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1 - INTRODUÇÃO 
 

 A malária continua a ser a infecção humana mais devastadora no mundo inteiro, 

com 300 a 500 milhões de casos clínicos e quase três milhões de mortes a cada ano. 

Na África, a situação é alarmante: cerca de 500.000 novos casos acometem crianças 

anualmente e, destes, 10-20% vão a óbito e 7% permanecem com seqüelas 

neurológicas (WHO, 2005). A maioria destas mortes é causada por infestação pelo 

Plasmodium falciparum, cujo maior risco é para pessoas não-imunes e crianças 

menores de 5 anos. 

Na década de 1950, grande parte das tentativas de erradicar este flagelo falhou, 

principalmente, devido ao desenvolvimento de resistência aos inseticidas e aos 

agentes antimaláricos. Desde 1960, a transmissão da malária aumentou em muitas 

regiões onde a infecção é endêmica. Cepas de P. falciparum resistentes à cloroquina e 

a múltiplos agentes disseminaram-se e o grau de resistência medicamentosa 

aumentou. Mais recentemente, cepas de P. vivax resistentes à cloroquina também 

foram identificadas (Tracy, Webster Jr, 1996). No Brasil, registram-se cerca de 600.000 

novos casos ao ano, embora o número real possa atingir 1,5 milhões, considerando-se 

a subnotificação (Olliaro, Cattani, Wirth, 1996; Division of Control of Tropical Disease, 

1998; Di Santi, Boulos, 2000; The Malaria Foundation, 2002). 

 O grande problema no tratamento da malária é a resistência à cloroquina ou a 

multi-resistência do P. falciparum  a fármacos (Olliaro, 2001; Ferreira, 2002). 

Entre os quimioterápicos disponíveis para o tratamento e a quimioprofilaxia da 

malária encontra-se a artemisinina (Dhingra, Rao, Narasu, 2000; Olliaro, 2001). 

A artemisinina, extraída da Artemisia annua, é esquizonticida sanguíneo, que 

acumula atividade gametociticida. Quimicamente, é lactona sesquiterpênica, com grupo 

endoperóxido, essencial para sua atividade antimalárica (Brossi et al.,1988; Meshnick, 

Taylor, Kamchonwogpaisan, 1996; Casteel, 1997). 

Por ser pouco hidrofílica e pouco lipofílica, a artemisinina tem coeficiente de 

partição inadequado (Dhingra, Rao, Narasu, 2000). Apresenta, portanto, problemas de 

biodisponibilidade. Dessa forma, é utilizada nas formas artesunato sódico, pró-fármaco 

hidrossolúvel de aplicação parenteral, e de artemeter e o recém-lançado arteter, ambos 

pró-fármacos de maior lipossolubilidade. 
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Pelo exposto e considerando-se a alta eficácia da artemisinina, a obtenção tanto 

de pró-fármacos quanto de formas farmacêuticas com alto grau de dissolução constitui-

se em alternativa potencialmente útil para o aumento de sua biodisponibilidade. 

O emprego de polímeros na latenciação e, em particular, na obtenção de formas 

farmacêuticas de liberação controlada, vem permitindo resolver vários problemas de 

fármacos, entre eles a biodisponibilidade (Chung, Ferreira, 1999; Singla, Chawla, 2001; 

Costa Silva, Santos, Ferreira, 2005; Albuquerque et al., 2005; Chung et al., 2005). 

Entre os polímeros muito utilizados atualmente sobressaem a quitina e a 

quitosana (Muzzarelli, 2000a; Muzzarelli, Muzzarelli, 2002). Estes polímeros são 

dotados de particularidades que os tornam bastantes atrativos sob o ponto de vista da 

utilização em formulações de uso oral, como endovenosa. Como exemplo, pode-se 

citar o fato de estes serem biodegradáveis, biocompatíveis e não apresentarem 

toxicidade (Singla, Chawla, 2001). 

À vista do exposto e considerando-se a carência de antimaláricos mais eficazes 

e sem o problema da resistência, torna-se essencial a busca por novos quimioterápicos 

úteis contra essa parasitose. Por outro lado, pelas vantagens que representa, a 

latenciação constitui-se em processo de grande interesse ao aprimoramento de 

fármacos e se trata de alternativa importante na modificação molecular de 

antimaláricos já utilizados na terapêutica, caso da artemisinina.  
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2 - REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 
 

 2.1 - Malária 

 Quatro espécies de Plasmodium são responsáveis pela malária humana: P. 

vivax, P. malariae, P. ovale e P. falciparum (Goldsmith, 1998). Embora todas estas 

espécies possam causar doença grave, o P. falciparum é o responsável pela maioria 

das complicações da malária, que, não raro, levam ao óbito. A eficácia dos agentes 

antimaláricos varia entre as espécies de parasitas e entre estágios do seu ciclo de vida. 

Além disso, a resistência do parasita a estes fármacos constitui problema terapêutico 

importante (Goldsmith, 1998). 

  

 2.1.1 - O ciclo de vida do agente etiológico  

 O ciclo vital do Plasmodium compreende duas fases: a assexuada, no homem, e 

a sexuada, no mosquito (Figura 1). 

 
Figura 1 - Ciclo biológico do Plasmodium. (Adaptado de The Malaria Foundation, 

2002). 
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 O ciclo, aplicado em geral às quatro espécies de Plasmodium, inicia-se com a 

picada em um indivíduo por parte da fêmea do Anopheles sp, que adquire os 

esporozoítos. Uma vez injetados, desaparecem do sangue do hospedeiro vertebrado, 

localizando-se nas células do parênquima hepático, podendo ir, eventualmente, para 

outros tecidos. Com isso, inicia-se a fase assexuada do ciclo vital, que se subdivide em 

pré-eritrocítica (no fígado) e eritrocítica (nas hemácias) (Di Santi, Boulos, 2000). Na 

primeira, os parasitas se dividem por esquizogonia, formando os esquizontes, que se 

segmentam, resultando em merozoítos, que rompem os hepatócitos. Assim, migram 

para a corrente sanguínea, iniciando a fase eritrocítica. Nela, os merozoítos invadem os 

eritrócitos e, no seu interior, se transformam em trofozoítos, em forma de anel com 

núcleo, que, mediante esquizogonia, dão origem aos esquizontes. Estes se segmentam 

em merozoítos, que são liberados pela ruptura das hemácias e passam a infectar 

outras hemácias. Os trofozoítos, principalmente quando não encontram condições 

favoráveis para a reprodução, transformam-se em micro e macrogametócito, que, 

posteriormente, são adquiridos pela picada de um outro mosquito. Com isso o ciclo é 

completado. 

 No inseto, os gametócitos adquiridos unem-se no estômago, formando o 

oocineto. Este atravessa o estômago e origina o oocisto, que se divide por 

esporogonia, dando origem aos esporozoítos, que vão se localizar nas glândulas 

salivares do mosquito (Di Santi, Boulos, 2000) 

 P. falciparum e P. ovale possuem apenas um ciclo de invasão e multiplicação 

nos hepatócitos e a infecção hepática cessa espontaneamente em menos de 4 

semanas. Posteriormente, a multiplicação limita-se aos eritrócitos. Por conseguinte, 

estas infecções são curadas por meio de tratamento, que elimina estas espécies dos 

eritrócitos dentro de quatro semanas ou mais após a inoculação dos esporozoítos 

(Goldsmith, 1998). 

 Por outro lado, P. vivax (e possivelmente P. malariae) apresentam um estágio 

hepático latente (o hipnozoíto), que provoca recorrências subseqüentes (recidivas) da 

infecção. Por conseguinte, para curar estas infecções, é necessário tratamento capaz 

de erradicar os parasitas dos eritrócitos e do fígado (Goldsmith, 1998).  
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2.1.2 - Epidemiologia 

 

2.1.2.1 - Mundial 

 Em 1997, cerca de 2,5 bilhões de pessoas (40% da população mundial) viviam 

em áreas endêmicas para a malária. O risco de contrair esta parasitose existia em 100 

países e territórios. A situação não foi alterada e estimativas globais indicavam que a 

incidência de malária no mundo seria de 300 a 500 milhões de casos clínicos 

anualmente (Olliaro, Cattani, Wirth, 1996; Division of Control Tropical Disease, 1998; 

WHO, 2000; The Malaria Foundation, 2002). 

 
Figura 2 - Distribuição mundial da malária em 2005 (www.who.int/GlobalAtlas/2005). 

 

 As principais áreas afetadas são a África Tropical, a Região Amazônica, o 

Sudeste Asiático e a Oceania, como mostra a Figura 2. Esta doença atinge 

principalmente crianças, mulheres grávidas e adultos não-imunes, entre eles, 

trabalhadores rurais, refugiados e turistas (Division of Control of Tropical Disease, 

1998; The Malaria Foundation, 2002). 

 

2.1.2.2 – Nacional  (http://drt2001.saude.gov.br; FUNASA, 2005) 

 

 Atualmente, cerca de 99,5% dos casos de malária no Brasil ocorrem na 

Amazônia legal, que é composta pelos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, 

Rondônia, Roraima, Tocantins, Mato Grosso e Maranhão. Nos últimos anos, por meio 



Antimaláricos Potenciais: Pró-fármacos Poliméricos e Formas de Liberação Controlada de Artemisinina 

_____________________________________________________________________________________________
Hélio Santa Rosa Costa Silva 

8

de intensificação das ações de controle da malária no Brasil, têm sido alcançados 

resultados positivos, provocando a redução do dano produzido por essa doença. 

 De acordo com a Tabela I, pode-se observar que houve uma considerável 

redução de número de casos de 1999 e 2002. No entanto, no período de 2002-2004, 

este número voltou a crescer. Tal fato reflete dificuldades em se manter o programa de 

controle da malária e, também, se deve a algumas epidemias nas cidades de Porto 

Velho, Manaus e em Cruzeiro do Sul (Acre) iniciadas ainda no ano de 2002. 

 

TABELA I: Número de casos/ano na Amazônia Legal no período de 1999-2004 
Número de caso/ano UF 

1999 2000 2001 2002 2003 2004 

% de variação 
1999/2004 

Acre 23.730 21.560 7.774 9.216 12.247 31.608 33,2 

Amazonas 167.722 96.026 48.385 70.223 140.642 146.296 -12,8 

Amapá 28.646 35.278 24.487 16.257 16.650 20.252 -29,3 

Maranhão 54.800 78.818 39.507 16.000 11.017 14.092 -74,3 

Mato Grosso 10.950 11.767 6.832 7.085 5.022 6.446 -41,1 

Pará 248.233 278.204 186.367 149.088 115.605 107.026 -56,9 

Rondônia 63.296 54.074 57.679 71.224 93.786 106.634 68,5 

Roraima 36.238 35.874 16.028 8.036 11.819 25.811 -28,8 

Tocantins 2.031 1.640 1.244 1.130 1.207 848 -58,2 

Amazônia legal 635.646 513.241 388.303 348.259 407.995 459.013 -27,8 

 

Em 2004, o grupo etário de 15 a 49 anos concentrou o maior percentual de 

casos, 59%, seguido pelos grupos de até 15 anos, com 32%, e acima de 49 anos, com 

9% (Figura 3). 

 
Figura 3 - Distribuição dos casos de malária segundo grupo etário, Amazônia Legal, 

2004 (http://drt2001.saude.gov.br). 
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Considerando a IPA (Incidência Parasitária Anual) e avaliando-se 

individualmente cada Estado da região Amazônica nos anos de 1999-2004, observa-se 

sensível redução neste indicador em sete dos nove estados (Figura 4). As reduções 

mais significativas foram observadas nos Estados de Tocantins, Maranhão, Pará e 

Roraima. Isso representa queda da IPA da região em 37,6%, passando de 31,9 para 

19,9 no mesmo período. 

 

Figura 4 - Comparação de IPA por unidade federada, Amazônia legal, 1999 e 2004 

(http://drt2001.saude.gov.br). 
 

 A quantidade anual de lâminas positivas de plasmódios no Brasil nas duas 

últimas décadas, por Unidade Federativa, encontra-se apresentada nas Tabela II e III 

(FUNASA, 2005), como segue. 
TABELA II - Malária (todas formas) – Lâminas positivas por Unidade Federativa, Brasil, (1980-1991) 
UF/Macroregião  1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 1991 

BRASIL 169.871 197.149 221.939 297.687 378.257 399.462 443.627 508.864 559.535 577.520 560.396 541.927 
NORTE 126.727 150.827 180.941 249.733 329.632 333.882 350.712 409.778 475.567 461.311 367.287 368.946 

RONDÔNIA 59.178 59.598 58.936 80.752 151.140 168.692 191.727 228.866 278.408 244.808 174.330 168.472 
ACRE 6.190 9.902 7.373 11.860 11.705 10.120 11.958 21.943 21.428 15.765 14.455 13.941 

AMAZONAS 4.447 8.169 13.142 10.299 8.528 11.196 15.319 15.233 19.392 34.944 28.479 45.849 
RORAIMA 13.558 11.882 15.917 16.691 15.940 15.836 10.827 11.170 14.761 21.018 24.937 25.158 

PARÁ 38.023 52.450 71.169 116.666 128.830 113.649 105.725 119.120 125.744 127.941 109.376 102.235 
AMAPÁ 1.731 3.100 5.139 4.755 7.270 7.461 8.219 7.481 9.575 11.156 10.677 9.093 

TOCANTINS 3.600 5.726 9.265 8.710 6.219 6.928 6.937 5.965 6.259 5.679 4.673 4.198 
NORDESTE 21.057 24.524 19.460 24.785 28.528 42.905 61.387 63.267 44.143 42.834 38.914 20.661 
MARANHÃO 19.141 22.838 17.899 21.973 24.468 37.889 54.668 56.627 39.233 37.725 34.955 18.781 

PIAUÍ 797 1.012 690 1.173 2.385 3.080 4.240 4.147 2.903 3.180 2.436 852 
CEARÁ 208 329 306 376 612 859 1.220 1.193 915 845 774 281 

RN 58 53 110 99 187 132 180 187 134 145 190 67 
PARAÍBA 29 44 48 40 90 131 148 151 153 115 70 48 

PERNAMBUCO 196 85 173 121 123 152 272 370 184 120 132 88 
ALAGOAS 16 10 13 32 36 28 44 35 41 36 19 17 
SERGIPE 20 9 7 11 52 10 25 19 15 20 12 0 

BAHIA 592 144 214 960 575 624 590 538 565 648 376 527 
SUDESTE 1.767 1.734 1.928 2.614 3.218 3.778 4.547 5.036 4.072 4.152 2.893 1.958 

MINAS GERAIS 287 303 408 646 809 1.061 1.142 979 880 994 647 435 
ESPÍRITO SANTO 149 117 141 134 345 299 524 749 464 760 315 266 
RIO DE JANEIRO 99 102 108 167 170 216 198 241 176 183 132 89 

SÃO PAULO 1.232 1.212 1.271 1.667 1.894 2.202 2.683 3.067 2.552 2.215 1.799 1.168 
SUL 1.584 1.492 955 1.314 1.918 1.996 2.783 3.548 3.523 5.039 3.840 2.216 

PARANÁ 1.146 1.043 821 1.111 1.673 1.738 2.428 3.102 3.006 4.111 3.014 1.810 
SANTA CATARINA 438 260 70 106 99 81 114 160 189 252 233 161 

RS 0 189 64 97 146 177 241 286 328 676 593 245 
CENTRO-OESTE 18.736 18.572 18.655 19.241 14.961 16.901 24.198 27.235 32.230 64.184 147.462 148.146 
MATO G. DO SUL 1.049 898 686 716 1.062 1.385 1.648 1.731 1.433 1.277 975 719 
MATO GROSSO 15.287 15.654 15.810 15.284 10.889 12.832 19.147 21.828 27.758 58.751 143.853 145.583 

GOIÁS 2.400 1.811 1.965 2.862 2.551 2.106 2.730 2.882 2.502 3.561 2.159 1.561 
DISTR. FEDERAL 0 209 194 379 459 578 673 794 537 595 475 283 

Fonte: MS/FNS-CENEPI, SES e SINAN a partir de 1998. 
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TABELA III - Malária (todas formas) – Lâminas positivas por Unidade Federativa, Brasil, 1992-2003 
UF/Macroregião  1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 

BRASIL 572.993 483.367 555.135 564.570 444.049 405.051 471.892 632.811 611.042 389.775 349.965 405.017 
NORTE 347.095 331.187 426.318 469.117 383.703 366.151 428.745 569.896 522.683 341.964 325.174 388.082 

RONDÔNIA 132.956 111.298 136.823 134.231 96.654 69.182 77.995 63.296 54.074 57.679 71.224 93.914 
ACRE 12.613 16.461 26.548 36.063 13.868 6.125 9.839 23.730 21.560 7.774 9.216 12.104 

AMAZONAS 37.885 55.364 68.287 52.602 70.044 94.382 114.748 167.722 96.026 48.385 70.223 137.532 
RORAIMA 23.964 19.249 24.954 39.574 35.471 25.949 21.263 36.238 35.902 16.028 8.036 11.781 

PARÁ 129.291 120.241 155.432 185.900 146.334 144.012 179.572 248.233 278.203 186.367 149.088 114.907 
AMAPÁ 6.969 6.018 12.254 17.031 19.056 24.868 22.569 28.646 35.278 24.487 16.257 16.643 

TOCANTINS 3.417 2.556 2.020 3.716 2.276 1.633 2.759 2.031 1.640 1.244 1.130 1.201 
NORDESTE 19.661 19.122 29.451 33.516 20.588 21.339 29.600 55.199 79.396 39.848 16.619 11.341 
MARANHÃO 18.399 18.222 28.588 32.819 20.125 20.981 29.269 54.798 78.817 39.507 16.000 10.938 

PIAUÍ 605 506 449 296 134 129 132 159 277 133 64 145 
CEARÁ 228 170 130 149 102 79 68 90 135 64 464 91 

RN 102 30 26 28 14 23 30 25 24 22 13 12 
PARAÍBA 38 21 29 21 14 14 16 11 18 2 3 3 

PERNAMBUCO 60 44 52 31 61 41 27 46 36 19 21 41 
ALAGOAS 19 13 5 11 9 9 10 11 12 0 12 10 
SERGIPE 17 5 3 6 8 8 1 6 7 5 0 3 

BAHIA 193 111 169 155 121 55 47 53 70 96 42 98 
SUDESTE 1.690 1.173 1.250 1.127 976 709 689 619 647 580 508 433 

MINAS GERAIS 347 225 282 298 178 208 156 179 187 167 172 114 
ESPÍRITO SANTO 256 166 243 187 170 128 102 97 95 74 0 0 
RIO DE JANEIRO 107 70 71 58 61 50 68 51 72 70 111 77 

SÃO PAULO 980 712 654 584 567 323 363 292 293 269 225 242 
SUL 1.820 853 665 683 552 450 326 377 280 207 294 225 

PARANÁ 1.437 694 539 571 455 379 252 324 196 146 225 166 
SANTA CATARINA 149 67 57 75 59 34 46 27 50 42 57 59 

RS 234 92 69 37 38 37 28 26 34 19 12 0 
CENTRO-OESTE 202.727 131.032 97.451 60.127 38.230 16.402 12.532 6.720 8.036 7.176 7.370 4.936 
MATO G. DO SUL 669 361 408 272 111 86 94 63 238 233 90 68 
MATO GROSSO 200.746 129.711 96.203 59.089 37.638 15.976 11.966 6.291 7.548 6.832 7.085 4.851 

GOIÁS 1.057 740 664 592 364 243 363 290 160 52 137 17 
DISTR. FEDERAL 255 220 176 174 117 97 109 76 90 59 58 0 

Fonte: MS/FNS-CENEPI, SES e SINAN a partir de 1998. 

Observa-se, por esses dados, flutuações ao longo dos 23 anos estudados, com 

crescimento, no Brasil, no último ano computado (2003), com relação ao anterior 

(2002). Deve-se, no entanto, considerar a subnotificação, que eleva o número para a 

casa de mais que um milhão anualmente (Di Santi, Boulos, 2000). 

 

2.1.3 - Sintomatologia (Mai, 1996; Clark, Schofield, 2000; Di Santi, Boulos, 

2000) 

 

Há três períodos de desenvolvimento da malária: 

- Período pré-patente, que vai desde a infecção pelos esporozoítos até o 

aparecimento dos parasitos no sangue e varia de 6 a 9 dias. Neste período, o indivíduo 

parasitado não apresenta sintomas. 

- Período de incubação, que se inicia com a infecção e se estende até o primeiro 

sinal de febre e varia de 10 a 30 dias, dependendo do tipo de Plasmodium. O indivíduo 

pode apresentar mal-estar, dores, lassidão, sono agitado, baixa disposição para o 

trabalho, irritação nervosa e anorexia. 

- Período de malária patente, que se inicia com o acesso malárico, decorrente da 

ruptura de eritrócitos e da subseqüente saída dos merozoítos, sendo caracterizada pela 

tríade de sintomas: calafrio, calor e suor. A febre é constante, iniciando-se durante o 

calafrio e perdurando até o final do acesso. 
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Existem algumas diferenças com relação ao acesso malárico, que dependem 

não só da espécie de plasmódio invasor, bem como do grau de imunidade do indivíduo. 

O estágio eritrocítico é responsável pelos processos patológicos observados na 

parasitose e compreende: 

* Anemia intensa, devido à ruptura das hemácias, muito mais grave na malária 

falciparum por ser a hemólise mais acentuada; 

* Aumento rápido e dolorido do baço; 

* Comprometimento do fígado, com quadro de icterícia patente; 

* Lesões renais agudas, também observadas em decorrência da infecção 

malárica; 

* Comprometimento da medula óssea, ocorrendo hiperplasia das células 

endoteliais; 

* Possibilidade de formação de trombos capilares no cérebro e em outros 

órgãos; 

* Infecções oportunistas, como aquela por Herpes labialis; 

* Precipitação de imunocomplexos na membrana basal glomerular e sobre 

eritrócitos, contribuindo para a hemólise. 

 

2.2 - Fármacos antimaláricos (Ferreira, 1982; Tracy, Webster Jr., 1996; 

Goldsmith, 1998; Olliaro, 2001; Robert et al., 2001; Ferreira, 2002) 

 
Os antimaláricos podem ser classificados pelo estágio do parasita que eles 

afetam e pelo objetivo clínico correspondente, de acordo com o que segue. 

 

*Esquizonticidas teciduais usados para profilaxia causal. Atuam nas formas 

teciduais primárias dos plasmódios no fígado, que estão destinadas a iniciar o estágio 

eritrocítico da infecção em um mês ou menos. A invasão dos eritrócitos e a transmissão 

subseqüente da infecção são, portanto, prevenidas. Proguanil exemplifica um 

antimalárico usado principalmente para profilaxia causal da malária falciparum. Apesar 

de a primaquina também causar o mesmo efeito contra o P. falciparum, este fármaco 

potencialmente tóxico é reservado para outras aplicações clínicas (Tracy, Webster Jr., 

1996). 
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*Esquizonticidas teciduais usados para prevenir recidiva. Estes compostos agem 

nas formas teciduais latentes de P. vivax e P. ovale, que permanecem depois que as 

formas hepáticas primárias foram liberadas na circulação. Tais formas latentes 

amadurecem, invadem a circulação e provocam ataques maláricos, ou seja, recaídas, 

meses ou anos após a infecção inicial. Os esquizonticidas ativos contra formas 

teciduais latentes são usados para profilaxia terminal e para cura radical da malária 

recorrente. Para a profilaxia terminal, os esquemas com esses agentes são iniciados 

logo antes ou após a pessoa deixar uma área endêmica. Para obter cura radical, este 

tipo de fármaco é administrado a longo prazo, durante o período latente da infecção ou 

de um ataque agudo. No último caso, o agente é utilizado em associação ao 

esquizonticida sanguíneo apropriado, geralmente a cloroquina, para erradicar o estágio 

eritrocítico de P. vivax e P. ovale. A primaquina é o protótipo do fármaco utilizado para 

evitar as recaídas - termo reservado para especificar as infecções eritrocitárias 

recorrentes, provenientes dos plasmódios teciduais latentes (Tracy, Webster Jr., 1996). 

 

*Esquizonticidas sanguíneos, usados para cura clínica ou supressiva, agem nos 

estágios eritrocíticos assexuados dos parasitas da malária, para interromper a 

esquizogonia eritrocitária e, portanto, acabar com os ataques clínicos (cura clínica). 

Esses agentes também podem produzir cura supressiva, que se refere à eliminação 

completa dos parasitos do sangue pela terapia continuada. Terapia inadequada com os 

esquizonticidas sanguíneos pode resultar em recrudescimento da infecção, devido à 

esquizogonia eritrocitária. Estes fármacos podem ser divididos em dois grupos: 

esquizonticidas sanguíneos de ação rápida, que incluem antimaláricos clássicos, como 

cloroquina, quinina e seu diastereoisômero, a quinidina, além de mefloquina e 

halofantrina. Os endoperóxidos antimaláricos, por exemplo, artemisinina e seus 

derivados, também pertencem a esta categoria. Esquizonticidas de ação mais lenta, 

menos eficazes, são exemplificados pelos antifolatos e antibióticos. Estes fármacos são 

mais comumente usados em associação com aqueles de ação mais rápida. 

 

*Gametociticidas, que agem contra as formas eritrocitárias, sexuadas dos 

plasmódios, evitando, portanto, a transmissão de malária aos mosquitos. A cloroquina 

e a quinina têm uma atividade gametociticida contra P. vivax, P. ovale e P. malarie, 

enquanto a primaquina mostra atividade especialmente potente contra o P. falciparum. 
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A artemisinina também apresenta essa atividade. Entretanto, os antimaláricos 

raramente são usados em clínica somente pela sua ação gametociticida. 

 

*Esporonticidas, agentes que interrompem a transmissão da malária, evitando 

ou inibindo a formação dos oócitos maláricos e esporozoítos em mosquitos infectados. 

Apesar de a cloroquina evitar o desenvolvimento normal dos plasmódios dentro dos 

mosquitos, nem este nem outros agentes antimaláricos são usados clinicamente com 

este propósito. 

 

Na maioria dos casos, os fármacos antimaláricos são direcionados para atuar no 

estágio eritrocítico do parasita. O parasita degrada a hemoglobina em seu vacúolo 

alimentar, produzindo heme livre, que está apta a reagir com oxigênio molecular, dando 

origem a espécies altamente reativas como subprodutos tóxicos. A principal rota de 

destoxificação da molécula de heme compreende a sua polimerização, que resulta na 

formação do pigmento malárico (Robert et al., 2001). A maior parte dos fármacos 

antimaláricos sangüíneos age impedindo a polimerização de heme, que resulta, assim, 

na destruição do parasita pelo seu próprio metabólito. As principais classes de 

esquizonticidas utilizados são 4-aminoquinolinas, álcoois arílicos, incluindo 

quinolinometanóis, compostos antifolatos e derivados da artemisinina. 

 

2.2.1 - 8-Aminoquinolinas  

 

A primaquina (Figura 5) tem sido largamente utilizada para erradicação dos 

hipnozoítos (formas latentes no fígado), responsáveis pelas formas recorrentes de P. 

vivax e P. ovale. Entretanto, a primaquina foi recentemente reavaliada e indicada para 

quimiprofilaxia da malária para eliminar o P. falciparum no início da infecção, quando o 

parasita se desenvolve no fígado, agindo, assim, na prevenção do aparecimento da 

doença clínica (Robert et al., 2001). Apesar de sua boa absorção oral, esta molécula 

tem meia-vida plasmática baixa e necessita administração diária. Sua toxicidade pode 

ser o principal problema em pacientes com deficiência em glicose-6-fosfato 

desidrogenase. A primaquina age interferindo na função mitocondrial do parasita 

(Robert et al., 2001). 
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Figura 5 - Estruturas dos fármacos antimaláricos do grupo das 8-aminoquinolinas. 

 

Tafenoquina (Figura 5) é um análogo da primaquina com maior meia-vida (14 

dias, comparado a 4 horas para primaquina). Este possui índice terapêutico superior ao 

da primaquina. Pode ser usado para a quimioprofilaxia da P. falciparum e para 

prevenção das formas recorrentes de P. vivax (Robert et al., 2001). 

 

2.2.2 - 4-Aminoquinolinas 

 

Os antimaláricos mais difundidos pertencem a este grupo. Eles são 

considerados o grupo que atingiu o maior sucesso para tratamento e profilaxia da 

malária (Robert et al., 2001). São facilmente sintetizados, possuem preço acessível e 

são, geralmente, bem tolerados. Estes compostos, assim como os quinolinometanóis, 

são ativos contra o estágio intra-eritrocítico do parasita. As 4-aminoquinolinas possuem 

a capacidade de se acumular em altas concentrações na parte interna do vacúolo 

alimentar do parasita. 

A cloroquina (Figura 6) foi introduzida em 1944 e tornou-se a principal arma na 

terapia e prevenção da malária, principalmente devido a seu baixo custo, baixa 

toxicidade e atividade contra todas as formas da malária. Em 1994, a cloroquina foi o 3o 
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fármaco mais consumido no mundo, atrás apenas do paracetamol e do ácido 

acetilsalicílico (Robert et al., 2001). 
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Figura 6 - Estrutura dos fármacos antimaláricos do grupo das 4-aminoquinolinas e 

quinolinometanóis. 

O principal modo de ação da cloroquina parece estar relacionado ao acúmulo 

desta base fraca no lisossoma do parasita e ligação à ferriprotoporfirina-IX, 

prejudicando a polimerização do heme e destruindo o parasita (Robert et al., 2001). A 

resistência à cloroquina é um problema grave (Olliaro, 2001; Menezes, Ferreira, 2005). 

