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Introdução 

A quitosana (QT) é um polissacarídeo catiônico que 

possui baixa solubilidade em pH fisiológico, fato que 

limita seu potencial em algumas aplicações. Desta 

forma, muitos dos estudos se voltaram para a N-

trimetilquitosana (TMC), derivado quaternário, que 

apresenta boa solubilidade no pH fisiológico
1
. O 

alginato de sódio (ALG) é um polissacarídeo 

aniônico obtido de algas marinhas
2
. Beads de ALG 

reticuladas fisicamente com íons cálcio são 

empregadas como hidrogel e aplicadas na área 

biomédica. Portanto, o objetivo deste trabalho foi 

obter complexos polieletrolíticos (PECs) de TMC e 

ALG em diferentes condições de pHs. Os PECs 

foram caracterizados e estudos de liberação 

controlada de Curcumina (CUR) in vitro foram 

realizados em diferentes meios, utilizando beads de 

TMC/ALG como matriz protetora e carreadora de 

CUR.  

Resultados e Discussão 

A TMC com dois graus de quaternização (DQ) de 20 

e 80 mol-% (TMC20 e TMC80) foram efetivamente 

obtidas e caracterizadas
1,2

. O grau de quaternização 

de cada TMC foi determinado a partir de espectros 

de RMN 
1
H. Curvas de TGA dos PECs e 

precursores estão apresentadas na Figura 1a-b, 

enquanto que curvas DTG são exibidas na Figura 

1c-d. Os PECs de TMC20/ALG preparados em pHs 

7 e 10 foram referidos como PEC1 e PEC2, 

enquanto os PECs de TMC80/ALG preparados em 

pHs 2, 7 e 10 foram referidos como PEC3, PEC4 e 

PEC5, respectivamente (Fig. 1). Beads de 

TMC20/ALG foram preparadas em pH 2. O DQ e o 

pH influenciou significativamente nas propriedades 

dos materiais obtidos. A Figura 2 mostra fotografias 

das beads, que possuem 0,50 cm de diâmetro. As 

fotografias foram obtidas após o processo de 

separação das beads, usando acetona. As beads 

secas apresentaram diâmetro médio em torno de 

0,10 a 0,20 mm. Estudos de liberação controlada de 

curcumina (CUR) foram avaliados no fluido intestinal 

simulado (SIF) e fluido gástrico simulado (SGF). Os 

resultados apresentados na Figura 3 foram 

associados às diferenças encontradas nos perfis 

dos difratogramas mostrados na Figura 4.                

 

Os resultados foram satisfatórios, uma vez que as 

beads promoveram a proteção da CUR na região 

gástrica de pH (SGF) e viabilizou a liberação de 

aproximadamente 100% da CUR encapsulada no 

SIF, aumentando a biodisponibilidade do fármaco. 

 

Figs. 1 e 2. Curvas de TGA dos precursores e dos PECs de 

TMC/ALG. (a) empregando ALG e TMC20; (b) utilizando ALG e 

TMC80. Curvas da primeira derivada (DTG) dos precursores e 

PECs de TMC20/ALG (c) e TMC80/ALG (d). Fig. 2. Fotografias 

das beads processadas após a separação física ente elas. 

Figs. 3 e 4.  Fração de CUR liberada (%) a partir das beads nos 

meios SIF e SGF (Fig. 3). Difratogramas: TMC20 (a), beads (b), 

beads/CUR (c), ALG (d) e CUR (e) (Fig 4). 

Conclusões 

PECs de TMC e ALG foram obtidos e 

caracterizados. Estudos de liberação controlada de 

CUR foram realizados e os resultados se mostraram 

satisfatórios, uma vez, que aproximadamente 100% 

da CUR encapsulada foi liberada no meio de fluido 

intestinal simulado (SIF). 
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