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Resumo 

A utilização de lentes de contacto terapêuticas como potenciais sistemas para libertação controlada 

de fármacos tem sido estudadas com particular interesse, uma vez que estes dispositivos podem 

aumentar significativamente o tempo de residência do fármaco no olho, relativamente aos colírios 

convencionais. Contudo, ainda não é possível manter a libertação do fármaco durante o tempo 

necessário para que o tratamento seja eficaz. Várias estratégias têm sido utilizadas para melhorar o 

desempenho destes dispositivos, nomeadamente, a incorporação de tensioativos. O principal objetivo 

deste trabalho é estudar o efeito do tensioativo catiónico cloreto de cetalcónio (CAC), na libertação de 

fármacos para terapia oftalmológica, a partir de dois hidrogéis para lentes de contacto, um à base de 

poli(2-hidroxietil metacrilato) (HEMA/PVP) e outro de silicone (TRIS/NVP/HEMA). Começou-se por 

avaliar o efeito da incorporação de CAC na transmitância, molhabilidade e permeabilidade iónica dos 

hidrogéis, concluindo-se que este não afeta a transparência dos mesmos, mas proporciona efeitos 

benéficos na sua molhabilidade e permeabilidade iónica, já que conduz ao aumento de ambas. 

Seguidamente, estudou-se a libertação de dois anti-inflamatórios aniónicos (Diclofenac e Cetorolac) e 

um antibiótico zwiteriónico (Levofloxacina). Verificou-se que é possível aumentar a massa de fármaco 

carregada e posteriormente libertada, com o aumento da percentagem de CAC incorporado nos 

hidrogéis bem como, nalguns casos, estender o tempo de libertação dos fármacos. A análise por 

Raman dos materiais carregados com os fármacos confirmou que a incorporação de CAC 

proporciona um aumento significativo da quantidade de fármaco incorporado nos hidrogéis. Os 

resultados obtidos demonstram que a incorporação de CAC é um método promissor para aumentar a 

eficácia de lentes de contacto terapêuticas. 

Palavras-Chave: Lentes de contacto, hidrogéis à base de pHEMA, hidrogéis à base de silicone, 

libertação controlada de fármacos, tensioativos.  
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Abstract 

The use of therapeutic contact lenses as potential systems for controlled drug release has been 

subject of several studies, since these devices may significantly increase the residence time of the 

drugs in the eye, relatively to the conventional eyedrops. However, it is not easy to maintain the drug 

release during the time required for an efficient treatment. Several strategies have been attempted to 

improve the performance of these devices, namely the incorporation of surfactants.  The main goal of 

this work is to study the effect of the cationic surfactant cetalkonium chloride (CAC) on the release of 

specific drugs for ophthalmological therapy, from two hydrogels for contact lenses: one based on 

poly(2-hydroxyethyl methacrylate) (HEMA/PVP) and another from silicon (TRIS/NVP/HEMA). It was 

evaluated the effect of CAC incorporation on transmittance, ionic permeability and wettability of the 

hydrogels. It was concluded that CAC does not affect their transparency, but provides benefits on the 

wettability and ionic permeability, since it leads to the increase of both. Then, it was studied the 

release of two anionic anti-inflammatories (Diclofenac and Ketorolac) and a zwitterionic antibiotic 

(Levofloxacin), It was found that it is possible to increase the drug loading and subsequently the 

amount of drug released, by increasing the amount of CAC loaded in the hydrogels, as well as, in 

some cases, to extend the drug release duration. The Raman analysis of the drug loaded hydrogels 

confirmed that CAC incorporation provides a significant increase in the amount of drugs incorporated 

on the hydrogels. The results obtained show that the CAC incorporation is a promising method to 

increase the efficiency of therapeutic contact lenses. 

 

Key-words: Contact lenses, pHEMA based hydrogels, silicon based hydrogels, controlled drug 

release, surfactants. 
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Capítulo I – Fundamentos Teóricos 
 

1.1. O olho e as suas patologias 

 

1.1.1. Anatomia e fisiologia do olho 

A estrutura anatómica de um órgão determina a sua eficiência fisiológica. O olho humano é 

responsável por um dos sentidos mais importantes para o ser humano, a visão 
[1]

. O seu elemento 

principal é o globo ocular que se encontra acondicionado no interior da cavidade óssea, na face, e 

está protegido pelas pálpebras. Além disso, ainda fazem parte deste órgão as sobrancelhas, 

as glândulas lacrimais, os cílios e os músculos oculares, responsáveis pelos movimentos do globo 

ocular 
[1]

.  

O globo ocular está posicionado na órbita sobre o nervo ótico, a única conexão entre o órgão 

sensorial e o encéfalo. O volume da órbita é de cerca de 30 mL, sendo que o globo ocular ocupa 

apenas 6-7 mL 
[1]

. O globo ocular é constituído por três compartimentos e apresenta três camadas 

principais (figura 1).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1-  Camadas do globo ocular 
[Adaptado 2]

. 

A câmara posterior, entre a íris e o cristalino; e o espaço vítreo, localizado atrás do cristalino e 

circundado pela retina. 

Os compartimentos são a câmara anterior que compreende o espaço entre a córnea e a íris; a 

câmara posterior constituída pelo espaço entre a íris, a lente (ou cristalino) e o corpo ciliar que se 

estende até à ora serrata: e a câmara vítrea que corresponde ao espaço mais interior circundado pela 

retina 
[3]

. 