Esta foi primeiramente observada no sudeste da Ásia e América do Sul, no final da 

década de 1950, e na África, no fim dos anos 1970 (Robert et al., 2001). A observação 

de que a resistência à cloroquina apareceu tarde, cerca de 10 anos após seu uso 

disseminado, sugere que esta possui bases mutagênicas. Devido ao grande alcance da 

resistência à cloroquina, sua prescrição  tem diminuído consideravelmente nos últimos 

anos. 
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A amodiaquina (Figura 6) é quimicamente relacionada à cloroquina, porém é 

mais eficaz em diminuir a quantidade de parasitas em malária grave e apresenta 

atividade contra algumas cepas resistentes à cloroquina. Entretanto, a existência de 

parasitas resistentes e a toxicidade hepática limitam o seu uso. Este antimalárico, 

quando ensaiado in vitro, mostrou ligação ao heme e, por conseguinte, inibiu a 

polimerização de forma semelhante à cloroquina (Robert et al., 2001).  

 

2.2.3 - Quinolinometanóis  

 

A quinina (Figura 6), princípio ativo da casca de Chinchona sp, foi introduzida na 

Europa, vinda da América do Sul, no século XVII. Este agente possui o maior período 

de uso efetivo, porém teve sua resposta terapêutica bastante diminuída nos últimos 

anos. Mesmo assim, ela permaneceu como agente antimalárico essencial para a 

malária grave causada pelo P. falciparum. Nesta situação, a infusão intravenosa é 

preferida. A adição de uma simples dose de artemisinina, antimalárico da classe das 

lactonas sesquiterpênicas (Robert et al., 2001), acarreta considerável aumento da 

eliminação do parasita e eleva a taxa de cura. A quinina possui a propriedade de 

interagir fracamente com o grupo heme, porém, ensaios in vitro mostraram que 

também inibe a polimerização deste. O mecanismo de resistência é desconhecido, no 

entanto, acredita-se ser semelhante ao da mefloquina. A sua associação com 

clindamicina diminui a duração do tratamento. Pode ser associada, também, a outros 

antibióticos, como tetraciclinas, e a sulfonamidas e derivados pirimidínicos, para o 

tratamento de malária falciparum resistente. 

A mefloquina (Figura 6) possui estrutura semelhante à quinina, mas sua meia-

vida é maior (14-21 dias), contribuindo, provavelmente, para o rápido desenvolvimento 

de resistência a este fármaco. Por esta razão, a mefloquina deve ser usada em 

combinação com outros agentes antimaláricos. Ela se liga com alta afinidade às 

membranas, causando, assim, variações morfológicas no vacúolo do Plasmodium. 

 

2.2.4 - Outros álcoois arílicos (Robert et al., 2001) 
 

A halofantrina (Figura 7) é um agente ativo contra cepas resistentes à 

cloroquina. Apesar da eficácia, sua cardiotoxicidade tem limitado seu uso como agente 

terapêutico. Pacientes que fazem uso de mefloquina também apresentaram resistência 
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à halonfantrina. Outro inconveniente é seu alto custo e ausência de formulações 

parenterais. 

 
Figura 7 - Estruturas dos fármacos antimaláricos do grupo álcoois arílicos. 

 

Pironaridina (Figura 7), um derivado sintético da acridina, é largamente usada na 

China e pode ter utilidade para malária falciparum multi-resistente a fármacos. A 

formulação oral é eficaz e bem tolerada, porém sua biodisponibilidade oral é baixa. Tal 

fato contribui para a rejeição do tratamento, cujo custo para o paciente é muito elevado. 

Devido ao uso na forma de monoterapia, a possibilidade de surgimento de cepas 

resistente é alta. 
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2.2.5 - Antagonistas do ácido fólico e PABA (Robert et al., 2001) 
 

Estes compostos (Figura 8) inibem a síntese das bases pirimidínicas do parasita 

e, conseqüentemente, a síntese do DNA. Existem dois grupos de antifolatos: inibidores 

da diidrofolato redutase (DHFR), pirimetamina e proguanil, por exemplo, e inibidores da 

diidropteroato sintase (DHPS), que são sulfonas e sulfonamidas, como por exemplo, a 

dapsona e sulfadoxina, respectivamente. Devido ao forte efeito sinérgico, um fármaco 

do primeiro grupo é geralmente associado a um do segundo. Problema grave dessa 

classe é a resistência, que se encontra disseminada na Ásia, Índia e África. 

Pirimetamina e sulfadoxina são bastante utilizadas em associação. Trata-se de baixo 

custo e fácil uso, uma vez que somente uma dose é necessária, em razão da baixa 

eliminação. Entretanto, a associação apresenta baixa atividade contra cepas 

resistentes à cloroquina. O mecanismo de aparecimento da resistência é devido a 

mutações nos genes da DHFR e DHPS. 

O proguanila é pró-fármaco, bioprecursor, que, por biotransformação, dá origem 

ao cicloguanila, responsável pela ação farmacológica. Este fármaco é utilizado, nos 

Estados Unidos, em associação com dapsona. No entanto, a facilidade com que o 

proguanil suscita o aparecimento de resistência impede o seu uso mais generalizado. 

Cloroproguanila (Figura 8) é um análogo clorado do proguanil, que também é 

biotransformado à triazina ativa. Ele é mais eficiente e possui índice terapêutico maior 

que o do proguanil. Sua combinação com dapsona é eliminada mais rapidamente que a 

associação pirimetamina-sulfadoxina, oferecendo, assim, menor possibilidade de 

surgimento da resistência. 
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Figura 8 - Estruturas dos fármacos antimaláricos do grupo dos antimetabólitos do ácido 

fólico e do PABA. 

 

2.2.6 - Artemisinina e derivados 

 

2.2.6.1 - Histórico 

 

 A artemisinina é produto natural encontrado nas folhas da Artemisia annua, 

planta usada pelos chineses desde 168 A.C. Esta planta, inicialmente empregada no 

tratamento de hemorróidas, mostrou-se, mais tarde, por volta de 340 D.C, também 

eficaz em reduzir febres (Meshnick, Taylor, Kawchonwongpaisan, 1996). Extratos 

brutos etéreos foram eficazes em ratos infectados com o parasito da malária murina, P. 

berghei. Deste modo, cientistas chineses purificaram e determinaram a estrutura 

química desta lactona sesquiterpênica, em 1972, conhecida por “qinghaosu”, embora 
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seja genericamente denominada artemisinina (Meshnick, Taylor, Kawchonwongpaisan, 

1996). 

 Estudos iniciais conduzidos por cientistas chineses demonstraram que a 

artemisinina e seus derivados, posteriormente descritos, são ativos em concentrações 

nanomolares in vitro contra o P. falciparum. Estes testes foram também comprovados 

por pesquisadores do Walter Reed Army Institute of Research (Meshnick, Taylor, 

Kawchonwongpaisan, 1996). Fato particularmente interessante nestas pesquisas foi a 

descoberta de que, diferentemente de alguns antimaláricos, a artemisinina não 

apresenta ou apresenta pouca resistência cruzada com outros antimaláricos (Meshnick, 

Taylor, Kawchonwongpaisan, 1996). 

 

2.2.6.2 - Propriedades Físico-Químicas (Dhingra, Rao, Narasu, 2000) 

 

 A artemisinina é composto sem cor e sem cheiro, de massa molar igual a 

282,1742 g/mol e que forma cristais com ponto de fusão entre 156-157 oC, sendo 

estável a temperaturas maiores que estas. 

 A Figura 9 mostra a estrutura da artemisinina, em que se pode observar a 

presença de ponte endoperóxido (C-O-O-C), essencial para a atividade antimalárica; 

entre os antimaláricos disponíveis, a artemisinina e derivados são os únicos a 

apresentar esta ponte. 

 

Figura 9 - Estrutura molecular da artemisinina. 
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2.2.6.3 - Fármacos derivados da artemisinina (Kamchowongpaisan, Meshnick, 

1996; Meshnick, Taylor, Kamchonwongpaisan, 1996; Dhingra, Rao, Narasu, 2000; 

Robert et al., 2001) 

 

Os fármacos derivados da artemisinina podem ser classificados em derivados de 

primeira e segunda geração. Os derivados da primeira geração são obtidos a partir da 

artemisinina por meio de semi-síntese, enquanto aqueles pertencentes à segunda são 

obtidos de outra forma e não apresentam estrutura totalmente semelhante à 

artemisinina, a não ser a presença da ponte endoperóxido. A obtenção destes 

derivados leva em consideração a relação estrutura-atividade da artemisinina. A 

primeira geração, por sua vez, compreende éteres e ésteres da artemisinina. Seus 

principais representantes são artemeter, arteter, artesunato e artelinato. Estes são 

obtidos a partir da diidroartemisinina, derivado lactol reduzido da artemisinina (Brossi et 

al., 1988; Lin et al., 1990). A Figura 10 mostra a estrutura destes derivados. 
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Figura 10 - Artemisinina e derivados representantes da primeira geração. 
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Em razão de a artemisinina ser pouco solúvel em água e em solventes 

orgânicos, derivados solúveis em água (artesunato e artelinato) e derivados lipídicos 

(artemeter e arteter) foram sintetizados. A Tabela IV mostra as propriedades destes 

fármacos e as formas farmacêuticas disponíveis. 

 

TABELA IV – Artemisinina e seus derivados 
     Artemisinina 
     e derivados 

Descrição Forma farmacêutica 

Artemisinina Lactona sesquiterpênica Cápsulas/supositórios 

Artemeter Éter β-metílico da diidroartemisinina  

Lipossolúvel 

Cápsulas, comprimidos, solução  

oleosa para injeção intramuscular 

Arteeter Éter β-etílico da diidroartemisinina,  

Lipossolúvel 

Solução oleosa para  injeção  

intramuscular  

Artesunato Hemissuccinato da diidroartemisinina  

Hidrossolúvel 

Comprimidos, pó para injeção  

intravenosa ou intramuscular, 

supositório  

Diidroartemisinina Metabólito ativo da artemisinina e de 

todos os derivados 

Comprimidos 

Fonte: Dhingra, Rao, Narasu, 2000. 

 A diidroartemisinina é mais potente que a artemisinina, porém apresenta o 

inconveniente de possuir menor meia-vida plasmática (Kamchonwongpaisan, 

Meshnick, 1996). 

Artemeter, o éter metílico da diidroartemisinina, tem sido largamente utilizado na 

China. Atualmente, sua produção é feita em conjunto com uma empresa francesa, a 

Rhone-Poulenc-Rorer-Doma. A injeção de artemeter (Palhuter®) é comercializada no 

Brasil, China, Tailândia e em vários países africanos; cada ampola contém 80 mg de 

artemeter em óleo de amendoim. Cápsulas de artemeter (40 mg) são também 

comercializadas (Dhingra, Rao, Narasu, 2000). 

 Arteeter é o éter etílico da diidroartemisinina, sintetizado, originalmente, na 

China, em 1981, por Li et al. Logo depois, em 1988, Brossi et al. sintetizaram este 

composto usando boroidreto de sódio e fazendo a eterificação com trifluoreto de boro. 

Este fármaco tem sido usado via intramuscular, em veículo oleoso, com concentração 

de 160 mg/mL. Atualmente, o artemeter é registrado em 27 países no mundo, incluindo 

França, Tailândia, Paquistão e Nigéria, dentre outros (Dhingra, Rao, Narasu, 2000). 
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Artesunato, derivado hemissuccinoilado da diidroartemisinina, solúvel em água, 

encontra-se disponível em comprimidos de 50 mg, estando também na forma de ácido 

artesúnico para uso injetável (60 mg/ampola) e como supositório (200 mg). A 

formulação endovenosa (única entre estes derivados) é instável em água e, portanto, 

deve ser reconstituída em solução de bicarbonato de sódio 5%, imediatamente antes 

da aplicação. Comprimidos de artesunato e formulação parenteral são registrados no 

Brasil, Tailândia, China, Gana e Vietnã (Meshnick, Taylor, Kamchonwongpaisan, 1996; 

Dhingra, Rao, Narasu, 2000). 

Artelinato, derivado hidrossolúvel, foi desenvolvido pelo Walter Reed Army 

Institute of Research. Este é tão eficaz quanto o artesunato, porém, mais estável em 

solução aquosa. Formulação transdérmica encontra-se em estudos em animais 

(Meshnick, Taylor, Kamchonwongpaisan, 1996). 

 Característica muito importante, em se tratando destes derivados da 

artemisinina, é que, mesmo depois de duas décadas de uso, não se têm relatos do 

aparecimento de resistência. Existe, sim, elevada taxa de recrudescência, fazendo com 

que estes fármacos não devam ser utilizados sob a forma de monoterapia (Robert et 

al., 2001). Quando se tentou induzir a resistência em P. berghei ou P. yoelli, esta se 

mostrou muito difícil de aparecer e quando surgia, em elevadas concentrações, esta 

era descontinuada à medida que o fármaco não era mais administrado. Este fato é 

muito relevante, visto não ser o caso da maioria dos fármacos os quais os parasitas 

adquirem resistência. 

O principal problema existente entre os fármacos derivados da artemisinina é 

sua baixa meia-vida plasmática (3-5 h), o que implica longa duração do tratamento, 

quando feito sob forma de monoterapia, chegando a levar 5 dias para atingir a 

completa eliminação dos parasitas. Sendo assim, é preferível usá-la em associação 

com outros antimaláricos, como sulfadoxina-pirimetamina (Doherty et al., 1999), 

benflumetol (Vugt et al., 1998; Vugt et al., 2000) ou mefloquina (Price et al., 1997; Price 

et al., 1998). Essa prática visa à diminuição da duração da terapia e ao aumento da 

taxa de cura, minimizando, conseqüentemente, a possibilidade de surgimento de 

parasitas resistentes. 

Associações de artemeter ou artesunato com mefloquina têm sido largamente 

utilizadas na Tailândia. Elas fazem parte do tratamento padrão onde existe a ocorrência 

de multi-resistência a fármacos, principalmente no sudeste asiático. Além do mais, 
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estas associações possuem a vantagem de diminuir o surgimento de cepas de P. 

falciparum resistentes à mefloquina (Brockman et al., 2000). 

 Quando associado ao benflumetol (fármaco de eliminação lenta), o artemeter é 

tão eficaz quanto a associação artesunato-mefloquina e melhor tolerado (Vugt et al., 

1998). Artemeter elimina a maior parte da infecção e benflumetol é responsável pela 

eliminação dos parasitas residuais, os quais permanecem do 3o ao 5o dia do 

tratamento. Esta associação é segura em pacientes com malária não-complicada, até 

mesmo em crianças (Vugt et al., 2000). 

 A Figura 11 mostra alguns dos derivados da artemisinina de segunda geração, 

que se encontram em fase de pesquisa, sendo válido ressaltar a classe dos trioxanos, 

cuja estrutura química é significativamente simplificada em relação à artemisinina. 

Nesta figura encontra-se o artefleno (estrutura 23) como exemplo (Borstnik et al., 

2002).  
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Figura 11 - Derivados de segunda geração da artemisinina (Borstnik et al., 2002). 
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2.2.6.4 - Mecanismo de ação 

 

 Estudos in vitro demonstraram que a artemisinina e seus derivados são tóxicos 

ao parasito da malária em concentrações nanomolares, enquanto que, em células 

mamíferas, esta toxicidade só aparece em concentração micromolar (Meshnick, Taylor, 

Kamchonwongpaisan, 1996). Razão para esta seletividade parece ser o fato de as 

células infectadas pelo parasito terem maior captura do fármaco, de forma que 

eritrócitos infectados conseguem reter cerca de 100 vezes mais artemisinina que 

eritrócitos não-infectados. A maior captura do fármaco estaria associada ao 

metabolismo do ferro, que se encontrando alterado em células infectadas pelo parasita, 

facilitaria a entrada do fármaco. Aproveitando-se desta observação, Singh e Lai (2001) 

verificaram que a artemisinina também pode ser utilizada como agente antineoplásico, 

em razão de algumas células neoplásicas apresentarem maior concentração de ferro. 

 Em resumo, pode-se afirmar que o mecanismo de ação da artemisinina envolve 

duas etapas: na primeira ocorreria a geração do radical livre e, na segunda, a 

alquilação de proteínas específicas e fundamentais para a sobrevivência do parasito. 

Esta geração de radicais livres dependeria do íon ferro, estando ele ligado ao grupo 

heme ou isolado. A Figura 12 ilustra este mecanismo de forma detalhada. O trioxano 

apresentado nesta figura foi escolhido por possui atividade biológica semelhante à 

artemisinina e por ter sido produzido com oxigênio marcado (18O). Devido a esse 

mecanismo, estruturas em que a ponte endoperóxido está ausente são desprovidas da 

atividade antimalárica. 
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Figura 12 – Mecanismo de ação antimalárica dos agentes endoperóxidos (Posner, 

Cumming, Krasavin, 2000). 

 

Sabe-se, ainda, que a artemisinina possui a propriedade de se ligar fortemente a 

membranas celulares. Este mecanismo também ajudaria na destruição do parasita, 

uma vez que, estando o fármaco ligado a estruturas responsáveis por funções vitais do 

mesmo, como membrana plasmática, mitocôndria e carioteca, poderia ocorrer a 

destruição destas, o que acarretaria a morte do parasita (Kamchonwongpaisan, 

Meshnick, 1996). 
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2.2.6.5 - Toxicidade (Dhingra, Rao, Narasu, 2000) 

 

 O uso da artemisinina e seus derivados é bem aceito pela clínica médica, não 

somente pelo fato de a mesma promover o decréscimo da parasitemia de forma 

brusca, mas, também, pela segurança que representa para os que dela fazem uso, 

uma vez que não há relatos de toxicidade em seres humanos. Estudos revelaram que 

artemisinina, artemeter e artesunato sódico apresentam elevados valores de DL50 

comparados à cloroquina (Dhingra, Rao, Narasu, 2000). Artemisinina administrada em 

elevadas concentrações exibiu neurotoxicidade em cães e gatos, porém, não existe 

evidência de que esta toxicidade possa aparecer em seres humanos (Genovese et al., 

1998; Nontprasert et al., 1998). Price et al. (1998) compararam toxicidade e eficácia 

terapêutica do artemeter e artesunato em pacientes portadores de malária resistente a 

múltiplos fármacos e evidenciaram que ambos os derivados são altamente eficazes, 

seguros e que produzem respostas terapêuticas similares. 

 De forma resumida, pode-se assumir que a artemisinina e seus derivados, em 

elevadas concentrações, podem causar efeitos neurotóxicos in vitro e in vivo. 

Entretanto, partindo da premissa de que estes fármacos são utilizados seguramente 

por milhares de pessoas no mundo inteiro, este aspecto não merece relevância clínica 

(Meshnick, Taylor, Kamchonwongpaisan, 1996). 

 
2.3 – Quitina e quitosana 

 

A quitina, poli-β-(1→4)-N-acetil-D-glicosamina, é o segundo polissacarídio mais 

abundante existente na Terra e está largamente presente no exoesqueleto de 

crustáceos e insetos. A quitosana, poli-β-(1→4)-D-glicosamina, pode ser facilmente 

obtida a partir da quitina por meio da desacetilação com álcalis (Kubota et al., 2000). 

De acordo com o grau de desacetilação, podem-se obter diversas quitosanas, 

variando-se, assim, suas propriedades físico-químicas, como solubilidade, pKa, 

reatividade, massa molar e viscosidade (Singla, Chawla, 2001). Geralmente, quitosana 

com elevado grau de desacetilação é difícil de ser obtida, isto porque, à medida que se 

aumenta o grau de desacetilação, aumenta-se, também, a possibilidade de degradação 

do polímero (Le Dung et al., 1994). A Figura 13 apresenta as estruturas da quitina e 

quitosana. 
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Figura 13 - Estruturas químicas da quitina e quitosana. 

 

O uso de quitina e quitosana tem aumentado cada vez mais, havendo relatos da 

sua utilização nas mais diversas áreas, como agricultura, materiais biomédicos, 

cosméticos, indústria farmacêutica e alimentícia (Skjak-Break, Anthonsen, Sandford, 

1989; Brine, Sandford, Zikakis, 1992; Muzzarelli, 1993; Muzzarelli, 1996; Goosen, 1997; 

Muzzarelli, 2000a; Muzzarelli, 2001; Muzzarelli, Muzzarelli, 2002; Costa Silva, Santos, 

Ferreira, 2005). 

 

2.3.1 - Derivados hidrossolúveis 

 
É válido ressaltar que algumas aplicações destes polímeros encontram 

problemas de solubilidade, uma vez que os mesmos são insolúveis em água em meio 

neutro, condição esta em que enzimas fisiológicas exercem sua atividade (Kubota et 

al., 2000). 

 Partindo da premissa de que derivados de quitina e quitosana podem ser 

preparados a fim de se melhorar a sua solubilidade em água, as aplicações destes 

polímeros podem aumentar significativamente. Modificações químicas na molécula de 

quitina, em geral, são difíceis de serem efetuadas, isto porque a quitina possui 

estrutura altamente cristalina, com fortes ligações hidrogênio inter e intramoleculares 

(Shigemasa et al.,1999). 

Considerável número de derivados de quitina e quitosana hidrossolúveis tem 

sido obtido nos últimos vinte anos. Le Dung et al. (1994) obtiveram derivados 

hidrossolúveis em condições homogêneas, utilizando quitosanas com baixo grau de 

acetilação (12,5% e 11%). Os derivados obtidos, sais quartenários de quitosana e N-

carboximetilquitosana, mostraram-se solúveis em toda faixa de pH. A obtenção da N-

carboximetilquitosana é feita em duas etapas, em que, primeiramente, dissolve-se a 

quitosana em água na presença de ácido glioxílico e, em seguida, adiciona-se o agente 
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redutor (boroidreto de sódio), ocorrendo, então, a precipitação com etanol. A formação 

do derivado dissubstituído é favorecida em relação ao monossubstituído, chegando a 

atingir 90% do produto formado (Le Dung et al., 1994). 

Sashiwa e Shigemasa (1999) propuseram a obtenção de diversos derivados de 

quitosana hidrossolúveis. Estes incluem derivados do tipo N-alquil e N-acil-quitosana. A 

obtenção dos derivados N-acilados partiu de quitosana com grau de desacetilação 88% 

e se deu em presença de anidridos cíclicos. Os derivados obtidos não foram solúveis 

em toda faixa de pH: cada um possui zona de solubilidade particular. Succinilquitosana 

mostrou duas zonas de solubilidade, 1,0-3,5 e 7,0-13. A solubilidade em condições 

ácidas é explicada pela protonação do grupo amino, que passa de NH2 a NH3
+, 

enquanto que em meio alcalino, explica-se pela passagem do grupo carboxílico a íon 

carboxilato. A insolubilidade em pH 3,5-7,0 deve-se ao aparecimento do ponto 

isoelétrico, ponto este, caracterizado por quantidades equimolares de grupos NH3
+ e 

COO- na molécula, resultando, desta maneira, em sua insolubilidade (Sashiwa, 

Shigemasa, 1999). Diferentemente do esperado, a maleilquitosana mostrou-se 

insolúvel em todas as faixas de pH consideradas. 

A obtenção de quitosana N-metilenofosfônica hidrossolúvel também é descrita 

na literatura (Heras et al., 2001). Sua preparação foi realizada utilizando-se ácido 

fosfórico e formaldeído e o derivado obtido é, atualmente, objeto de patente. 

Hirano et al. (1981, 1982) e Yamagushi et al. (1981) sintetizaram derivados de 

quitosana N-carboxiacilados, utilizando anidridos em ácido acético e metanol e 

conseguiram obter derivados hidrossolúveis. Após a síntese destes derivados acilados, 

estes autores também realizaram estudo da cisão da ligação formada por meio de 

enzimas (quitinases e lisozimas), a fim de verificar a reversibilidade da nova ligação 

formada. Verificaram que a ligação pode sofrer hidrólise enzimática. Este estudo de 

hidrólise enzimática é muito importante, pois, permite observar a aplicabilidade prática 

dos novos derivados formados. 

 Muzzarelli et al. (1989) relataram, de forma pioneira, a produção de N-

carboxibutilquitosana mediante utilização do ácido levulínico. Estes autores observaram 

que o tamanho da cadeia do ácido levulínico é ideal para reduzir as interações intra e 

intermoleculares na quitosana. Desta forma, a N-carboxibutilquitosana apresentou  

solubilidade superior a N-carboxihexilquitosana, sendo este fenômeno explicado pela 

região amorfa no primeiro, e maior cristalinidade no segundo. 
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 Rinaudo et al. (2001) também descreveram a obtenção de N-

carboxibutilquitosana e 5-metilpirrolidinona solúvel em água. Esta derivatização foi 

realizada utilizando ácido levulínico e, como agentes redutores, boroidreto e 

cianoboroidreto de sódio. Neste trabalho, os autores descrevem as condições 

preferenciais para se obter as N-carboxibutilquitosana e 5-metilpirrolidinona. As 

quitosanas utilizadas possuíam baixo grau de acetilação, de 0,2 e 0,12, e suas massas 

molares eram 100.000 e 190.000 daltons, respectivamente. A solubilidade do polímero 

obtido é explicada pelo caráter anfotérico adquirido após a reação, sendo desta forma, 

solúvel em meio ácido, neutro e básico. Parâmetro importante para derivatizar a 

quitosana é o conteúdo de ácido levulínico, que deve estar em excesso para promover 

a dissolução da mesma e formar a cetamina. Excesso do agente redutor também é 

necessário, porém, se não houver controle, pode haver degradação do polímero 

(Rinaudo et al., 2001). 

Costa Silva et al. (2003) e Santos et al. (2003a) também descreveram a síntese 

da carboxibutilquitosana utilizando acido levulínico. Estes pesquisadores conseguiram 

obter derivado com grau de substituição diferente do descrito na literatura e realizaram, 

de forma inovadora, estudo de síntese otimizada da carboxibutilquitosana utilizando um 

planejamento fatorial 32 (Santos et al., 2003b; Santos et al., 2003c). 

 Baumann e Faust (2001) conseguiram obter derivados de quitosana O-sulfo, N-

sulfo, N-acetil e N-carboximetilquitosana solúveis em água. Esses pesquisadores 

observaram que quitosana de massa molar baixa produzia derivados de melhor 

solubilidade e a substituição seletiva também era obtida mais facilmente. Os derivados 

solúveis foram obtidos de forma seqüencial. Inicialmente, procedia-se à hidrólise parcial 

da quitosana (MM=150 KD, grau de acetilação=0,28) com HCl e, em seguida, eram 

realizadas as devidas substituições; esta hidrólise parcial deu como produto quitosana, 

de massa molar 29 KD e grau de acetilação 0,14. A hidrólise é condição indispensável 

para que as substituições se dêem de forma realmente seletiva (Baumann, Faust, 

2001). A N-acetilação com anidrido acético resultou em derivado solúvel com grau de 

acetilação igual a 0,45. 

 Jia et al. (2001) relataram a produção de sais de amônio quartenário de 

quitosana solúveis em água, dotados de atividade antibacteriana. A obtenção destes foi 

feita a partir de quitosanas de massas molares diferentes. Evidenciou-se que a massa 

molar da quitosana influencia a solubilidade e a atividade antibacteriana. Quitosana de 

massa molar baixa resultou em derivados dotados de maior solubilidade. Por outro 
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lado, o poder bactericida aumentou com o aumento da massa molar da quitosana. Os 

parâmetros utilizados para determinar a atividade antibacteriana foram concentração 

inibititória mínima e concentração bactericida mínima. A produção do sal ocorre quando 

o grupo amino da quitosana reage com um aldeído para formar uma imina, ou base de 

Schiff. Este intermediário reage com iodeto de metila para formar o sal quaternário da 

quitosana (Jia et al., 2001). 

 Xie et al. (2001) conseguiram inserir o ácido maléico em hidroxipropilquitosana e 

carboximetilquitosana e produzir derivados hidrossolúveis. Os derivados são dotados 

de propriedades antioxidantes. A quitosana utilizada possuía grau de desacetilação de 

97% e massa molar 8,8 x 105 Daltons. 

Atualmente, pode-se assumir que quitosana apresenta diversas aplicações 

farmacêuticas. A próxima seção aborda alguns destes tópicos de forma detalhada. 
 
2.3.2 - Aplicações 

 

 A literatura atual é vasta em material sobre quitina e quitosana, podendo-se 

encontrar várias revisões que abordam diferentes aplicações destes polímeros e seus 

derivados de forma detalhada e extensa (Gallaher, 2003; Gracy, 2003; Muzzarelli, 

Muzzarelli, 2003a; Muzzarelli, Muzzarelli, 2003b; Smith, Wood, 2003). Recentemente, 

três livros foram publicados (Muzzarelli, 2000a; Muzzarelli, 2001; Muzzarelli, Muzzarelli, 

2002). Estes livros tratam de quitosana em várias linhas de pesquisas. No entanto, 

sobressaem as aplicações nos âmbitos farmacêutico e químico, podendo-se encontrar 

tópicos sobre preparação de membranas, sistemas de liberação de fármacos, uso 

como hipocolesterolêmico, além da regeneração tecidual auxiliada por quitosana. Esta 

seção aborda alguns trabalhos recentes envolvendo quitosana e seus derivados. 

 

2.3.2.1 – Ação hipocolesterolêmica  em animais 

 

 O primeiro relato da capacidade da quitosana em reduzir colesterol foi 

provalvelmente descrito por Sugano et al. (1978). Estes pesquisadores demonstraram 

que uma dieta com 5% de quitosana era capaz de reduzir o nível de colesterol sérico à 

metade em ratos. Este efeito foi confirmado pouco tempo depois por Kobayashi et al. 

