é a massa molar após a irradiação, ̅ n0 é a

massa molar inicial e D é a dose em kGy

A partir dos dados apresentados na TABELA 26, é evidente que o GS é
substancialmente influenciado pela dose total absorvida e pela massa molar inicial das
amostras. O valor mais alto do GS (29,3) foi obtido para a amostra com o menor valor de
massa molar inicial (34500 Da), quando comparados os dados para um mesmo valor de dose
(10 kGy). Essa tendência foi observada em todas as amostras analisadas (FIGURA 67). Um
comportamento similar foi obtido por TAHTAH et al., ao comparar a influência da massa
molar inicial e dose utilizada no valor do GS para a quitosana tratada com radiação
gama [275].
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FIGURA 67 - Variação do Gs em função da massa molar para uma dose de 10 kGy

Ao comparar a influência da dose sobre o valor do GS, para amostras com o mesmo
valor de massa molar inicial, observou-se que quanto maior a dose, menor o valor do GS
encontrado. Esse comportamento pode ser explicado pelo fato de que as recombinações de
radicais livres se tornam mais pronunciadas quando doses maiores são aplicadas, e podem
até mesmo se tornar equivalentes às reações de cisão para doses de 200 kGy ou mais [308].
Análises de calorimetria exploratória diferencial (DSC) foram realizadas em
amostras selecionadas (testes 2 e 13 – TABELA 17) antes e após a irradiação, a fim de
investigar os efeitos da radiação gama nas propriedades térmicas do PLGA. Os resultados
são apresentados na TABELA 27.

TABELA 27 - Propriedades térmicas do PLGA após irradiação
N°

Iniciador

1

Zr Alc

2

Sn(Oct)2

Dose
(kGy)
0
10
18
25
50
0
10
18
25
50

Tg
(°C)
44,2
36,7
33,7
32,1
50,4
43,5
46,6
44,2
42,5

Tcc
(°C)
129,3
114,1
118,3
113,9
110,9

ΔHcc
(J/g)
18,4
27,6
27,6
26,2
27,5

Tm1
(°C)
159,7
155,8
156,3
155,7
154,6

ΔHf1
(J/g)
7,0
13,8
10,6
9,9
9,8

Tm2
(°C)
151,1
142,1
145,2
141,3
141,1

ΔHf2
(J/g)
5,3
1,5
4,6
1,6
1,4
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A temperatura de transição vítrea (Tg) de todas as amostras analisadas diminuiu após
a irradiação, proporcionalmente à dose utilizada. De um modo geral, quanto maior a dose
utilizada, maior a redução da Tg do PLGA, independentemente do iniciador utilizado.
Conforme explicado anteriormente, a temperatura de fusão e de cristalização não pode ser
determinada para o PLGA preparado com o iniciador de zircônio. Adicionalmente, não foi
possível identificar a Tg na amostra preparada com o mesmo iniciador de zircônio e
submetida a uma dose de 50 kGy.
Nas amostras de PLGA preparadas com Sn(Oct)2, dois picos de fusão e um pico de
cristalização foram encontrados tanto nas amostras irradiadas, quanto na amostra não
irradiada. A presença de dois picos nestas amostras ocorreu pelo mesmo motivo já explicado
– variação do valor da massa molar na região cristalina e amorfa. O comportamento da Tm
e da temperatura de cristalização a frio (Tcc) seguiu a mesma tendência observada para a Tg
– diminuição proporcional à dose utilizada. A diminuição da Tc é consequência da
reorientação das cadeias amorfas mais curtas, formadas após os eventos de cisão, as quais
requerem menos energia para cristalizar [274].
As entalpias de fusão do primeiro pico (ΔHf1) e de cristalização (ΔHcc) aumentaram
após a irradiação. Conforme explicado anteriormente, cadeias menores formadas pela cisão
provocada pela radiação se orientam no arranjo cristalino mais facilmente, levando a um
aumento na espessura da lamela. Este efeito tende a ser mais pronunciado em doses menores
que 50 kGy [307].

5.6

Análise dos custos envolvidos na produção do PLGA
A redução dos custos da síntese/obtenção do PLGA é um dos principais objetivos deste

trabalho. No mercado internacional, não é incomum encontrar o PLGA para aplicações
médicas por preços superiores a

US$ 5.000/kg, dependendo das especificações e

quantidades. A compra dos dímeros adequados para a produção do PLGA também não seria
financeiramente viável. Os preços do lactídeo e glicolídeo não são significativamente
menores que o do polímero em si, e ainda precisariam ser tratados antes das reações, além
de, obviamente, envolver posteriormente os gastos com a reação de síntese do polímero.
Uma estimativa dos custos envolvendo a síntese dos dímeros e a síntese do PLGA é
apresentada na TABELA 28. É importante ressaltar que a estimativa realizada não
considerou os gastos relativos ao processo em si (energia, mão de obra, entre outros), uma
vez que estes dependem muito das quantidades a serem produzidas e do tipo de equipamento
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utilizado. O objetivo principal desta estimava é destacar a viabilidade econômica das reações
e fornecer uma referência, para trabalhos futuros, dos custos dos reagentes envolvidos no
processo. O custo dos solventes utilizados na purificação dos dímeros e do PLGA também
não foram considerados, uma vez que estes podem ser recuperados após o uso.

