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Chitosan Scaffolds - Physico -Chemical and Biological Properties for Bone Repair
Abstract: Chitosan is a versatile polymer, whose applicability in bone repair has been widely investigated. The main
biological properties of this polymer are related to its biocompatibility, slow degradation, and controlled bioreabsorption.
It also presents bioactivity in the induction or stimulation of osteoblasts, and antimicrobial, antifungal, hemostatic and
angiogenic properties. Due to its characteristics, chitosan may integrate the structure of anionic polyelectrolytes, such as
proteins and polymers which makes possible the obtainment of different biomaterials with properties, applications and
distinct forms of presentation possible. Chitosan, when used in a three-dimensional (3D) matrix form, acts as a physical
scaffold for tissue regeneration, through migration, adhesion and proliferation of bone cells. Its polymeric structure and its
physical and chemical attributes allow the improvement of its bioactive properties through the addition of composites,
cells, or growth factors. Thus, to the extent that there is improvement in the microstructure molecular of the chitosan,
there are modifications in its properties as a reference biomaterial in bone tissue bioengineering. Among the modifiable
characteristics of these biomaterials in the base of the chitosan, the mechanical strength, surface topography,
hydrophilicity, elasticity, porosity, interconnectivity, biodegradation, molar mass, and its pH are to be noted. This paper,
therefore, aims to address the main aspects (micro and macro-structural) related to the structure of chitosan in bone
tissue repair, as well as its impact on the biological behavior of 3D arrays when it's used alone or in combination with other
biomaterials in regenerative medicine.
Keywords: Chitosan; biomaterial; three-dimensional matrix; bone repair.

Resumo
A quitosana é um polímero versátil, cuja aplicabilidade no reparo ósseo tem sido amplamente investigada. As principais
propriedades biológicas desse polímero estão relacionadas à sua biocompatibilidade, à degradação lenta e à
biorreabsorção controlada. Apresenta também bioatividade na indução ou estimulação de osteoblastos, ação
antimicrobiana, antifúngica, hemostática e angiogênica. Em razão de suas características, podem integrar a sua estrutura
os polieletrólitos aniônicos, os polímeros e proteínas, o que possibilita a obtenção de diferentes biomateriais com
propriedades, aplicações e formas de apresentação distintas. Quando utilizada sob a forma de matriz tridimensional (3D),
atua como arcabouço físico para a regeneração tecidual, pela migração, adesão e proliferação das células ósseas. Sua
estrutura polimérica e seus atributos físico-químicos permitem o aprimoramento de suas propriedades bioativas por meio
da adição de compósitos, células ou fatores de crescimento. E assim, na medida em que há aprimoramento na
microestrutura molecular da quitosana, há modificações nas suas propriedades como biomaterial de referência na
bioengenharia tecidual óssea. Dentre as características modificáveis desses biomateriais à base de quitosana, destacam-se
a resistência mecânica, topografia superficial, hidrofilia, elasticidade, porosidade, interconectividade, biodegradação,
massa molar e seu pH. Este trabalho, portanto, tem como objetivo abordar os principais aspectos, micro e
macroestruturais, relativos à estrutura da quitosana no reparo tecidual ósseo, assim como seu impacto sobre o
comportamento biológico de matrizes tridimensionais, quando utilizadas de forma isolada ou associadas a outros
biomateriais na medicina regenerativa.
Palavras-chave: Quitosana; biomaterial; matriz tridimensional; reparo ósseo.
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1. Introdução
A quitosana é um aminopolissacarídeo
derivado do processo de desacetilação da
quitina, o segundo polissacarídeo mais
abundante na natureza depois da celulose,
sendo o principal componente do
exoesqueleto de crustáceos e insetos. Sua
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presença ocorre também em nematoides, na
parede celular de fungos e em leveduras.1
Um considerável número de estudos
sobre quitina e quitosana – desenvolvidos
principalmente na Ásia, predominantemente
no Japão, na década de 1960 – começou a ser
realizado com o objetivo de categorizar suas
propriedades físico-químicas, os métodos de
extração e produção, sua purificação e a
Rev. Virtual Quim. |Vol 10| |No. 2| |211-228|
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manipulação
dos
parâmetros
microestruturais
desse
polímero.2
A
aplicabilidade da quitosana na área
biomédica é reconhecida, embora, como
biomaterial para a bioengenharia tecidual
óssea, ainda sejam necessárias mais
pesquisas para aprimoramento de suas
propriedades biológicas.
Ademais, sua similitude com a estrutura
das glicosaminoglicanas, um dos principais
constituintes da matriz extracelular, e seu
decorrente potencial osteocondutor fazemna despontar como um biomaterial de
aplicabilidade clínica, especialmente à
medida que as investigações avançam e suas
características
físico-químicas
são
2
delineadas. A quitosana é um polímero
promissor para a bioengenharia tecidual
devido a suas propriedades favoráveis, tais
como: não alergênico, não tóxico,
mucoadesivo, antimicrobiano, biocompatível
e biodegradável; e também por sua
propriedade de acelerar a proliferação
celular. Além disso, é um bom carreador de
genes devido à sua carga positiva; faz
complexos com a carga negativa do DNA e
protege os genes da degradação pelas
nucleases.3
A quitosana é degradada, in vivo por via
enzimática, hidrolisada pela lisozima, que é
normalmente produzida pelos macrófagos.
Após a dissolução do polímero em meio
ácido, há a formação de um polímero
catiônico, com adição de prótons do grupo
amino (NH3+).4
Devido à natureza catiônica da quitosana,
esse
biomaterial
interage
com
glicosaminoglicanos
aniônicos,
proteoglicanos e outras moléculas carregadas
negativamente, como, por exemplo, alguns
lipídeos. Uma vez que um grande número de
citocinas e fatores de crescimento estão
ligados a glicosaminoglicanos, espera-se que
um arcabouço que contenha o complexo
quitosana-glicosaminoglicanos
possa
transportar fatores de crescimento de forma
mais eficiente.3
Reforça-se, assim, o conceito atual que
respalda e incrementa as técnicas inerentes à
Rev. Virtual Quim. |Vol 10| |No. 2| |211-228|