(1979). Estes últimos encontraram percentual de redução em torno de 27% para o 

colesterol hepático e de 26% para o colesterol sérico, quando ratos foram alimentados 
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com uma dieta em que havia 4% de quitosana. Desde então, inúmeros têm sido os 

relatos que atestam a capacidade hipocolesterolêmica de quitosana em animais. O 

colesterol sérico foi reduzido em 52%, quando ratos foram alimentados com quitosana, 

por 20 semanas. De forma supreendente, aqueles que ingeriram quitosana 

apresentaram ganho de peso em torno de 65%, se comparados ao grupo controle 

(Ormrod et al., 1998). Em outro estudo envolvendo cães foi evidenciado que o 

colesterol plasmático total sofreu redução significativa, quando quitosana foi 

administrada durante duas semanas. O nível diminuiu 77% em 7 dias e 54% em 14, 

porém, voltou ao valor inicial depois de 28 dias. Neste estudo, quitina e celulose não 

apresentaram atividade hipocolesterolêmica (Okamoto et al., 1997). As propriedades 

hipoglicêmica e hipolipidêmica de quitosana também foram demonstradas (Miura et al., 

1995). Estas foram estudadas em ratos normais e obesos; alguns destes 

apresentavam hiperinsulinemia e outros, hipoinsulinemia. Em nenhum caso observou-

se alteração de peso corporal. Os animais, exceto aqueles com hiperinsulinemia, 

apresentaram decréscimo significativo no valor da glicose sangüínea, colesterol e 

triglicerídeos. Esta avaliação durou quatro semanas, sendo a concentração de 

quitosana 5%. 

De forma segura, pode-se assumir que a atividade hipocolesterolêmica de 

quitosana em animais está bem consolidada na literatura (Muzzarelli, 2000b). 

 

2.3.2.2 - Ação hipocolesterolêmica em humanos 

 

O uso de quitosana como hipocolesterolêmico em humanos foi primeiramente 

documentado por Maezaki et al. (1993). Neste trabalho, adultos do sexo masculino 

foram alimentados com biscoitos à base de quitosana por duas semanas. Aqueles que 

utilizaram a dose de 3 g/dia durante uma semana e 1,6 g/dia durante duas 

apresentaram redução de 6% do colesterol total. Acredita-se que o efeito 

hipocolesterolêmico de quitosana seja dose-dependente, pois Pittler et al. (1999) 

realizaram estudo com 28 dias de duração, sendo a dose diária de quitosana em torno 

de 0,6 g/dia e nenhuma redução significativa do nível de colesterol foi observada. 

Gallaher (2003) supõe que o insucesso foi devido à baixa dose utilizada. Em outro 

trabalho, mulheres obesas utilizando 1,2 g/dia de quitosana microcristalina por 8 

semanas mostraram significativa redução de LDL plasmático, sem, no entanto, 

alteração ao nível de colesterol sérico (Wuolijock et al., 1999). 
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Bokura e Kobayashi (2003) demonstraram que mulheres com moderada 

hipercolesterolemia podem responder de forma satisfatória a dose de 1,2 g de 

quitosana/dia, apresentando, ao final da avaliação, redução considerável do colesterol 

plasmático. 

Jing et al. (1997) avaliaram a importância clínica do uso de quitosana em 

pacientes com falência renal fazendo uso de hemodiálise. Apos 12 semanas de 

ingestão de quitosana, o nível do colesterol sérico total passou de 10,14 ± 4,40 mM 

para 5,82 ± 2,19 mM. 

 

2.3.2.3 – Redução de peso 

 

Este tema é objeto de discussão e polêmica na literatura. Existem trabalhos que 

atestam quitosana como notadamente capaz de reduzir peso em pessoas obesas sem 

ser necessária alteração na dieta alimentar (Wadstein et al., 2000; Furda, 2000). 

Entretanto, outras correntes de pesquisadores sugerem que a redução, de fato, ocorre 

de forma mais acentuada quando a administração de quitosana é acompanhada de 

alteração na dieta alimentar (Veneroni et al., 1996a; Veneroni et al., 1996b; Ventura et 

al., 1996; Pittler et al., 1999; Wuolijoki et al., 1999). Muzzarelli (2000b) sugere que este 

fato é devido a diferentes interesses entre pesquisa básica e aplicada, melhor dizendo, 

pesquisa feita pelo meio acadêmico, com e sem participação da indústria, pois, do 

ponto de vista industrial e capitalista, não é interessante qualquer tipo de restrição 

alimentar. 

De acordo com Wadstein et al. (2000), existem indivíduos que podem não 

responder ao tratamento, não se conhecendo bem a razão para tal fato. Em estudo 

realizado por estes pesquisadores, de 332 voluntários, a maioria respondeu de forma 

satisfatória. Desses, 221 apresentaram redução de 4,1 kg durante 12 semanas. 

Entretanto, 111 voluntários não responderam ao tratamento. Neste trabalho, diferentes 

tipos de quitosanas foram avaliados. O tipo de quitosana utilizada mostrou-se como 

variável importante na redução de peso. A pureza do polímero e seu tamanho particular 

podem influenciar significativamente esta propriedade. O biopolímero L 112 

apresentou os melhores resultados, sendo este caracterizado por alto grau de pureza e 

tamanho particular adequado. 
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A dose utilizada em humanos é sempre menor que aquela utilizada em animais 

e quitosana é reconhecidamente segura e não-tóxica ao ser humano. Logo, não há 

risco de overdose ou alguma manisfetação adversa, cabendo ressaltar que este 

polímero não é fármaco e, sim, substância natural notadamente capaz de promover a 

diminuição de peso em pessoas obesas (Ventura, 1996; Muzzarelli, 2000b). Suas 

propriedades antineoplásica e imunoestimulante também têm sido documentadas.  

 

2.3.2.4 - Mecanismo de ação 

 
De acordo com Ventura (1996), dentre os mamíferos, o ser humano é exemplo 

raro em que quitinases específicas estão ausentes. Desta maneira, não é possivel 

hidrolisar a quitosana de forma extensa, havendo apenas hidrólise parcial por bactérias 

da flora e hidrolases inespecíficas. Esta particularidade tem se mostrado como 

característica interessante, pois, na medida em que o polímero é catiônico, este se 

encontra solúvel no estômago (pH 1-3), porém, precipita no intestino (pH em torno de 

6,5). Esta característica físico–química é o ponto chave no “mecanismo de ação” da 

quitosana, pois a mesma interfere na emulsificação de lipídeos no estômago e, ao 

chegar no intestino, devido à precipitação, o complexo não é absorvido. 

Furda (2000) realizou extenso trabalho para investigar este mecanismo de forma 

detalhada e estabeleceu pontos cruciais para o seu entendimento. Estes pontos 

envolvem: 

- Interação iônica; 

- Viscosidade do polímero; 

- Inibição da lipase pancreática; 

- Interação com micelas mistas, ácidos graxos e biliares. 

 

Em sua revisão, Furda (2000) tratou esses tópicos de forma isolada e detalhada, 

porém, por questões didáticas, estes serão abordados de forma geral. 

Fibras em geral, dotadas de viscosidade, possuem a habilidade de impedir a 

absorção de ácidos graxos e colesteróis. Isto ocorre porque elas funcionam como 

barreira física e, por conseguinte, impedem a absorção destas substâncias (Vahouny, 

1982; Ikeda et al.,1989). No entanto, este não parece ser o ponto principal na ação da 

quitosana no tocante a este aspecto. Quitosana é dotada de viscosidade somente em 

meio ácido, em pH baixo. Logo, ausência de viscosidade onde nutrientes são 
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absorvidos, como o intestino, mostra que a viscosidade possui caráter adjuvante. 

Porém, cabe ressaltar que existe valor mínimo de viscosidade necessário para o 

aparecimento desta propriedade e este valor encontra-se entre 1.4 e 1.6 cP. 

Quitosanas com massa molar inferior a 5⋅103 e com viscosidade inferior a 1.3 cP não 

apresentaram atividade hipocolesterolêmica e/ou hipolipidêmica. Os resultados mais 

promissores foram encontrados com amostras de quitosana cuja viscosidade estava 

entre 1,6 e 1,9 cP  e massa molar entre 104 - 2⋅104 (Ikeda et al., 1993; Sugano et al., 

1988; Sugano et al., 1992). A Figura 14 ilustra a relação entre viscosidade e diminuição 

do colesterol sérico promovido pela quitosana. 

 

Figura 14 - Relação entre viscosidade e diminuição no colesterol sérico  

(Muzzarelli, 2000a). 

 

Aspecto importante a ser considerado é a interação iônica entre quitosana e sais 

biliares. Os primeiros trabalhos envolvendo a capacidade hipocolesterolêmica de 

quitosana sugerem este como sendo o mecanismo responsável pela diminuição do 

colesterol sérico (Sugano et al., 1978; Kobayashi et al., 1979; Nagyvary et al., 1979; 

Sugano et al., 1980). Esta interação ocorre entre a carga positiva presente na molécula 

da quitosana e a carga negativa presente em sais biliares e ácidos graxos. Desta 

maneira, pode ocorrer o comprometimento de estruturas micelares, inviabilizando a 

emulsificação de lipídeos e, conseqüentemente, impedindo a absorção desses 

derivados. Conseqüência direta deste processo é o aumento na excreção de ácidos 

biliares e ácidos graxos nas fezes. O resultado final desta seqüência de eventos é a 

oxidação compensatória de colesterol a sais biliares ao nível hepático, visando, desta 

forma, manter a quantidade de ácidos biliares e resultando, então, em decréscimo do 
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nível de colesterol sérico. A Figura 15 ilustra alguns dos mecanismos prováveis para 

esta função da quitosana. 

 
Figura 15 - Mecanismo de ação da quitosana (Muzzarelli, 2000a). 

 

2.3.2.5 - Latenciação e pró-fármacos de quitosana 

 

 Latenciação é processo que consiste na transformação do fármaco em forma de 

transporte inativo, que, in vivo, mediante reação química ou enzimática, libera a porção 

ativa no local de ação ou próximo dele (Korolkovas, 1988; Friis, Bundgaard, 1996; 

Chung, Ferreira, 1999; Wermuth, 2003; Silva et al., 2005, Chung et al., 2005). Uma das 

formas latentes obtidas mediante este processo denomina-se pró-fármaco. Este é 
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caracterizado pela ligação biorreversível entre o fármaco e outra molécula, denominada 

transportador (Figura 16). 

 
Figura 16 - Esquema do processo de latenciação (Adaptado de Friis,  

Bundgaard, 1996). 

 

A latenciação tem sido bastante utilizada nos últimos anos para solucionar 

diversos problemas pertinentes ao fármaco, soluções estas que envolvem 

direcionamento de ação para SNC (Sistema Nervoso Central) (Somogye et al., 1998; 

Somogye, Buchwald, Bodor, 2002), quimioterápicos específicos contra AIDS e câncer 

(Matsumoto et al., 2001; Bielawska et al., 2001; Garky et al., 2001), prolongamento de 

ação (Kawakami et al., 2001), melhoramento da biodisponiblidade (Mori et al., 2001) e, 

ainda, auxílio em dificuldades relacionadas a problemas de instabilidade e baixa 

solubilidade em preparações farmacêuticas (Yamagushi et al.,1999; Badawy, 2001). 

Atualmente, existem na literatura exemplos importantes de pró-fármacos, que 

utilizam quitina e quitosana como transportadores poliméricos (Song, Onishi, Nagai, 

1992; Song et al., 1996; Sato et al., 1996; Kato, Onishi, Machida, 2000; Kato, Onishi, 

Machida, 2001; Kato et al., 2004). Estes polímeros têm se mostrado adequados, pois 

foi possível diminuir ou resolver inconvenientes que determinados fármacos 

apresentavam. Baba et al. (1989) obtiveram pró-fármacos da metanfetamina e 

carboximetilquitina, trabalho este considerado promissor. O pró-fármaco obtido mudou 

de forma satisfatória a cinética de liberação do fármaco: antes, os níveis séricos eram 

mantidos por, no máximo, 7 horas, e, após a obtenção da forma latente, foi possivel 
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alcançar níveis plasmáticos de até 120 horas. Este trabalho mostrou, também, a 

influência do espaçante utilizado em induzir ou não o aparecimento de reações 

imunogênicas. Pode-se evidenciar que espaçantes de maior cadeia alquílica, induziram 

de forma mais acentuada as reações imunogênicas. Devido a esta observação, optou-

se por produzir o pró-fármaco utilizando o espaçante etilamina, ao invés de butilamina 

e hexilamina. 

Ouchi et al. (1991) conseguiram obter pró-fármacos a partir de 5-fluorouracila 

utilizando carboximetilquitina e quitosana. Pode-se constatar que as formas latentes 

obtidas se mostraram ativas contra leucemia linfocítica em ratos. Aqueles ratos cujo 

tratamento foi feito à base de pró-fármacos exibiram menos efeitos adversos em 

relação aos que foram tratados somente com o fármaco. Este fato pode ser 

comprovado pela ausência de diminuição de peso, reação adversa presente nos ratos 

tratados apenas com o agente antineoplásico. 

Song, Onishi e Nagai (1993) conseguiram diminuir os efeitos adversos da 

mitomicina C empregando succinilquitosana e carboximetilquitina como 

transportadores. A realização deste estudo permitiu demonstrar que a liberação do 

fármaco ocorre de forma lenta, fazendo com que haja menor exposição das células 

sadias ao agente antineoplásico, diminuindo, por conseguinte, a toxicidade do fármaco. 

Kato et al. (2004) utilizaram succinilquitosana como transportador polimérico e 

mostraram que, de acordo com a metodologia empregada, pode-se obter pró-farmacos 

de mitomicina C solúveis ou insolúveis em água. A cinética de liberação dos derivados 

insolúveis acontece de forma mais lenta e ambos os pró-fármacos exibiram 

propriedades antineoplásicas acompanhadas de diminuição de efeitos adversos em 

relação à administração do fármaco de forma isolada. Foi observado que o t1/2 pode 

variar de acordo com o grau de substituição do derivado. Aumento no grau de 

substituição implicou aumento da meia-vida plasmática, explicando-se este fenômeno 

pela quantidade de carga negativa na molécula (grupo carboxilato), o que acarreta 

maior tempo de retenção do constituinte nos fluidos plasmáticos. Os pró-fármacos 

foram obtidos por condensação utilizando EDC (1-etil-3-

(dimetilaminopropril)carbodiimida) e o pH foi mantido em 5 antes de se adicionar o 

fármaco, pois à medida que este aumenta, o grau de substituição da mitomicina C 

diminui. A obtenção do pró-fármaco solúvel foi realizada utilizando éster glutárico da 

mitomicina C visando evitar a formação de derivados insolúveis. Estes pesquisadores 

chamam atenção para o tempo de reação e a quantidade do agente condensante. 
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Ambos devem ser inferiores ao procedimento para obtenção de derivados insolúveis, 

pois, desta forma, podem-se evitar reações cruzadas entre os grupamentos amino e 

carboxila presentes na estrutura da quitosana. A Figura 17 ilustra a metodologia para 

obtenção destes pró-fármacos. 
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Figura 17 - Esquema sintético para obtenção dos pró-farmacos de succinilquitosana e 

mitomicina C solúveis e insolúveis em água (Kato et al., 2004). 
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2.3.2.6 – Microesferas 

 

O uso de quitosana como transportador de fármacos tem permitido solucionar 

problemas como insolubilidade e hidrofobicidade de diversos agentes terapêuticos. No 

entanto, o caráter semicristalino destas preparações continua dificultando a 

compressão direta. Diante deste problema, faz-se necessária a adição de agregantes 

para facilitar a compressão. Exemplos claros são comprimidos para controle de peso 

com estearato de magnésio, que trazem conseqüências negativas na eficácia da 

quitosana (Knapczyk, 1993; Rege, Shukla, Block, 1999). 

O desenvolvimento de microesferas pode diminuir este inconveniente, visto que 

estas são dotadas de cárater amorfo. Sua preparação pode ser feita de diversas 

maneiras. De acordo com as características físico-quimicas do fármaco e seu problema 

de biodisponiblidade, pode-se optar pela metodologia mais adequada (Sinha et al., 

2004). 

Martinac et al. (2002) realizaram estudo comparativo envolvendo pró-fármacos 

de genfibrozila ligado covalentemente à PHEA (poli (hidroxietilaspartamida)) e PHPA 

(poli (hidroxipropilaspartamida)) e microesferas contendo diferentes quantidades de 

quitosana. Ambos os sistemas, pró-fármacos e microesferas promoveram alteração na 

cinética de liberação do fármaco. No entanto, os resultados mais promissores foram 

obtidos com microesferas constituídas de quitosana (baixa massa molar) combinada 

com PHPA ou HPMC (hidroxipropilmetilcelulose) na proporção (p/p) de 2:1 ou 3:1 

polímero/fármaco. 

Desde a descoberta da molécula da quitosana, há cerca de 150 anos, sempre se 

acreditou que este polímero fosse insolúvel em meio alcalino. Porém, Muzzarelli et al. 

(2003c), de forma original, conseguiram desenvolver sistema em que pode existir 

quitosana solúvel, mesmo em pH em torno de 10. Esta solubilidade é alcançada devido 

à formação do íon carbamato após adição de NH4HCO3, de acordo com a equação a 

seguir. 

 

CHIT-NH2 + NH4HCO3 ⇔ CHIT-NHCO2
- NH4

+ + H2O   equação (1) 

 

Esta metodologia tem sido utilizada de forma satisfatória na obtenção de 

microesferas de quitosana por spray drying visando à sua utilização como 

transportadores de fármacos (Muzzareli et al., 2004). 
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2.3.2.7 – Liberação transdérmica 

 
A via transepitelial, em algumas situações, mais conhecida como transdérmica, 

apresenta uma série de vantagens em relaçao à via oral. As principais são: ausência 

de eliminação pré-sistêmica, o que aumenta a biodisponibilidade de fármacos; 

ausência de hidrólise enzimática ocorrida no TGI (trato gastrintestinal) e diminuição de 

flutuações na concentração plasmática, que ocorre freqüentemente quando se faz uso 

da via oral em horários diferentes, como dia e noite (Washington, 2001). 

Existem disponíveis comercialmente vários sistemas de liberação transdérmicos: 

Nicorette®, Orthoevra®, Dentipach®, Estraderm®, Scopoderm®, Duragesic®, entre outros 

(Smith, Wood, 2004). No entanto, somente fármacos de natureza lipofílica são 

favorecidos pelo uso desta metodologia, face à composição da membrana epitelial, 

limitando, por conseguinte, a utilização de tais sistemas com fármacos hidrofílicos. 

Quitosana e derivados, como exemplo N-trimetilquitosana, possuem propriedades 

fisico-químicas que os tornam adequados à resolução deste inconveniente. Os 

mesmos são capazes de agir como promotores de permeação de macromoléculas e 

compostos hidrofilicos, o que resulta em maior absorção destes agentes, seja na 

epiderme seja na mucosa (Thanou et al., 2000a; Hamman, Kotzé, 2002; Kotzé et al., 

2002; Portero et al., 2002; Senel et al., 2002; Verhoef et al., 2002). 

Com esse ponto de vista, a utilização de quitosana em desenvolvimento de 

sistemas de liberação via trandérmica é, atualmente, alvo de muito interesse. A 

eficiência deste polímero em promover a penetração transepitelial tem sido 

demonstrada com vários fármacos, como exemplo insulina (Illum et al., 1994; Aspden 

et al., 1996), morfina (Illum et al., 2002), heparina (Thanau et al., 2001) e hidrocortisona 

(Senel, Huncal, 2001). Em estudo realizado por Illum et al. (2002) pode-se verificar o 

sucesso desta metodologia em fase I, na qual se utilizam voluntários sadios para 

averiguar a eficácia terapêutica do fármaco. 

Quando se pretende desenvolver sistemas de liberação utilizando a via 

transdérmica, deseja-se obter liberação do fármaco da matriz polimérica de forma 

contínua, sem, no entanto, atingir níveis tóxicos e de maneira que não danifiquem as 

células da membrana epitelial, preservando, assim, a função de barreira da pele. Em 

trabalho realizado por Fang et al. (2002) demonstrou-se que a quitosana atende esta 

especificação, pois, 35 minutos após a retirada do adesivo, a pele retornou à condiçao 
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inicial. Isto significa que o polímero é adequado ao uso como promotor de absorção e 

sua alteração na membrana epitelial é de caráter transitório (Smith, Wood, 2004). 

O mecanismo exato pelo qual quitosana aumenta a absorção dos fármacos e 

macromoléculas anteriormente citados permanece desconhecido. No entanto, dois 

aspectos estão associados a esta propriedade. Primeiramente, credita-se importância 

ao seu efeito oclusor na pele, aumentando, desta maneira, a hidratação e facilitando a 

absorção de fármacos. Segundo, e não menos importante, é sua ação nas junções 

intercelulares, como se “abrisse” caminho para a molécula atravessar. Cabe ressaltar 

que estes estudos estão em fase inicial e merecem maiores elucidações (Smith, Wood, 

2004). A Figura 18 ilustra as junções intercelulares antes e depois do tratamento com 

glutamato de quitosana. Pode-se observar que as mesmas são alteradas pela 

presença do polímero. 

 

 
 

Figura 18 - Junções intercelulares antes (A) e depois (B) do tratamento com glutamato 

de quitosana (Smith, Wood, 2004). 
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2.3.2.8 - Complexos entre quitosana e DNA, transfecção e desenvolvimento de 

vacinas 

 

 O uso de sistemas coloidais como transportadores de fármacos, proteínas, 

antígenos e genes tem sido descrito amplamente na literatura. Este fenômeno ocorre, 

principalmente, devido à sua baixa toxicidade e, em alguns casos, sinergismo no efeito 

terapêutico (Kreuter, 1994; Stolnik et al., 1995). No tocante ao desenvolvimento de 

vacinas, a utilização de vírus atenuado continua sendo a principal forma de origem 

destas, cerca de 80% (Wivel, Wilson, 1998). Entretanto, estes sistemas apresentam 

algumas limitações, como por exemplo: aparecimento de inconvenientes imunológicos 

e propriedades oncongênicas (Mulligan, 1993; Verma, Somia, 1997). Para resolver este 

problema, a quitosana tem sido utilizada como transportador de DNA e o processo de 

transfecção foi obtido com elevados percentuais de eficiência (Erbacher et al., 1998; 

Leong et al., 1998; Venkateshi, Smith, 1998; Richardson et al., 1999). 

 

A eficiência da transfecção pode ser avaliada em função da quantidade de DNA 

que se consegue inserir na célula,  em um sistema qualquer de liberação. Detalhes 

sobre este mecanismo com complexo entre DNA e quitosana podem ser encontrados 

nos trabalhos de Ishii et al. (2001). 

 

 Yevdokimov et al. (2002) investigaram a formação de complexos entre DNA e 

quitosana. Esses autores estudaram os parâmetros que influenciam o processo de 

transfecção. Em particular, verificaram a influência do pH do meio, massa molar da 

quitosana, força iônica e distância entre grupamentos amino presentes na molécula da 

quitosana. A maior eficiência na transfecção foi obtida em pH 6,8, que corresponde ao 

pKa dos grupamentos amínicos da quitosana. Desta maneira, a quitosana está 

suficientemente ionizada e pode interagir com a carga negativa do grupo fosfato do 

DNA da melhor forma, resultando, por conseguinte, em altos níveis de complexação. 

Estudando a influência da massa molar da quitosana, foi possível estabelecer que 

existe valor mínimo no qual o processo de complexação entre DNA e quitosana ocorre. 

O valor encontrado foi 4⋅103. A formação do complexo foi confirmada por UV e 

dicroísmo circular. Estes dois métodos mostraram resultados similares. 
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 Iqbal et al. (2003) realizaram extenso trabalho para investigar a liberação de 

DNA a partir do complexo DNA-quitosana, sendo a via nasal a escolhida. A principal 

vantagem desta via é a menor quantidade de antígeno necessária, se comparada à 

imunização via oral. Observou-se que esta metodologia foi capaz de induzir o 

aparecimento de anticorpos de forma significativa, resultando em decréscimo da carga 

viral do VSR (vírus sincial respiratório). Os resultados obtidos com esta técnica foram 

comparáveis aos alcançados com a imunização intradérmica, sendo estes razão de 

euforia entre os pesquisadores. O principal objetivo ao tentar realizar a imunização 

nasal é diminuir os inconvenientes apresentados na administração intradérmica, em 

que é necessário o uso de seringas e pessoal qualificado, dificultando o processo de 

imunização em massa. O tamanho das partículas obtidas ficaram entre 300 e 330 nm e 

o potencial zeta em água, entre 37 e 40 mV. Com base nestas medidas, Iqbal et al. 

(2003) afirmaram que este sistema representa importante estratégia no 

desenvolvimento de vacinas. A Figura 19 ilustra as etapas envolvidas na liberação do 

plasmídeo de conjugado ou matriz polimérica. 

 

 
Figura 19 – Etapas envolvidas na liberação do plasmídeo (Adaptado de Davis, Illum, 

2000). 
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2.3.2.8.1 - Membrana assimétrica de DNA e quitosana 

 

 Quando se desenvolvem membranas de quitosanas com pretensão em utilizá-

las com finalidade cirúrgica, deve-se ter em mente que este curativo deve interagir 

apenas com o tecido lesionado. As membranas de quitosana comuns não atendem a 

este pré-requisito, pois, como sua superficie superior e inferior são semelhantes, estas 

aderem de forma igual ao tecido lesionado e sadio. Uma forma de solucionar este 

problema é a utilização de membranas assimétricas, sendo estas caracterizadas por 

superfícies diferentes, de forma que apenas a adesão ao tecido lesionado é alcançada 

(Rikimaru et al., 2002). 

 Rikimaru et al. (2002) desenvolveram membrana assimétrica utilizando camada 

de DNA como superfície (Figura 20). A obtenção destas membranas é feita de forma 

seqüencial. Primeiramente é obtida a membrana de quitosana comum, e depois se 

insere uma camada de DNA. Analisando-se as propriedades mecânicas, pode-se 

evidenciar que estas são adequadas ao uso como curativo cirúrgico. A quantidade de 

DNA presente na membrana foi determinada por espectroscopia no ultravioleta e sua 

superfície, analisada por microscopia eletrônica. 

  

Figura 20 - Modelo de membrana bifuncional (Rikimaru et al., 2002). 
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2.3.2.8.2 - Estudos de toxicidade 

  

 A possível aplicabilidade dos complexos entre quitosana e DNA nas suas mais 

diversas utilizações faz com que estudos de toxicidades sejam realizados. Sendo 

assim, Rom∅ren et al. (2002) investigaram este mecanismo utilizando a espécie de 

truta Oncorhynchus mykiss. Neste estudo foi possível estabelecer os fatores 

determinantes da toxicidade aguda. Esta depende da concentração de quitosana, da 

carga positiva presente na molécula, do grau de desacetilação e da massa molar do 

polímero. A amostra de quitosana que apresentou maior percentual de letalidade para 

os peixes avaliados foi a SC214 (GA=15%, MM=160 kDa), sendo esta dotada de maior 

grau de desacetilação e maior massa molar entre as amostras analisadas. Quando 

DNA foi adicionado à quitosana para obter o complexo, a toxicidade das amostras 

diminuiu de forma acentuada. Esta diminuição de toxicidade pode ser explicada pela 

neutralização da carga positiva na molécula da quitosana causada pela presença do 

DNA. Os autores estabeleceram que a toxicidade aguda é, provavelmente, causada 

pela interação eletrostática entre a carga positiva da quitosana e a carga negativa 

presente na superfície respiratória dos peixes. Esta interação ocorre entre os 

grupamentos amínicos do polímero e ácido siálico e/ou outros compostos de natureza 

aniônica presentes em zonas compostas de tecido mucoso. 

  

2.3.2.9 – Tratamento de osteoartrites 

 

Osteoartrite é a mais importante forma de artrite e sua ocorrência tem 

aumentado cada vez mais nos últimos anos. Sua farmacoterapia é realizada à base de 

antinflamatórios, como paracetamol, inibidores seletivos da enzima cicloxigenase 2, 

esteróides por via intra articular e vitaminas (Goldeberg et al., 2001). No entanto, este 

arsenal terapêutico focaliza apenas o alívio dos sintomas desta enfermidade, não 

resolvendo o principal problema desta patologia, que compreende degeneração celular 

ao nível do tecido conjuntivo (Gracy, 2004). Por esta razão, grande interesse tem 

surgido em tratar esta enfermidade com glicosamina e N-acetilglicosamina (NAG). 

Glicosamina estimula a biossíntese de peptidoglicanos e estes auxiliam na manutenção 

estrutural do tecido conjuntivo, agindo como estabilizadores de membrana, diminuindo 

a geração de radicais superóxidos e inibindo enzimas lisossômicas (Muzzarelli, 2000b). 

No entanto, a administração oral de glicosamina apresenta grave problema de 
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biodisponibilidade, pois a mesma sofre rápida eliminação pré-sistêmica no fígado, 

sendo convertida a dióxido de carbono, água e uréia. Esta via diminui 5 vezes a 

biodisponibibilidade relativa da glicosamina, quando comparada à endovenosa (Deal, 

Moskovitz, 1999). 

Estudos têm demonstrado que a quitosana é capaz de promover liberação 

sustentada de glicosamina. Na ingestão oral (1 g/dia) de N-acetilglicosamina ou de 

quitosana, a concentração sérica de glicosamina aumentou. No entanto, apenas a 

quitosana foi capaz de manter este aumento 48 horas após a ingestão oral (Talent, 

Gracy, 1996). Setnikat et al. (1993) também encontraram resultados semelhantes, 

corroborando a utilização de quitosana como fonte de glicosamina e, desta forma, a 

sua adequação ao tratamento de osteoartrites. 