As três camadas principais do olho são:  

- A camada fibrosa externa, que compreende a esclera (o branco do olho) e a córnea. Esta 

camada é feita de elastina, sendo as composições da córnea e da esclera semelhantes. No entanto, 

devido à organização estrutural das fibras de colagénio uma é transparente e a outra opaca, 

respetivamente. Na córnea, as fibras de colagénio orientadas paralelamente, enquanto na esclera as 

fibras encontram-se entrelaçadas e estendem-se em todas as direções. A junção entre a córnea e a 
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esclera é conhecida como limbus. As principais funções desta camada são fornecer suporte para 

músculos e tendões e permitir a passagem da luz para o interior do globo;  

- A camada central, muito vascularizada (camada muscular), encontra-se no interior da camada 

fibrosa e é constituída pela coróide, responsável pelo fornecimento de oxigénio e nutrientes às 

camadas exteriores da retina e da câmara anterior; corpo ciliar, constituído por músculos ciliares 

responsáveis pela forma em lente do cristalino e pelos processos ciliares que produzem o humor 

aquoso; e íris, a parte muscular e colorida do olho, que contem músculos longitudinais responsáveis 

pela dilatação/contração da pupila. É a iris que regula a quantidade de luz que entra no globo ocular;  

- A camada mais interna é a camada neurosensorial, constituída pelo epitélio pigmentar da 

retina, fotorecetores e nervo ótico. A retina é constituída por muitas camadas de células que contém 

foto-recetores sensíveis à luz, os cones e bastonetes. Estes detetam os impulsos de luz do ambiente 

e transmitem-nos para o córtex visual 
[3,4]

. 

No interior do globo ocular é possível identificar três tipos de fluídos, a saber:  

- O humor aquoso, uma solução límpida constituída por água (98%) e eletrólitos (2%, 

predominantemente NaCl). Este fluido é produzido pelos processos ciliares a uma taxa média de 3 

mL/dia na câmara anterior e posterior do olho, sendo drenado e removido pelo canal de Schlemm. 

Desempenha um papel importante na nutrição da córnea e do cristalino e ajuda a manter a forma 

esférica do olho;  

- O humor vítreo, composto por um líquido claro, transparente e semi-viscoso que preenche o 

espaço entre a parte posterior da superfície do cristalino, corpo ciliar e retina. Este é similar ao humor 

aquoso mas contém maior quantidade de ácido hialurónico. É uma substância gelatinosa que fornece 

suporte estrutural ao olho;  

- Por último, o sangue, que contribui para a manutenção da pressão intra-ocular e se encontra 

em maior quantidade no coróide. O fornecimento de sangue ao olho é realizado através da artéria 

oftálmica que é uma ramificação da artéria carótida interna. A artéria oftálmica entra na órbita através 

de canal do nervo ótico, onde as ramificações irrigam os músculos extra-oculares e globo ocular 
[3,4]

. 

O cristalino, a conjuntiva e as pálpebras são constituintes do olho dignos de referência e 

igualmente importantes e necessários para o seu bom funcionamento.  

O cristalino apresenta uma estrutura transparente, em forma de lente, situada na área pupilar e 

atrás da íris, sendo a sua principal função a focagem das imagens na retina. Está ligado ao corpo 

ciliar por ligamentos suspensores. O cristalino não tem irrigação sanguínea mas recebe nutrientes do 

humor aquoso.  

A conjuntiva é uma membrana mucosa fina e translúcida constituída pela conjuntiva palpebral 

que reveste a superfície posterior das pálpebras e a conjuntiva bulbar que reveste a esclera. A 

conjuntiva desempenha um papel importante na produção de fluido lacrimal e na resistência a 

infeções. Quanto às pálpebras, as suas funções incluem a proteção do olho contra traumatismos 

mecânicos, temperaturas extremas e a luz. São ainda importantes na manutenção do filme lacrimal, o 

que é essencial para garantir a integridade da córnea 
[1,4,5]

. 
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O filme lacrimal é composto por três camadas (figura 2):  

- A camada mucosa, que se encontra adjacente à córnea, é produzida pelas células do epitélio 

da conjuntiva. Esta camada tem como função melhorar a capacidade de humidificação das lágrimas;  

- A camada aquosa é produzida pela glândula lacrimal principal. Esta camada contém 

eletrólitos, proteínas (essencialmente lisozima e imunoglobulinas), glicose e oxigénio dissolvido; 

- A camada lipídica é a camada superficial do filme lacrimal que é produzida por glândulas 

sebáceas localizadas na pálpebra. Esta camada evita a evaporação excessiva das lágrimas 
[6]

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2- Constituição do filme lacrimal 
[Adaptado 7]

. 

 

1.1.2. Patologias oculares mais frequentes 
 

A superfície ocular é uma estrutura delicada e vulnerável a agressões ambientais, devido à sua 

função e localização anatómica. As anomalias na estrutura e função das pálpebras, glândulas e suas 

secreções, conjuntiva e córnea, que alteram a produção, composição ou distribuição do fluido lacrimal 

podem resultar em danos nas estruturas da superfície ocular. Muitas vezes, estas anomalias são 

causadas por agentes externos (e.g. microorganismos). Os danos produzidos podem ou não originar 

sintomas imediatos. Alguns dos sintomas envolvem irritação ocular, redução da função visual e 

alterações crónicas nos tecidos que incluem o risco de infeção e inflamações crónicas incapazes de 

responder a tratamentos 
[8]

. 

Existem vários tipos de patologias que afetam temporariamente ou permanentemente a 

integridade do globo ocular. Nalgumas delas, os tratamentos envolvem a utilização de antibióticos e 

anti-inflamatórios enquanto outras apenas se conseguem corrigir recorrendo à cirurgia. Em casos 

mais graves, e devido ao diagnóstico tardio, podem surgir patologias crónicas que originam a 

cegueira. Assim sendo, torna-se necessário conhecer um pouco mais sobre as patologias às quais o 

olho se encontra sujeito, os seus sintomas e o tipo de tratamento mais adequado. 

Os problemas visuais mais frequentes são os defeitos refrativos, como a miopia, hipermetropia, 

astigmatismo, presbiopia e retinopatia diabética; estes dizem respeito a um conjunto de alterações 

nas quais existe uma focagem inadequada das imagens na retina. Na grande maioria são problemas 

facilmente corrigíveis com óculos ou lentes de contacto. Em casos mais raros a cirurgia poderá ser 

uma opção 
[9]

. 
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A catarata é uma patologia onde existe uma alteração da transparência do cristalino. Pode 

resultar ado envelhecimento normal mas também pode ser uma doença congénita causada por 

fatores como traumatismos, doenças crónicas do olho ou doenças sistémicas como a diabetes. 