medicina
regenerativa
e,
mais
especificamente, à bioengenharia tecidual
óssea, na medida em que se estabelece a
necessidade
de
desenvolvimento
de
materiais de preenchimento não apenas
biocompatíveis, mas também bioabsorvíveis
e que, estruturalmente, mimetizem a matriz
óssea extracelular, sendo capazes de
interagir com células osteoprogenitoras e
moléculas de sinalização. Dentre outros
atributos, tais biomateriais, considerados
verdadeiros arcabouços de inserção celular,
não unicamente devem contribuir para a
adesão, proliferação e diferenciação das
células que em sua direção migrem, mas
também devem ser capazes de permitir a
invasão e o crescimento vascular no sítio de
sua implantação,5 como um dos fundamentos
básicos e essenciais para o estabelecimento
do processo de regeneração óssea tecidual.
Dessa forma, este trabalho tem como
objetivo
apresentar,
as
principais
características
da
quitosana
como
biomaterial, bem como evidenciar a
utilização da quitosana na bioengenharia
tecidual óssea. Foi realizada, para tanto, uma
pesquisa bibliográfica na base de dados
eletrônica PubMed, Science Direct e Scielo.br,
com as seguintes palavras-chave: chitosan,
biomaterial, Tissue Bioengineering, bone
repair, three-dimensional matrix, scaffold e,
as respectivas palavras-chave em português.
Foi estabelecido o período entre os anos de
2000 a 2016 como limite temporal.

2. Obtenção da quitosana
A quitina é um polissacarídeo linear,
abundante na natureza, embora a quitosana
seja obtida a partir da desacetilação da
quitina em soluções alcalinas. A quitina é um
polímero estrutural do exoesqueleto de
animais marinhos (anelídeos, moluscos,
celenterados, lagosta, camarão, caranguejo e
krill), artrópodes (aranha, escorpião, formigas
e besouros) e microrganismos (algas verdes,
e marrons, leveduras, parede celular de
fungos e esporos).6
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Uma solução alcalina (por exemplo,
solução de NaOH) remove, simultaneamente,
as proteínas e desacetila a quitina.
Dependendo da concentração dessa solução
alcalina, alguns glicanos solúveis são
removidos. O processamento de cascas de
crustáceos envolve, principalmente, a
remoção de proteínas e a dissolução do

QUITINA

carbonato de cálcio, que, em conchas de
caranguejo, está presente em concentrações
elevadas. A quitina resultante pode ser
desacetilada, por exemplo, em hidróxido de
sódio a 40% e a 120°C durante um período de
1 a 3 horas. Esse tratamento produz uma
quitosana conforme observado na Figura 1.7

QUITOSANA

Figura 1. Reação de desacetilação da quitina, que origina a quitosana7

Durante a reação de desacetilação, os
grupamentos acetamida (-NHCOCH3) da
quitina são substituídos, em graus variados,
por resíduos amino (-NH2), dando origem à
quitosana. A quitosana é uma base fraca,
insolúvel em água, mas solúvel em soluções
ácidas diluídas abaixo do seu pKa (6,3), em
que as unidades de glucosamina (-NH2)
podem ser convertidas na sua forma
protonada e solúvel (NH3+).6 A quitosana
difere da quitina, dessa forma, pela
desacetilação na posição do carbono-2 de
cada unidade glicosídica. A quitina é
composta por resíduos de N-acetil-Dglicosa i a β 1-4) 2-acetoamido-2-deoxi-Dglucose; já a quitosana é constituída por
resíduos de D-glucosa i a β 1-4) 2-amino2-deoxi-D-glucose e N-acetil-D-glicosa i a β
(1-4) 2-acetoamido-2-deoxi-D-glucose, cujo
número de resíduos de N-acetil-Dglicosa i a β 1-4) 2-acetoamido-2-deoxi-Dglucose reflete seu grau de acetilação, que é
uma propriedade de fundamental interesse.6

3. Grau de desacetilação propriedades físico-químicas e
biológicas da quitosana
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O grau de desacetilação da quitosana
influenciará nas propriedades físico-químicas
e
biológicas
da
quitosana
e
consequentemente no reparo ósseo com o
uso desse biomaterial (conforme observado
na figura 2). Dentre as propriedades que
dependem do grau de desacetilação da
quitosana destacamos: a variação da massa
molar, da cristalinidade, na absorção de agua,
taxa
de
degradação,
solubilidade,
propriedades mecânicas dos arcabouços,
resposta biológica do biomaterial, na ação
antimicrobiana, na porosidade das matrizes
tridimensionais para o reparo ósseo.
O correto grau de desacetilação que
diferencie a quitina da quitosana não está
totalmente definido na literatura. Por
definição, quando o número de N-acetil
unidades de glucosamina é superior a 50%, o
polímero é considerado quitina. Por outro
lado, quando o número de D-glucosamina
unidades na molécula é superior, será
denominado de quitosana.8 No entanto,
segundo Kumar (2000)7, os materiais obtidos
a partir da quitina, com grau de acetilação
superior a 75% e solúveis em ácidos, como o
acético e o fórmico, já são considerados
como quitosana.
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Figura 2. Relação entre o grau de desacetilação da quitosana e sua influência em outras
propriedades físico-química e biológicas

3.1. Massa molar

A massa molar da quitosana pode variar
de 300 a mais de 1000 kDa, a depender de
sua origem e do método de preparação. Essa
massa molar da quitosana influencia na
resposta local após a implantação do
biomaterial, ou seja: no edema e na
biodegradação, bem como na proliferação
celular. Uma menor massa molar resulta em
melhor absorção de água, melhor dissolução
e maior solubilidade.8,9
Além disso, a massa molar da quitosana
também
influencia
na
atividade
antibacteriana dos derivados. O poder
bactericida aumenta com o aumento da sua
massa molar.9 No entanto, os efeitos da
quitosana são distintos nos dois tipos de
bactérias: no caso das Gram-positivas, a
hipótese é a de que a quitosana de alta
massa molar forme películas ao redor da
célula, que acabam por inibir a absorção de
nutrientes, enquanto que a quitosana de
baixa massa molar penetra mais facilmente
Rev. Virtual Quim. |Vol 10| |No. 2| |211-228|

em bactérias Gram-negativas, o que causa
distúrbios
no
metabolismo
desses
microrganismos.
Esses
aspectos
são
relevantes, especialmente no reparo de
feridas infectadas.10