Evidências experimentais de vários laboratórios indicam que quitosana 

administrada via oral é parcialmente digerida e absorvida no TGI. Esta digestão deve-

se à ação de ácido clorídrico no estômago e enzimas inespecíficas presentes na saliva 

e suco gástrico. No intestino, outras enzimas da flora normal também são capazes de 

digerir quitosana (Muzzarrelli, 2000b). 

 

2.3.2.10 - Conservante e clarificante 

 
De forma geral, o uso de quitosana como conservante natural em alimentos 

deve-se, principalmente, a três propriedades descritas na literatura: filmogenicidade (El-

Ghaouth et al., 1991; El-Ghaouth et al., 1992), ação bactericida (Muzzarelli et al., 1990; 

Helander et al., 2001; Jia et al., 2001; Knowles, Roller, 2001; Roller et al., 2002) e 

fungicida (El-Ghaouth et al., 2000; Muzzarelli et al., 2001;Romanazzi et al., 2002; 

Srinivasa et al., 2002). No tocante ao mecanismo de ação, para a atividade 

antibacteriana, acredita-se ser devida à interação entre quitosana e importantes 

organelas e estruturas membranares, comprometendo a função destas (Muzzarelli et 

al., 1990; Helander et al., 2001). Com relação à atividade antifúngica, esta se deve à 

inibição da respiração destes microrganismos pelo polímero. Entretanto, os fungos 

pertencentes ao gênero Zygomycetes são resistentes ao polissacarídeo, explicando-se 

tal resistência por ser a quitosana o principal constituinte da parede celular destes 

microrganismos (Muzzarelli, Muzzarelli, 2003b). 
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Sendo assim, vários estudos têm sido realizados para atestar o poder do 

polímero como conservante natural. A seguir, são  apresentados alguns exemplos 

destes. 

A enzima polifenol oxidase é responsável por fenomênos associados à alteração 

de cor, sabor e valor nutricional de vegetais e frutas. Pigmentos escuros associados a 

estes aspectos são gerados pelo aparecimento de O-quinonas sob o efeito desta 

enzima (Lattanzio, Cardinali, Palmieri, 1994). Zhang e Quantick (1997) estudaram o 

efeito de filmes de quitosana em frutas líchias (Litch chinensis Soon). Neste estudo 

evidenciou-se que a quitosana retardou o aparecimento de antocianinas, flavonóides e 

ácidos fenólicos totais. Desta maneira, foi verificada a redução da polifenol oxidase, 

aumentando a vida útil do fruto. 

Roller e Covill (1999) realizaram estudo envolvendo maçãs e atestaram que 

quitosana foi capaz de proteger as frutas do ataque de fungos. Neste trabalho utilizou-

se o sal glutamato de quitosana. 

 

Trabalho comprovando a capacidade clarificante de quitosana também foi 

realizado. Spagna et al. (1996) evidenciaram que o polímero possui alta afinidade por 

compostos polifenólicos como catequinas, ácidos cinâmicos e seus derivados. Estes 

constituintes são responsáveis pela alteração de cor em vinhos brancos, devido, 

principalmente, a fenômenos oxidativos. 

 

 2.3.2.11 - Aspectos regulatórios e comercialização 

 
A utilização de quitosana em várias formulações farmacêuticas já acontece de 

forma corriqueira. O polímero é aprovado como aditivo para alimento em países como 

Japão, Noruega e Itália (Davis, Illum, 2000). Acredita-se que os produtores de 

quitosana estão tentando conseguir a sua aprovação junto à Farmacopéia Européia. 

Sua toxicidade oral é extremamente baixa e estudos realizados com ratos (Arai, 

Kinumaki, Fujita, 1968) indicaram que o valor da DL50 é maior que 15 gramas/kg de 

animal. Realizando em coelhos, em que a dose utilizada foi 0,8 g por quilo de animal ao 

dia, durante 239 dias, não resultou em toxicidade para os animais avaliados (Hirano et 

al., 1990). 

 

 



Antimaláricos Potenciais: Pró-fármacos Poliméricos e Formas de Liberação Controlada de Artemisinina 

_____________________________________________________________________________________________
Hélio Santa Rosa Costa Silva 

50

Davis e Illum (2000) relataram o contato com organismos regulatórios para obter 

a aprovação de produtos à base de quitosana visando sua adminstração nasal. Os 

testes exigidos para aprovação dizem respeitos a dois aspectos principais: 

sensibilização e absorção do polímero. Os resultados encontrados por estes 

pesquisadores levam a crer que ambos não ocorrem e, caso a absorção ocorra, é em 

apenas pequena parte do cólon. 
 

 Aspecto a ser considerado na comercialização da quitosana é sua fonte como 

produtora de glicosamina para fins farmacêuticos. A glicosamina é obtida por hidrólise 

química a partir da quitosana, e então, comercializada na indústria farmacêutica. O sal 

de quitosana e glicosamina é facilmente comercializada sem prescrição médica, sendo 

a primeira recomendada para obesidade e como hipocolesterolêmica e a segunda, 

para o tratamento de osteoartrites (Muzzarelli, 2000c). A administração oral da 

glicosamina é mais facilmente aceita em algumas partes do mundo, porém o uso de 

quitosana é bastante difundido em países orientais (Nishimura, 1997; Okuda, 1997; 

Sakamoto, 1997). 
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3 – OBJETIVOS 
  

Face ao exposto e considerando-se: 1. a necessidade de novos antimaláricos ou 

de derivados dos antimaláricos existentes com propriedades aprimoradas; 2. a 

importância da artemisinina e de seus derivados no tratamento de malária, 

especialmente, de formas graves, e 3. a baixa biodisponibilidade desse antimalárico, 

em razão do coeficiente de partição inadequado – baixa hidrossolubilidade e baixa 

lipofilicidade -- o objetivo do trabalho é a síntese de antimaláricos potenciais derivados 

de artemisinina em suas formas latente e de liberação controlada, por meio da 

utilização de polímeros naturais como quitosana modificada com vistas ao aumento de 

hidrossolubilidade. 

 

3.1 - Planejamento 
 
 1 – Síntese de formas hidrossolúveis de quitosana, por meio de modificações 

moleculares; 

 2 – Síntese de diidroartemisinina para permitir a ligação com transportadores; 

 3 – Síntese de pró-fármacos poliméricos de diidroartemisinina utilizando as 

formas hidrossolúveis de quitosana; 

 4 – Preparação de formas farmacêuticas – microesferas -- de diidroartemisinina 

e artemisinina. 
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4 - MATERIAL E MÉTODOS 
 
 4.1 - Materiais 
 4.1.1 - Reagentes e solventes 

- Acetona (Merck) 

- Ácido acético (Merck)   

- Ácido clorídrico (Nuclear) 

- Ácido glioxílico (Aldrich) 

- Ácido levulínico (Fluka) 

- Álcool etílico (Merck) 

- Álcool metílico (Merck) 

- Anidrido acético (Vetec)   

- Anidrido succínico (Vetec)   

- Artemisinina (Medyplantex)   

- Boroidreto de sódio (Acrós) 

- Cloreto de tionila (Merck) 

- Diclorometano (Merck) 

- Dimetilsulfóxido (Aldrich) 

- Dimetilformamida (Merck) 

- Éter de petróleo (Aldrich) 

- Flurbiprofeno (Aldrich) 

- Formaldeido (Merck) 

- Genipina (Challeng Byoproducts) 

- Hidroxibenzotriazol (HOBt) (Aldrich) 

- Quitosanas ALDRICH (baixa massa molar, média e alta) 

- Quitosana PADETEC 

- Solução de glutaraldeído 25% comercial (Aldrich) 

- 1-Etil-3-(dimetilaminipropil) carbodiimida (EDC) (Aldrich) 

- 1,1,N’- Carbodiimidazol (DIC) (Acrós) 

- N,N’-Dicicloexilcarbodiimida (DCC) (Merck) 

- 4-Dimetilaminopiridina (DMAP) (Sigma) 

- p-Metilaminobenzaldeído 

- Solventes deuterados (água, DMSO, clorofórmio) 

- SPAN 20 (Aldrich) 
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- TWEEN 80 (Aldrich) 

 

 4.1.2 – Equipamentos 

 

- Agitador magnético Fisatom 

- Banho termostatizado 

- Centrífuga HERAUS, Sepatec 

- Espectrômetro RMN ADPX Bruker 300 MHz 

- Espectrofotômetro FTIR BOMEM 

- Espectrofotômetro UV-550 Jasco 

- Liofilizador Christi Alfa 1-2 

- Manta elétrica Fisatom 

- Rotaevaporador Büchi 

- Vidraria comum de laboratório 

- Viscosímetro com diluidor automático AVS-50 da Schott-Gerate. 

 Outros aparelhos encontram-se detalhados na seção análises (tópico 4.2.2). 
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4.2 - Métodos 
 

4.2.1 - Síntese 

 

4.2.1.1 - Obtenção dos derivados hidrofílicos de quitosana 

 

Para obtenção destes derivados foram utilizados três métodos, visando, desta 

maneira, sintetizar três derivados diferentes. 

 
4.2.1.1.1 - Obtenção da N-carboximetilquitosana (Baumann, Faust, 2001) 

 

1a etapa - Hidrólise parcial da quitosana 

 Quitosana utilizada (150 KD e grau de acetilação = 0,28) 

 Quitosana pulverizada (2 g, 12 mmol com base no resíduo monomérico) é 

dissolvida em HCl 0,1 N (150 mL) e mantida em refluxo por 24 horas, sob atmosfera de 

nitrogênio. Após resfriar à temperatura ambiente, a solução é ajustada a pH 5,8 usando 

solução de NaOH 2 N. A solução é dialisada contra água desionizada e liofilizada. 

 

2a etapa - N-acetilação parcial da quitosana 

 Quitosana hidrolisada parcialmente (1 g, 6 mmol com base no resíduo 

monomérico) é dissolvida em ácido acético (100 mL). Após adição de metanol (100 mL) 

à solução, anidrido acético (0,605 mL, 6,42 mmol) dissolvido em metanol é adicionado. 

A mistura é agitada à temperatura ambiente por 40 minutos. O produto é precipitado 

por mistura de metanol (140 mL) e amônia 25% (60 mL). O produto é filtrado e lavado 

com metanol e éter etílico e secado over night, sob pressão reduzida à temperatura 

ambiente (produto solúvel: grau de acetilação=0,45). 

 

3a etapa - N-carboximetilação de quitosana parcialmente acetilada 

A quitosana parcialmente hidrolisada e acetilada (1 g, 6,2 mmol com base no 

resíduo monomérico) é suspensa em água (50 mL). Após adicionar ácido glioxílico 

monoidratado (0,57 g, 6,19 mmol), o derivado dissolve em 45 minutos. A solução é 

ajustada a pH 12 por adição de solução de NaOH 2 N. Solução de 0,4 g de 

cianoboroidreto de sódio (NaCNBH3) dissolvido em água é adicionado e a mistura 

agitada por 45 minutos. O produto é precipitado utilizando etanol (400 mL), filtrado, 
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lavado com etanol novamente e secado over night sob pressão reduzida à temperatura 

ambiente. A Figura 21 ilustra o esquema reacional. 
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Figura 21 - Síntese da carboximetilquitosana. 

 
4.2.1.1.2 - Obtenção da N-carboxibutilquitosana (Rinaudo et al., 2001) 

 

A quitosana é dissolvida em água na presença do ácido levulínico e após 

completa dissolução, boroidreto de sódio é adicionado em uma fração, controlando-se 

as condições de temperatura e agitação. O derivado formado é isolado com etanol em 

faixa controlada de pH (fracamente ácida), lavado e secado. Neste processo toda 

substância de baixa massa molar é eliminada do polímero. As condições em que a 

reação é feita são apresentadas detalhadamente na Tabela V. A Figura 22 ilustra o 

esquema reacional. 

 
TABELA V – Condições reacionais para 1,6 g de quitosana em 160 mL de solução 
Amostra Razão molar 

Ac. levulínico/ 
quitosana/ Ag. 

Redutor 

Agente 
redutor 

Condições 
para 

dissolução 

pH 
final 

Tempo de 
redução 

 

Grau de 
acetilição 

da 
quitosana 

 
Produto fornado 

1 1,5/1,0/3,5 NaBH4 12 h/25 oC
+ 

2 h/80 oC 

5,0 30´/25 oC 
1 h/ 80 oC 

0,12 N-monocarboxibutil-
quitosana 
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Figura 22 - Síntese da carboxibutilquitosana. 

 
4.2.1.1.3 - Obtenção da N-succinilquitina (Shigemasa et al., 1999; Hirano, Moriyasu, 

2003) 

 

1a etapa - Preparo da solução (DAC 1% p/v) 

DAC=quitina (grau de desacetilação), DMAc=dimetilacetamida 

 

DAC 20% (3,0 g) é adicionada a 300 mL de solução LiCl/DMAc 5% p/v e a 

mistura é agitada à temperatura ambiente por 3 horas, para resultar em solução 

límpida. A solubilidade da quitina ou DAC em solução de LiCl/DMAc 5% (p/v) pode 

depender do grau de desacetilação e da massa molar da quitina ou DAC. 

Políssacarídios de altos graus de desacetilação (DAC 50%, 88% e 100%) ou quitina de 

alta massa molar não dissolvem neste solvente. 

 

2a etapa - Obtenção da succinil-DAC-20 

 

 O anidrido succínico (100 mmol) é adicionado a 200 mL da solução DAC 1% 

(p/v). A reação torna-se marrom escuro pela adição de trietilamina (10,2 g, 10 mmol) e 

adquire a consistência gelatinosa dentro de 30 minutos. Após agitação por 24 horas, a 

mistura reacional é vertida em metanol (100 mL). O precipitado é filtrado e disperso em 

água (200 mL). O produto é precipitado por ajuste do pH para 1-2 com HCl 3 M. O 

precipitado é filtrado, lavado com metanol e secado sob pressão reduzida a 60 oC para 

fornecer o produto (Tipo H). Para obter o sal sódico (tipo Na), o produto é disperso em 

200 mL de água, seguido de adição de Na2HPO4 para fornecer uma solução límpida, 
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cujo valor de pH se encontra na faixa 8-10. A solução é dialisada contra água 

desionizada durante quatro dias e liofilizada. 

 

4.2.1.2 - Síntese da diidroartemisinina (Brossi et al., 1988; Lin et al., 1990) 

 

 À solução agitada de artemisinina em metanol, mantida em banho de água, gelo 

e cloreto de sódio, acrescenta-se boroidreto de sódio (3,55:26), mantendo-se a reação 

sob agitação por duas horas e quarenta minutos. Após este tempo, neutraliza-se o 

meio reacional com ácido acético, concentra-se, dilui-se com água fria e agita-se por 

mais quinze minutos à temperatura ambiente. Forma-se precipitado branco, que deve 

ser redissolvido em diclorometano, com posterior secagem com sulfato de magnésio e 

evaporação do solvente. A Figura 23 ilustra o esquema reacional. 

 

Figura 23 - Obtenção da diidroartemisinina. 

  

4.2.1.3 – Obtenção de microesferas de quitosana como matriz de liberação para 

fármacos lipofílicos e formação de pró-fármacos de artemisinina in situ (Genta et 

al.,1997; Butler, Yiu-Fai, Pudney, 2003) 

 

Esta metodologia é dividida em três etapas, em que primeiramente se prepara 

emulsão O/A e, em seguida, esta é adicionada à fase orgânica externa, levando à 

obtenção de emulsão múltipla O/A/O. Em seguida, as microesferas são obtidas 

evaporando-se o solvente (diclorometano) à pressão reduzida. A seguir, detalha-se 

esta metodologia. 

   

A emulsão primária é obtida adicionando CH2Cl2 na fase aquosa cuja 

composiçao é mistura de CH3COOH 2% e metanol (4:1, v/v), contendo quitosana (1,6% 
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p/v) e Tween 80 (1,6% p/v). Em seguida, agita-se (9500 rpm) à temperatura ambiente 

por 15 minutos. Obtida a emulsão primária, verte-se esta, gota a gota, na fase orgânica 

(2% de SPAN 20 em óleo mineral), sendo a proporção entre estas de 1:9 (10 mL da 

emulsão primária para 90 mL da fase orgânica externa). Após esta etapa, adiciona-se a 

solução aquosa de glutaraldeído. Este procedimento é realizado em banho 

termostatizado a 50 °C e a agitação é mantida a 50 rotações por minuto durante 1 hora. 

Após esse período, mantém-se o sistema à pressão reduzida por 19 horas a 60 °C. 

Finalizada esta etapa, a suspensão contendo as microesferas é centrifugada a        

3000 rpm (15 min x 3 vezes). Em seguida, as microesferas são lavadas com éter de 

petróleo e secadas em placas de Petri durante 48 horas. 

Nesta metodologia o fármaco é solubilizado inicialmente em CH2Cl2 e, desta 

forma, adicionado ao sistema. 

A Figura 24 ilustra a seqüência utilizada para obtenção das microesferas. 

 

 
 

Figura 24 - Metodologia empregada na obtenção das microesferas de quitosana. 
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4.2.1.4 - Obtenção dos pró-fármacos de artemisinina e derivados de quitosana 

hidrofílicos 

 Para realização desta etapa foram testados 4  métodos distintos envolvendo 

diferentes condições reacionais. Algumas variações são apresentadas de forma mais 

detalhada na seção Resultados e Discussão. 

 

 4.2.1.4.1 – Derivados hidrofílicos, EDC/DMAP e diidroartemisinina (Song et al., 

1992) 

 À quantidade previamente determinada do polímero derivatizado adiciona-se o 

agente condensante e, posteriormente, junta-se o fármaco. O sistema reacional 

permanece em pH 5.0 por adição de solução de HCl 1%. Finalizado o tempo reacional, 

o precipitado é obtido por filtração e procede-se à lavagem com água purificada. A 

Figura 25 ilustra o esquema reacional proposto, envolvendo a formação do pró-fármaco 

com a carboxibutilquitosana. Para succinilquitosana e carboximetilquitosana, tem-se 

estrutura alifática (R na Figura) diferente do espaçante entre fármaco e polímero. 
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Figura 25 – Síntese de pró-fármaco entre derivados hidrofílicos de quitosana e 

diidroartemisinina utilizando EDC/DMAP. 
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 4.2.1.4.2 – Derivados hidrofílicos, DIC e diidroartemisinina (Chirachanchai, 

Lertworasirikul, Tachaboonyakiat, 2001) 

  

 Este método pode ser dividido em duas etapas: 

  

 1ª etapa – Preparação do derivado de acetato de quitosana acoplado ao DIC 

  

 Acetato de quitosana é preparado por reprecipitação da quitosana em solução 

de ácido acético 10% (v/v) em acetona. Dispersa-se 1 g de acetato de quitosana em 

DMF (100 mL), sob pressão reduzida, e aquece-se a 120 °C. Adiciona-se quantidade 

catalítica de metóxido de magnésio e, após 15 minutos, DIC (3,0 g, 4 equivalentes em 

relação ao anel piranosídico da quitosana). O meio reacional é mantido em agitação 

por 15 minutos a 120 °C. A temperatura é reduzida a 60 °C e a agitação é mantida por 

2 horas. Finalizada esta etapa, o precipitado é lavado com metanol e clorofórmio, 

obtendo-se sólido amarelo. 

 

 2ª etapa - Conjugação do fármaco ao polímero derivatizado 

  

A solução de fármaco (3 equivalentes em relação ao anel piranosídico da 

quitosana) em 50 mL de benzeno absoluto é resfriada em banho de gelo e agitada sob 

pressão reduzida por 15 minutos. Hidreto de sódio em quantidade equivalente ao 

fármaco é adicionado, procedendo-se à reação por 20 minutos em atmosfera inerte. 

Em seguida, 0,3 g do produto da primeira etapa é adicionado e agitado por 15 minutos. 

O banho de gelo é substituído por banho de óleo e mantém-se a agitação por 12 horas 

a 75 °C. Ao final do processo obtém-se precipitado de cor castanha, que é lavado com 

etanol e acetona.  

 

A Figura 26 ilustra o esquema reacional proposto para este método. 
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       Figura 26 - Obtenção de pró-fármacos entre derivados hidrofílicos de quitosana e 

diidroartemisinina utilizando DIC. 

 

4.2.1.4.3 – Diidroartemisinina, espaçante (acido levulínico e anidrido succínico), 

agente condensante com posterior condensação à imina da carboxibutilquitosana 

 

A diidroartemisinina é solubilizada em DMF e, em seguida, adiciona-se o 

espaçante, deixando reagir por 96 horas à temperatura ambiente. Finalizado este 

tempo, concentra-se o meio reacional utilizando rotaevaporador e procede-se à 

extração utilizando diclorometano e água. Para este método, foram utilizados dois  

agentes espaçantes na tentativa de inserí-los na diidroartemisinina: o ácido levulínico e 

o anidrido succínico. A partir do derivado obtido, efetua-se a condensação em presença 

de EDC e DMAP. Na seção Resultados e Discussão encontram-se a estequiometria 

utilizada e as condições reacionais envolvidas. 
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4.2.1.4.4 – Reação por meio de cloreto de ácido 

 

Em balão de 100 mL, 0,05 g (0,2 mmol) de imina da carboxibutilquitosana é 

suspenso em 30 mL de DMF. Em seguida, adicionou-se 0,0708 g (0,045 mL=0,6 mmol) 

de cloreto de tionila (d = 1,7 g/mL) e manteve-se o sistema, acoplado a tubo secante, 

sob agitação constante por 6 horas, a 60 oC. Subseqüentemente, retiram-se os 

subprodutos formados e o excesso de HCl, utilizando pressão reduzida. 

Posteriormente, 0,058 g (0,2 mmol) de diidroartemisinina previamente solubilizada em 

10 mL de DMF é adicionado ao sistema. Mantém-se o sistema reacional por 2 horas  a 

35 oC. Finalizado o tempo reacional, o solvente é rotaevaporado e procede-se a diálise 

por 5 dias, seguida de liofilização. 
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Figura 27 - Obtenção de pró-fármacos entre derivados hidrofílicos de quitosana e 

diidroartemisinina utilizando cloreto de tionila. 
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4.2.2 - Análises 

 

4.2.2.1 - Espectrometria de Ressonância Magnética Nuclear 

 

 Os espectros de RMN 1H foram obtidos na Faculdade de Ciências 

Farmacêuticas da Universidade de São Paulo, utilizando-se Espectrômetro de 

Ressonância Magnética Nuclear Brüker, Modelo Advance DPY300 - operando a 300 

MHz. Utilizaram-se tubos de ressonância de 5 mm de diâmetro e solventes deuterados 

apropriados. Algumas análises foram realizadas utilizando espectrômetro 500 MHz, 

existente na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. 

 

 4.2.2.2 - Espectrofotometria de absorção no Infravermelho 

 

 Os espectros de absorção no IV, na região de 4000 a 400 cm-1, foram obtidos no 

espectrofotômetro FTIR Michelson Bomem, do Departamento de Farmácia da 

Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São Paulo. 

Utilizou-se, também, o ATR-FTIR (espectrômetro 750 Magma-IRTM, da Nicolet 

Instrument Corporation, equipado com a Golden Gate Single Reflection Diamond ATR). 

A aquisição dos espectros foi realizada fazendo-se média de 128 ″scans” com 

resolução de 4 cm-1. Para a utilização deste aparelho não se faz necessária a utilização 

de pastilhas de KBr, bastando apenas colocar a amostra na superfície detectora. 

 

 4.2.2.3 – Espectroscopia no ultravioleta 

 

Os espectros de absorção no ultravioleta foram obtidos através do aparelho UV-

550 Jasco, modelo V550, número de série A0295268. Estas análises foram 

desenvolvidas no Departamento de Engenharia Química da Universidade de Coimbra, 

no Laboratório de Materiais Poliméricos da Professora Maria Helena Mendes Gil. 

  

4.2.2.4 – Análises viscosimétricas 

 

 Para realização destas análises foi utilizado o viscosímetro de diluição 

automática AVS-350, acoplado a um módulo diluidor AVS-50, ambos da Schott-Geräte. 

As medidas foram realizadas em capilar de vidro (φ = 0,46 mm) termostatizado (25 oC ± 
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0,01 oC). Estas análises foram desenvolvidas no Laboratório de Polímeros da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte, com a colaboração da Professora 

Rosângela Balaban Garcia. 

 

 4.2.2.5 – Análises termomecânicas  (DMTA) 

 

 O comportamento térmico das amostras foi determinado utilizando o aparelho 

Triton Tritec 2000. A taxa de aquecimento (oC por min) e a freqüência (Hz) utilizados 

variaram conforme o experimento. As placas utilizadas possuiam as seguintes 

dimensões: 15,20 x 7,45 x 1,10 mm. Estas análises foram desenvolvidas no 

Departamento de Engenharia Química da Universidade de Coimbra, no Laboratório de 

Materiais Poliméricos da Professora Maria Helena Mendes Gil. 

 

4.2.2.6 – Coulter (Granulômetro) 

  

Os tamanhos médios e as distribuições de tamanho das partículas foram 

determinados utilizando granulômetro por difração de laser tipo Coulter LS130, que 

possui capacidade para determinar tamanho de partículas na faixa de 0,01 – 900 µm, 

tendo sistema de detecção PIDS. Utilizou-se o granulômetro do laboratório de 

Tecnologia dos Sólidos do Instituto Pedro Nunes, na Universidade de Coimbra. 

  

 

4.2.2.7 – Microscopia óptica 

 

 As microesferas obtidas foram analisadas em microscópico óptico Olympus BH-

2 com um sistema de análises CUE-2. Estas microesferas foram observadas 

diretamente na lamínula sem adição de solvente. A ampliação utilizada pode ser 

visualizada nas figuras correspondentes. Esta análise foi realizada no laboratório de 

Tecnologia dos Sólidos do Instituto Pedro Nunes, na Universidade de Coimbra. 

 

 4.2.2.8 - Microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

 

 Os derivados poliméricos (microesferas e derivados hidrofílicos) foram 

observados no aparelho Scanning Microscope JSM – 5310 (Jeol) e as ampliações 
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utilizadas encontram-se apresentadas nas figuras correspondentes. As amostras foram 

analisadas sob a forma de pó ou algodão, sendo devidamente revestidas por ouro e 

colocadas sobre fita de carbono em suporte adequado. Estas análises foram realizadas 

no Instituto Pedro Nunes no Laboratório de Tecnologia de Sólidos. 

 
 
 4.2.2.9 – Espectroscopia de Massas 

 

 Os espectros de massas foram realizados no espectrômetro de massas 

Shimadzu GCMS-QP 5050A, disponível na FCF, USP. 
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5 – EXPERIMENTOS REALIZADOS 
 

 5.1 - Caracterização da matéria-prima 
 

 5.1.1 - Amostras de quitosana 

 

 As propriedades físico-químicas da quitosana variam de acordo com suas 

características particulares, como grau de acetilação e massa molar. Para realização 

do presente trabalho, quatro amostras de quitosana foram utilizadas, sendo estas 

caracterizadas no tocante às referidas propriedades. Antes de realizar estas análises, 

as amostras foram devidamente purificadas. 

 

 5.1.1.1 - Purificação das amostras (Canela, Garcia, 1999) 
 
 As amostras de quitosana foram dissolvidas em ácido acético 0,50 mol/L, sob 

agitação constante, por uma noite. As soluções foram filtradas em funil de vidro 

sinterizado no 3 e membranas Millipore de acetato de celulose, de diâmetro de poro 

3,0, 1,2, 0,8 e 0,45 µm. Em seguida, as soluções foram neutralizadas com NaOH 10% 

até pH ≈ 8,5. Os polímeros precipitados foram lavados exaustivamente com água 

destilada até se obter condutividades ≈ 20 µS. Após este procedimento, efetuaram-se 

lavagens com mistura de água-etanol 90/10, 50/50 e 0/100 v/v. As amostras foram 

colocadas em vidro de relógio e a secagem  foi feita à pressão reduzida. 

 

 5.1.1.2 - Determinação do grau de N-acetilação por infravermelho 

 

 A determinação do grau de N-acetilação foi efetuada analisando-se os filmes das 

quatro amostras de quitosana. 

 
5.1.1.2.1 - Preparação dos filmes 

 

 As amostras de quitosana foram dissolvidas em solução aquosa de ácido acético 

2%. As soluções do polímero a 1% foram filtradas e, então, transferidas para placas de 

Petri. Evaporou-se o solvente em câmara termostatizada a 45 oC, durante, 

aproximadamente, 20 h. Para neutralização, os filmes foram imersos em solução 
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aquosa de NaOH 5%, por 16 h. Removeu-se o excesso de NaOH por sucessivas 

lavagens com água destilada. O grau de N-acetilação das amostras de quitosana foi 

determinado no infravermelho, pelo método proposto por Moore e Roberts (1980). Este 

método envolve o uso da banda de amida I, a 1655 cm-1, e da banda de hidroxila, a 

3450 cm-1. A porcentagem de grupos amino-acetilados (% N-acetil) foi determinada 

pela equação que segue: 

 

  % N-acetil = (A1655/A3450)⋅100/1,33   Equação (2) 

 

Onde: A1655 = Absorvância a 1655 cm-1; 

 A3450 = Absorvância a 3450 cm-1; 

 1,33 = constante que representa a razão A1655/A3450 para amostras de quitina 

completamente N-acetiladas. 

  

 Este mesmo procedimento foi realizado para determinação do grau de acetilação 

utilizando o sólido diretamente sobre a superfície detectora do FTIR-ATR Golden Gate. 

 

5.1.1.3 - Espectroscopia de RMN 1H e RMN 13C 

 
 Os espectros de RMN foram obtidos para as 4 amostras de quitosana 

(PADETEC, Aldrich 1, 2 e 3). 