Habitualmente os sintomas da catarata podem incluir diminuição gradual da visão, aumento da 

sensibilidade à claridade e turvação da imagem. O principal tratamento consiste na remoção cirúrgica 

da parte do cristalino opacificado e na colocação de uma lente intra-ocular (IOL) 
[9,10]

. 

O glaucoma resulta de uma drenagem reduzida do humor aquoso, o que origina um aumento 

progressivo da pressão intra-ocular, e consequentemente causa danos no nervo ótico e diminuição 

da visão (pode levar à cegueira). Os sintomas apenas surgem numa fase avançada da doença e as 

alterações na visão só são sentidas pelo doente quando o nervo ótico já apresenta lesões graves e 

irreversíveis 
[8,10,11]

. 

A laceração ocular surge quando há penetração da parede ocular, devido a um trauma que, 

normalmente envolve objetos pontiagudos. Seguidamente à laceração pode haver saída dos 

constituintes intra-oculares através da ferida ou a entrada de resíduos prejudiciais e ainda prolapso 

de tecidos do globo ocular. Os sintomas da laceração incluem fotofobia, lacrimejo excessivo e visão 

reduzida. O tratamento consiste em aplicar um escudo protetor para evitar a saída dos constituintes 

intra-oculares, combater uma possível infeção com antibiótico e se necessário suturar a lesão para 

recuperar a integridade do globo ocular 
[10,11]

. 

A blefarite é uma inflamação do tecido das pálpebras, normalmente associada à conjuntivite, 

que é causada por uma secreção excessiva de gordura que obstrói as glândulas das pálpebras, 

criando um ambiente favorável ao desenvolvimento de bactérias. Os sintomas envolvem inchaço, 

rubor e aparecimento de descamação em torno das pestanas. Quanto ao tratamento, é necessário 

lavar exaustivamente as pálpebras para eliminar a gordura e as escamas acumuladas e recorrer à 

aplicação tópica de corticóides ou antibióticos 
[8,10,11]

. 

A queratite é uma inflamação da córnea que se pode estender à conjuntiva e que é 

normalmente causada por bactérias ou vírus; o processo inflamatório pode causar danos na córnea 

dificultando consideravelmente a visão. A inflamação do tecido da córnea manifesta-se através de 

dor, por vezes aguda, vermelhidão e sensação de secura. O tratamento requer a utilização de 

antibióticos ou antivirais, sendo necessário, em casos mais graves, recorrer ao transplante de córnea 

[10,11]
. 

O olho seco é uma das patologias oculares mais comuns; é conhecida como um distúrbio 

funcional da unidade lacrimal constituída pelas glândulas lacrimais, superfície ocular e nervos 

sensoriais e motores. O olho seco resulta de um desequilíbrio entre a quantidade/qualidade da 

secreção lacrimal e as necessidades da superfície ocular. Os sintomas mais frequentes são o 

desconforto, distúrbios visuais, aumento da osmolaridade do filme lacrimal e inflamação da superfície 

ocular. O tratamento envolve a utilização de anti-inflamatórios para diminuir a inflamação, utilização 

de lágrimas artificiais e estimulantes de produção da lágrima 
[8,12,13]

. 

A abordagem farmacológica para o tratamento de inflamações e infeções provocadas por 

microorganismos envolve a administração de anti-inflamatórios e antibióticos. A administração tópica 

destes fármacos é, normalmente, a mais utilizada, uma vez que proporciona concentrações mais 
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elevadas do fármaco no local de ação pretendido quando comparada com a administração oral. 

Embora esta forma de administração seja bem aceite pelos doentes, muitas vezes exige aplicações 

frequentes, conduz a perdas significativas de fármaco (> 95%) e pode causar efeitos colaterais 

indesejáveis, devido à rápida absorção dos fármacos pela corrente sanguínea. Além disso, alguns 

fármacos não possuem propriedades físicas e químicas adequadas para serem administrados por 

esta via, numa dosagem conveniente para garantir o tratamento eficaz das inflamações e infeções 

oculares 
[14]

. 

Devido à anatomia ocular, mecanismos naturais de proteção, renovação e drenagem lacrimal e 

baixa permeabilidade da córnea, o olho apresenta desafios únicos no que diz respeito à efetividade 

de fármacos aplicados por via tópica. Como tal torna-se necessário a realização de pesquisas para 

melhorar a administração de fármacos, a fim de alcançar a biodisponibilidade adequada para uma 

melhor gestão das doenças oculares 
[14]

. O desenvolvimento de sistemas de entrega de fármacos 

mais eficientes, tem sido objeto de um interesse crescente nos últimos anos e é considerado um 

avanço importante na terapêutica oftalmológica. Entre as várias possibilidades estudadas, as lentes 

de contacto têm merecido especial atenção devido ao seu elevado grau de conforto, 

biocompatibilidade e contacto prolongado com o olho.  

Os hidrogéis constituem o material de eleição utilizado no fabrico de lentes de contacto. 

 

1.2. Hidrogéis  

Os hidrogéis são materiais poliméricos com uma elevada capacidade para absorver água. 

Como todos os polímeros, são materiais sólidos constituídos por cadeias poliméricas de alto peso 

molecular, que consistem em unidades repetidas conhecidas por monómeros 
[15]

. O comprimento da 

cadeia, o tipo de átomos que os constituí (e.g. carbono, oxigénio, hidrogénio, azoto), o seu arranjo 

geométrico e a estabilidade das ligações criadas conferem a estes materiais propriedades únicas e 

distintas, que determinam o seu uso e função particular 
[15]

. No estado desidratado, a maioria dos 

hidrogéis são rígidos e frágeis. Contudo, como são constituídos por redes poliméricas tridimensionais 

(com ligações cruzadas), apresentam um elevado número de grupos (e.g grupos amino, carboxilo e 

hidroxilo) ou domínios hidrofílicos, o que lhes confere a referida capacidade para absorver e reter 

água. A absorção de água atribui-lhes mais suavidade e elasticidade 
[15,16, 17]

.  