3.2. cristalinidade e taxa de degradação

O grau de acetilação e o processo pelo
qual a quitosana foi obtido influenciam em
sua cristalinidade. Entretanto, sua estrutura
espacial está relacionada à forma em que ela
se encontra no estado sólido, ou seja,
depende de a quitosana estar na forma
hidratada, anidra, como complexos ou sais.8
O grau de cristalinidade, controlado
principalmente pelo grau de desacetilação,
desse polímero é inversamente relacionada a
taxa de degradação. O seu maior grau de
desacetilação resulta em menor taxa de
degradação.3 Portanto, a forma altamente
desacetilada mantém-se in vivo por meses, e,
a depender da taxa de degradação, tanto as
215
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propriedades
mecânicas
solubilidade são afetadas.11

quanto

a

Em um estudo in vitro com quitosana com
grau de desacetilação 92,3%, não foi
observada qualquer degradação mensurável
durante duas semanas.11 Em estudo em
modelo in vivo de defeito em calvária de rato,
uma degradação mínima foi observada após
12 semanas.11

3.3. Absorção de água

As biomatrizes de quitosanas com altos
graus de desacetilação são mais hidrofílicas,
em consequência da alta afinidade por ácidos
orgânicos que o biomaterial apresenta,
resultante da característica de protonação
atribuída aos grupos aminos resultantes de
tal processo.8
A quitosana, quando tratada por soluções
ácidas, tem natureza hidrofílica.12 Em meio
alcalino ou neutro, os grupos amino livres da
quitosana não são protonados e, portanto,
esse biomaterial é insolúvel em água.12 As
características catiônicas da quitosana,
insolúvel em pH elevado, podem ser
completamente revertidas por um processo
de sulfatação, o que torna a molécula
aniônica e solúvel em água e, também,
introduz propriedades anticoagulantes. Em
pH neutro, as moléculas de quitosana
perdem cargas e se precipitam na solução. A
modificação química reativa de vários grupos
presentes na molécula (amino, hidroxila)
promove novas propriedades biológicas e
mecânicas.13

3.4. Resistência mecânica

Quanto maior o grau de desacetilação,
maior será a resistência mecânica da
quitosana de cadeia longa. Foi demonstrado
que a quitosana 95% desacetilada apresenta
melhor propriedade mecânica quando
comparada com a 88% desacetilada com
peso molecular similar. Porém diferentes
216

quitosanas
desacetiladas
citocompatibilidade
e
semelhantes.3

apresentaram
morfologia

3.5. Propriedades biológicas

A natureza catiônica da quitosana permite
interações
eletrostáticas
com
glicosaminoglicanas aniônicas (GAGs) e
proteoglicanas. Estes polímeros naturais são
conhecidos por influenciar na modulação e
diferenciação da morfologia das células. Essa
propriedade é de crucial importância no
campo da engenharia tecidual, porque as
moléculas GAG modulam a ação de diversas
citocinas e fatores de crescimento.14
O grau de acetilação tem relação com
algumas
propriedades
biológicas
da
quitosana por influenciar na adesão e no
crescimento celular. Foi comprovado que
quanto maior o grau de acetilação, menor é a
adesão celular no sítio de implantação de
estruturas bidimensionais de quitosana.15
As variações de acetilação da quitosana
são de importância fundamental para o seu
desempenho
como
biomaterial,
por
influenciar diretamente na resposta tecidual
frente à sua implantação.16 Estudos in vivo e
in vitro têm demonstrado esse potencial, e
matrizes tridimensionais de quitosana têm
sido utilizadas como estratégia para o
suporte e a organização tecidual na
regeneração tecidual óssea. Quando
analisado o efeito da acetilação da quitosana
sobre adesão, expansão, proliferação e
diferenciação osteogênica de células de uma
linhagem óssea extraída da medula de rato,
em membranas de quitosana com 4%, 13%,
22%, 30%, 49% de acetilação, as
propriedades de superfície da matriz
afetaram a expressão e conformação
tridimensional das proteínas constituintes e,
consequentemente, a adesão, a expansão e a
expressão do fenótipo celular.17
Em análise semelhante, Amaral, Sampaio
e Barbosa 18 avaliaram a interferência de
diferentes graus de acetilação (4 a 49%) de
Rev. Virtual Quim. |Vol 10| |No. 2| |211-228|
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filmes de quitosana frente à adesão e
proliferação de osteoblastos humanos
(linhagem MG-63). A adesão celular foi
avaliada após 3 e 24 horas de cultura celular.
Depois do segundo período, ou seja, das 24
horas de incubação, foi notado um efeito
evidente do grau de acetilação. Menores
graus de acetilação promoveram uma maior
intensidade de adesão celular. Estudos in
vitro demonstraram, por sua vez, a influência
da composição e do grau de desacetilação de
matrizes tridimensionais de quitosana sobre
a adesão e a proliferação de células
fibroblásticas. As biomatrizes com alto grau
de desacetilação mostraram-se mais
favoráveis à adesão e à proliferação celular
quando comparadas com as biomatrizes de
baixo grau.19
O comportamento histomorfológico de
matrizes tridimensionais de quitosana
demonstrou que biomatrizes com 4 e 15% de
graus de acetilação são biocompatíveis,
embora sem neoformação óssea associada à
sua implantação em defeitos críticos em
calvária de rato. Houve menor degradação
das biomatrizes, com um grau de acetilação
menor (4%), quando comparado com a
biomatriz com grau de acetilação de 15%. Tal
resultado pode ser explicado pela forma
como a quitosana interage com proteínas e
estruturas
celulares,
o
que
torna
imprescindível
a
modulação
do
comportamento desse biomaterial quando
inserido em modelo de análise in vivo. 20
Importante ressaltar que, quando há o
contato da superfície da biomatriz com os
fluídos biológicos, a adsorção proteica ocorre
instantaneamente, e é esse evento que
controla os mecanismos subsequentes de
interação entre o biomaterial e as células
presentes no local de implantação.21