 
 5.1.1.3.1 - Determinação do grau de N-acetilação por RMN 1H 

 

 Cerca de 10 mg da amostra de quitosana foram solubilizadas em D2O, em 

presença de gotículas de HCl. O grau de acetilação foi determinado analisando-se a 

integral do H1 e do grupamento CH3 presentes na estrutura do polissacarídio. O grau 

de N-acetilação foi determinado de acordo com a equação 3. 

 

 G.A = Integral CH3/3     Equação (3) 
            Integral H1 
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5.1.1.4 - Determinação da viscosidade intrínseca 

 

 Para determinação da viscosidade intrínseca [η], utilizou-se o sistema AVS-350, 

acoplado a um módulo diluidor automático AVS-50, ambos da Schott-Geräte. As 

medidas foram realizadas em capilar de vidro (φ = 0,46 mm) termostatizado (25 oC ± 

0,01 oC) e diluiram-se as soluções seqüencialmente no próprio capilar, por meio da 

adição programada de volumes previamente determinados do solvente adequado. Os 

valores de tempo de escoamento, empregados para a determinação da viscosidade 

intrínseca, corresponderam à média de, pelos menos, quatro determinações 

independentes, que não apresentaram variação maior que 0,09%. As amostras de 

quitosana foram analisadas em soluções aquosas de CH3COOH 0,3 mol/L/CH3COONa 

0,2 mol/L, na concentração de 1 g de quitosana/L (Rinaudo, Milas, Dung, 1993). 

Filtraram-se o solvente e as soluções utilizadas através de membranas Millipore de 

acetato de celulose de diâmetro igual 0,45 µm, antes das determinações da 

viscosidade. 

 

A viscosidade intrínseca [η] foi obtida por extrapolação à diluição infinita, definida 

por Huggins (1942): 

 

  ηsp/c = [η] + k´[η]2C     Equação (4) 

 

Onde: ηsp = viscosidade específica; 

 c = concentração do polímero (g/mL); 

  [η] = viscosidade intrínseca (mL/g); 

  k´ = constante de Huggins. 

 

 

 5.1.2 - Caracterização da artemisinina 

 

 A artemisinina foi caracterizada por espectroscopia no infravermelho (pastilhas 

de KBr e diretamente), DMTA, RMN 1H, RMN 13C e espectroscopia de massas (injeção 

direta). 
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5.2 - Síntese de carboxibutilquitosana 
 

Experimento 1 

 

 Em balão de 250 mL, pesaram-se 1,08 g (9 mmol) de ácido levulínico e, em 

seguida, adicionaram-se, lentamente, 100 mL de água desionizada. Após adicionar a 

água, 1,00 g (6 mmol, com base no resíduo monomérico) de quitosana foi 

acrescentado, lentamente, à mistura sob agitação. A mistura reacional permaneceu sob 

agitação à temperatura ambiente (25 ºC), durante 12 horas. Ao término desse período, 

esta permaneceu sob agitação durante 2 horas adicionais à temperatura de 80 oC, 

utilizando-se refluxo. Finalizadas as duas horas e após arrefecimento do sistema, 

adicionou-se 0,82 g (21 mmol) de boroidreto de sódio. Esta mistura permaneceu 30 

minutos sob agitação à temperatura ambiente e, em seguida, 1 hora, à temperatura de 

80 oC, em refluxo. 

 

 Os demais experimentos realizados sofreram modificações quanto a 

estequiometria dos reagentes utilizados e o tipo de quitosana empregada. 

 Vários experimentos foram repetidos com vistas à observação da 

reprodutibilidade. 

 
5.3 - Síntese da carboximetilquitosana 

 

Esta metodologia foi desenvolvida em três etapas (vide seção 4.2.1.1.1). Porém, 

para a realização desta, no presente trabalho, resolveu-se realizar apenas a terceira. 

Além disto, substituiu-se o agente redutor, pois na metodologia descrita por Baumann e 

Faust (2001), utilizou-se o cianoboroidreto de sódio e na metodologia aqui testada, 

empregou-se boroidreto de sódio. Realizou-se apenas a terceira etapa por não se 

dispor da especificação da quitosana que se estava trabalhando no momento. 

 

Experimento 1 

 

 Em balão de 250 mL, pesou-se 0,58 g (6,19 mmol) de ácido glioxílico e, em 

seguida, adicionaram-se, lentamente, 50 mL de água desionizada. Após adicionar a 

água, 1,00 g (6 mmol, com base no resíduo monomérico) de quitosana foi adicionado, 
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lentamente, à mistura sob agitação. O meio reacional permaneceu sob agitação 

durante 45 minutos, sendo o pH  ajustado a 12 por adição de solução de NaOH 2 N. 

Adicionou-se, então, 0,24 g (6,3 mmol) de boroidreto de sódio, previamente 

solubilizado em água. Manteve-se sob agitação por mais 45 minutos, dialisando-se, em 

seguida, por 4 dias. Finalizada a diálise, o produto obtido foi liofilizado. 

 

 Os demais experimentos realizados sofreram modificações quanto à 

estequiometria dos reagentes utilizados e ao tipo de quitosana empregada. 

 Vários experimentos foram repetidos com vistas à observação da 

reprodutibilidade. 

 

5.4 – Síntese da succinilquitosana 
 

Experimento 1 

 

 Empregando-se o método descrito por Bauman e Faust (2001), tentou-se 

solubilizar 1,0 g (6 mmol com base no resíduo monomérico) de quitosana em 100 mL 

de solução de cloreto de lítio 5% em formaldeído, porém, como não foi possível 

solubilizar o polímero e dar continuidade as etapas posteriores, optou-se por descartar 

este método. 

 

Experimento 2 

 

 Empregando-se o método descrito por Hirano e Moryasu (2004), solubilizou-se 

0,48 g (3 mmol com base no resíduo monomérico) de quitosana em 60 mL solução 

aquosa de ácido acético 2% e, após completa dissolução do polímero, adicionaram-se 

60 mL de metanol. Juntaram-se 1,5 g (15 mmol) de anidrido succínico e submeteu-se o 

sistema a agitação por 10 minutos a 50 oC e, em seguida, por 24 horas à temperatura 

ambiente. 
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Experimento 3 

 

 Utilizando-se o mesmo processo empregado no Experimento 2, aumentou-se a 

quantidade de anidrido succínico, tendo-se estabelecido a relação entre os 

equivalentes de quitosana:anidrido (1:10). 

 

Experimento 4 

 

 Repetiu-se o processo anterior, no entanto, optou-se por dissolver primeiramente 

o anidrido succínico no meio reacional e, depois, após completa dissolução do anidrido, 

adicionou-se o metanol. 

 

5.5 - Síntese da diidroartemisinina 

 

Experimento 1 

 

 Em balão de 150 mL, acoplado a tubo secante e atmosfera inerte, adicionaram-

se 1 g (3,5 mmol) de artemisinina e, em seguida, 50 mL de metanol (devidamente 

purificado). Resfriou-se o meio reacional em banho de gelo até a temperatura atingir    

0 oC. Após este procedimento, sob agitação constante, adicionou-se 1 g (26 mmol) de 

boroidreto de sódio e manteve-se a agitação por 2 h e 40 minutos, sendo a temperatura 

mantida entre 0 oC–5 oC. Após este tempo, neutralizou-se o meio reacional com ácido 

acético e concentrou-se em rotaevaporador. Posteriormente, diluiu-se o meio com água 

fria (0 oC–5 oC; 30 mL) e agitou-se por 15 minutos à temperatura ambiente. O 

precipitado branco formado foi filtrado e lavado com água e metanol (2:1). Após 

lavagem, o precipitado úmido foi mantido em dessecador com pentóxido de fósforo por 

2 dias e, em seguida, por 3 dias sob pressão reduzida para completar a secagem. 
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5.6 – Obtenção de microesferas de quitosana como matriz de liberação 
para fármacos lipofílicos e formação de pró-fármacos de diidroartemisinina in 

situ 

 
Experimento 1 

 

 Em bequer de 25 mL, pesou-se 0,12 g de Tween 80 e, em seguida, adicionaram-

se 6 mL de solução de ácido acético 2% seguidos de 1,5 mL de metanol. Após 

completa homogeinização do sistema, adicionou-se, lentamente, 0,12 g (0,75 mmol) de 

quitosana. O sistema permaneceu sob agitaçao (1250 rpm/min) durante 30 minutos até 

completa dissolução do polímero. Em seguida, 0,06 g de flurbiprofeno (0,25 mmol) foi 

solubilizado em 3 mL de diclorometano e adicionado, lentamente (gota a gota), à 

mistura inicial. O sistema foi mantido sob agitação durante 15 minutos. Este 

procedimento levou à obtenção de emulsão O/A. A fase externa (90 mL) constituída de 

SPAN 20 em óleo mineral a 2% foi mantida em reator sob agitação de 6000 rpm/min a 

50 oC. Gotejou-se a emulsão O/A e manteve-se o sistema à temperatura de 50 oC por 1 

hora. Elevou-se a 60 oC e manteve-se a agitação por 19 horas. Normalmente seria 

adicionado o agente reticulante nesta etapa (1,5 mL de solução de glutaraldeído 5% 

(proporção de 1/5 em relação a fase aquosa = 1,5 mL/7,5 mL). No entanto, neste 

primeiro experimento não foi adicionado. Cabe ressaltar que neste primeiro 

experimento não foi adicionado fármaco. 

 
Experimento 2 

 

 Procedeu-se como descrito anteriormente, no entanto utilizou-se balão de      

250 mL com agitação de 1250 rpm/min ao invés de 6000 rpm/min. 

 

Experimento 3 

 

 Utilizando-se as condições do experimento 2, após gotejar a emulsão O/A na 

fase externa, gotejaram-se 1,5 mL de solução de glutaraldeido 5%. 
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Experimento 4 

 

 Empregando-se o processo descrito no experimento 2, anteriormente citado, 

utilizou-se 0,075 g (0,34 mmol) de genipina como agente reticulante. 

 

 Experimento 5 

 

 Utilizaram-se as condições descritas no experimento 4, sem, no entanto, se 

adicionar o fármaco, mas apenas o solvente da solução correspondente 

(diclorometano). Este experimento correspondeu ao branco das análises. 

 Realizou-se uma série de experimentos variando-se a estequiometria do sistema 

e velocidade de agitação. Estas variações encontram-se detalhadas no capítulo 

Resultados e Discussão. De forma sucinta, pode-se assumir que foram realizados 

estudos envolvendo parâmetros que influenciam na formação das microesferas, como 

diferentes tipos de quitosanas (Aldrich média massa molar e PADETEC) e velocidade 

de agitação. Estes estudos foram feitos com os fármacos artemisinina, 

diidroartemisinina e flurbiprofeno, utilizado apenas como modelo de fármaco lipofílico. 

  
5.7 - Obtenção dos pró-fármacos poliméricos utilizando diidroartemisinina 

e derivados hidrofílicos de quitosana 
 
 5.7.1 – Derivados hidrofílicos (carboxibutilquitosana e imina da 

carboxibutilquitosana), EDC e diidroartemisinina 

 
Experimento 1 

  
 Em balão de 100 mL adicionou-se 0,0486 g (0,22 mmol) de carboxibutilquitosana 

e, em seguida, acrescentou-se água. Após completa solubilização do polímero, foi 

adicionado 0,043 g (0,22 mmol) de EDC. Após término da adição do EDC, juntou-se ao 

sistema 0,032 g (0,11 mmol) de diidroartemisinina. O sistema permaneceu sob 

agitação durante 48 horas. Em seguida, realizou-se diálise durante 8 dias (membrana 

de acetato de celulose com cut off de 14.000), com posterior liofilização. A 

estequiometria utilizada e as variações de condição experimental (tipos de agentes 



Antimaláricos Potenciais: Pró-fármacos Poliméricos e Formas de Liberação Controlada de Artemisinina 

_____________________________________________________________________________________________
Hélio Santa Rosa Costa Silva 

76

condensantes, solventes, tempo reacional e catalisadores) encontram-se justificadas 

na seção de Resultados e Discussão. 

 

 5.7.2 – Derivados hidrofílicos (imina da carboxibutilquitosana e 

succinilquitosana), DIC e diidroartemisina 

  
Experimento 1 (succinilquitosana) 

  
 Em balão de adição de 100 mL, adicionou-se 0,04 g (0,15 mmol) de 

succinilquitosana e, em seguida, acrescentaram-se 10 mL de DMSO. Posteriormente, 

adicionaram-se 2 mL de HCl 37% e o sistema foi mantido sob agitação, a 80 °C,  por 

40 minutos, visando solubilizar totalmente a succinilquitosana. Em seguida, foi 

adicionado 0,097 g (0,6 mmol) de DIC solubilizado em 3 mL de DMSO. Manteve-se o 

sistema em agitaçao a 80 °C por 2 h e 15 min. Finalizada esta etapa, adicionou-se 

0,1278 g (0,45 mmol) de diidroartemisinina solubilizada em 6 mL de DMSO. O sistema 

permaneceu sob agitação, a 70 °C,  durante 21 h e 30 min. 

 

Experimento 2 (imina da carboxibutilquitosana) 

 

Em balão de adição de 100 mL, adicionou-se 0,0413 g (0,15 mmol) de imina da 

carboxibutilquitosana e, em seguida, acrescentaram-se 10 mL de DMSO. 

Posteriormente, juntaram-se 2 mL de HCl 37% e o sistema foi mantido sob agitação , a 

80 °C, por 40 minutos, visando solubilizar totalmente a imina. Em seguida, foi 

adicionado 0,097 g (0,6 mmol) de DIC solubilizado em 3 mL de DMSO. Manteve-se o 

sistema em agitação a 80 °C por 2 h e 15 min. Finalizada esta etapa, adicionou-se 

0,1278 g (0,45 mmol) de diidroartemisinina solubilizada em 6  mL de DMSO. O sistema 

permaneceu sob agitação, a 70 °C, durante 21 horas e 30 minutos. 

  

Experimentos 3 e 4 

 

 Repetiram-se as condições anteriormente citadas, respectivamente,  nos 

experimentos 1 e 2, utilizando-se DMF como solvente, visando, desta forma, facilitar o 

processo de purificação. 
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 Alguns experimentos foram repetidos com vistas a testar a reprodutibilidade da 

síntese. 

 

 

5.7.3 - Diidroartemisinina, espaçante, agente condensante e imina da 

carboxibutilquitosana 
 

1ª etapa – Ligação do espaçante na molécula da didroartemisinina. 

 

Experimento 1 

 

Em balão de 50 mL pesou-se 0,12 g (1 mmol) de ácido levulínico  e, em seguida, 

adicionaram-se 10 mL de DMF previamente tratada. Posteriormente, solubilizou-se 

0,28 g (1 mmol) de diidroartemisinina em 10 mL de DMF e adicionou-se ao sistema. 

Deixou-se o meio reacional reagir por 96 horas. Finalizado o tempo, concentrou-se o 

meio reacional utilizando rotaevaporador e procedeu-se à secagem ao ambiente, 

utilizando placas de Petri. 

 

Experimento 2 

 

 Em balão de 50 mL,  pesou-se 0,23 g (2 mmol) de ácido levulínico  e, em 

seguida, adicionaram-se 10 mL de DMF previamente tratada. Em seguida, 0,38 g        

(2 mmol) de EDC foi solubilizado em 15 mL de DMF e adicionado lentamente ao 

sistema. Este permaneceu sob agitação durante 30 minutos, adicionando-se, então, 

0,29 g (1 mmol) de diidroartemisinina solubilizada em 5 mL de DMF. Finalizadas as 96 

horas de reação, o produto obtido foi concentrado, utilizando-se rotaevaporador e 

procedeu-se a extração com diclorometano e água. A fase orgânica foi rotaevaporada 

obtendo-se sólido, que, sob resfriamento e com gotas de acetona, originou produto 

ceroso. 

 

Experimento 3 

 

 Em balão de 50 mL pesou-se 0,20 g (2 mmol) de anidrido succínico e, em 

seguida, adicinaram-se 10 mL de DMF previamente tratada. Posteriormente, 0,39 g      
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(2 mmol) de EDC foi solubilizado 15 mL de DMF e adicionado lentamente ao sistema. 

Este permaneceu sob agitação durante 30 minutos, juntando-se 0,29 g (1 mmol) de 

diidroartemisinina solubilizada em 5 mL de DMF. O processo de purificação foi 

realizado como descrito no experimento 2. 

 

 

Experimento 4 

 

 A realização do experimento 4 foi acompanhada da adição de 0,12 g (1 mmol) 

de DMAP logo após a adição do EDC. As demais condições experimentais foram 

semelhantes ao experimento 3. 

 

 2ª etapa – Condensação do derivado da artemisinina com a imina da 

carboxibutilqutosana 

 

Experimento 1 

 

 Em balão de 100 mL, solubilizou-se 0,0413 g (0,15 mmol) de imina da 

carboxibutilquitosana em 15 mL de DMF com auxílio de 2 mL de HCl e procedeu-se a 

agitação por 2 horas para completa solubilização do polímero. Posteriormente, 

adicionou-se 0,12 g (0,6  mmol) de EDC solubilizado em 10  mL de DMF ao sistema. 

Juntou-se, em seguida, 0,038 g (0,3 mmol) de DMAP solubilizado em 5 mL de DMF. O 

sistema permaneceu sob agitação por 30 minutos, adicionando-se, então, 0,18 g (0,45 

mmol) de artesunato solubilizado em 10 mL de DMF. O sistema permaneceu sob 

agitação durante 96 horas. Em seguida, realizou-se a diálise do produto por 5 dias com 

posterior liofilização. 

 

Experimento 2 

 

 Este experimento foi realizado aumentando para 1,2 mmol a quantidade de 

EDC.   
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5.7.4 - Reação por meio de cloreto de ácido 
 

Experimento 1  

 

Em balão de 100 mL, 0,05 g (0,2 mmol) de imina da carboxibutilquitosana foi 

suspenso em 30 mL de DMF. Em seguida, adicionou-se 0,0708 g (0,045 mL=0,6 mmol) 

de cloreto de tionila (d = 1,7 g/mL) e manteve-se o sistema sob agitação constante por 

6 horas, a 60 oC,  acoplando-o a tubo secante. Subseqüentemente, retiraram-se os 

subprodutos formados e excesso de HCl, utilizando pressão reduzida. Adicionou-se, 

então, 0,058 g (0,2 mmol) de diidroartemisinina previamente solubilizada em 10 mL de 

DMF. Manteve-se o sistema reacional por 2 horas, a 35 oC, sob agitação. O solvente 

foi, em seguida,  rotaevaporado e procedeu-se a diálise por 5 dias, e, finalmente, à 

liofilização. 
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6 - RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

 6.1 - Caracterização da matéria-prima 
 

 6.1.1 - Purificação das amostras 

 
 A purificação mostrou-se eficaz, uma vez que este fato pode ser comprovado 

pela mudança no aspecto morfológico da quitosana. Antes da purificação, as amostras 

possuíam granulometria bastante variável, com exceção da amostra PADETEC, e, 

após o processo de purificação, estas adquiriram o aspecto de pó bastante fino e 

homogêneo. A Tabela VI apresenta o rendimento do processo. Este rendimento 

considera a massa inicial antes do processo (1 g) e a massa obtida após a purificação. 

 
TABELA VI - Rendimento do processo de purificação da quitosana 

Amostra de quitosana Rendimento obtido (%) 

PADETEC 49,80 

ALDRICH 1 75,29 

ALDRICH 2 63,08 

ALDRICH 3 77,65 

 

 

 6.1.2 - Determinação do Grau de N-acetilação no IV 

  
 As Figuras 28, 29 e 30 ilustram os espectros no infravermelho das quitosanas 

PADETEC, ALDRICH 1 e ALDRICH 2, em medidas de absorvância, realizados no 

infravermelho por reflectância. 

A Tabela VII apresenta o grau de N-acetilação das amostras de quitosana 

utilizadas. 

TABELA VII - Grau de N-acetilação das amostras analisadas no IV 
Amostra de quitosana Grau de N-acetilação (direto) Grau de N-acetilação (filmes)

PADETEC 32,87 23,84 

ALDRICH 1 26,29 23,84 

ALDRICH 2 23,27 23,67 

ALDRICH 3 Não determinado 27,77 
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A Tabela VIII mostra as principais bandas presentes no infravermelho para 

amostra de quitosana de acordo com Canella e Garcia (2001). 

 

TABELA VIII – Bandas de absorção da quitosana no infravermelho  
ν ou δ (cm-1) Sinal 

3450 ν OH 

3270 ν NH 

2950 ν assim. e ν sim. C-H de alifáticos  

1650 ν C=O de amida I 

1590 δ N-H de aminas 

1560 δ N-H de amida II 

1314 δ C=O-N 

1030 δ C-O-C 

ν = estiramento ou deformação axial, δ = deformação ou deformação angular 

 

 
Figura 28 – Espectro no infravermelho da amostra PADETEC (Golden Gate ATR). 
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Figura 29 – Espectro no infravermelho da amostra ALDRICH 1 (Golden Gate ATR). 

 

 
Figura 30 – Espectro no infravermelho da amostra ALDRICH 2 (Golden Gate ATR). 
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 6.1.3 - Espectroscopia de RMN 1H e RMN 13C 

 
 Estas análises foram realizadas com a finalidade de se verificar as alterações  

ocorridas na estrutura da quitosana após desenvolvimento da etapa reacional, tomando 

como base para comparação sua estrutura inicial. As Figuras 31 e 32 mostram os 

espectros de RMN 1H obtidos para amostra PADETEC à temperatura ambiente e a    

50 oC, respectivamente. 

 

Figura 31 - Espectro de RMN-1H da quitosana PADETEC 

(300 MHz, D2O + HCl, 25 oC). 

 

RMN-1H (D2O + HCl, 300 MHz) δ ppm: 4,6-4,8 (sl, H2O); 3,2-3,8 (m, H1, H2a, H3, 

H4, H5, H6, 7H); 2,8-3,0 (m, H2b, 1H); 1,7 (s, H8, 3H). 
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Por meio da Figura 32, pode-se observar que a elevação da temperatura para  

50 oC possibilitou o aparecimento do sinal referente ao hidrogênio H1 na faixa de      

5,0 ppm. 

 

Figura 32 - Espectro de RMN 1H da quitosana PADETEC  

(300 MHz, D2O + HCl, 50 oC). 

 

RMN-1H (D2O + HCl, 300 MHz) δ ppm: 5,1-5,3 (d, H1, 1H); 4,7-4,9 (sl, H2O); 3,7-4,1 

(m, H2a, H3, H4, H5, H6, 6H); 3,2-3,3 (m, H2b, 1H); 2,2 (s, H8, 3H).  

 
 Resolveu-se, também, obter o espectro de RMN 13C, pois este ajudaria a 

identificação dos compostos formados, principalmente no tocante à carbonila de ácido 

(170 ppm), presente nos compostos que se pretende obter e ausente na estrutura da 

quitosana (Figura 33). Como se observa no espectro correspondente, há o sinal a 

175,10 ppm, confirmando a presença da carbonila de amida. 
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Figura 33 - Espectro de RMN 13C da quitosana PADETEC (75 MHz, D2O + HCl, 25 oC). 

 

 

RMN-13C (D2O + HCl, 75 MHz) δ ppm: 175,10 (C7); 97,82 (C1); 76,64 (C4); 75,11 

(C5); 70,37 (C3); 60,35 (C6); 56,15 (C2); 22,46 (C8). 

 

 6.1.3.1 - Determinação do Grau de N-acetilação por RMN 1H 

 
 As amostras de quitosana analisadas mostraram grau de N-acetilação diferentes 

de acordo com a metodologia empregada. Dessa forma, os resultados obtidos através 

da análise no infravermelho (Tabela VII) e pelo RMN 1H apresentarem-se diferentes. 

No entanto, tal comportamento é descrito na literatura (Shigemassa et al., 1996; Tan et 

al., 1998). De acordo com estes pesquisadores, os resultados obtidos pelos diferentes 

métodos podem não se correlacionar. A determinação por meio do infravermelho é a 
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metodologia mais utilizada, principalmente por ser prática e de custo acessível, 

podendo ser feita em pastilha de KBr e por meio de filmes. Entretanto, este método 

apresenta grande desvantagem em relação ao RMN 1H, pois pode ocorrer formação de 

ligação de hidrogênio entre as moléculas de quitosana e, ocorrendo, a análise fica 

comprometida (Shigemasa et al., 1996). A Tabela IX ilustra os resultados obtidos. 

 

TABELA IX - Grau de N-acetilação das amostras analisadas por RMN 1H 
Amostra de quitosana Grau de N-acetilaçao (RMN-1H) 

PADETEC 12,7 

ALDRICH 1 6,7 

ALDRICH 2 18,9 

ALDRICH 3 10,9 

 
 O grau de acetilação encontrado para amostras é adequado à obtenção de 

derivados hidrossolúveis. Graus de acetilação baixos conduzem à obtenção de 

derivados de maior hidrossolubilidade, considerando-se que no polissacarídio esta 

aumenta de acordo com a quantidade de grupamentos amino livres presentes na 

molécula (Singla, Chawla, 2001). Ademais, sendo maior a quantidade de grupos amino 

na estrutura do polissacarídio, podem-se inserir mais moléculas do fármaco, o que é 

interessante do ponto de vista da atividade biológica. As Figuras 34, 35 e 36 ilustram os 

espectros de RMN 1H obtidos das amostras de quitosana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34 - Espectro de RMN 1H amostra PADETEC (300 MHz, D2O + HCl, 70 oC). 

 

Atribuições (δ, ppm): 

 5,2 (d, J = 8,19 Hz, H1, 1H); 

4,8-4,9 (sl, H2O); 3,8-4,2 (m, 

H2a, H3, H4, H5, 2H6, m, 6H); 

3,4 (t, J = 9,38 Hz, H2b, 1H); 

2,2 (s, H8, 3H) 
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Figura 35 - Espectro de RMN 1H da amostra ALDRICH 1(300 MHz, D2O + HCl, 70 oC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36 - Espectro de RMN 1H amostra ALDRICH 2 (300 MHz, D2O + HCl, 70 oC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 37 - Espectro de RMN 1H amostra ALDRICH 3 (300 MHz, D2O + HCl, 70 oC). 

  

 
Atribuições  (δ, ppm): 

5,1 (d, J = 8,20 Hz, H1, 

1H); 4,7-4,9 (sl, H2O); 3,7-

4,1 (m, H2a, H3, H4, H5, 

2H6, 6H); 3,3 (t, J = 9,00 

Hz, H2b, 1H); 2,1 (s, H8, 

3H) 

 
Atribuições (δ, ppm): 

 5,1-5,3 (d, J = 7,77 Hz, H1, 

1H); 4,7-4,9 (H2O); 3,9-4,2 

(m, H2a, H3, H4, H5, 2H6, 

6H); 3,3-3,5 (t, J = 8,87 Hz, 

H2b, 1H); 2,2-2,4 (s, H8, 

3H). 

 
Atribuições (δ, ppm): 

 5,1 (d, J = 7,90 Hz, H1, 1H); 

4,8-5,0 (sl, H2O); 3,8-4,1 (m, 

H2a, H3, H4, H5, 2H6, 6H); 

3,3 (t, J = 8,96 Hz, H2b, 1H); 

2,2 (s, H8, 3H). 
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6.1.4 - Determinação da viscosidade intrínseca 

 

 As massas molares viscosimétricas médias (Mv) das amostras PADETEC, 

ALDRICH 1, ALDRICH 2 e ALDRICH 3 foram determinadas por viscosimetria, de 

acordo com a equação de Mark-Houwink, [η] = k Mv
a (Wang et al., 1991), em que k e a 

são constantes para um determinado par polímero-solvente e para uma determinada 

temperatura. Foram utilizados os parâmetros k = 0,076 mL/g e a = 0,76, encontrados 

na literatura (Rinaudo, Milas, Dung, 1993). Os resultados obtidos encontram-se na 

Tabela X. 

 

TABELA X - Resultados obtidos na análise viscosimétrica 
 

Amostra de quitosana 
 

Viscosidade intrínseca [η]

(mL/g) 

Massa molar 
viscosimétrica média (Mv)

(g.mol-1) 

PADETEC 148,4 2,14⋅104 

ALDRICH 1 469,9 9,73⋅104 

ALDRICH 2 637,5 1,45⋅105 

ALDRICH 3 1109,3 3,01⋅105 

 

 Estes resultados mostraram-se adequados, pois, de acordo com o fornecedor 

(ALDRICH), as quitosanas 1, 2 e 3 são classificadas em baixa, média e alta massa  

molar, respectivamente. As Figuras 38 a 41 ilustram a obtenção da viscosidade 

intrínseca, que é determinada quando as retas tocam o eixo das ordenadas. 

 

Figura 38 – Determinação da viscosidade intrínseca para a amostra PADETEC. 
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Figura 39 – Determinação da viscosidade intrínseca para a amostra ALDRICH 1. 

 

Figura 40 – Determinação da viscosidade intrínseca para a amostra ALDRICH 2. 

 

Figura 41 – Determinação da viscosidade intrínseca para a amostra ALDRICH 3. 
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6.1.5 - Caracterização da artemisinina 

 

 6.1.5.1 - Espectroscopia no Infravermelho 

 

 Por meio da Figura 42 pode-se observar as bandas dos principais grupos 

químicos presentes na estrutura da artemisinina, principalmente a banda referente à 

carbonila da lactona, localizada em 1740 cm-1. 

 

 

Figura 42 - Espectro no infravermelho da artemisinina. 
 