As cadeias poliméricas entrecruzam-se de forma aleatória através de ligações covalentes 

(“nodos”) que ligam as cadeias entre si, conferindo estabilidade física à matriz polimérica. Os átomos 

das cadeias poliméricas também se podem ligar através de ligações não covalentes (figura 3). As 

ligações covalentes são reticulações químicas permanentes entra as cadeias poliméricas, enquanto 

as ligações não covalentes são reticulações físicas não permanentes 
[15,18]

. 
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Figura 3- (A) Rede polimérica de um hidrogel unida por ligações covalentes. (B) Rede polimérica com junções 

multifuncionais. (C) Emaranhamento físico num hidrogel. (D) e (E) Hidrogeís com defeitos moleculares, onde não houve reação 

[Adaptado 19]
. 

A estrutura dos hidrogéis é mantida devido às ligações químicas, enquanto as ligações físicas 

são responsáveis pelas transições de fase e outras alterações que afetam o volume dos hidrogéis. As 

ligações físicas (fracas) que são formadas ou quebradas durante estes processos envolvem 

interações polímero-polímero e polímero-solvente. Quando ocorre o intumescimento do hidrogel, tem-

se uma diminuição das interações polímero-polímero. Por outro lado, a redução das interações 

polímero-solvente leva ao colapso do hidrogel. As forças atrativas que se estabelecem neste último 

caso são interações hidrofóbicas e interações de Van der Waals, enquanto as interações 

electroestáticas e as pontes de hidrogénio podem agir, tanto como atrativas ou repulsivas 

dependendo do ambiente 
[15,18]

. 

A composição química do hidrogel e a natureza e teor do agente reticulante determinam a 

densidade de nodos entre as cadeias, o que influencia o intumescimento do hidrogel e pode afetar a 

sua porosidade (figura 4). A presença de grupos iónicos influencia propriedades como a 

hidrofilicidade, bioatividade, intumescimento e caracter iónico do hidrogel 
[16,19].

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 4 - Relação entre  a densidade de reticulação (ξ) e as propriedades básicas do hidrogel. Duas estruturas do hidrogel, 

umas de baixa densidade de reticulação e a outra de alta densidade de reticulação. Onde está representado a tendeência de 

variação do módulo de elasticidade (G), intumescimento no equilíbrio (Q) e difusão(D). À medida que a densidade de 

reticulação aumenta o espaço disponível para difusão entre as cadeia macromoleculares diminui 
[Adaptado 20]

. 
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Nos últimos anos, o estudo das propriedades mecânicas e de intumescimentos dos hidrogéis 

permitiu encontrar inúmeras aplicações para estes polímeros. Atualmente, é possível selecionar um 

hidrogel com propriedades específicas para cada aplicação. Isto pode ser alcançado através da 

seleção do tipo de polímero que irá constituir o hidrogel, do método de reticulação e das técnicas de 

processamento 
[21].

 

A utilização dos hidrogéis como biomateriais tem-se expandido a várias aplicações biomédicas 

e farmacêuticas, que incluem a engenharia de tecidos, medicina regenerativa, diagnóstico, culturas 

celulares e libertação controlada de fármacos 
[22]

. 

 

1.2.1. Tipos de hidrogéis e suas propriedades 

Em geral, os hidrogéis podem ser preparados a partir de qualquer polímero/monómero sintético 

ou natural. Os de origem sintética são de natureza hidrofóbica e em geral apresentam uma maior 

resistência mecânica, quando comparados com os naturais, o que lhes confere uma maior 

durabilidade 
[23]

. Contudo apresentam uma taxa de degradação mais lenta. Como exemplo de 

hidrogéis preparados a partir de monómeros sintéticos, temos o poli(álcool vinílico) ou poli(2 - 

hidroxietil metacrilato) (pHEMA). Quanto aos hidrogéis preparados a partir polímeros/monómeros de 

origem natural, apresentam em geral grupos funcionais ou podem ser funcionalizados por grupos 

radicalares polimerizáveis. Como exemplo, este tipo de hidrogéis pode ser feito à base de açúcares 

(ex. sacarose) ou de polissacarídeos (ex. dextrano, quitosano, ácido hialurónico, celulose e alginato) 

[23]
. 

 Considerando a natureza da reação de polimerização, os hidrogéis podem ser classificados 

como hidrogéis permanentes, formados principalmente por ligações covalentes, ou hidrogéis físicos 

ou reversíveis onde predominam as interações físicas. Estas interações físicas podem ser afetadas 

por alterações de pH, temperatura ou tensão mecânica 
[24]

. 

Os hidrogéis podem ser também classificados de acordo com outras características, tais como 

a composição, carga iónica ou estrutura física. Relativamente à sua composição, podem ser 

homopolímeros quando são constituídos por um monómero, copolímeros quando são constituídos por 

diferentes monómeros. Relativamente à carga iónica, podem ser hidrogéis neutros, aniónicos ou 

catiónicos. Em termos de estrutura física, podem ser amorfos quando as cadeias moleculares 

apresentam um arranjo aleatório ou, semicristalinos quando as suas unidades estruturais se 

encontram organizadas 
[19].

 

No que diz respeito à interação dos hidrogéis com os líquidos que os rodeiam, dependendo da 

estrutura do hidrogel, este pode responder às alterações ambientais através da alteração do seu 

tamanho ou forma. Estas alterações ambientais incluem as variações de pH, temperatura e 

composição do meio líquido. Por exemplo, enquanto os hidrogéis não iónicos são praticamente 

insensíveis às alterações de pH, os hidrogéis iónicos alteram consideravelmente o seu volume com 

as alterações de pH 
[21]

. 

Para preparar um hidrogel, existe uma variedade de métodos de reticulação de polímeros que 

podem ser utilizados. Os polímeros solúveis em água, tanto de natureza sintética como natural são 
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reticulados para formar hidrogéis, recorrendo à reticulação química que resulta na formação de 

ligações covalentes por polimerização radicalar através da reação química com agentes reticulantes, 

ou então, recorrendo à reticulação física formando ligações de hidrogénio, ligações hidrofóbicas e/ou 

electroestáticas 
[24]

. A escolha do método de preparação mais adequado depende das propriedades 

desejadas para o hidrogel, principalmente quando o mesmo se destina a aplicações na área 

biomédica e farmacêutica. Assim sendo, deve garantir-se a sua biocompatibilidade e, no caso de o 

hidrogel ser biodegradável, a baixa toxicidade dos produtos resultantes da degradação do material 

[25]
. 