3.6. A viscosidade da quitosana e as
propriedades biológicas

A quitosana é um material pseudoplástico
com excelente viscosidade em meios ácidos.
A viscosidade da solução de quitosana
aumenta proporcionalmente ao aumento da
Rev. Virtual Quim. |Vol 10| |No. 2| |211-228|

concentração, e essa viscosidade diminui
com o aumento da temperatura. A
viscosidade da quitosana também influencia
as propriedades biológicas, tais como a
cicatrização de feridas, bem como a
biodegradação pela lisozima. Essa enzima
produzida por linfócitos e também secretada
por monócitos, macrófagos e granulócitos
quebra a cadeia polimérica da quitosana,
diminuindo a massa molar até que ela se
torne curta o suficiente para ser processada
pelas células, sendo os produtos finais da
degradação incorporados em glicoproteínas
ou excretados na forma de dióxido de
carbono.13
A quitosana tem a capacidade para formar
géis em pH ácido. Esse tipo de gel pode ser
usado como um sistema de liberação lenta e
controlada de fármacos em feridas ósseas
infectadas.12 O biopolímero quitosana, um
biomaterial
seletivamente
permeável,
permite a liberação controlada de
antibióticos, que podem ser utilizados na
regeneração óssea em bolsas periodontais.22
Na área odontológica, a quitosana em
forma de gel, obtido a partir de diferentes
granulações e concentrações do pó dessa
substância, possibilitou sua utilização em
sítios cirúrgicos ou em terapia periodontal
não cirúrgica, com ação antimicrobiana. Nos
casos de sítios fechados, bolsas periodontais,
defeitos infraósseos, o gel pode ser levado
com uma seringa (matriz injetável) sem a
necessidade de anestesia e pode ser
adicionada uma solução hidroalcoólica para
diminuir sua viscosidade. Já para o
preenchimento de defeitos ósseos, essa
fluidez deve ser ajustada para que haja um
completo preenchimento da cavidade e,
portanto, não deve haver um alto grau de
escoamento.4
Devido à sua propriedade bioadesiva, esse
polímero pode aderir aos tecidos moles e
duros e tem sido utilizado em odontologia,
ortopedia, oftalmologia, neurologia e em
procedimentos cirúrgicos.7,23,24 A adesão do
polímero aos tecidos epiteliais e mucosas –
com ação fungistática ou bacteriostática,
anticancerígena,
anticolestérmica,
antiinflamatória e hemostática – tem sido
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relatada em inúmeras pesquisas. Em testes
clínicos com a quitosana não foi relatada
reação inflamatória ou alérgica após a
implantação, injeção, aplicação tópica ou
ingestão no corpo humano.15,12
Na odontologia, a quitosana é testada no
tratamento de infecções bacterianas bucais,
bem como na área médica, em que o
crescimento de Escherichia coli foi inibido na
presença de concentrações superiores a
0,025% de quitosana, que também inibiu o
crescimento de Fusarium, Alternaria e
Helminthosporium, provavelmente pela ação
dos grupos amino catiônicos da quitosana
sobre os grupos aniônicos da parede celular
desses micro-organismos. 4
Outros estudos verificaram a ação
antimicrobiana em S. epidermidis, P.
aeruginosa, S. pyogenes, K. pneumoniae, S.
aureus, S. faecalis, Shigella dysenteriae,
Aeromonas
hydrophila,
Salmonella
typhimurium, Bacillus cereus, Coliforms,
Vibrio,
Agrobacterium
tumefaciens,
Corynebacteriummichiganence, Erwinia sp.,
Micrococcus
luteus,
Pseudomonasfluorescens,
Xanthomonas
campestris,
Botrytis
cinerea,
Fusariumoxysporum , Drechslera sorokiniana,
Micronectriella nivalis, Procularia oryzae,
Rhizoctonia solani, Tricophyton equinum e
Candida.19
Essa atividade antibacteriana intrínseca
deve-se ao fato de a capacidade do grupo
amino de caráter catiônico, presente na
estrutura química da quitosana, poder
associar-se com ânions presentes na parede
celular, o que resulta na supressão da
biossíntese e no transporte de metabólitos
através da parede celular, com a
consequente morte do micro-organismo
bacteriano.25

4. A quitosana para o reparo ósseo
No que diz respeito à regeneração
tecidual óssea, embora o osso apresente
potencial regenerativo, tal potencial não é
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ilimitado. Diante de situações clínicas pouco
favoráveis à reabilitação estrutural e
funcional do tecido, o reparo da lesão
originariamente presente no tecido ósseo
pode resultar na formação de tecido
conjuntivo fibroso ou cicatricial, na maior
parte dos casos com comprometimento
estrutural e (ou) funcional da região
atingida.26,27 Tais situações compreendem a
presença
de
áreas
de
extenso
comprometimento vascular e (ou) perda ou
ausência excessiva de substância óssea, ou
seja, a presença de defeitos ósseos
considerados críticos à regeneração tecidual,
sejam eles resultantes de traumas, infecções,
neoplasias
ou
anomalias
de
desenvolvimento.
Nesse contexto, buscam-se manobras
curativas mais efetivas e com menor custo
biológico
implícito
e
reforça-se
a
aplicabilidade clínica dos biomateriais e das
técnicas que fundamentam a bioengenharia
tecidual. A bioengenharia tecidual tem sido
primariamente definida como uma área que
reúne os princípios científicos que visam a
promover o desenho, a construção, a
modificação e o crescimento de tecidos vivos
pela utilização de biomateriais, implante de
células e fatores celulares de forma conjunta
ou isolada.5
As estratégias da engenharia de tecidos,
da terapia gênica, ou mesmo das ações
terapêuticas sistêmicas na reparação óssea,
estão sob intensa investigação. Trata-se de
um esforço para superar as limitações dos
métodos atuais, tais como as técnicas de
enxertia óssea com substitutos que
apresentem propriedades biomecânicas
similares às do osso normal, para acelerar o
processo de regeneração, ou até mesmo para
tratar condições sistêmicas, tais como
distúrbios esqueléticos e a osteoporose.23
Estudos mais recentes mostram uma
preocupação em aprimorar as propriedades
mecânicas
e
biológicas
da
quitosana.6,11,13,14,23,28-38 Sua associação com
outros polímeros tem sido largamente
estudada, e essa é a tendência de
perspectivas futuras no que se refere à
Rev. Virtual Quim. |Vol 10| |No. 2| |211-228|