ν ou δ (KBr, cm-1) Sinal 

(1) 2952, 2916 ν assim. e ν sim. C-H de alifáticos 

(1) 2850 ν sim. C-H da metila 

(2) 1740 ν C=O de lactona 

(3) 1194 ν C-C-O 

(4) 1121 ν C-O-O-C 

ν= estiramento ou deformação axial; δ = deformação ou deformação angular 
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 6.1.5.2 - Espectroscopia de Massas 

 
 A Figura 43 ilustra o espectrograma obtido para a artemisinina. Neste podem-se 

observar as principais fragmentações da molécula, principalmente o íon molecular, cujo 

m/z (relação massa/carga) corresponde a 282. 

 

Figura 43 - Espectro de massas da artemisinina. 

 

6.1.5.2 - Espectroscopia de RMN 1H 

 

As Figuras 44 e 45 mostram, respectivamente, os espectros de RMN 1H e     

RMN 13C, obtidos para a artemisinina. 
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Figura 44 - Espectro de RMN 1H da artemisinina (300 MHz, DMSO-d6, 25o C). 

 

RMN 1H (DMSO-d6, 300 MHz) δ ppm: 6,12 (s, 1 H, CH (14)); 3,11-3,20 (qd, J=6 

Hz, 9 Hz, 1 H, COCHCH3 (8)); 2,2-2,3 (qd, J=3 Hz, J=12 Hz, 1 H, COCHCH3(4)); 

1,36 (s, 3H, CH3(15));  1,12 e 1,16 (m, 3H, CH2,CH (11 e 2)); 1,04 (d, J= 9 Hz, 3H, 

CH3 (9)); 0,98 (m, 2H, CH2 (6)); 0,91 (d, J = 6 Hz, 3H, CH3 (10)). 

 

As atribuições empregadas no RMN 1H e RMN 13C estão de acordo com Yadau 

et al., 2003. 
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Figura 45 - Espectro de RMN 13C da artemisinina (75 MHz, DMSO-d6, 25 oC). 

 
 

RMN 13C (DMSO-d6, 75 MHz) δ ppm: 171,34 (C7); 104,56 (C13); 93,14 (C14); 79,41 

(C3); 49,32 (C8); 43,73 (C2); 35,92 (C12); 35,32 (C11); 32,98 (C4); 32,37 (C1); 24,78 

(C15); 24,21 (C6); 22,26 (C5); 19,42 (C10); 12,26 (C9). 
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6.2 - Síntese da carboxibutilquitosana 
 

A Tabela XI ilustra as condições reacionais realizadas e as respectivas 

considerações. 

TABELA XI – Condições reacionais das reações desenvolvidas 
 
 

Exp. 

 
Razão molar 

de ác. 
levulínico 

 
Razão 

molar de 
quitosana

 
Razão 

molar de 
boroidreto 

 
pH 

final 

 
Considerações  

(GS= grau de substituição) 

 

1 

 

1,5 

 

1,0 

 

3,5 

 

>9,0

Mesmo o pH estando elevado, analisou-

se o produto que mostrou indícios de 

pouca substituição ou de ciclização 

2 2,0 1,0 1,0 4-5 Formação da carboxibutilquitosana e 

pouca ciclização (GS = 6%). 

3 2,0 1,0 0,5 4-5 GS = 13% 

4 2,0 1,0 0,5 4-5 GS determinado apresentou valor não 

confiável (Quitosana média massa 

molar). 

5 2,0 1,0 - 4-5 GS determinado apresentou valor não 

confiável. 

 

 
Experimento 1 

 

 Ao término da reação, constatou-se que o meio reacional já se encontrava 

alcalino (pH±10) e a quitosana estava em suspensão. Assim sendo, não se adicionou o 

álcool etílico para precipitá-la, conforme descrito na literatura (Rinaudo et al., 2001). 

Procedeu-se à filtração do produto obtido, que foi separado em duas frações: uma 

delas foi analisada diretamente após secagem do produto à pressão reduzida e outra 

permaneceu sob diálise durante 5 dias e posterior liofilização por 24 horas. A Figura 46 

mostra o espectro de RMN 1H obtido após liofilização. 
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Figura 46 - Espectro de RMN 1H do produto obtido no experimento 1 após diálise e 

liofilização (300 MHz, D2O, 25 oC). 

 

 O espectro realizado com a amostra seca à pressão reduzida (não mostrado) 

tornou muito difícil a interpretação dos sinais, pois a água deuterada (ALDRICH) 

possuía sulfossuccinato de sódio, que se sobrepunha aos deslocamentos buscados no 

produto formado. Desta forma, para analisar a amostra dialisada e liofilizada, utilizou-se 

água deuterada sem o sal. Analisando-se este espectro (Figura 46), observou-se que a 

carboxibutilquitosana não foi formada, ou formou-se com baixo grau de substituição, 

pois os sinais que evidenciam a formação desta não foram identificados (ver Figura 

47). Por meio do espectro, pode-se evidenciar que o derivado cíclico (5-metilpirrolidona 

quitosana) poderia estar sendo formado, uma vez que o sinal situado na faixa de 1,1 a 

1,4 ppm (indicado na Figura 46 por meio de seta) é forte indício da presença deste 

derivado (Rinaudo et al., 2001). 

 Consultando a literatura, encontraram-se relatos que poderiam auxiliar no 

desenvolvimento da reação. Muzzarrelli, Ilari e Tomasetti (1993) descreveram a 

obtenção da 5-metilpirrolidinona quitosana, indicando as melhores condições para 

obtenção do derivado cíclico ao invés do linear (carboxibutilquitosana). Estas condições 

preferenciais são, justamente, meio alcalino, temperatura ambiente, razão molar do 

boroidreto de sódio elevada e adição deste de forma lenta ao meio reacional. Le Dung 
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e colaboradores (1994), produzindo carboximetilquitosana, descreveram a adição ao 

sistema do boroidreto, previamente diluído em pequena quantidade de água. 

 Diante do exposto, para realizar o experimento 2, resolveu-se diminuir a razão 

molar do boroidreto de sódio de 3,5 para 1,0 e dissolvê-lo em água, antes de adicioná-

lo ao sistema. Considerando, também, que houve baixa substituição da quitosana pelo 

ácido levulínico e que a formação de iminas, anteriormente à formação de aminas, é 

realizada em meio ácido (Cruz, 1995), resolveu-se aumentar a razão molar do ácido 

levulínico de 1,5 para 2,0. 

 Finalizado o segundo experimento, indícios mostravam que o derivado poderia 

ter sido formado, pois quando se submeteu o produto à diálise, este se mostrou solúvel 

em água. 

 Analisando-se a Figura 47, comparativamente ao espectro da literatura (Figura 

48), pode-se concluir que a carboxibutilquitosana foi formada. As atribuições dos sinais 

comprovam este fato. A letra C (1,0-1,3 ppm) nos espectros da carboxibutilquitosana 

representa o derivado cíclico. 

 A Figura 49 ilustra o espectro do derivado cíclico segundo a literatura (Rinaudo 

et al., 2001). 

 O Quadro 1 compara a carboxibutilquitosana obtida com os derivados 

encontrados no trabalho de Rinaudo e colaboradores (2001), segundo as atribuições 

dos sinais analisados em RMN 1H das respectivas estruturas. 
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Figura 47 - Espectro de RMN 1H da imina da carboxibutilquitosana obtida  

(300 MHz, D2O, 25  oC). 

 
 

Figura 48 - Espectro de RMN 1H da carboxibutilquitosana (Rinaudo et al., 2001). 
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Figura 49 - Espectro de RMN 1H da 5-metilpirrolidinona quitosana  

(Rinaudo et al., 2001). 
 

 

Quadro 1 - Atribuições dos espectros de RMN 1H apresentados nas Figuras 47, 48 e 49 
Carboxibutilquitosana 

obtida 
Carboxibutilquitosana 
(Rinaudo et al., 2001) 

5-Metilpirrolidinona quitosana 
(Rinaudo et al., 2001) 

3,77 (d, H1, 1H); 

3,53-3,64 (m, H2a, H3, 1H4, 

H5, H6, 6H); 

2,79 (m, H2b, 1H); 

2,60 (t, H10, 2H); 

2,25 (t, H11, 2H); 

2,16 (d, H13, 3H); 

1,89 (s, H8, 3H); 

1,16 (s, MPC*, 3H). 

4,80 (m, H1, 1H); 

3,70 (m, H2a, H3, H4, H5, H6, 

6H); 

3,09 (m, H2b, 1H); 

2,75 (t, H10, 2H); 

2,51 (t, H11, 2H); 

2,10 (d, H13, 3H); 

1,96 (s, H8, 3H); 

1,25 (s, MPC*, 3H). 

4,36 (s, H1, 1H); 

3,60 (m, H2a, H3, H4, H5, H6, 6H); 

2,96 (m, H8, 3H); 

2,58 (m, H2b, 1H); 

2,08 (m, H10’, 2H); 

1,71 (m, H11z, 1H); 

1,43 (m, H11m, 1H); 

0,97 (m, H13’, 3H). 

*MPC grupo metila da 5-metilpirrolidinona quitosana  
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Experimento 3 

 

 A diminuição da quantidade de boroidreto de 1,0 para 0,5 mol foi particularmente 

interessante, pois na carboxibutilquitosana obtida formou-se menor quantidade do 

derivado cíclico e, também, ficou claro que a substituição foi ainda maior. O sinal menor 

(singleto largo) correspondente  aos hidrogênios do CH3 da acetamida (2,0 ppm, H8) e 

os do CH3 da cadeia acílica  inserida no grupamento amínico (2,3 ppm, sl, H13), que, 

por sua vez, se apresentou mais intenso, corroboram esse fato. 

 A Figura 50 apresenta o espectro de RMN 1H do composto obtido. 

 
Figura 50 - Espectro de RMN 1H da carboxibutilquitosana obtida 

(300 MHz, D2O, 25 oC). 

 

 

RMN 1H (D2O, 300 MHz) δ ppm: 3,9 (d, H1, 1H); 3,7-3,8(m, H2a, H3, H4, H5, H6, 

6H); 2,9 (sl, H2b, 1H); 2,7 (t, H10, 2H); 2,4 (t, H11, 2H);  

2,2 (sl, H13, 3H); 2,0 (sl, H8, 3H); 1,2 (d, MPC*, 3H). 

*MPC grupo metila da 5-metilpirrolidinona quitosana  
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  A Figura 51 mostra o espectro de RMN 13C do derivado obtido. 

 
Figura 51 - Espectro de RMN-13C da carboxibutilquitosana (75 MHz, D2O + HCl). 

 

RMN-13C (D2O + HCl, 75 MHz) δ ppm: 181,67 (C9); 100,30 (C1); 77,41 (C4); 75,15 

(C5); 72,3 (C3); 60,34 (C6); 56,49 (C2); 39,80 (C10); 31,57 (C11); 29,52 (C13); 21,98 

(C8). 

 

 Neste espectro não foi observado o sinal referente à carbonila de amida, 

provalvelmente devido ao mesmo estar encoberto pelo ruído. 

 

Experimento 4 

 

Logo de início, a quitosana ALDRICH de massa molar média mostrou-se mais 

viscosa, supondo-se, assim, que esta possui massa molar superior à da quitosana 

PADETEC. 
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Por meio do espectro de RMN 1H (Figura 52) pode-se comprovar a formação do 

produto. Porém, neste espectro observa-se que a carboxibutilquitosana apresentou 

perfil diferente das anteriores, com respeito aos sinais referentes ao anel glicosamínico 

(3,70 e 3,50 ppm), que, na quitosana ALDRICH apareceram menos intensos. 

 
Figura 52 - Espectro de RMN 1H da carboxibutilquitosana obtida 

(300 MHz, D2O, 25 oC). 

 

RMN 1H (D2O, 300 MHz) δ ppm: 3,6,-3,8 (m, H1, 1H); 3,4-3,7 (m, H2a, H3, H4, H5, 

H6, 6H); 2,7-2,8 (m, H2b, 1H); 2,5-2,6 (t, H10, 2H); 2,1-2,2 (t, H11, 2H);  

1,9-2,1 (d, H13, 3H); 1,8 (sl, H8, 3H); 0,8 (m, MPC*, 3H). 

*MPC grupo metila da 5-metilpirrolidinona quitosana  
 

Experimento 5 

 Este experimento foi realizado utilizando 2 mol de ácido levulínico para 1 de 

quitosana. No entanto, visando à produção da imina, não foi realizada a etapa de 
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redução com o NaBH4. Isso em razão de que se utilizando a carboxibutilquitosana com 

agentes condensantes poderia haver ciclização da cadeia acílica ligada. As Figuras 53 

e 54 mostram, respectivamente, o espectro no infravermelho e de RMN 1H para o 

derivado obtido. Na Figura 53, pode-se observar o aparecimento de banda de 

estiramento de carbonila de ácido, em 1702 cm-1, assegurando, desta maneira, a 

obtenção do derivado carboxílico. 

 
Figura 53 – Espectro no infravermelho da imina da carboxibutilquitosana obtida no 

experimento 5 (Golden Gate ATR). 
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Figura 54 - Espectro de RMN 1H da imina obtida  

(300 MHz, D2O, 25 oC). 

 

RMN 1H (D2O, 300 MHz) δ ppm: 5,0 (d, H1, 1H); 4,0-4,3 (m, H2a, H3, H4, H5, H6, 

6H); 3,3 (m, H2b, 1H); 3,1 (t, H10, 2H); 2,8-2,9 (q, H11, 2H); 2,6 (d, H13, 3H); 2,4 

(sl, H8, 3H). 

 

 É interessante observar o aparecimento de um quarteto a 2,8-2,9 ppm, o que 

seria de se esperar para a carboxibutilquitosana. No entanto, nesse procedimento não 

se utilizou o agente redutor. O próprio meio reacional pode ter sido suficiente para 

provocar a redução parcial dos grupos imínicos. 

 

Aventou-se, no início, a possibilidade de a carboxibutilquitosana ter se formado. 

No entanto, depois da observaçao mais minuciosa do RMN 1H da Figura 50, pode-se 

inferir que a redução da dupla ligação entre o nitrogênio e o carbono pode não ter 
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ocorrido, pois em ambos os espectros, o padrão de acoplamento é o mesmo para os 

sinais referentes aos hidrogênios presentes nos grupamentos CH2, resultando em dois 

tripletos. Se houvesse redução, deveria aparecer um quarteto e um tripleto. 

Comparando-se os experimentos 2 e 3, pode-se estabelecer que o grau de substituição 

aumentou de acordo com a maior quantidade de acido levulínico utilizado, embora este 

comportamento não tenha sido visualizado claramente nos experimentos 4 e 5. Este 

aspecto pode ser verificado de forma mais detalhada na referência Santos et al., 2005. 

Ressalte-se que a referência Rinaudo et al., 2001 mostra apenas estes dois tripletes 

como padrão de acoplamento para carboxibutilquitosana. 

 
6.2.1 - Determinação do grau de substituição da carboxibutilquitosana 

 
 A determinação do grau de substituição (GS) foi realizada com base no espectro 

apresentado à Figura 55, levando-se em consideração as integrais dos hidrogênios H2b 

e H13.Para determinar este parâmetro, utilizou-se a seguinte equação: 

 

 GS = integral de H13  x  número de hidrogênios H2b     Equação (5) 
                    Integral de H2b       número de hidrogênios H13 

 

 

 

 

Figura 55 – Espectro de RMN 1H utilizado para a determinação do grau de 

substituição da carboxibutiliquitosana (25 oC). 
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 Calculou-se o grau de substituição do derivado obtido por meio da equação 5. 

 
 GS = 0,4535  x  1                                                  Equação (5) 
           1,0000     3 

  

Como exemplo, GS = 0,1511, corresponde a cerca de 15% de substituição. 

  
6.3 - Síntese da carboximetilquitosana 

 

A Tabela XII  ilustra os experimentos realizados e as considerações observadas 

para cada um deles. 

 
 
TABELA XII - Condições reacionais dos experimentos realizados 

 
 

Exp. 

 
Razão 

molar de ác. 
Glioxilico 

 
Razão 

molar de 
quitosana 

 
Razão 

molar de 
boroidreto 

 
1ª etapa 

reacional 

 
2ª etapa 

reacional 

 
Considerações  

 

 

1 

 

1,0 

 

1,0 

 

1,0 

 

45 min

 

45 min

 A adição de NaOH 2 M levou à 

formação de carboximetilquitosana 

com baixo grau de substituição. 

2 1,0 1,0 1,0 45 min 45 min Carboximetilquitosana formada com maior 

grau de subtituição. 

3 1,0 1,0 1,0 6 h 45 min Idem. 

4 1,5 1,0 1,0 6 h 45 min Formação de N,O-carboximetilquitosana. 

5 1,5 1,0 0,5 45 min 45 min Idem. 

6 2,0 1,0 0,5 45 min 45 min Idem. 

 

 

Experimento 1 

 

 Durante a primeira etapa da reação, isto é, nos primeiros 45 minutos, a 

quitosana se mostrou solúvel no meio reacional. Entretanto, ao se adicionar a solução 

de NaOH 2 M e tentar ajustar o pH para 12, observou-se nítida precipitação do 

polímero, que permaneceu em suspensão. Este fato, por si só, já representava forte 

indício de que o produto obtido não seria solúvel. Mesmo assim, realizou-se a segunda 

etapa do processo, que consistiu na adição do boroidreto, fazendo com que o meio 
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adquirisse aspecto gelatinoso, tornando a agitação difícil. Finalizados os 45 minutos, o 

polímero permanecia em suspensão. Procedeu-se, então, à diálise durante 4 dias, com 

posterior liofilização. 

 Ao término da diálise, o produto obtido não se mostrou solúvel em água, de 

forma que, para realizar a análise em RMN 1H, foi necessária a adição de gotícula de 

HCl. A Figura 56 mostra o espectro obtido, por meio do qual se pode observar a 

formação da carboximetilquitosana. O sinal correspondente aos hidrogênios do grupo 

CH2 presente nesse polímero (3,05 ppm) indicaria a formação do produto. No entanto, 

evidenciou-se que não houve substituição adequada a ponto de garantir a solubilização 

em água. Diante do exposto, resolveu-se realizar novo experimento, sem adição da 

solução de NaOH 2 M. 

 
Figura 56 - Espectro de RMN 1H da carboximetilquitosana obtida no experimento 1 

(300 MHz, D2O + HCl, 25 oC). 

 

RMN 1H (D2O, 300 MHz) δ ppm: 4,6-4,7 (sl, H2O); 3,9 (sl, H1, 1H); 3,4-3,6 (m, 

H2a, H3, H4, H5, H6, 6H); 3,0 (sl, H10, 2H); 2,8 (sl, H2b, 1H); 1,7 (s, H8, 3H). 

 

 

Experimento 2 

O fato de não se adicionar solução de NaOH 2 M fez com que o sistema 

permanecesse o tempo todo solúvel, mesmo após a adição do boroidreto, provocando 
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ligeiro aumento de viscosidade do meio reacional. Finalizado o tempo de reação, 

observou-se que o sistema permanecia com o aspecto límpido, indicando que o 

polimero estava solúvel no meio reacional. Realizou-se a diálise por 4 dias e liofilizou-

se o produto em seguida. Após liofilização, este se mostrou solúvel em água, de forma 

que se pôde realizar a análise em RMN 1H sem haver necessidade da adição de HCl. É 

importante ressaltar que nem todo o polímero obtido foi totalmente solúvel, tendo-se 

formado pequena parte insolúvel, que permaneceu aderida à membrana de diálise e 

facilitou a separação da parte solúvel. Esse fato está de acordo com a 

heterogeneidade, que se observa, normalmente, em sistemas poliméricos submetidos 

a reações de derivatização. A Figura 57 mostra o espectro de RMN 1H, em que se 

pode verificar o aparecimento do sinal dos hidrogênios do grupo CH2 presente na 

carboximetilquitosana (2,7 ppm), sinal este ausente na estrutura da quitosana (Figura 

33). 

 
Figura 57 - Espectro de RMN1H da carboximetilquitosna obtida no experimento 2 

(300 MHz, D2O, 25 oC). 

RMN 1H (D2O, 300 MHz) δ ppm: 4,6-4,8 (sl, H2O); 3,9 (sl, H1, 1H); 3,6-3,8 (m, 

H2a, H3, H4, H5, H6, 6H); 2,7 (sl, H10, 2H); 2,5 (sl, H2b, 1H); 1,9 (s, H8, 3H) 

 

 Tentou-se realizar a análise de RMN 13C desse polímero, porém, este não 

mostrou solubilidade suficiente a ponto de se obter o espectro somente com água 

deuterada. Diante deste fato, realizou-se a análise na presença de água deuterada e 
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gotícula de HCl. A Figura 58 mostra o espectro obtido. Pode-se observar o sinal 

referente ao carbono da carbonila de ácido, por volta de 170 ppm, e o carbono do 

grupo CH2 inserido, por volta de 47 ppm, ambos ausentes na estrutura da quitosana. 

 

Figura 58 - Espectro de RMN 13C da carboximetilquitosana obtida no experimento 2 

(75 MHz, D2O + HCl). 

 

RMN 13C (D2O + HCl, 75 MHz) δ ppm: 169,24 (C9); 97,82 (C1); 76,61 (C4); 75,08 

(C5); 70,81 (C3); 60,76 (C6); 60,32 (C2); 47,64 (C10); 22,42 (C8). 

 

 Considerando-se que o derivado obtido se mostrou parcialmente solúvel em 

água e pretendendo-se aumentar a sua solubilidade, resolveu-se elevar o tempo de 

reação da primeira etapa, passando esta de 45 minutos para 6 horas. Tentou-se, desta 

forma, aumentar o grau de substituição e provocar, por sua vez, acréscimo na 

solubilidade do produto obtido, o que não se mostrou conveniente, como será discutido 

posteriormente. 

 

Experimento 3 

 Analisando-se a Figura 59 pode-se observar que o aumento do tempo de reação 

para 6 não provocou mudanças significativas no grau de substituição, como já 
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observado e comentado para a carboxibutilquitosana. Dessa forma, considera-se que o 

grau de substituição pode ser, realmente, mapeado pelo espectro de RMN 1H. 

  
Figura 59 - Espectro de RMN 1H da carboximetilquitosana obtida  

(300 MHz, D2O, 25 oC ). 

 

RMN 1H (D2O, 300 MHz) δ ppm: 4,6-4,8 (sl, H2O); 3,8 (sl, H1, 1H); 3,2-3,5 (m, 

H2a, 1H3, H4, H5, H6, 6H); 2,6 (sl, H10, 2H); 2,4 (sl, H2b, 1H); 1,9 (s, H8, 3H). 

 
Experimento 4 

 

 O aumento da razão molar do ácido glioxílico de 1,0 para 1,5 em relação à 

quitosana fez com que ocorresse fenômeno interessante. Quando a quitosana estava 

em solução junto com o ácido glioxílico, o meio permanecia solúvel. No entanto, ao se 

adicionar o boroidreto, o derivado precipitava totalmente, chegando a mostrar a mesma 

insolubilidade que a quitosana apresenta em meio aquoso. Acredita-se que tenha 
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ocorrido a formação da N,O-carboximetilquitosana (Figura 60), descrita a seguir. A 

maior quantidade de ácido glioxílico poderia facilitar o ataque nucleofílico da hidroxila 

presente no carbono 6, levando à formação da N,O-carboximetilquitosana. Após a 

adição do boroidreto de sódio, este estava em quantidade suficiente para alterar o pH, 

a ponto de precipitar o derivado polimérico obtido. Digno de nota, também, é o fato de 

que maiores quantidades de grupos carboxílicos em meio neutro pode levar a 

interações intermoleculares, o que acarretaria a precipitação do polímero. Outra 

possibilidade para o evento ocorrido é a formaçao de derivado com solubilidade 

inferior. 
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Figura 60 - Formação da N,O-carboximetilquitosana e redução à quitosana após 

adição de boroidreto. 

 

Experimento 5 

 

 O aumento da razão molar do ácido glioxílico para 2,0 e a redução da 

quantidade de boroidreto para 0,5 forneceu mais indícios que fortalecem a hipótese 

aventada para o ocorrido no experimento anterior. Assim, reduzindo-se a quantidade 

de boroidreto, o derivado permaneceu solúvel, provavelmente devido à menor 

alteração no pH, que permaneceu baixo o suficiente para solubilizar o derivado. Porém, 

analisando o espectro de RMN 1H (Figura 61), apenas os sinais pertencentes à 
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estrutura da quitosana e um sinal por volta de 8,2 ppm foram observados. Esse fato 

contrariava as características do produto obtido, que se mostrava solúvel. Tal efeito 

mereceu maior estudo com vistas à sua elucidação. 

 

Figura 61 - Espectro de RMN 1H do derivado hidrossolúvel obtido no experimento 5 

(300 MHz, D2O, 25 oC). 

 

Resolveu-se, então, fazer o espectro de RMN 1H com elevação da temperatura 

para 70 oC, buscando, assim, verificar o aparecimento de sinais que poderiam estar 

sendo omitidos pelo anel glicosamínico. Após realização deste procedimento, pode-se 

constatar que um novo derivado, diferente do esperado, havia sido formado. 

Identificaram-se dois novos sinais em 5,45 pm e 5,00 ppm, sinais estes ausentes na 

carboximetilquitosana. Acredita-se que estes correspondam aos hidrogênios dos 

carbonos a e b, mostrados na Figura 62, indicando que o novo produto pode ser o N,O-

carboximetilquitosana. 
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Figura 62 - Espectro de RMN 1H do derivado hidrossolúvel obtido 

(300 MHz, D2O, 70 oC ). 

 

O espectro de RMN 13C (Figura 63) mostrou sinais em 128 ppm e 90 ppm, 

ausentes na estrutura da carboximetilquitosana,. Pode-se inferir que estes sejam 

devidos ao carbono do grupo C=N (128 ppm) e ao novo carbono a inserido na molécula 

de N,O-carboximetilquitosana, de acordo com a hipótese aventada. Acredita-se, pois, 

que foi formado derivado hidrossolúvel com dois ou mais tipos de substituintes 

diferentes inseridos na molécula, sendo estes dotados de carboxila terminal. Pode-se, 

ainda, tratar de misturas de quitosanas com diferentes graus de substituição. Tal 

hipótese se deve ao fato de que os espectros de carbono obtidos mostraram três tipos 

de carbonila diferentes, o que pode prover condições futuras para condensação ao 

fármaco.  
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Figura 63 - Espectro de RMN-13 C do derivado hidrossolúvel obtido 

(75 MHz, D2O, 70 oC ). 

 

Experimento 6 

 

 A realização deste experimento levou à obtenção de produto cujos espectros de 

RMN 1H e 13C mostraram-se semelhantes aos obtidos anteriormente. 

 
 6.4 – Síntese da succinilquitosana 
 
Experimento 1 

  

O método proposto por Shigemasa et al. (1999) não se mostrou viável, pois o 

polímero não foi solubilizado. Este comportamento pode ser explicado pelo grau de 

desacetilação da amostra de quitosana, superior a 50%, não sendo possível sua 

solubilização com o solvente empregado. Optou-se, portanto, por descartar esta 

metodologia. 
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Experimento 2 

 

 Embora Hirano e Moryasu (2004) tenham descrito a obtenção de derivados N-

acilados de quitosana usando a proporção entre anidrido succínico e quitosana de 3-

5/1, esta não levou à obtenção da succinilquitosana (Figura 64, ausência de carbonila 

de ácido). Desta maneira, optou-se por aumentar a quantidade de anidrido succínico 

para 10 equivalentes, em relação a 1 equivalente de quitosana. 

 
Figura 64 – Espectro no infravermelho por reflectância para o produto obtido no 

experimento 2 (Golden Gate ATR). 

 

Experimento 3 

 

Aumentando-se a quantidade de anidrido succínico, pode-se observar que a 

succinilquitosana foi formada (Figura 65, presença de carboxila de ácido em            

1715 cm-1). O produto foi analisado depois de ser dialisado por 7 dias e, em seguida, 

liofilizado. 
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Figura 65 – Espectro no infravermelho da succinilquitosana (Golden Gate ATR). 

 

Experimento 4 

 

Este experimento mostrou-se importante, pois se constatou a relevância da 

ordem de adição dos reagentes: deve-se dissolver a quitosana na solução aquosa de 

ácido acético 2% e, em seguida, adicionar metanol. Realizada esta etapa, solubiliza-se 

o anidrido. A adição do metanol depois de realizada a solubilização do anidrido não 

levou à obtenção da succinilquitosana (Figura 66, ausência de carbonila de ácido). 
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Figura 66 – Espectro no infravermelho por reflectância para o produto obtido no 

experimento 4 (Golden Gate ATR). 
 

Os derivados hidrofílicos apresentam aspecto morfológico semelhante à fibra de 

algodão. Desta forma, mostram-se como estruturas bem semelhantes 

macroscopicamente. Sendo assim, optou-se por fazer microscopia eletrônica de 

varredura (MEV) para verificar as possíveis diferenças entre a carboxibutil, carboximetil 

e succinilquitosana. As Figuras 67 a 69 apresentam estes derivados no MEV, com as 

respectivas ampliações. 

 
Figura 67 – Microscopia eletrônica de varredura para a carboxibutilquitosana. 
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Figura 68 – Microscopia eletrônica de varredura para a carboximetilquitosana. 

 
Figura 69 – Microscopia eletrônica de varredura para a succinilquitosana. 