No que diz respeito à composição, os hidrogéis à base de polímeros de origem natural têm sido 

amplamente estudados e utilizados, uma vez que, como são de origem natural apresentam uma 

elevada compatibilidade com o hospedeiro. Devido à facilidade de produção de hidrogéis a partir 

destes polímeros, à sua baixa toxicidade, elevada hidrofilicidade e baixo custo, tornaram-se materiais 

importantes em aplicações biomédicas 
[26,27]

. 

O quitosano, um polissacarídeo derivado da quitina, é um polímero estruturalmente semelhante 

aos glicosaminoglicanos (GAG) que ocorrem na matriz extracelular (ECM). Este polissacarídeo 

biodegradável pode ser metabolizado por enzimas humanas como a lisozima. Atualmente o quitosano 

e a quitina são utilizados para scaffolds em engenharia de tecidos, encapsulamento celular e 

regeneração de tecidos 
[26,27]

. 

O colagénio é outro polímero natural muito utilizado em aplicações biomédicas, pois além de 

ser o componente principal da ECM é ainda a proteína mais abundante nos tecidos dos mamíferos. 

Este polímero é amplamente utilizado em engenharia de tecidos quer in vivo, quer in vitro, para 

adesão, diferenciação e proliferação celular, uma vez que proporciona suporte estrutural e ambiente 

adequados 
[26,27]

.  

Os polímeros sintéticos são uma alternativa atrativa aos polímeros naturais, uma vez que 

podem ser modificados quimicamente sem alterar as suas propriedades originais. A funcionalização 

destes biopolímeros, através da introdução de grupos funcionais, é uma estratégia habitual para 

melhorar as suas propriedades. Muitos destes polímeros são igualmente biocompatíveis, 

biodegradáveis e hidrofílicos 
[28]

. 

Os hidrogéis poli(2-hidroxietil metacrilato) (pHEMA), são bastante utilizados em dispositivos 

biomédicos, principalmente em lentes de contacto, e em sistemas de entrega controlada de fármacos, 

devido à sua biocompatibilidade, estabilidade térmica e química e propriedades mecânicas 
[29]

. 

O MMA (metilmetacrilato) é um monómero bastante conhecido na área das lentes de contacto 

rígidas, que ao ser copolimerizado com a vinilpirrolidona (VP) pode originar um hidrogel com a 

capacidade de absorver 60-85% do seu peso em água 
[15]

. Outro monómero hidrofílico, de igual 

reconhecimento nesta área é o ácido metacrílico (MAA), que origina uma lente hidrófila com grupos 

ionizados (carregados negativamente) no interior da matriz polimérica, permitindo o aumento da 

capacidade de absorção de água 
[15]

. 

A combinação de monómeros de hidrogel convencionais com polímeros à base de siloxano 

permitiu obter hidrogéis de silicone, com maior permeabilidade ao oxigénio e maior resistência ao 
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desgaste. O PDMS (poli(dimetilsiloxano)), por exemplo, têm sido utilizado como biomaterial para 

aplicações oftalmológicas devido às suas propriedades de biocompatibilidade e estabilidade 
[33]

. 

A capacidade de absorção de água é uma propriedade comum aos diferentes tipos de 

hidrogéis. O intumescimento resulta das interações que se estabelecem entre as moléculas de água 

e os grupos hidrofílicos da matriz polimérica (e.g. -OH-, CONH-, -CONH2-, e -SO3H). Existem 

diversos fatores que influenciam a razão de intumescimento (%S), como a composição química da 

rede polimérica, em particular o tipo e número de grupos hidrofílicos, ou a densidade de ligações 

cruzadas, sendo que, quanto maior for a densidade de ligações cruzadas, menor será a capacidade 

de intumescimento do hidrogel 
[30]

. O intumescimento máximo é alcançado quando a força osmótica 

responsável pela entrada das moléculas de água na rede polimérica está em equilíbrio com a força 

de retração imposta pelas ligações cruzadas da matriz 
[30, 24].

 

A razão do intumescimento de equilíbrio (%S) a uma certa temperatura é dada pela seguinte 

equação: 

 

%𝑆 =
(𝑚𝑒 − 𝑚0)

𝑚0
                (1)   

 

onde 𝑚𝑒
  

é a massa do hidrogel hidratado após ter atingido o equilíbrio a essa temperatura e 𝑚0
 
a 

massa de hidrogel seco. Esta razão influencia as propriedades óticas e mecânicas do material, bem 

como coeficientes de difusão e partição de solutos 
[16, 31]

. Tipicamente, os hidrogéis têm a capacidade 

de absorver entre 40%-60% do seu peso em água 
[43]

. 

Após a absorção da água o hidrogel apresenta propriedades físicas análogas a alguns tecidos 

vivos, nomeadamente elasticidade, baixa tensão interfacial com a água ou fluídos biológicos e 

semelhanças estruturais com a matriz extracelular. A baixa tensão interfacial entre a superfície do 

hidrogel e os fluídos corporais minimiza a adsorção de proteínas e a adesão das células, o que reduz 

a probabilidade de imunorreações negativas 
[34].

  

Em suma, os hidrogéis apresentam inúmeras vantagens para aplicações biomédicas, tais 

como: biocompatibilidade, facilidade de modificação, possibilidade de controlar a libertação de 

fármacos, fatores de crescimento e outros nutrientes, e sensibilidade a alterações ambientais (pH, 

temperatura, concentração de metabolitos) que condicionam a sua capacidade de libertação de 

carga. Como qualquer material, apresentam também desvantagens, tais como: custo elevado, 

resistência mecânica relativamente baixa para determinadas aplicações, baixa aderência e algumas 

dificuldades de carregamento e esterilização 
[32]

. 