Rolim, A. E. H. et al.
pesquisa com quitosana. Essa complexa
integração entre engenharia e biologia –
áreas tão distintas, mas, ao mesmo tempo,
tão
intrinsecamente
interligadas
–
proporciona uma verdadeira relação de
interferências mútuas entre propriedades
físicas, como resistência, rugosidade,
elasticidade, porosidade, e químicas, como
massa molar, pH, capacidade de hidratação,
degradação. Associam-se a elas as
propriedades biológicas, entre as quais
biocompatibilidade, potencial antifúngico,
antibacteriano,
antitrombogênico,
osteoindutor e bioadesivo.39-41
Constatou-se também, durante a análise
dos dados apresentados na literatura, que
quanto menor o grau de acetilação, maior é a
adesão, a proliferação e o crescimento de
células de linhagem óssea, principalmente
osteoblastos, na superfície da biomatriz.42-44
Essa adesividade explica-se também pela
característica química que o biopolímero
apresenta em relação a proteínas
relacionadas com a adesão celular, como a
fibronectina.17,45

4.1. Vantagens e desvantagens
quitosana como biomaterial

da

A
quitosana
apresenta
inúmeras
vantagens, como facilidade de obtenção,
possibilidade de manipulação em diferentes
formas de apresentação (soluções, blendas,
esponjas, filmes, membranas, gel pasta,
tabletes, microesferas, grânulos, fibras e
outros), com propriedades físico-químicas
que podem ser modificadas e propriedades
biológicas promissoras para a bioengenharia
tecidual (biocompatibilidade, atoxicidade,
adesividade,
ação
bacteriostática
e
antimicrobiana,
ação
imunoadjuvante,
aceleração da formação de osteoblastos e
cicatrização de feridas).19,45 A quitosana é
facilmente hidrolisada e metabolizada por
várias
enzimas
lisossômicas,
sendo
considerada
biodegradável.46
Sua
biodegradação é caracterizada pela liberação
de aminoaçúcares, os quais podem ser
incorporados às vias metabólicas das
Rev. Virtual Quim. |Vol 10| |No. 2| |211-228|

glicosaminoglicanas e das glicoproteínas e
depois excretados.15,16,46
A quitosana é também considerada como
um polímero bioativo e biocompatível,
1,2,15,47,48
estimula o sistema imune a
responder contra infecções provocadas por
micro-organismos.8
Análises histológicas evidenciaram uma
densidade elevada de neutrófilos no interior
da área do implante de matrizes porosas de
quitosana em modelo animal, que diminuem
progressivamente em intensidade nos pontos
biológicos mais distantes a partir da data do
implante. Depósitos de fibras colágenas
foram também observados, o que indicou a
formação de uma matriz conjuntiva no sítio
operado, além de atividade angiogênica.
Embora tenha havido uma migração intensa
de neutrófilos para a região do implante,
houve apenas branda sinalização de reação
inflamatória resultante da presença do
material. Esse estudo preliminar reforça,
portanto, a biocompatibilidade da quitosana
quando implantada em modelo animal.8
A quitosana tem, ainda, capacidade de
estimular células para que produzam e
liberem citocinas, as quais favorecem a
organização estrutural do tecido conjuntivo,
o que facilita a osteogênese e a
angiogênese.49 Esse biomaterial também tem
ação importante na captação da bradicinina,
mediador químico liberado pelo cininogênio
plasmático, o que parece ser particularmente
importante para a produção da dor liberada
no sítio da inflamação.19
Em cultura de células, a quitosana acelera
a infiltração de leucócitos polimorfonucleares
nas fases iniciais de cicatrização tecidual,
aumentando,
consideravelmente,
a
osteopontina, uma fosfoproteína capaz de
aumentar a ligação celular na ferida em
cicatrização. O grau de desacetilação modula
a atividade das células imunológicas.50
Na cicatrização de feridas no organismo, a
quitosana
tem
propriedade
imunomoduladora devido à sua capacidade
de ativar macrófagos, e isso explica não
somente seu papel na aceleração da
cicatrização de lesões, mas também a
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biodegradabilidade desse polímero no
organismo. Os macrófagos, ativados pelos
oligômeros de quitina e quitosana de baixa
massa molecular, liberam interleucina-1, o
que estimula a proliferação de fibroblastos e
influencia a estrutura do colágeno. Liberam,
também,
N-acetilglicosaminidase,
que
hidrolisa a quitosana em monômeros de Nacetilglicosamina e glicosamina, unidades de
açúcares necessárias à biossíntese do ácido
hialurônico e outros componentes da matriz
extracelular pelos fibroblastos. Promovem a
migração de neutrófilos, facilitando a
resolução da resposta inflamatória. Em
culturas de células tratadas com quitina e
seus derivados, verificou-se um aumento da
atividade da lisozima extracelular, o que
estimula a formação de tecido conjuntivo. As
feridas tratadas com quitosana mostraram
menor grau de fibroplasia, favorecendo a reepitelização com formação de cicatriz lisa.19
A quitosana comportar-se como um
agente
hemostático
que
apresenta
propriedades antitrombogênicas. A quitosana
desempenha, ainda, importante papel na
homeostase, por reduzir o tempo de
coagulação sanguínea de forma dosedependente e por agregar, também, os
eritrócitos, devido à interação das cargas
positivas dos grupos amínicos livres da
quitosana com as cargas negativas de
receptores dos eritrócitos com resíduos de
ácido neuramínico e murâmico. A ação da
quitosana sobre as plaquetas produz mais um
efeito importante na cicatrização, pois
aumenta a liberação de fator de crescimento
derivado de plaquetas-AB (PDGF-AB) e fator
de transformação do crescimento-β1 TGFβ1 .19
Destaca-se, como desvantagem, a
utilização de quitosana na forma de pó ou de
flocos para a adsorção de íons metálicos e
corantes. A solubilidade da quitosana em
meio ácido inviabiliza o processo de
reciclagem, e a baixa área superficial limita o
acesso aos sítios de adsorção (grupos amino)
não expostos. Esses problemas são
minimizados com modificações químicas na
estrutura do biopolímero com o uso de
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agentes reticulantes e quelantes.51
Os testes biológicos para a quitosana
demonstraram
segurança
quanto
à
mutagenicidade, toxicidade cutânea e
subcutânea, toxicidade crônica, pirogênese,
hemólise e sensibilização.3,25 Entretanto, o
potencial de genotoxicidade dos produtos
derivados da quitosana, ou seja, os
compósitos, materiais híbridos e os
nanomateriais ainda devem ser investigados
para uso biomédico.
A escolha do método de esterilização dos
biomateriais de quitosana necessita de
maiores investigações. O polímero de
quitosana, quando exposto a temperaturas
maiores que 120 ºC, sofre alterações em sua
estrutura física e no grau de solubilidade, e,
quando exposto à radiação gama, sofre
fissuras e um decréscimo de viscosidade que
é dose-dependente. Portanto, o método de
esterilização provavelmente irá alterar suas
propriedades biológicas.4