 
Por meio do DMTA analisou-se o comportamento térmico dos derivados 

hidrofílicos obtidos. As Figuras 70 a 73 ilustram os termogramas correspondentes. 
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Figura 70 – Termograma obtido para a quitosa ALDRICH massa molar média. 
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Dynamic Properties vs Temperature
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Figura 71 – Termograma obtido para a carboximetilquitosana. 
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Figura 72 – Termograma obtido para a carboxibutilquitosana. 
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Figura 73 – Termograma obtido para a succinilquitosana. 
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 O termograma representado na Figura 70 para a quitosana ALDRICH massa 

molar média mostra uma transição por volta de 120-130 oC, correspondente à 

temperatura de transição vítrea (TG) da quitosana, que se encontra nesta faixa de 

temperatura. As Figuras 71 a 73 mostram três termogramas dotados de 

comportamentos térmicos diferentes. As alterações observadas podem ser atribuídas 

às modificações sofridas na estrutura dos derivados após a reação química, como, por 

exemplo, aumento do caráter amorfo e maior hidrofilicidade. 

 

6.5 - Síntese da diidroartemisinina 
 

Experimento 1 

A realização do experimento levou à obtenção do produto esperado, como pode 

ser observado pelo aparecimento da banda de estiramento da hidroxila (3387 cm-1), 

que se mostra ausente na estrutura da artemisinina. Entretanto, por meio da Figura 74 

pode-se observar a presença de banda referente à água de hidratação (1640 cm-1). Por 

essa razão, optou-se por purificar novamente o produto formado com lavagem em 

água:metanol 2:1. 

 
Figura 74 - Espectro no infravermelho da diidroartemisinina. 
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ν ou δ (KBr, cm-1) Sinal 

(1) 3387 ν OH 

(2) 2940, 2851 ν assim. e ν sim. C-H de alifáticos  

(3) 1187 ν C-C-O 

(4) 1120 ν C-O-O-C 

(5) 1091 ν C-O-C 

ν = estiramento ou deformação axial 

 
 Após lavagem com água:metanol 2:1, pode-se observar o desaparecimento da 

banda em 1640 cm-1 (Figura 75) que confirma a purificação do produto. O rendimento 

da reação foi em torno de 60%. 

 
Figura 75 - Espectro no infravermelho da diidroartemisinina. 

 

ν ou δ (KBr, cm-1) Banda 

(1) 3377 ν OH 

(2) 2941, 2853 ν assim. E ν sim. C-H de alifáticos  

(3) 1186 ν C-C-O 

(4) 1122 ν C-O-O-C 

(4) 1091 ν C-O-C  

ν= estiramento ou deformação axial 
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 Com base nesses resultados, resolveu-se, também, caracterizar a 

diidroartemisinina formada por espectroscopia de massas, como ilustra a Figura 76. 

Nesta podem-se observar as fragmentações do fármaco em questão. Comparando-se 

este ao espectro disponível na literatura (Figura 77), comprova-se, pela sua 

semelhança, a formação do composto. 
 

 

Figura 76 - Espectrograma de massas da diidroartemisinina obtida. 

 

 

Figura 77 - Espectrograma de massas da diidroartemisinina encontrada na base de 

dados do software utilizado. 

 
As Figuras 78 e 79 mostram os espectros de RMN 1H e RMN 13C para a 

diidroartemisinina obtida. 
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Figura 78 - Espectro de RMN 1H da diidroartemisinina obtida (300 MHz,DMSO-d6,  

25 oC). 
 

RMN 1H (DMSO-d6, 300 MHz) δ ppm: 6,23 (d, J = 3 Hz, 1H, CH (7)); 5,43 (s, 1H, 

CH (14)); 2,5 (DMSO-d6); 1,31 (s, 3H, CH3 (15)); 0,89 (d, J = 6 Hz, 3H, CH3, (9)); 

0,80 (d, J = 6 Hz, 3H, CH3 (10)). 

 
Os demais sinais encontram-se sobrepostos entre 1,0 e 2,0 ppm. 
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Figura 79 - Espectro de RMN 13C da diidroartemisinina obtida (75 MHz, DMSO-d6,  

25 oC). 

 

RMN-13C (DMSO-d6, 75 MHz) δ ppm: 102,89 (C13); 94,39 (C7); 86,47 (C14); 80,42 

(C3); 51,97 (C4); 43,92 (C12); 36,65 (C8); 35,95 (C2); 34,09 (C6); 30,50 (C1); 25,52 

(C5); 24,16 (C9); 23,90 (C15); 20,10 (C11); 13,14 (C10). 

 

Este espectro evidencia claramente o desaparecimento do sinal referente a 

lactona em 171 ppm e o aparecimento do novo sinal em 94,39 ppm correspondente ao 

carbono de lactol. 
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6.6 – Obtenção das microesferas de quitosana como matriz de liberação 
para fármacos lipofílicos 

 
Atualmente, grandes esforços têm sido realizados para obter microesferas e 

nanoesferas a partir de quitosana (Agnihotri, Mallikarjuna, Aminabhavi, 2004; Sinha et 

al., 2004). O interesse por formas farmacêuticas dessa natureza é despertado por duas 

vantagens principais: diminuição do caráter cristalino de preparações com o polímero e 

obtenção de sistemas poliméricos biodegradáveis. A quitosana ajusta-se perfeitamente 

a esses requisitos, pois sendo um polissacarídio com grupamento amínico, várias são 

as suas potencialidades. 

É importante ressaltar que alguns trabalhos atestam a necessidade de se utilizar 

agitação mecânica em torno de 9.500 rpm por minuto (Genta et al., 1997), o que não é 

situação comum em escala laboratorial. Outro aspecto importante no desenvolvimento 

de microesferas envolvendo quitosana diz respeito à utilização de agentes reticulantes, 

com a finalidade de diminuir a hidrossolubilidade em meio ácido. Por conseguinte, 

estando o grupamento amínico envolvido na reticulação  do polímero, este se torna 

menos hidrofílico e libera o fármaco de maneira mais lenta. No entanto, o processo de 

reticulação emprega, na maior parte dos casos, agentes tóxicos como glutaraldeído e 

diisocianatos (Genta et al., 2002). 

Considerando-se estes dois aspectos (necessidade de agitação elevada e uso 

freqüente de agentes tóxicos) no desenvolvimento de microesferas de quitosana, 

tentou-se diminuir a velocidade de agitação necessária para formação das mesmas e, 

também, utilizar a genipina como agente reticulante. Este agente possui 

biocompatibilidade e perfil atóxico, o que o torna atrativo, com uso disseminado no 

mundo oriental (Mi, Sung, Shyu, 2000; Mi, Sung, Shyu, 2001; Butler, Yiu-Fai, Pudney, 

2003). 

Os resultados serão apresentados em três topicos, abordando respectivamente, 

tipo de quitosana, fármaco lipofílico modelo (flurbiprofeno) e, por último, artemisinina e 

diidroartemisinina. Será mostrado o mecanismo de condensação entre moléculas de 

quitosana e genipina, o que permitiu a obtenção do pró-fármaco in situ juntamente com 

a formação das microesferas. 

Cabe ressaltar que estes estudos e o número de experimentos necessários para 

cada um deles foram estabelecidos posteriormente à realização dos experimentos 3 e 
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4, em que foi possível visualizar as microesferas com o microscópico eletrônico de 

varredura e, desta forma, assegurar a sua formação. 

Os experimentos 1 e 2 não levaram à obtenção de sólido passível de análise, 

pois, no primeiro (velocidade de 6000 rpm), o polímero ficou aderido à pá metálica de 

agitação e as paredes do reator mostraram-se impregnadas com reagentes, o que 

inviabilizaria a reprodutibilidade da metodologia, caso ela se mostrasse adequada. 

No experimento 3, no qual utilizou-se solução de glutaraldeido 5%, isolou-se 

sólido amarelo. Este foi centrifugado e, em seguida, lavado com mistura de pentano e 

hexano (em proporções iguais). O sólido foi posto para secar durante 48 horas em 

placa de Petri. 

Considerando-se a elevada toxicidade do glutaraldeído e analisando-se os 

trabalhos desenvolvidos por Mi, Sung, Shyu (2000, 2001) e Butler, Yiu-Fai, Pudney 

(2003), em que se pode verificar o mecanismo de reação entre a genipina e a 

quitosana, estabeleceu-se a estequiometria adequada na tentativa de obtenção das 

microesferas. Desta forma, utilizou-se 0,12 g (3,4 mmol) de quitosana para 0,075 g   

(1,5 mmol) de genipina. É importante ressaltar que os autores dos três trabalhos 

anteriormente citados não descreveram o tempo necessário para a formação das 

microesferas e, também, não relataram a exata quantidade de genipina, sendo citada 

apenas a utilização de solução aquosa de genipina 1%. 

A formação das microesferas no experimento 4 pode ser confirmada pelas 

figuras que seguem (80 a 83), nas quais se observa a ampliação utilizada para 

visualização ao microscópico eletrônico de varredura. Para este experimento, utilizou-

se a quitosana ALDRICH massa molar média e velocidade de agitação de 1250 rpm na 

primeira etapa e 750 rpm na segunda. O meio reacional apresentou a coloração azul, o 

que indica a ocorrência de reação entre quitosana e genipina (Butler, Yiu-Fai, Pudney, 

2003). A Figura 84 mostra o espectro no infravermelho para as microesferas obtidas no 

experimento 4. 
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Figura 80 – Microscopia eletrônica de varredura das microesferas obtidas utilizando 

genipina no experimento 4 (aumento x500). 

 

 
Figura 81 – Microscopia eletrônica de varredura das microesferas obtidas utilizando 

genipina no experimento 4 (aumento x1000). 
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Figura 82 – Microscopia eletrônica de varredura das microesferas obtidas utilizando 

genipina no experimento 4 (aumento x5000). 

 
Figura 83 – Microscopia eletrônica de varredura das microesferas obtidas utilizando 

genipina no experimento 4 (aumento x10000). 
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Figura 84 – Espectro no infravermelho das microesferas obtidas no experimento 4 

(Golden Gate ATR). 

 

Na Figura 84 pode-se observar a principal mudança após a reação, em que 

diminue, principalmente, o grupamento amínico (1590 cm-1) e se evidencia nova banda 

de éster (1726 cm-1), assim como ocorre aumento de absorvância da amida em 1630 

cm-1. A Figura 85 ilustra o mecanismo responsável por estas alterações estruturais 

(Butler, Yiu-Fai, Pudney, 2003). 

 
Figura 85 – Mecanismo reacional envolvendo quitosana e genipina. 
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Em função desses resultados, resolveu-se estudar a influência do tipo de 

quitosana e a velocidade de agitação na formação das microesferas. 

 
6.6.1 – Tipo de quitosana e velocidade de agitação 

 
Para realização desses ensaios, utilizaram-se 2 amostras de quitosana, 

PADETEC e ALDRICH massa molar média. Como foi detalhado no item 5.6, este 

método se processa em duas etapas, com duas velocidades de agitação diferentes, 

sendo ambas com agitação magnética. 

A Tabela XIII ilustra a estequiometria utilizada em ambas as etapas. 

 

TABELA XIII - Estequiometria (mmol) utilizada e velocidade de agitação 
    Velocidade de agitação 

(rpm) 

Exp. Amostra de quitosana genipina quitosana 1ª etapa 2ª etapa 

1 PADETEC 0,17 0,75 1250 1250 

2 PADETEC 0,34 0,75 1250 1250 

3 ALDRICH média massa molar 0,17 0,75 1250 1250 

4 ALDRICH média massa molar 0,34 0,75 1250 1250 

5 PADETEC 0,17 0,75 1250 750 

6 PADETEC 0,34 0,75 1250 750 

7 ALDRICH média massa molar 0,17 0,75 1250 750 

8 ALDRICH média massa molar 0,34 0,75 1250 750 

 

 Finalizados os experimentos, as microesferas foram analisadas no granulômetro, 

visando determinar a distribuição de tamanho de partículas. A Figura 86 mostra o 

gráfico obtido no experimento 2. A Tabela XIV apresenta um resumo dos experimentos 

realizados, em que se pode observar a distribuição de tamanho obtida. 
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Tabela XIV - Distribuição de tamanho de partículas para as 2 amostras de quitosana 
 Tamanho de partículas (< µm)   

Exp. 10% 25% 50% 75% 90% Mediana Moda 

1 13,36 38,22 77,84 110,4 137,2 77,84 105,9 

2 3,408 24,65 112,1 132,1 144,1 112,1 127,1 

3 28,29 102,9 147,7 178,7 203,9 147,7 167,0 

4 22,03 49,25 110,1 157,1 198,8 110,1 139,2 

5 24,04 60,19 118,40 170,0 219,12 118,4 152,5 

6 24,71 69,51 120,9 170,1 218,4 120,9 152,5 

7 15,08 44,06 94,95 148,4 203,7 94,95 127,1 

8 58,50 89,84 133,5 184,0 234,9 133,5 152,5 

 

Observando-se a Figura 86 pode-se visualizar como a distribuição das 

microesferas mostrou-se homogênea, sendo unimodal, com baixa polidispersão. É 

importante ressaltar que a faixa de tamanho obtida é promissora, pois, pode-se obter 

micro- ou nanopartículas direcionadas para uma determinada via de administração. 

 

 
Figura 86 – Distribuição de partículas para as microesferas obtidas no experimento 2. 

 
Pode-se verificar que as quitosanas utilizadas, embora possuam massas 

molares viscosimétricas médias diferentes (PADETEC = 2⋅104 e ALDRICH = 1,45⋅105), 

não apresentaram grandes variações em relação ao tamanho das microesferas. Cabe 

destacar que a literatura não é clara em relação a este aspecto, pois se pode utilizar 

maior velocidade de agitação e obter microesferas menores, assim como assegurar 

agitação mais lenta e homogênea e, por conseguinte, obter microesferas com tamanho 
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menor (Sinha et al., 2004). Os resultados apresentados na Tabela XIV indicam que a 

velocidade de agitação de 1250 rpm (segunda etapa) leva à obtenção de microesferas 

menores, como pode ser visto comparando os quatro primeiros e quatros últimos 

experimentos. 

 
6.6.2 – Fármaco lipofílico modelo (flurbiprofeno) e microesferas de 

quitosana visando possível formação de pró-fármaco in situ 
 

Em se tratando de pró-fármacos, a hidrólise no momento adequado merece 

consideração pertinente, pois nem sempre a obtenção da forma latente pode assegurar 

a hidrólise no momento propício (Filipovic-Grcic et al., 1995). Desta maneira, alguns 

trabalhos chamam a atenção para a inclusão de pró-fármacos em sistemas 

microparticulados (Filipovic-Grcic et al., 1995; Liu et al., 2003). Estes autores 

obtiveram, inicialmente, os pró-fármacos e, em seguida, realizaram a 

microencapsulação. Analisando este aspecto e conhecendo o mecanismo de reação 

entre a genipina e a quitosana, em que ocorre ataque nucleofílico de grupamentos 

amínicos presentes no polissacarídio ao carbono α,β-insaturado e também à carbonila 

do éster metilico na genipina (Figura 85), optou-se por se tentar obter o pró-fármaco 

juntamente com a microesfera, ambos em única etapa. 

O antiinflamatório flurbiprofeno foi usado como fármaco lipofílico modelo, visto 

que o mesmo possui λmax em 247 nm, facilitando, assim, a sua determinação no       

ultravioleta. Este fármaco é dotado de carboxila, possibilitado a formação de amidas e 

ésteres. Para realização destes experimentos foi utilizada a quitosana ALDRICH média 

massa molar. A Tabela XV ilustra as estequiometrias avaliadas. A Figura 87 ilustra a 

estrutura deste fármaco. 

 

F

O

HO  
Figura 87 – Estrutura do flurbiprofeno. 
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TABELA XV - Estequiometria (mmol) avaliada na obtenção das microesferas de 
flurbiprofeno visando à formação de pró-fármaco in situ 

Experimento Genipina flurbiprofeno Quitosana 

1 0,17 - 0,75 

2 0,34 - 0,75 

3 O,17 0,25 0,75 

4 0,34 0,25 0,75 

5 0,17 0,50 0,75 

6 0,34 0,50 0,75 
  

 A Figura 88 ilustra o espectro no infravermelho do flurbiprofeno.  

 
Figura 88 – Espectro no infravermelho do flurbiprofeno (Golden Gate ATR). 

 

ν ou δ (cm-1) Banda 

3200 ν OH 

2997, 2993 ν assim. e ν sim. C-H de alifáticos  

1621,1580 ν C=C características de aromáticos 

1710 ν C=O de ácido carboxílico 

1074,1127 ν C-O-C de ácido carboxílico 

ν= estiramento ou deformação axial 
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As microesferas obtidas foram analisadas no infravermelho (Figura 89). Os 

espectros das microesferas contendo fármaco (experimentos 4 e 6 conforme Tabela 

XV) apresentaram bandas, que se encontravam ausentes nas microesferas sem 

fármaco (experimentos 1 e 2). Ênfase foi dada à banda de éster, que se mostrou 

deslocada de 1726 cm-1 (experimento 2) para 1735 e 1731 cm-1 nos experimentos 4 e 

6, respectivamente. É importante ressaltar que estas microesferas mostram apenas um 

tipo de banda referente à carbonila. 

 
Figura 89 – Espectro no Infravermelho das microesferas obtidas com o flurbiprofeno 

(Golden Gate ATR). 

Comprimento de onda (cm-1) 
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Com esses resultados, optou-se por realizar análises de RMN, visando, desta 

forma, comprovar a formação do pró-fármaco in situ juntamente com as microesferas. 

Primeiramente, obteve-se o espectro teórico do flurbiprofeno (Figura 90). 

 
Figura 90 – Espectro de RMN 1H téorico para o flurbiprofeno obtido no programa 

Chemoffice versão 2005. 

 

 A Figura 91 ilustra o espectro de RMN 1H obtido para o flurbiprofeno em 

espectrômetro de 500 MHz. 

É importante destacar que a presença do fármaco nas microesferas foi 

determinada pelos sinais referentes aos hidrogênios aromáticos, localizados na faixa 

de 6,5 ppm. Desta maneira, pode-se elucidar se o flurbiprofeno encontra-se ligado 

covalentemente, incluso ou em ambas as situações. Esta análise foi necessária face à 

complexidade da nova estrutura formada após a reticulação. 
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Figura 91 - Espectro de RMN 1H do flurbiprofeno (500 MHz, DMSO-d6, 25 oC). 

 

A Figura 92 mostra a zona de aromático expandida. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 92 - Espectro parcial de RMN 1H do flurbiprofeno (500 MHz, DMSO-d6, 25 oC). 

 

14 12 10 8 6 4 2 0 PPM
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 A Figura 93 mostra o espectro de RMN 1H obtido no experimento 2, em que se 

usou maior quantidade de genipina, sem fármaco. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 93 - Espectro de RMN 1H para o produto obtido no experimento 2 indicado na 

Tabela XV (500 MHz, DMSO-d6, 25 oC). 

 A Figura 94 mostra o espectro obtido pra o experimento 4, em que foram 

utilizados 0,34 mmol de genipina e 0,25 mmol de flurbiprofeno. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Figura 94 - Espectro de RMN 1H para o produto obtido no experimento 4 indicado na 

Tabela XV (500 MHz, DMSO-d6, 25 oC). 

8 7 6 5 4 3 2 1 0 PPM

8 7 6 5 4 3 2 1 0 PPM
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A Figura 94 merece atenção especial, pois se podem identificar sinais que se 

encontravam ausentes quando comparamos à Figura 93, principalmente na região de 

aromático, entre 7 e 8 ppm, e dupleto que aparece em 1,4 ppm. Este dupleto refere-se 

aos 3 hidrogênios metílicos presentes no fármaco, acoplando com o hidrogênio do CH 

(Figura 90). Conseqüentemente, pode-se inferir que o fármaco está incluso nas 

microesferas e que o desaparecimento do sinal referente ao hidrogênio da hidroxila (12 

ppm, visto na Figura 95) sugere a possibilidade de ter havido a formação de ligação 

covalente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 95 - Espectro de RMN 1H para o produto obtido no experimento 6 indicado na 

Tabela XV (500 MHz, DMSO-d6, 25 oC). 

 

Os espectros de RMN 1H dos experimentos 3 e 5 (Tabela XV), nos quais foram 

utilizadas menores quantidades de genipina, visando diminuir o grau de reticulação, 

não mostraram sinais na zona de aromático, o que sugere a ausência de fármaco nas 

microesferas. 

Em função dos resultados obtidos, que indicam a presença do fármaco na matriz 

polimérica, seja incluso seja ligado covalentemente, ou ambos os casos, optou-se por 

realizar espectro de RMN 13C. As Figuras 96 a 99 correspondem aos espectros obtidos 

e o téorico (Chemoffice 2005) para o fármaco. 

12 10 8 6 4 2 PPM
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Figura 96 – Espectro de RMN 13C téorico para o flurbiprofeno obtido no programa 

Chemoffice versão 2005. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 97 – Espectro de RMN 13C para o flurbiprofeno (125 MHz, DMSO-d6, 25 oC). 
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Figura 98 – Espectro de RMN 13C para o produto obtido no experimento 2 indicado na 

Tabela XV (125 MHz, DMSO-d6, 25 oC). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 99 - Espectro de RMN 13C para o produto obtido no experimento 6 indicado na 

Tabela XV (500 MHz, DMSO-d6, 25 oC). 
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 A Figura 99 mostra o aparecimento de sinal referente a carbonila exatamente na 

mesma posição em que esse grupo se encontra no fármaco (Figura 97). No entanto, é 

pertinente comentar que o sistema permaneceu dentro do tubo de ressonância durante 

uma semana, sendo analisado em seguida. O aparecimento deste sinal na mesma 

posição daquele para o fármaco isolado pode ter acontecido devido a dois efeitos: as 

microesferas se hidrataram liberando o fármaco do seu interior ou pode ter havido 

hidrólise da ligação formada. A Figura 100 corresponde ao espectro de RMN 13C obtido 

no experimento 4. Este deveria indicar, também, os mesmos sinais presentes no 

experimento 6, pois como foi observado nas Figuras 94 (RMN 1H para o experimento 4) 

e 95 (RMN 1H experimento 6), ambas apresentaram sinais na zona de aromáticos. No 

entanto, o sinal de carbonila mostrou-se ausente, sugerindo novamente que houve 

ligação covalente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 100 - Espectro de RMN 13C para o produto obtido no experimento 4 indicado na 

Tabela XV (125 MHz, DMSO-d6, 25 oC). 

 

A Tabela XVI apresenta a distribuição de tamanho de partículas obtidas no 

granulômetro. 
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Tabela XVI - Distribuição de tamanho de partículas para as microesferas obtidas com o 
flurbiprofeno 
 Tamanho de partículas (< µm)   

Exp. 10% 25% 50% 75% 90% Mediana Moda 

1 15,08 44,06 94,95 148,4 203,7 94,95 127,1 

2 58,50 89,84 133,5 184,0 234,9 133,5 152,5 

3 4,940 12,18 20,04 30,49 41,07 20,04 20,57 

4 12,65 58,35 129,30 155,40 170,2 129,3 152,50 

5 2,691 7,676 17,18 28,08 40,06 17,18 22,53 

6 6,137 16,66 55,62 118,8 177,7 55,62 116,0 

 
 

A Figura 101 mostra as microesferas analisadas no MEV. Pode-se observar a 

diferença na superfície das microesferas obtidas utilizando flurbiprofeno no 

experimento 4 em relação àquelas obtidas com quitosana sem fármaco (Figura 82). 

 

 
Figura 101 – Microscopia eletrônica de varredura das microesferas obtidas utilizando 

flurbiprofeno no experimento 4 conforme Tabela XV  (aumento x5000). 
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6.6.3 – Formação de pró-fármaco de diidroartemisinina in situ juntamente 

com as microesferas de quitosana 

 
Realizaram-se 10 experimentos, quatro com a artemisinina e quatro com a 

diidroartemisinina (Tabela XVII). Utilizou-se a quitosana PADETEC. Os experimentos 1 

e 2 se referem apenas à obtenção de microesferas de quitosana sem fármaco. 

 
Tabela XVII - Estequiometria (mmol) utilizada na obtenção das microesferas de 
artemisinina e diidroartemisinina visando à formação de pró-fármaco in situ com a 
diidroartemisina 
Experimento genipina artemisinina Diidroartemisinina Quitosana 

1 0,17 - - 0,75 

2 0,34 - - 0,75 

3 0,17 0,22 - 0,75 

4 0,34 0,22 - 0,75 

5 0,17 0,44 - 0,75 

6 0,34 0,44 - 0,75 

7 0,17 - 0,22 0,75 

8 0,34 - 0,22 0,75 

9 0,17 - 0,44 0,75 

10 0,34 - 0,44 0,75 

 
As microesferas obtidas foram analisadas diretamente no infravermelho, como 

pode ser observado nas Figuras 102 (experimentos com a artemisinina) e 103 

(experimentos com a diidroartemisinina). 
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Figura 102 – Espectros no infravermelho de artemisinina e das respectivas 

 Microesferas (Golden Gate ATR) (os experimentos 1 e 2 não possuem fármaco). 
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Figura 103 – Espectros no infravermelho de diidroartemisinina e das respectivas 

microesferas (Golden Gate ATR). 

 

Comprimento de onda (cm-1) 
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Analisando-se as Figuras 102 e 103, pode-se verificar que a banda de éster 

localizada em 1735 cm-1 aparece com maior intensidade nos experimentos realizados 

com a diidroartemisina. No experimento 3, embora tenha sido realizado com a 

artemisinina, esta banda apareceu com intensidade maior do que a esperada. Desta 

forma, foi realizado estudo de RMN 1H para tentar elucidar se houve formação do éster 

com a diidroartemisinina e se esta reação não ocorreu com a artemisinina. As Figuras 

104 a 106  mostram os espectros de RMN 1H obtidos para os experimentos 2, 4 e 8. 

 

Figura 104 - Espectro de RMN 1H das microesferas obtidas no experimento 2 indicado 

na Tabela XVII (300 MHz, DMSO-d6, 25 oC). 
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Figura 105 - Espectro de RMN 1H das microesferas obtidas no experimento 4, indicado 

na Tabela XVII (300 MHz, DMSO-d6, 25 oC). 

 

Figura 106 - Espectro de RMN 1H das microesferas obtidas no experimento 8, indicado 

na Tabela XVII (300 MHz, DMSO-d6, 25 oC). 
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Os três espectros de RMN 1H para os experimentos 2 (sem fármaco), 4 

(realizado com artemisinina) e 8 (realizado com diidroartemisinina) apresentaram 

pequenas diferenças entre si. No entanto, estes não se mostraram conclusivos acerca 

da obtenção do pró-fármaco in situ juntamente com as microesferas.  

As Figuras 107 e 108 ilustram a distribuição de tamanho obtida nos 

experimentos 4 e 8. A Tabela XVIII apresenta a distribuição de tamanho obtida para os 

10 experimentos realizados. 

 
Figura 107 – Distribuição de partículas para as microesferas obtidas no experimento 4. 

 

 
Figura 108 – Distribuição de partículas para as microesferas obtidas no experimento 8. 
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TABELA XVIII - Distribuição de tamanho de partículas para as microesferas obtidas 
com a artemisinina e diidroartemisinina visando à formação de pró-fármaco in situ com 
a diidroartemisinina 
 Tamanho de partículas (< µm)   

Exp. 10% 25% 50% 75% 90% Mediana Moda 

1 15,08 44,06 94,95 148,4 203,7 94,95 127,1 

2 58,50 89,84 133,5 184,0 234,9 133,5 152,5 

3 6,145 65,73 110,8 135,1 153,3 110,8 127,1 

4 6,514 14,20 22,00 32,86 43,76 22,00 22,53 

5 19,47 63,53 120,8 165,6 204,6 120,8 152,5 

6 0,457 16,24 30,76 42,64 53,29 30,76 35,52 

7 8,323 66,76 108,4 124,1 132,9 108,4 127,1 

8 28,94 60,86 102,6 120,4 131,4 102,6 127,1 

9 1,590 6,619 36,80 89,53 131,0 36,80 131,0 

10 3,683 10,31 15,86 22,78 29,31 15,86 17,15 

 

A obtenção destas microesferas foi realizada utilizando-se 1250 rpm na primeira 

etapa e 750 rpm na segunda. Desta forma, o sistema aqui tratado apresentou indícios 

de que, caso a primeira etapa fosse realizada com menor agitação, poder-se-iam obter 

microesferas com tamanho menor. Este comportamento foi evidenciado pela 

observação de que a agitação a 1250 rpm não era homogênea, pois em alguns 

experimentos não se obtiveram microesferas sólidas, mas filmes poliméricos. Face ao 

exposto, optou-se por realizar dois últimos experimentos apenas com quitosana e sem 

fármaco, sendo ambas as etapas realizadas a 750 rpm. As microesferas obtidas 

apresentaram redução de tamanho considerável, como pode ser visto nas duas 

próximas figuras (109 e 110) e Tabela XIX. 

 
Figura 109 – Distribuição de partículas para as microesferas obtidas no experimento 1. 
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Figura 110 – Distribuição de partículas para as microesferas obtidas no experimento 2. 

 
 

TABELA XIX - Distribuição de tamanho de partículas para as microesferas obtidas com 
a quitosana e velocidade de 750 rpm nas duas etapas 
 Tamanho de partículas (< µm)   

Exp. 10% 25% 50% 75% 90% Mediana Moda 

1 2,369 7,848 24,64 57,47 85,90 24,64 67,19 

2 1,505 3,672 8,660 15,26 21,83 8,660 14,29 

 
 
Segundo o apresentado na Tabela XIX, a redução da agitação de 1250 para   

750 rpm mostrou-se valiosa, pois as microesferas obtidas nos experimentos 1 e 2 

mostraram-se 90% menores que 85,90 e 21,83 µm, respectivamente, enquanto 

aquelas obtidas com agitação mais elevada e usando-se a mesma estequiometria 

mostraram-se 90% menores que 203 e 294 µm, respectivamente. 
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6.7 – Obtenção dos pró-fármacos poliméricos utilizando diidroartemisinina 
e derivados hidrofílicos de quitosana 

 

 6.7.1 – Derivados hidrofílicos (imina da carboxibutilquitosana e 

succinilquitosana) e diidroartemisinina com EDC 

 

Para realizar este procedimento, adaptou-se a metodologia utilizada por Song, 

Onishi e Nagai (1992). Embora estes autores tenham descrito a obtenção de pró-

fármacos de succinilquitosana e mitomicina C em meio aquoso em apenas 15 minutos, 

optou-se por realizá-la com maior tempo reacional. 