Desde a descrição do primeiro hidrogel à cerca de 50 anos atrás, foram realizados avanços 

significativos no que diz respeito aos hidrogéis para aplicações biomédicas. Os hidrogéis evoluíram 

de redes poliméricas estáticas e bioinertes para redes dinâmicas e bioativas. Esta evolução permitiu 

alcançar melhorias assinaláveis nas propriedades destes biomateriais, nomeadamente nos utilizados 

em lentes de contacto e na entrega de fármacos, foco deste trabalho. Contudo, ainda é necessário 

ultrapassar muitos desafios para melhorar a aplicabilidade clínica dos hidrogéis e para ser possível 

tornar estes veículos mais eficientes no que diz respeito à libertação controlada de fármacos 
[20,22,32]

. 
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1.2.2. Hidrogéis para lentes de contacto 

As lentes de contacto podem ser definidas como pequenos sistemas óticos que são colocados 

diretamente no olho, em contacto com a córnea e a conjuntiva, para corrigir deficiências visuais 
[35,36]

. 

Vários estudos comprovam que a qualidade dos materiais utilizados na produção das lentes e 

os métodos de fabrico têm um papel importante no que diz respeito à taxa de conforto e ao 

desempenho deste tipo de dispositivos médicos 
[35,36]

. 

No início de 1960, quando Wichlerte sintetizou polímero à base de HEMA (2-hidroxietil 

metacrilato), para o fabrico de lentes de contacto hidrófilas, o seu principal objetivo centrava-se na 

obtenção de um material de forma estável, de suavidade semelhante ao tecido circundante do olho e 

de alta permeabilidade a nutrientes e metabolitos. Após a síntese, observou que este material 

proporcionava conforto, biocompatibilidade e molhabilidade superiores às das lentes de contacto 

convencionais (rígidas). As lentes de contacto hidrófilas são constituídas por hidrogéis de 

copolímeros, que têm como componente base HEMA, e por agentes de ligação como o etilenoglicol 

dimetilacrilato (EGDMA) 
[35,36]

. Os hidrogéis de poliHEMA (pHEMA) são transparentes, estáveis e 

apresentam boas propriedades mecânicas para esta finalidade, pelo que são bastante utilizados no 

fabrico de lentes de contacto. A sua aplicação estende-se também a sistemas de libertação 

controlada de fármacos. Alguns estudos demonstram sucesso na libertação controlada de fármacos 

anti-tumorais, insulina e outras proteínas encapsuladas em hidrogéis de pHEMA 
[37]

. Estes hidrogéis 

exibem, no entanto, alguma afinidade para com os lípidos e outras biomoléculas presentes no filme 

lacrimal, o que origina a adsorção destes componentes, podendo provocar desconforto visual e afetar 

a oxigenação da córnea 
[36,37,38]

.  

Os hidrogéis à base de silicone, como o TRIS (3-[Tris(trimetilsiloxi)sil]-propilmetacrilato), foram 

introduzidos no mercado no final de 1990 e têm sido, até à atualidade, a mais recente geração de 

materiais utilizados no fabrico de lentes de contacto. Este tipo de material combina propriedades 

únicas do hidrogel convencional com as propriedades do silicone, o que resulta numa alta 

permeabilidade ao oxigénio, excelentes propriedades mecânicas e transparência ótica. No entanto, 

como a molhabilidade das lentes de hidrogel de silicone é variável, devido à presença de 

componentes hidrofóbicos, pode ser necessário proceder a uma modificação superficial adicional 

para aumentar a hidrofilicidade da sua superfície. Para tal, recorre-se a tratamentos químicos, 

tratamentos com plasma de oxigénio, polimerização induzida via plasma ou incorporação de N-

vinilpirrolidona (NVP) e macromonómeros específicos 
[35, 39,40]

. 

Na figura 2 pode observar-se as estruturas químicas do monómero HEMA, constituinte 

principal do hidrogel pHEMA anteriormente referido, e do monómero hidrofóbico TRIS 
[35]

. 
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Figura 5- Estruturas químicas dos monómeros HEMA e TRIS 
[Adaptado 40]

. 

A otimização deste tipo de biomateriais, no que diz respeito à melhoria das suas propriedades 

tem sido realizada através da adição de outros compostos (e.g. monómeros ou polímeros) capazes 

de alterar a densidade de reticulação dos hidrogéis e consequentemente a sua estrutura/porosidade, 

o que condiciona o conteúdo de água no interior da matriz polimérica e em última análise a resposta 

do organismo. Por exemplo, a copolimerização de pHEMA com monómeros funcionais como o ácido 

acrílico (AA), além de melhorar as propriedades óticas e mecânicas dos hidrogéis, favorece a 

interação com fármacos como a norfloxacina e permiti controlar a sua libertação a partir de lentes de 

contacto 
[41,42]

.   

A adição de compostos como N-vinilpirrolidona (NVP) ou polivinilpirrolidona (PVP) pode 

melhorar a hidrofilicidade destes materiais, bem como as suas propriedades de hidratação e 

tribológicas 
[41,43]

. 

A versatilidade e vantagens deste tipo de materiais têm contribuído para a sua crescente 

utilização, encontrando-se completamente documentada e garantida a sua aceitação por parte dos 

doentes/utilizadores. No que diz respeito às lentes de contacto, o número de utilizadores está a 

aumentar exponencialmente, prevendo-se que, na próxima década supere o número daqueles que 

utilizam óculos regularmente, para correção de problemas oculares 
[36,44]

. 

 

1.3.  Libertação controlada de fármacos em terapia ocular 
 

Nos últimos anos, têm sido exploradas várias técnicas para libertação controlada de fármacos 

na área oftalmológica. A entrega de fármacos em terapia ocular oferece desafios significativos 

quando comparada com as restantes partes do corpo humano. Isto acontece, devido às barreiras 

inerentes e únicas da anatomia e fisiologia ocular. Estas barreiras dependem da via de administração 

escolhida para a entrega do princípio ativo: via tópica, sistémica ou injetável 
[34,44,45]

. 

A aplicação do fármaco por via tópica (através de gotas) continua a ser a forma de tratamento 

mais utilizada. Esta forma de aplicação apresenta diversas limitações e inconvenientes, 

nomeadamente ao nível do tempo de retenção do fármaco no olho, quantidade absorvida e possíveis 

efeitos colaterais. Quando o fármaco é aplicado por via tópica, a biodisponibilidade ocular é baixa 

devido à dinâmica da lágrima, absorção, tempo de residência transitório e impermeabilidade da 

membrana epitelial da córnea. Como consequência destas limitações fisiológicas e anatómicas, o 
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tempo de residência do fármaco é bastante curto (menos de 5 minutos) e apenas 1 a 5% da dose 

administrada, é absorvida na córnea e atinge os tecidos intraoculares 
[34,44,45]

.  