4.2. Matrizes de quitosana para o reparo
ósseo

Um aspecto bastante avaliado em
bioengenharia tecidual óssea é o desenho
estrutural dos arcabouços com a utilização do
modelo 3D de biomatriz.15,52 Nesse formato,
o processo de crescimento tecidual é
facilitado pelo crescimento tecidual no
interior da estrutura, o que proporciona
também a formação de vasos e o
consequente suprimento de oxigênio para a
área enxertada.16,24,53-55 A utilização de
modelos tridimensionais associados à cultura
de células também tem mostrado ser um
modelo atrativo para o crescimento celular e
a interação entre o tecido em formação e a
matriz implantada.56
Em bioengenharia tecidual óssea, na
maioria das vezes, a biomatriz de quitosana é
projetada para atuar como uma matriz
extracelular temporária. Deve apresentar
características estruturais que facilitem sua
substituição pelo trabeculado tecidual.57
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Além
de
possuir
excelente
biocompatibilidade e uma biodegradação
controlável, deve apresentar adequada
microestrutura e propriedades mecânicas
favoráveis.58
Para atingir as propriedades mecânicas
desejadas, o arcabouço de quitosana pode
ter, em sua composição, biocerâmicas como
a hidroxiapatita, ou o fosfato de cálcio e
outros materiais inorgânicos, tais como a
wollastonita; ou ainda biomateriais orgânicos
poliméricos como a gelatina, o colágeno e o
alginato. Ao lado de diferentes formas de
preparo e de composição desse arcabouço, o
tamanho das partículas adicionadas a essa
matriz tridimensional de quitosana também
pode
modificar
suas
propriedades
biológicas.3
O arcabouço para a reconstrução óssea é,
geralmente, uma microestrutura altamente
porosa, com poros interconectados e grande
área de superfície capaz de conduzir o
crescimento de tecido ósseo dentro dessa
estrutura. A alta porosidade e o tamanho dos
poros, muitas vezes, resultam em baixa
propriedade mecânica, e essa fragilidade
pode ser um fator limitante na regeneração
óssea. Dessa forma, um reforço com fibras
orgânicas de quitosana ou cristais inorgânicos
tem sido usado em quantidade adequada,
com o objetivo de aprimorar as propriedades
mecânicas
desses
arcabouços
59
tridimensionais. Os polímeros de quitosana
são estabilizados por pontes de hidrogênio
que lhes conferem melhores propriedades
mecânicas, com alta resistência a cargas, bem
como estabilidade ao enxerto, características
extremamente importantes, especialmente
nos estágios iniciais de formação óssea.45
Quando são analisadas as possíveis
configurações que um biomaterial pode
apresentar, as matrizes de sustentação
celular poliméricas, como a quitosana, têm
apresentado um perfil biofuncional mais
apropriado no que diz respeito ao trânsito de
moléculas e células no sítio a ser reparado.57
A matriz biodegradável empregada na
bioengenharia óssea tecidual funciona como
um esqueleto temporário que acomoda e
estimula o crescimento do novo tecido. A
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escolha da quitosana encontra justificativa
em vários fatores aqui relacionados. Além
desses
aspectos
favoráveis
citados
anteriormente,
soma-se
também
a
capacidade de degradação da biomatriz de
quitosana, pois é necessário que, à proporção
que o crescimento celular aconteça, a matriz
sofra degradação, para que o tecido ósseo
neoformado ocupe o espaço delimitado por
essa matriz.16 O comportamento de
degradação é um fator crucial para o
desempenho, em longo prazo, de biomatrizes
de quitosana. A degradação pode afetar
muitos processos celulares, inclusive
crescimento celular, regeneração tecidual e
resposta imunológica do hospedeiro.60
Portanto, para que o processo de
reorganização estrutural do tecido ósseo
ocorra naturalmente, faz-se necessário que
essa biomatriz apresente os pré-requisitos
mencionados, como resistência mecânica
favorável, condições de superfície que
facilitem a adesão e a proliferação celular,
hidrofilia, elasticidade suficiente para
suportar o crescimento celular sem
deformar-se, porosidade, interconectividade
e diâmetro dos poros favoráveis para
permitir o crescimento celular e a formação
de vasos no seu interior, biodegradação,
massa molar e pH adequados.16,24,52,54
O equilíbrio entre porosidade e
propriedades mecânicas é também outra