TABELA 28 - Estimativa dos custos de síntese dos dímeros e do PLGA
Etapa

Síntese dos
Dímeros

Síntese do
Iniciador

Reagente

Custo da
Síntese(R$)

Quantidade

Preço
Comercial (R$)a

Empresa

Ácido Lático 85%

-

1L

19,00

VETEC

Ácido Glicólico 70%

-

1L

21,00

VETEC

SnOct2

-

250 g

385,00

Sigma-Aldrich

Lactídeo

147,67b

1000 g

3.300,00

Shenzhen Esun

c

1000 g

3.102,00

Linyi Lixing

Glicolídeo

132,40

2,4-di-terc-butilfenol

-

100 g

262,00

Sigma Aldrich

Hexametilenotetramina

-

500 g

45,00

Dinâmica

Formaldeído 37%

-

1L

15,00

Dinâmica

325,00d

100 g

-

-

-

50 g

1180,00

Alfa Aesar

4658,00d

100 g

-

-

[Nitrilotris(metileno)]tris
[4,6-di-terc-butilfenol)]
Propóxido de zircônio em
isopropanol
Amino-alcóxido
tris(fenolato) de zircônio

Síntese de

Lactídeo

136,15b

922 g

3042,60

Shenzhen Esun

1 kg de

Glicolídeo

17,21c

130 g

403,30

Linyi Lixing

PLGA

SnOct2

-

0,61 g

0,94

Sigma-Aldrich

85/15

BnOH

-

1,35 g

0,05

Dinâmica

c/ SnOct2e

Total dímeros sintetizados

154,35

Total dímeros comercial

Síntese de

Lactídeo

139,10

942 g

3108,60

Shenzhen Esun

1 kg de

Glicolídeo

17,61

133 g

412,57

Linyi Lixing

PLGA

Zr Alc.

58,22

1,25 g

-

-

85/15

BnOH

-

0,82 g

0,03

Dinâmica

c/ Zr Alc.f

Total dímeros sintetizados

214,96

Total dímeros comercial

R$ 3446,89

R$ 3544,49

a

Valores baseados em compras anteriores e orçamentos recebidos. b Cálculo baseado na média do rendimento do
lactídeo apresentado na TABELA 3. c Cálculo baseado na média do rendimento do glicolídeo apresentado na
TABELA 9. d Cálculo baseado no rendimento obtido na TABELA 14. e Cálculo baseado na média de conversão das
reações 13 e 20. f Cálculo baseado na média de conversão das reações 9 e 18.
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Os custos envolvendo a síntese dos dímeros são apresentados na primeira parte da
TABELA 28. Para o cálculo, considerou-se o valor médio do rendimento das reações de
síntese do lactídeo e glicolídeo, mostrados anteriormente nas TABELAS 3 e 9,
respectivamente.
O custo estimado dos reagentes para o preparo de 1000 g do lactídeo é de R$ 147,67,
enquanto que do glicolídeo é de R$ 132,40. Já a aquisição da mesma quantidade de lactídeo
e glicolídeo no mercado internacional custaria cerca de R$ 3.300,00 e R$ 3.102,00,
respectivamente. Esses valores não consideram possíveis impostos de importação. Os
valores dos reagentes utilizados nessa síntese, e dos dímeros comerciais, foram baseados em
cotações recentes recebidas das empresas relacionadas.
Na segunda parte da TABELA 28, têm-se os custos relacionados com a síntese do
amino-alcóxido tris(fenolato) de zircônio (IV). Não foi possível fazer a comparação com o
valor do iniciador comercial, já que este não está disponível para a venda. Baseando-se nos
rendimentos das reações de preparação do ligante [nitrilotris(metileno)]tris[4,6-di-tercbutilfenol)] e sua complexação com o propóxido de zircônio (TABELA 14), estimou-se que
o custo dos reagentes para produzir 100 g do iniciador de zircônio seria de aproximadamente
R$ 4.650,00. Embora esse valor seja aparentemente alto – especialmente quando se
considera que o 250 g de SnOct2 custam apenas R$ 385,00 – as quantidades utilizadas para
a síntese do PLGA são extremamente baixas (5000:1 em mol) e portanto, o custo não é
proibitivo.
Por último, estimou-se os custos dos reagentes para a síntese do PLGA, utilizando
ambos iniciadores, e fazendo uma comparação com a utilização dos dímeros comerciais.
Para o PLGA preparado com o SnOct2, considerou-se a média das conversões obtidas nas
reações 13 e 20 (TABELA 22). Para produzir 1 quilo de PLGA com o SnOct2, os custos dos
reagentes seriam de aproximadamente R$ 155,00 com os dímeros sintetizados e R$ 3.445,00
com os dímeros comerciais. Utilizando o iniciador de zircônio, a mesma quantidade de
PLGA custaria por volta de R$ 215,00, com os dímeros sintetizados, e R$ 3.545,00 com os
dímeros comerciais. Embora a utilização do iniciador de zircônio torne o custo dos reagentes
para produzir o PLGA cerca de 40% maior, uma possível redução na toxicidade ainda torna
o processo interessante. Adicionalmente, esse valor ainda é drasticamente inferior ao custo
do PLGA no mercado internacional (> R$ 10.000,00/kg, sem impostos), que é
tradicionalmente preparado com o SnOct2. Ainda que o custo da síntese aumente após a
inclusão dos gastos com o processo, dificilmente a tornará economicamente inviável.
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6