Uma outra forma de administração comum é por via sistémica. Neste caso, a biodisponibilidade 

do fármaco é tipicamente muito baixa e a possibilidade de ocorrerem efeitos laterais é também 

significativa. A concentração no plasma sanguíneo pode diminuir rapidamente o que requer uma re – 

administração, aumentando a probabilidade de uma sobredosagem e podendo levar a uma possível 

overdose 
[34]

. 

Com o objetivo de melhorar a biodisponibilidade do fármaco, têm sido investigadas outras 

alternativas para a sua aplicação no olho, algumas delas baseadas nas nanotecnologias, tais como 

as suspensões de nanopartículas, nanocápsulas ou lipossomas 
[46]

. As lentes de contacto e inserts 

oculares também poderão contribuir para dar resposta a esta necessidade, dado que o seu contacto 

com o olho é prolongado. 

A eficácia do sistema de libertação controlada de fármacos depende essencialmente da 

cinética de libertação do fármaco. Um sistema ideal deve responder às necessidades fisiológicas e 

respetivas mudanças, alterando o seu comportamento em função destas e consequentemente o perfil 

de libertação 
[36,38]

.  

Em comparação com outros biomateriais sintéticos os hidrogéis apresentam inúmeras 

propriedades que os tornam materiais bastante atrativos para a libertação controlada de fármacos em 

terapia ocular. Estes materiais, além de mimetizarem os tecidos biológicos nas suas propriedades 

físicas, apresentam um alto conteúdo de água e uma consistência suave o suficiente, para serem 

colocados no olho sem causarem desconforto ocular 
[45]

. Como tal, estes biomateriais apresentam a 

estrutura e as propriedades ideais para que moléculas de tamanhos e características distintas 

possam difundir-se para o interior da matriz (carregamento do fármaco) e posteriormente para o 

exterior (libertação do fármaco), permitindo uma administração controlada do princípio ativo 
[45]

. 

 

1.3.1. Fundamentos da libertação controlada de fármacos 

A forma como o fármaco atua sobre os tecidos oculares está relacionada com as suas 

propriedades farmocinéticas no olho. A farmocinética corresponde às etapas que o fármaco sofre 

desde a administração até à excreção. No caso específico do olho, relaciona-se com o tempo de 

absorção, distribuição, metabolismo e eliminação do fármaco que é administrado 
[47,48,49]

. 

Quando é realizada a instilação, o fármaco mistura-se com o fluido lacrimal, tendo um tempo 

de residência curto de aproximadamente 2 a 5 minutos. O fármaco que não é absorvido na córnea 

pode ser absorvido pela conjuntiva ou flui juntamente com o fluido lacrimal até ao saco lacrimal, 

sendo posteriormente eliminado através da corrente sanguínea. Dado que a taxa de renovação do 

fluido lacrimal no olho é cerca de 1-4 µL/min, o líquido instilado que efetivamente fica no olho é 

rapidamente removido, o que origina uma baixa biodisponibilidade do fármaco no local de ação 

[47,48,49]
. 

 A absorção do fármaco depende de vários fatores, como as suas propriedades moleculares, a 

viscosidade do fluido que contém o fármaco e o estado funcional do tecido. A distribuição do fármaco 
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ao longo do tempo e a sua biodisponibilidade no local de ação pretendido pode ser prevista pelas 

relações internas entre os compartimentos oculares e as barreiras que oferecem resistência à 

absorção do fármaco no local de ação pretendido 
[47,48,49]

.O metabolismo desempenha um papel 

importante na eliminação dos fármacos 
[47,48,49]

. O conhecimento do mecanismo e cinética metabólica 

é importante não só para prever o resultado terapêutico, mas também para explicar a toxicidade dos 

fármacos. Consoante a forma de administração dos fármacos, assim se obterão diferentes perfis 

cinéticos, da concentração de fármaco no tecido em função do tempo (figura 6). Nas terapias 

convencionais, os tecidos estão sujeitos a uma determinada concentração de fármaco que é 

introduzida no sistema em intervalos específicos de tempo, originando um perfil alternado ao longo do 

tempo. Neste tipo de perfil, é necessário realizar uma re-administração para que a concentração de 

fármaco no local de ação pretendido esteja acima da concentração mínima efetiva 
[47,48,49]

. 

É possível prolongar a concentração do fármaco no tecido recorrendo a um sistema de 

libertação sustentada que assegure uma libertação gradual do fármaco, para que o decréscimo de 

concentração no tecido ao logo do tempo seja menos acentuado que nas terapias convencionais. 

Normalmente, o perfil ideal corresponde a um sistema de libertação controlada, onde durante um 

determinado período de tempo o fármaco se mantenha com uma concentração efetiva 

aproximadamente constante. Este tipo de administração evita que o fármaco atinja níveis tóxicos e 

prejudiciais aos tecidos alvo e garante a eficácia terapêutica durante um período prolongado 
[47,48,49]

. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 6 –  Perfis de cinética correspondentes aos diferentes tipos de sistemas de libertação : terapia convencional (linha 

contínua), perfil de sistemas de libertação sustentada (linha pontilhada) e perfil de sistema de libertação controlada (linha 

tracejada) 
[Adaptado 49]

. 

 

A incorporação de princípios ativos pode ser realizada em redes poliméricas provenientes de 

uma variedade de polímeros naturais ou sintéticos com características apropriadas, de modo a que o 

fármaco seja libertado de forma pré-definida. Para assegurar a libertação controlada do fármaco é 

importante avaliar e compreender as interações polímero-fármaco, polímero-meio fisiológico e 

fármaco-meio fisiológico. 
[34, 44]

 

A natureza química e o peso molecular do fármaco que se pretende libertar influenciam não só 

a disponibilidade do fármaco libertado, mas também a escolha do método de incorporação que mais 

se adequa ao fim pretendido. Segundo a literatura, os métodos mais utilizados para a incorporação 

de fármacos em hidrogéis são: o encapsulamento direto no hidrogel durante a reticulação das 

cadeias poliméricas, a incorporação por difusão através dos poros do hidrogel depois da reticulação e 
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polimerização, a incorporação de outro sistema de libertação no hidrogel, como é o caso das 

nanopartículas referidas anteriormente 
[34]

. 