preocupação presente em relatos na
literatura. Embora a porosidade e a
interconectividade dos poros, no interior da
biomatriz, sejam propriedades adequadas em
virtude do favorecimento à proliferação e ao
crescimento
celular, bem
como
a
angiogênese no interior do arcabouço
matricial, quando em excesso, essas
condições comprometem o desempenho
mecânico da biomatriz no sítio do enxerto,
degradando-se com muita facilidade.25
A biomatriz de quitosana, como
arcabouço tridimensional, organiza a
deposição de matriz óssea extracelular, a
neovascularização e a deposição de minerais
do tecido ósseo. Os métodos de preparação
desses arcabouços são, em geral: a
liofilização, a biomineralização, a agregação
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de partículas, e a gelificação.3 Durante o
processamento da quitosana a partir da
matéria-prima, diferentes condições – como
tipo e concentração dos reagentes, tempo e
temperatura empregadas – podem afetar as
características físicas do produto. A massa
molar da quitosana também influenciará na
viscosidade, solubilidade, elasticidade, e
força do biomaterial. A solubilidade da
quitosana pode ser reduzida por meio de
ligações cruzadas covalentes com o
glutaraldeído.12
As aplicações das matrizes de quitosana,
na área de engenharia tecidual, permitem
que elas sejam permeadas por células,
atuando como moldes para a formação de
estruturas biológicas complexas, em terapias
genéticas, no tratamento de reações
imunológicas ou alérgicas, através da
adsorção de partículas de quitosana que
carreiam fragmentos de genes através da
parede intestinal, inativando alérgenos de
origem alimentar.4 Além disso, esse
biopolímero é um agente cicatrizador e
reparador, capaz de aumentar as funções de
células inflamatórias, como os leucócitos
polimorfonucleares
e
macrófagos,
promovendo organização celular e atuando
no reparo de feridas amplas.4
Arcabouços tridimensionais de quitosana
com melhores propriedades biológicas e
físico-químicas, biodegradáveis e bioativos
porosos estão sendo investigados, bem como
novas
abordagens
que
utilizam
a
nanotecnologia,
como
arcabouços
magnéticos bio-híbridos, que agem por meio
de ligações cruzadas ou reticuladas com o
colágeno na regeneração óssea guiada por
um campo magnético externo, ou ainda
implantados por meio de sistemas injetáveis
na forma de cimentos, géis ou microesferas,
em associação ou não com células-tronco
mesenquimais e fatores de crescimento,
como, por exemplo, as proteínas ósseas
morfogenéticas ou recombinantes (BMPs), o
fator derivado de plaquetas (PDGF) e o fator
derivado de fibroblastos (TGF-β .23
O modelo da biomatriz com desenho
estrutural tridimensional, com alto grau de
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porosidade, com seus poros interconectados,
facilita a sua integração no organismo vivo 52.
Também, mantém correlação direta com o
perfil bioquímico da quitosana. Foi
comprovado, dessa forma, que o tamanho
dos poros e a porosidade reduzem-se com a
elevação da acetilação da quitosana.1
O tamanho dos poros e sua orientação
influenciam diretamente as propriedades
mecânicas da biomatriz. Testes de tensão em
amostras hidratadas mostraram
que
biomatrizes porosas de quitosana tinham
uma grande redução no módulo de
elasticidade
(0,1-0,5MPa),
quando
comparadas com biomatrizes não porosas (57Mpa). A elasticidade de uma matriz varia de
valores entre 30% aproximadamente para as
matrizes não porosas e valores de 100% para
as matrizes porosas.25
Com o objetivo de construir uma matriz
3D de quitosana viável a cultura de células
Hsieh, Chang e Lin (2007) observaram que a
concentração ideal para se obter uma boa
maleabilidade do arcabouço se situava na
faixa entre 1-3% de quitosana. Nesse sentido,
verificaram que o tamanho de poro e a
porosidade reduziram-se à proporção que
houve aumento na concentração da
quitosana e na velocidade de agitação do
homogeneizador.
Quanto
maior
a
concentração da quitosana, menor era a
absorção de água pelo arcabouço de
quitosana e maior a sua resistência à
compressão. Os testes de degradação
enzimática, para a quitosana com 80% de
grau de desacetilação, revelaram que o
arcabouço alcança o equilíbrio quando se
verifica 20% de taxa de degradação da
biomatriz.1