CONCLUSÕES

Os resultados obtidos envolvendo a síntese dos dímeros L-lactídeo e glicolídeo, a partir
dos monômeros ácido lático e ácido glicólico, foram bastante satisfatórios. Embora o
rendimento obtido seja aparentemente baixo (~ 25 %), esse valor já era esperado, devido à
necessidade de um meticuloso processo de purificação, que é essencial para a produção do
PLGA de alta massa molar. Todas as análises realizadas para a caracterização dos dímeros
confirmaram que ambos apresentaram características equivalentes às das versões
comerciais, com exceção do teor de D-lactídeo no dímero sintetizado, levemente superior ao
comercializado pela Sigma-Aldrich (o primeiro com cerca de 3%, e o último com 1,5%). As
análises realizadas também confirmaram que o procedimento de purificação foi realizado
com sucesso. Também foi possível estabelecer que o isopropanol é o melhor solvente para a
recristalização do glicolídeo, dentre as opções estudadas. Ainda que os custos referentes aos
processo não possam ser estimados com precisão, os resultados sugeriram que a síntese dos
dímeros seria economicamente viável.
Os dímeros sintetizados também foram testados em reações de polimerização para
síntese do PLGA, utilizando dois iniciadores distintos: o tradicional octanoato de estanho
(II) e o amino-alcóxido tris(fenolato) de zircônio (IV). Polímeros de alta massa molar foram
obtidos com o iniciador de zircônio, quando se utilizou uma razão monômero/iniciador de
1000:1 (24 horas) e 5000:1 (48 horas), este último utilizando álcool benzílico como
coiniciador (razão monômero/BnOH 1000:1). Embora o amino-alcóxido tris(fenolato) de
zircônio (IV) tenha-se mostrado mais lento que o octanoato de estanho (II), seu uso pode
trazer benefícios relacionados à redução da toxicidade do polímero final. Ainda que o
octanoato de estanho (II) seja aprovado pelo FDA, o desenvolvimento de um produto com
toxicidade reduzida seria um grande benefício em polímeros para aplicações biomédicas.
Em termos econômicos, os custos dos reagentes para produção do PLGA, nas condições
semelhantes às industriais, são dezenas de vezes inferior ao custo do polímero no mercado
internacional.
Por fim, estudou-se o efeito da radiação gama na massa molar e propriedades
térmicas de amostras de PLGA com diferentes massas molares. Na faixa de dose utilizada
(10-50 kGy), observou-se que houve redução nítida nos valores da massa molar de todas as
amostras estudadas. Embora essa redução seja depedente da dose utilizada, ela foi menos
acentuada para as doses maiores. Uma possível explicação para esse fenômeno é o aumento
da recombinação dos radicais livres, formados após o processo de irradiação, neutralizando
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em parte os efeitos das cisões causadas pela radiação. Além disso, também houve redução
nas temperaturas de fusão, temperatura de cristalização e temperatura de transição vítrea das
amostras após a irradiação. Para possíveis aplicações comerciais desses materiais, o processo
de esterilização deve ser mais detalhadamente estudado, de modo a garantir que as doses
escolhidas são suficientes para esterilizar o produto.

6.1

Sugestões para trabalhos futuros

Estudo detalhado envolvendo a otimização da síntese dos dímeros L-lactídeo e
glicolídeo.
Métodos para a formação de fios de PLGA para fabricação de suturas.
Efeito da radiação gama nas propriedades mecânicas de fios de sutura preparados
com PLGA, e alteração de seu perfil de degradação.
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