Considerou-se que o sistema aqui testado é diferente, pois naquele descrito por 

estes pesquisadores, todos os componentes (fármaco, agente condensante e polímero) 

permaneceram solúveis em água, fato que não ocorreu no presente trabalho. Embora 

polímero e agente condensante sejam solúveis no meio reacional, após a adição da 

diidroartemisinina, este perde o aspecto translúcido, indicando não mais se tratar de 

sistema homogêneo. Reações em sistemas heterogêneos apresentam desvantagens 

em relação aos sistemas homogêneos, pois a reprodutibilidade torna-se comprometida, 

levando à obtenção de derivados com diferentes graus de substituição para a mesma 

metodologia empregada (Shigemasa et al., 1999). Finalizadas as 48 horas de reação, o 

sistema foi submetido à diálise por 8 dias. Eliminaram-se as impurezas, obtendo-se 

derivado solúvel, que foi logo em seguida liofilizado. O espectro de RMN 1H (Figura 

111) apresentou sinal indicativo de que o pró-fármaco se formou, porém, com baixo 

grau de substituição. Este corresponde a sinal que aparece neste espectro, mas está 

ausente no correspondente a RMN 1H da carboxibutilquitosana. Provavelmente, este 

fato se deve aos hidrogênios do grupo metilênico, que se encontra entre dois oxigênios 

e próximo de carbonila e, por esta razão, se apresenta desprotegido, aparecendo em 

campo baixo. Existe, ainda, um segundo sinal, que se localiza em 1,7 ppm e 

corresponde, provavelmente, aos hidrogênios do carbono 9, presentes na estrutura da 

diidroartemisinina e que são bastantes protegidos e localizam-se em campo alto. 

Porém, este segundo sinal pode ser confundido com aqueles que aparecem quando 

pequena quantidade de derivado cíclico é formada na carboxibutilquitosana. A Figura 

111 mostra o RMN 1H derivado obtido. 
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Figura 111 - Espectro de RMN 1H do pró-farmaco 1 (300 MHz, D2O, 70 oC). 

 

 Com a finalidade de entender melhor o sistema em questão, optou-se por fazer 

algumas modificações experimentais visando à obtenção de derivado hidrossolúvel 

com maior grau de substituição.  

 

A Tabela XX apresenta as condições experimentais utilizadas e suas respectivas 

observações. 
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TABELA XX – Condições experimentais para obtenção dos pró-fármacos 
 

Experimento 
Estequiometria 
(equivalentes) 

 
Observações 

 Fármaco Polímero EDC  

 

1 

 

1 

 

2 

 

2 

Experimento discutido anteriormente e levou à 

formação do pró-fármaco com baixo grau de 

substituição. 

 

 

2 

 

 

1 

 

 

2 

 

 

2 

Optou-se por fazer este experimento e os demais com 

a imina da carboxibutilquitosana, a fim de diminuir a 

possibilidade de condensação entre as moléculas do 

polímero. Houve formação do derivado como no 

experimento 1. 

3 1 4 4 Produto não formado. 

4 1 4 8 Produto não formado. 

5 1 2 4 Produto não formado. 

6 1 2 8 Produto não formado. 

 

 

 

 

7 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

10 

 

 

 

 

30 

Produto formado. A formação do produto pode ser 

inferida pela mudança de posição dos dois tripletos 

referentes aos dois grupamentos CH2 presentes na 

carboxibutilquitosana (2,7 e 2,3 ppm, realizado a  

25 oC – Figura 50). Após a reação, a carboxila é 

esterificada e estes dois sinais se aproximam mais -- 

3,3 e 3,2 ppm (realizado em 70 oC). Este fato é 

explicado pelo efeito de blindagem, que ocorre ao se 

adicionar grupamento volumoso na molécula do 

polímero, o que torna o CH2 próximo à carbonila mais 

semelhante ao seu CH2 vizinho. 

8 1 10 30 Repetição do experimento. Produto formado 

garantindo reprodutibilidade da metodologia. 

 

 

9 

 

 

1 

 

 

10 

 

 

30/10*

*Utilizaram-se 10 equivalentes de DMAP, catalisador 

de acilação, para facilitar a obtenção do pró-fármaco. 

Porém, após a adição do DMAP, ocorreu nítida 

precipitação do sistema sem que o pró-fármaco fosse 

formado. 

 

 

10 

 

 

1 

 

 

10 

 

 

30** 

 

**De acordo com Ricelli (2004), a condensação entre 

o polímero e o fármaco pode ser facilitada, desde que 

este seja adicionado 30 a 40 minutos após o agente 

condensante. Desta maneira, adicionou-se a 

diidroartemisinina 40 minutos após a adição do EDC. 

Não se obteve o pró-fármaco. 



Antimaláricos Potenciais: Pró-fármacos Poliméricos e Formas de Liberação Controlada de Artemisinina 

_____________________________________________________________________________________________
Hélio Santa Rosa Costa Silva 

154

As Figuras 112 e 113 mostram os espectros de RMN 1H dos derivados obtidos 

nos experimentos 7 e 8, cujas condições de síntese encontram-se à Tabela XX. 

 

Figura 112 - Espectro de RMN 1H do pró-fármaco 7 (300 MHz, D2O, 70 oC). 

 

Figura 113 - Espectro de RMN 1H do pró-fármaco 8 (300 MHz, D2O, 70 oC). 
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 6.7.2 – Derivados hidrofílicos (imina da carboxibutilquitosana e 

succinilquitosana) e diidroartemisinina com DIC 

 

 Experimentos 1 e 2 

 

 Estes experimentos foram realizados adaptando-se a metodologia proposta por 

Chirachanchai, Lertworasirikul e Tachaboonyakiat (2001). Esta adaptação mostrou-se 

adequada, pois, no trabalho realizado pelos autores, parte-se inicialmente de acetato 

de quitosana e devido à solubilidade limitada deste derivado, faz-se uso de magnésio 

metálico como catalisador, realizando-se a reação em 3 etapas. Com a utilização dos 

derivados hidrofílicos empregados nos experimentos 1 e 2 (imina da 

carboxibutilquitosana e succinilquitosana, respectivamente) não foi necessário o uso 

desse catalisador. Após a solubilização dos derivados, adicionou-se DIC e, 

posteriormente, o fármaco. Em ambos os casos, o sistema adquiriu coloração castanha 

escura, aumentando de intensidade com o passar do tempo. Transcorridas, 

aproximadamente, 22 h, o sistema permaneceu com a mesma coloração (Figura 114), 

indicando, desta forma, que alguma reação poderia ter ocorrido. 

 

 

Figura 114 – Experimento realizado com a succinilquitosana, DIC e diidroartemisinina. 
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 Finalizada a reação, realizou-se análise no infravermelho do meio reacional sem 

prévia purificação. Os espectros no infravermelho para os experimentos com 

succinilquitosana (Figura 115) e a imina (Figura 116) são apresentados a seguir. 

 
Figura 115 – Espectro no infravermelho para o meio reacional obtido com a 

succinilquitosana (Golden Gate ATR). 

 
Figura 116 – Espectro no infravermelho para o meio reacional obtido com a imina de 

carboxibutilquitosana (Golden Gate ATR). 
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 Observando-se as Figuras 115 e 116 e comparando-as aos espectros dos 

derivados iniciais, succinilquitosana e imina (Figuras 117 e 118, respectivamente), 

pode-se observar a diferença entre eles. Verifica-se, principalmente, diminuição da 

absorvância na banda da hidroxila (3450 cm-1) e, também, o desaparecimento, em 

ambos os experimentos, da banda referente ao grupamento amínico, localizado em 

1550 cm-1. 

 

Figura 117 – Espectro no infravermelho para a succinilquitosana (Golden Gate ATR). 

 

Figura 118 – Espectro no infravermelho para a imina da carboxibutilquitosana (Golden 

Gate ATR). 
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 Para ambos os espectros (Figura 115 e 116), observação importante é a 

presença de apenas uma carbonila por volta de 1660 cm-1. Desta forma, visando 

purificar o produto, tentou-se retirar o solvente por rotaevaporação. No entanto, este 

procedimento não se mostrou viável, sendo possível apenas concentrar o composto, 

realizando diálise durante 10 dias com posterior liofilização, o que permitiu a análise no 

infravermelho. 

 O produto foi liofilizado e apresentou aspecto de pó homogêneo com coloração 

castanha. O espectro no infravermelho é apresentado a seguir (Figura 119). 

 

Figura 119 – Espectro no infravermelho obtido após a liofilização para o experimento 

com a succinilquitosana. 

 

Figura 120 – Espectro no infravermelho obtido após a liofilização para o experimento 

com a imina da carboxibutilquitosana. 
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A Figura 121 ilustra as hipóteses prováveis de condensação entre as várias 

unidades monoméricas das quitosanas condensadas ao DIC e à diidroartemisinina. 

Desta forma, aventa-se a possibilidade de formação de três tipos de pró-fármacos 

diferentes (carbamatos, ésteres duplos e anidridos alcoxílicos) entre os derivados 

hidrofílicos e a diidroartemisinina. 
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Figura 121 – Formação de pró-fármacos poliméricos entre os derivados hidrofílicos de 

quitosana e diidroartemisinina via DIC. 
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Observando-se a Figura 121, pode-se inferir sobre a possibilidade de formação 

de pró-fármacos poliméricos entre a diidroartemisina e os “intermediários” por três 

mecanismos distintos, formando carbamatos, ésteres alcóxidos ou ésteres duplos. Os 

espectros apresentados indicam presença de carbonila em 1705 cm-1 (Figura 120) e 

1617 cm-1 (Figura 119). Esta primeira pode sugerir a formação de banda de carbonila 

de carbamato, assim como observado para aquelas indicadas nos espectros realizados 

com o meio reacional sem purificação (Figuras 115 e 116: banda localizada em 1650 

cm-1). No entanto, pode tratar-se apenas do próprio derivado hidrofílico 

succinilquitosana, com carbonila de ácido livre por volta de 1705 cm-1. É importante 

ressaltar que, após a liofilização, esta banda de carbonila deslocou-se, podendo ser 

devido à falta de homogeneidade da amostra do polímero. 

A análise de RMN 1H, efetuada a seguir, não se mostrou conclusiva. Uma das 

razões pode ter sido o baixo grau de substituição do fármaco no polímero; outra pode 

ser relativa à falta de homogeneidade da amostra. Os espectros obtidos são 

apresentados a seguir (Figuras 122 e 123). 

 

Figura 122 – Espectro obtido após a liofilização para o experimento com a 

succinilquitosana (300 MHz, DMSO-d6, 25 oC). 
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Figura 123 – Espectro obtido após a liofilização para o experimento com a imina da 

carboxibutilquitosana (300 MHz, DMSO-d6, 25 oC). 

 

É valido ressaltar que estes derivados poliméricos foram obtidos em DMSO, o 

que dificultou a purificação. Desta forma, realizaram-se as duas reações com a imina 

da carboxibutilquitosana e a succinilquitosana em DMF. No entanto, os espectros 

resultantes mostraram-se semelhantes aqueles obtidos em DMSO. 
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6.7.3 – Diidroartemisinina, espaçante, agente condensante e imina da 

carboxibutilquitosana 

 

Esta metodologia teve como objetivo a obtenção de derivado da 

diidroartemisinina dotado de carboxila para permitir o acoplamento à imina da 

carboxibutilquitosana, e desta forma, obter o pró-fármaco polimérico. Esta pode ser 

dividida em duas etapas: Primeiramente tentou-se obter o derivado da 

diidroartemisinina e, posteriormente, tentou-se a condensação à imina da 

carboxibutilquitosana. 

 

1ª etapa - No primeiro experimento tentou-se inserir o ácido levulínico à 

diidroartemisinina conforme reação mostrada na Figura 124. 
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Figura 124 – Obtenção de derivado da artemisinina utilizando ácido levulínico. 

 

 

Finalizadas as 96 horas de reação e após rotaevaporação do solvente, 

procedeu-se a análise no infravermelho do derivado obtido. De acordo com a Figura 

125 e comparando-a ao espectro no infravermelho do ácido levulínico, por semelhança, 

acredita-se que o derivado pretendido não foi formado. 
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Figura 125 – Espectro no infravermelho para o ácido levulínico e o produto obtido no 

experimento 1. 

 

Diante deste resultado, optou-se por realizar o segundo experimento utilizando o 

EDC como agente condensante. Apos 96 horas de reação, concentrou-se o produto 

formado utilizando o rotaevaporador e, em seguida, realizou-se a extração utilizando 

diclorometano e água. Foram necessárias 3 lavagens com porções de 40 mL de água 

para retirada do EDU (1-Etil-3-(dimetilaminipropil)-uréia). Finalizada a extração, a fase 

orgânica foi submetida ao rotaevaporador e o produto, resfriado com gota de acetona 

em geladeira. Este mostrou aspecto ceroso, tendo a análise no infravermelho 

confirmado a presença de banda de éster em 1721 cm-1. 
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Figura 126 – Espectro no infravermelho para o produto obtido no experimento 2. 

 

Com base nesse resultado, considerando que na reação anterior com o ácido 

levulínico dois derivados podem ser formados e conhecendo a importância do 

artesunato em se tratando de derivados da artemisinina, optou-se por adaptar esta 

metodologia visando à obtenção do mesmo. Desta forma, procedeu-se à reação com 

estequiometria adequada, utilizando o anidrido succínico conforme Tabela XXI. A etapa 

de purificação foi semelhante à etapa anterior. A Figura 127 apresenta o espectro no 

infravermelho do derivado obtido. Neste pode-se observar indícios que apontam para a 

formação do artesunato, pois podem-se verificar duas bandas, características deste 

derivado: 1702 cm-1 – referente à carbonila de ácido e 1757 cm-1, referente à carbonila 

de éster. 
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Figura 127 - Espectro no infravermelho para o produto obtido no experimento 3. 

 

Considerando a importância do DMAP em auxiliar o mecanismo de 

condensação, realizou-se experimento com este aceptor de hidrogênio e ativador de 

carbonila. Por meio da Figura 128 observa-se que o artesunato pode ter sido formado, 

pois verificou-se a banda éster larga em 1750 cm-1. Por se tratar de banda larga, 

inferiu-se  acerca da presença da banda de carbonila de ácido encoberta. 

 
Figura 128 - Espectro no infravermelho para o produto obtido no experimento 4. 



Antimaláricos Potenciais: Pró-fármacos Poliméricos e Formas de Liberação Controlada de Artemisinina 

_____________________________________________________________________________________________
Hélio Santa Rosa Costa Silva 

166

É importante ressaltar que a purificação destes derivados mostrou-se difícil e 

complexa, o que dificultou a obtenção do produto com altos rendimentos. Este aspecto 

pode ser comprovado pelo espectro de RMN 1H obtido para o artesunato (Figura 129), 

em que se observa a presença de impurezas, dificultando a atribuição dos sinais. A 

Figura 130 mostra o espectro de RMN 1H teórico para o artesunato, gerado pelo 

programa Chemoffice 2005. É importante ressaltar que o derivado obtido mostrou 

coloração amarela e consistência cerosa, sendo que o artesunato em sua forma pura 

apresenta-se dotado de cor branca, indicando, mais uma vez, a presença de 

impurezas. 

 
Figura 129 - Espectro obtido após a liofilização para o experimento 3 envolvendo a 

formação do artesunato (300 MHz, DMSO-d6, 25 oC). 
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Figura 130 – Espectro de RMN 1H para o artesunato gerado pelo programa Chemoffice 

versão 2005. 

 

 

 

A Tabela XXI apresenta as condições envolvidas na obtenção dos derivados da 

diidroartemisinina resultantes nesta primeira etapa. 
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TABELA XXI – Condições experimentais para obtenção dos derivados da 
diidroartemisinina dotados de carboxila 

 
Exp. 

Estequiometria (mmol)  
Observações 

 Diidro* Espaçante EDC  

 

1 

 

1 

 

2 (A.L)** 

 

- 

Finalizadas 72 horas e após processo de 

purificação não foi evidenciada banda de 

carbonila de éster. 

2 1 2 (A.L)** 2 Finalizadas 96 horas e após processo de 

purificação foi evidenciada banda de carbonila de 

éster em 1721 cm-1.  (PRODUTO IDENTIFICADO 

COMO A2).  

3 1 2 (A.S)*** 2 - Presença de banda de carbonila de éster e ácido 

em 1757 cm-1 e 1707 cm-1, respectivamente. 

- Artesunato formado A3.  

- Tempo reacional: 96 horas. 

4 1 2 (A.S)*** 2 e 1 de DMAP - Presença de banda de carbonila de éster em 

1750 cm-1 larga. Tempo reacional: 96 horas. 

* Diidro refere-se à diidroartemisinina. 

** A.L refere-se a ácido levulínico. 

*** A.S refere-se a anidrido succínico. 

 
 2ª etapa – Nesta etapa tentou-se condensar o artesunato obtido à imina da 

carboxibutilquitosana utilizando EDC. 

 
Digna de nota em se tratando da obtenção destes pró-fármacos poliméricos 

envolvendo os derivados hidrofílicos de quitosana é a diferença de solubilidade entre 

eles: o derivado hidrofílico é solúvel em água e a diidroartemisinina é solúvel em 

solventes apróticos. O DMF mostrou-se como solvente adequado para solubilizar 

parcialmente o derivado hidrofílico e o artesunato, sendo que a solubilização do 

primeiro foi realizada com auxílio de HCl. 

 O experimento 1 não levou à obtenção do derivado pretendido, pois o espectro 

de RMN 1H (Figura 131) apresentou-se muito similar ao da quitosana, aventando-se a 

possibilidade de hidrólise da imina e, conseqüentemente a não-formação do derivado. 
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Figura 131 - Espectro obtido após a liofilização do produto resultante do experimento 1 

envolvendo a condensação entre o artesunato e a imina da carboxibutilquitosana     

(300 MHz, D2O, 25 oC). 

 

O aumento da razão molar do EDC em relação à quitosana, em que no primeiro 

experimento foi 1:4 para 1:8, no experimento 2, mostrou-se como parâmetro 

importante, pois, de acordo com o espectro de RMN 1H obtido (Figura 132), pois há 

indicativos da formação do derivado (sinais entre 5 e 8 ppm, diferentemente da Figura 

131. Vale ressaltar que o produto obtido foi submetido à diálise por 6 dias, colaborando 

para processo de purificação adequada. No entanto, dada a complexidade deste 

espectro em relação ao espectro da imina e do artesunato, não se pode realizar a 

atribuição dos sinais. Desta forma, optou-se por realizar espectro de RMN 13C, pois 
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poder-se-ia verificar a presença de sinais referentes a carbonilas, que assegurariam a 

formação do derivado pretendido. Este espectro pode ser visto na Figura 133. 

 
Figura 132 - Espectro obtido após a liofilização para o experimento 2 envolvendo a 

condensação entre o artesunato e a imina da carboxibutilquitosana (300 MHz, D2O,  

25 oC). 
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Figura 133 - Espectro obtido após a liofilização para o experimento 2 envolvendo a 

condensação entre o artesunato e a imina da carboxibutilquitosana (75 MHz, D2O,  

25 oC). 

 

 Após 13 horas de análise, o espectro de RMN 13C não apresentou os sinais 

referentes à carbonila de éster (na faixa de 180-190 ppm), que indicariam a sua 

formação. Cabe ressaltar que sinais referentes a carbonilas, por se tratar de carbonos 

quaternários, não aparecem facilmente no espectro. Este aspecto pode indicar que 

houve a formação com baixo grau de substituição, haja vista que o espectro de      

RMN 1H mostrou-se promissor. 

 

 Face a estes resultados, tentou-se processo envolvendo a condensação da 

diidroartemisina, utilizando as carbodiimidas DCC e EDC, em DMF. Anteriormente, 

estas haviam sido empregadas em água. Alguns dos experimentos foram realizados 
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com o HOBt com a finalidade de auxiliar na ocorrência da condensação. A Tabela  XXII 

mostra a estequiometria utilizada e as condições reacionais empregadas no 

desenvolvimento destes experimentos. 

 

TABELA XXII – Condições experimentais para obtenção dos pró-fármacos poliméricos 
utilizando DCC e EDC, em DMF 

 
Exp. 

Equivalentes utilizados  
Observações 

 Imina Diidro* Carbodiimida  

 

1 

 

1 

 

3 

 

4 (DCC) 

 

Finalizadas 96 horas e após processo de  

liofilização, não foi evidenciado a formação do 

pró-fármaco polimérico pelo espectro de 

RMN 1H. 

 

2 

 

1 

 

3 

 

4 (DCC) 

2 (DMAP) 

 

 

Finalizadas 96 horas e após processo de  

liofilização não foi evidenciado a formação do 

pró-fármaco polimérico pelo espectro de  

RMN 1H. 

 

3 

 

1 

 

7 

 

102 (EDC) 

35 (DMAP) 

 

Estequiometria de acordo com Luo, Xie, Zou, 

1997. 

Não houve formação do pró-fármaco 

polimérico. 

 

4 

 

1 

 

1,5 

 

1 (EDC) 

1 (HOBt) 

 

Não houve formação do pró-fármaco 

polimérico. 

 

5 

 

1 

 

1,5 

 

2 (EDC) 

2 (HOBt) 

 

Não houve formação do pró-fármaco 

polimérico. 

* Diidro refere-se à diidroartemisinina. 

 

 As Figuras 134-138 ilustram os espectros de RMN 1H obtidos para os 

experimentos realizados. Pelos espectros obtidos, acredita-se que pode ter havido 

hidrólise, de maneira que o espectro tornou-se mais simplificado e com menor 

quantidade de sinais presentes. 
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Figura 134 - Espectro obtido após a liofilização do produto resultante no experimento 

1, envolvendo a condensação entre a diidroartemisinina e a imina via DCC, em DMF 

(300 MHz, D2O, 25 oC). 
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Figura 135 - Espectro obtido após a liofilização do produto resultante do experimento 

2, envolvendo a condensação entre a diidroartemisinina e a imina via DCC-DMAP, em 

DMF (300 MHz, D2O, 25 oC). 
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Figura 136 - Espectro obtido após a liofilização do produto resultante do experimento 

3, envolvendo a condensação entre a diidroartemisinina e a imina via EDC-DMAP, em 

DMF (300 MHz, D2O, 25 oC). 
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Figura 137 - Espectro obtido após a liofilização do produto resultante do experimento 

4, envolvendo a condensação entre a diidroartemisinina e a imina via EDC-HOBt, em 

DMF (300 MHz, D2O, 25 oC). 
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Figura 138 - Espectro obtido após a liofilização do produto resultante do experimento 

3, envolvendo a condensação entre a diidroartemisinina e a imina via EDC-HOBT, em 

DMF (300 MHz, D2O, 25 oC). 
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6.7.4 - Reação por meio de cloreto de ácido 

  

Tentou-se reagir imina da carboxibutilquitosana com o cloreto de tionila, para, 

em seguida, ligar a diidroartemisina. No entanto, o espectro de RMN 1H (Figura 139) do 

produto obtido após diálise indicou que o pró-fármaco polimérico não se formou.  
 

 
Figura 139 - Espectro obtido após a liofilização para o produto após a reação por meio 

do cloreto de ácido (300 MHz, D2O, 25 oC). 
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6.8 -  Considerações finais 
 
Fazia parte do planejamento inicial, a comprovação da alteração da 

solubilidade da diidroartemisinina por meio da latenciação. Uma das formas de se 

comprovar é mediante o ensaio de dissolução intrínseca. No entanto, não foi 

possivel a realização desse procedimento, em razão da necessidade de se 

caracterizar de forma acurada a estrutura dos compostos obtidos.   

 

6.8.1 - Dissolução intrínseca 

 

A dissolução intrínseca é definida como o comportamento de dissolução de um 

ingrediente ativo farmacêutico puro, quando são mantidas constantes condições como, 

área superficial, temperatura, velocidade de agitação ou movimentação, pH e força 

iônica do meio de dissolução. A determinação deste parâmetro permite a visualização 

dos fármacos candidatos e ajuda na compreensão do comportamento das soluções, 

sob várias condições fisiológicas (Abdou, 1989). 

 

A implementação desta mesma análise foi apresentada e aplicada em várias 

diretrizes científicas para demonstrar a equivalência da formulação entre semi-sólidos, 

sólidos orais e de liberação imediata e formas farmacêuticas sólidas de liberação 

prolongada. Os métodos de testes destas análises envolvem o uso de células de 

difusão verticais, células intensificadoras e aparelhos 1 e 2 da USP (United States 

Pharmacopeia) (Fases, Zatz, 1995). 

 

A avaliação da dissolução intrínseca dos princípios ativos farmacêuticos é uma 

forma de demonstrar a pureza e a equivalência química. A necessidade de mostrar a 

semelhança entre tais princípios ativos aumentou devido às alterações em: 

- Síntese de substância química; 

- Fases finais de cristalização; 

- Tamanho da partícula e área superficial; 

- Polimorfismo; 

- Aspectos importantes no aumento de escala relacionados ao tamanho do lote e 

local de fabricação. 
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6.8.2 - Comparação entre diferentes perfis de dissolução 

 

A quantidade acumulada de fármaco dissolvida em qualquer tempo é o produto 

da concentração do fármaco na amostra e o volume do meio. A dissolução intrínseca 

leva em consideração o fator de correção para o volume reduzido, por meio do qual a 

quantidade de fármaco contida em cada volume de amostra é readicionada à 

quantidade acumulada no tempo subseqüente (Aronso, 1993). A quantidade de 

fármaco dissolvido por unidade de área é representada graficamente em função do 

tempo (Figura 140). A inclinação da linha corresponde à dissolução em miligramas por 

centímetro quadrado por minuto. A USP recomenda que os primeiros tempos sejam 

usados nos cálculos da inclinação. Baseando-se em várias experiências, o uso de 

pelos menos cinco pontos do primeiro segmento da curva de dissolução fornecerá 

dados importantes (Viegas et al., 2001). 

 

Figura 140 - Perfil de dissolução para dois fármacos A e B. 

 

 A determinação da dissolução intrínseca será, face ao exposto, de grande 

importância na avaliação acerca da consecução do objetivo proposto. 
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7 - CONCLUSÕES 
 

1. A diidroartemisinina foi sintetizada com grau de pureza satisfatório e apresentou 

rendimento na faixa de 60%. 

 

2. A metodologia desenvolvida para a carboxibutilquitosa mostrou-se adequada e levou 

à obtenção de derivado com grau de substituição superior (Santos et al., 2005) ao 

descrito na literatura. 

 

3. A tentativa de obtenção da carboximetilquitosana levou à formação de dois 

derivados hidrossolúveis diferentes: N-carboximetilquitosana e N,O-

carboximetilquitosana. 

 

4. A síntese da succinilquitosana foi bem sucedida e o derivado obtido apresentou 

hidrossolubilidade adequada. 

 

5. As tentativas de obtenção dos pró-fármacos utilizando-se EDC (experimentos 1,2,3 e 

4) e DIC (succinilquitosana e imina da carboxibutilquitosana) mostraram-se 

promissoras.  

 

6. Análises no infravermelho e RMN 1H asseguraram a formação do artesunato. No 

entanto, faz-se necessário o desenvolvimento de metodologia capaz de promover a 

purificação do mesmo. 

 

7. O experimento cuja obtenção do pró-fármaco polimérico foi desenvolvida a partir do 

artesunato, EDC e imina da carboxibutilquitosana, mostrou-se adequado e acredita-se 

que sua otimização possa assegurar a formação do pró-fármaco esperado entre a 

diidroartemisinina e derivados hidrofílicos de quitosana.  

 

8. A metodologia desenvolvida para obtenção das microesferas conduziu a 

micropartículas homogêneas, com superfícies esféricas. Por meio desta metodologia 

pode-se evidenciar que menor velocidade de agitação assegura a formação de 

micropartículas com menor tamanho. 
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9. No tocante ao flurbiprofeno, utilizado como modelo de composto lipofílico, pode-se 

verificar que o fármaco estava incluso na matriz polimérica, assim como ligado 

covalentemente. 

 

10. Com relação à obtenção de pró-fármaco de diidroartemisinina in situ juntamente 

com as microesferas, não se pode concluir inequivocamente que se este se formou. 
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8 - PERSPECTIVAS 
 

1. Pretende-se desenvolver métodos mais eficientes para a esterificação da 

diidroartemisinina com os derivados hidrofílicos da quitosana, preferencialmente, 

partindo-se da via que emprega o artesunato com posterior condensação ao derivado 

hidrofílico. 

 

2. Efetuar análises espectrométricas mais avançadas dos derivados poliméricos 

obtidos com a diidroartemisinina e a artemisinina, para se avaliar se foi possível obter o 

pró-fármaco in situ, no primeiro caso, e para determinar a quantidade de fármaco 

inclusa na matriz polimérica, no segundo. 

 

3. Realizar ensaios de atividade dos pró-fármacos poliméricos obtidos em malária 

experimental in vivo, em camundongos infectados com P. berghei. 

  

4. Efetuar a análise de dissolução intrínseca, para se avaliar a alteração na solubilidade 

do pró-fármaco de diidroartemisinina, como o previsto. 
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