4.3. Associação da quitosana a outro
biomaterial ou fator de crescimento

O uso de nanohidroxiapatita, bem como
de outros biomateriais inorgânicos em
conjunto com a quitosana, contribui para o
avanço e a exploração de diversos tipos
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compósitos para o reparo ósseo.61 Assim,
uma peculiaridade adicional da quitosana,
emergente de estudos mais recentes, é a
capacidade
de
influenciar tanto
a
mineralização como a atividade das células,
com base em novas estratégias úteis para
estimular células-tronco a se tornarem
osteoblastos, e fazer co-culturas de
osteoblastos e osteoclastos.22,31
A interação das nanopartículas com a
membrana celular pode influenciar a taxa de
sua absorção pelas células. Ambos, PLGA e
membranas celulares, são carregadas
negativamente. Assim, adicionar polímeros
carregados positivamente, como trimetil
quitosana (TMC), que adere às partículas de
PLGA, melhora a propriedade de adesão
celular.62
Observou-se o impacto do potencial
osteogênico in vitro e in vivo em arcabouços
de hidrogéis de quitosana dopadas com zinco
e contendo nanohidroziapatita e betaglicerofosfato. A quitosana apresenta baixa
imunogenicidade, capacidade de absorção de
proteínas e capacidade de quelação com íons
metálicos como o zinco. Esse íon tem papel
importante na sinalização celular durante o
reparo ósseo. A adsorção de proteínas é um
pré-requisito para a interação célulabiomaterial e esta interação foi favorecida
pela presença da quitosana.31
A associação de quitosana com a HA
quelada com íons cálcio e fosfato, formando
um gel, favorece a osteogênese ao promover
a mineralização óssea.28 As matrizes de
quitosana apresentam vantagens adicionais
quanto à possibilidade de processamento de
suas
características
microestruturais,
sobretudo, quando comparadas com as
matrizes confeccionadas à base de materiais
cerâmicos.57
Ao adicionar um polímero obtido de algas
marrons (fucoidan) em arcabouços de
quitosana e alginato observou-se melhor
absorção de proteínas e mineralização duas
vezes maior quando comparado ao
arcabouço sem esse polissacarídeo. O
fucoidan promove interações eletrostáticas
entre a quitosana e o alginato, com adição de
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carga negativa e sulfatada que aprimora a
bioatividade e as propriedades biológicas da
matriz tridimensional de quitosana.63
Segundo MA et al. 2011, a esponja de
biocompósito nanoHA/quitosana oferece um
potencial como
arcabouço
para a
regeneração óssea, apresentando como
vantagens fácil fabricação, excelente
arquitetura tridimensional, biodegradação
autocontrolada, recrutamento de fatores
crescimento e adesão de células do estroma,
boa capacidade osteogênica, assim como boa
biocompatibilidade.48
Uma esponja porosa, composta de
quitosana-gelatina e fosfato octacálcico, já foi
patenteada por pesquisadores russos por
mostrar-se adequada para o preenchimento
de defeitos ósseos.28
Nos arcabouços de quitosana-colágeno
combinado com o fator transformador de
crescimento – β1 TGF-β1 –, observou-se um
excelente potencial como um bom substrato
para ser utilizado nas cirurgias regenerativas
dos tecidos periodontais. No ambiente bucal,
as propriedades antimicrobianas 25 e
hemostáticas da quitosana são também
relevantes para a reparação óssea.25 A
quitosana,
formando
um
complexo
polieletrolítico com a BMP-7, mostrou
resultados promissores em côndilos femorais
de ratas osteoporóticas.28
Em outro estudo, o efeito gel da
quitosana, combinado com matriz óssea
desmineralizada ou membrana de colágeno,
na regeneração periodontal, foi investigado
em vinte pacientes com periodontite crônica.
A reparação óssea foi significativamente
maior comparada com os valores basais,
indicando que o gel de quitosana sozinho, ou
sua combinação com matriz óssea
desmineralizada/membrana de colágeno, é
promissor para a regeneração periodontal.3
Na aplicação de membranas de quitosana
na regeneração óssea guiada (ROG) e na
regeneração tecidual guiada (RTG) observouse que a quitosana pode ser um bom
substrato para a reparação tecidual
periodontal.64
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Um estudo com compósitos de quitosana
com
nanohidroxiapatita/colágeno
e
microesferas de poli (L- ácido láctico) - PLLA
também trouxe resultados surpreendentes
no reparo ósseo com aumento da expressão
e da proliferação celular e do tecido
vascular.61
O reparo ósseo com a utilização de uma
biomatriz híbrida de quitosana-alginato,
trouxe
resultados
significantemente
superiores, mecânica e biologicamente,
quando comparado com a biomatriz pura de
quitosana.54
Entretanto, em outro estudo, que analisou
o comportamento de biomatrizes de
quitosana associadas à gelatina, comparadoas com biomatrizes de quitosana pura in vivo,
demonstrou-se que o comportamento celular
foi igual para ambos os espécimes; as
biomatrizes de quitosana associadas à
gelatina apresentaram degradação mais
rápida e perda significante de material,
embora não tenha ficado claro, para os
autores, se as propriedades mecânicas
também foram afetadas.65
Os efeitos da concentração de quitosana
sobre morfologia, propriedades mecânicas,
estruturas de poros e comportamento celular
com três variáveis – biomatrizes biógenas
tridimensionais de quitosana, um polímero
sintético à base de ácido láctico e ácido
glicólico e biomatrizes de microesferas de
quitosana – mostraram que a presença da
quitosana contribuiu para o aumento, a
diferenciação e a maturação de células
osteoblásticas da linhagem MC3T3-E1. A
quitosana, na superfície das microesferas,
aumentou a fosfatase alcalina e também
regulou a expressão gênica da sialoproteína e
da osteopontina.57

renovável e biodegradável, de grande
importância econômica e ambiental. Esse
biomaterial tem sido extensivamente
estudado em pesquisas, como arcabouço
tridimensional na regeneração óssea.
Entretanto, na prática, ela ainda é mais
utilizada como um curativo e agente
hemostático em medicina. Apesar de
apresentar
excelentes
propriedades
biológicas, suas propriedades mecânicas
ainda precisam ser aperfeiçoadas. Suas
características microestruturais físicas e
químicas
devem
ser
delineadas
e
especialmente aprimoradas previamente ao
seu emprego, sendo possível, inclusive, o uso
dos recursos da nanotecnologia dos
materiais.
Vários estudos relatam uma resposta
biológica mais favorável quando a quitosana
é associada a outros biomateriais. Dessa
forma, é importante prosseguir as
investigações científicas com o uso desse
biopolímero natural, para melhor se
entender sua função sobre o comportamento
celular, bem como para aperfeiçoar as
metodologias de fabricação que poderiam
ampliar o uso clínico na regeneração óssea.
Com as investigações científicas em curso
em todos os campos relevantes do
conhecimento e em biomateriais, espera-se
que muitas doenças ósseas, processos de
trauma secundário, ressecção óssea devido a
cirurgia
ablativa,
envelhecimento
e
alterações esqueléticas, metabólicas ou
genéticas sejam tratados com sucesso em
novos protocolos de regeneração óssea.
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