A libertação dos fármacos pode envolver diferentes mecanismos, controlados por um ou mais 

dos seguintes processos: dissolução, difusão, penetração de água, bioerosão e troca iónica 
[50,51]

. Nos 

sistemas cuja libertação de fármaco é controlada por dissolução, o fármaco pode encontrar-se 

revestido/encapsulado com materiais que se dissolvem lentamente, ou disperso de uma forma 

homogénea numa matriz polimérica solúvel; por difusão, o movimento das moléculas de fármaco é 

feito da região com maior concentração para a de menor concentração através da matriz; por 

penetração de água, a difusão das moléculas de fármaco para o exterior da matriz é condicionada 

pela difusão das moléculas de água para o interior desta; quando a matriz sofre erosão ou se 

degrada devido à exposição a compostos químicos ou biológicos, o fármaco que se encontra 

disperso no interior da matriz é libertado; num processo de troca iónica, fármacos iónicos ligam-se a 

resinas reticuladas insolúveis e são posteriormente libertados por troca com iões específicos 
[50,51,52]

. 

Quando ocorre a formação de ligações covalentes entre o fármaco e a matriz do hidrogel, a 

libertação é afetada pela intensidade da ligação estabelecida. Assim, dependendo do sistema e da 

sua forma de aplicação, a libertação pode acontecer em poucas horas ou em semanas 
[34]

. Uma das 

principais dificuldades no desenvolvimento dos sistemas de libertação controlada de fármacos reside 

precisamente no ajuste da cinética da libertação, por forma a se obter a concentração ideal de 

fármaco no local de ação pretendido, durante um período adequado.  

A composição dos hidrogéis pode ser modificada com o objetivo de controlar a libertação do 

fármaco, mantendo as propriedades necessárias para a aplicação em causa (no caso das lentes de 

contacto: transparência, permeabilidade iónica, permeabilidade ao oxigénio, etc.) 
[46]

. Outras formas 

de controlar a libertação dos fármacos envolvem tratamentos superficiais ou a incorporação de 

nanoestruturas ou moléculas específicas, por forma a criar barreiras à difusão do fármaco, que 

retardem a sua libertação. Na secção 1.3.2. serão referidos alguns exemplos na área das lentes de 

contacto, sobre a qual recai este estudo. Tipicamente, os estudos sobre libertação controlada de 

fármacos são conduzidos em condições estáticas sink (i.e. garantindo que a concentração do 

fármaco no meio para onde se liberta não ultrapassa 20% da sua concentração de saturação 
[53,54]

. 

No entanto, uma vez que o olho humano apresenta em cada instante um volume lacrimal reduzido de 

tipicamente 7.0-30.0 μL e um taxa de renovação do fluído lacrimal entre 1 e 4 µL/min 
[55, 56]

, torna-se 

importante estudar o perfil de libertação do fármaco em condições que mimetizem a dinâmica dos 

fluídos no globo ocular. Neste caso, podem ser realizados estudos baseados em modelos 

microfluídicos. As condições de estudo da libertação dos fármacos deverão influenciar 

significativamente os resultados obtidos 
[55, 56]

. 

1.3.2. Lentes de contacto terapêuticas contendo fármacos 

As inúmeras desvantagens dos colírios utilizados no tratamento de problemas oculares têm 

impulsionado uma série de investigações relativamente à conceção de meios alternativos para 

controlar a libertação de fármacos. As lentes de contacto podem ser utilizadas como veículos para 

libertação controlada de fármacos, afigurando-se uma alternativa bastante interessante, pois ao 
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serem colocadas diretamente sobre o olho irão permitir a difusão controlada do fármaco, aumentando 

o tempo de residência do mesmo e a sua absorção por parte do tecido alvo 
[34,45,46]

. Com efeito, estes 

dispositivos apresentam um tempo de residência na córnea que varia entre cerca de 12 horas a 30 

dias (consoante se trate de lentes diárias ou mensais), pelo que têm potencial para aumentar em 

larga medida a biodisponibilidade do fármaco no olho, relativamente à observada com as gotas 

oftálmicas tradicionais (apenas 1-5%) 
[57,58,59]

. O aumento da biodisponibilidade origina a diminuição 

da quantidade de fármaco que entra na circulação sanguínea reduzindo os efeitos secundários 
[54]

. 

Existem vários métodos para incorporar o fármaco nas lentes de contacto. O mais comum 

baseia-se na imersão das lentes numa solução que contém o fármaco dissolvido. Embora seja um 

método simples e barato, e conduza a uma maior absorção dos fármacos pelos tecidos oculares do 

que a aplicação tópica de gotas, em geral revela-se pouco eficaz, uma vez que o fármaco é libertado 

rapidamente, com um burst inicial.  

Diferentes estratégias têm sido seguidas com o objetivo de conseguir uma libertação mais 

prolongada a partir das lentes de contacto. Por exemplo, tratamentos superficiais para retardar a 

libertação podem ser utilizados em lentes já disponíveis no mercado e cujas propriedades estão 

amplamente estudadas 
[44]

. No entanto, esta abordagem acarreta diversas dificuldades, como a 

adesão dos filmes à superfície das lentes, a manutenção da transparência ou a estabilidade dos 

dispositivos. 

Uma alternativa que tem sido amplamente estudada é a incorporação de nanoestruturas (e.g. 

nanocápsulas, nanopartículas, lipossomas) 
[44,57]

. Neste caso, os perfis de libertação dos fármacos 

resultam da combinação de dois processos: a libertação do fármaco a partir das nanoestruturas e a 

sua difusão através da matriz de hidrogel. Face à complexidade destas abordagens, têm sido 

testados métodos mais simples, que envolvem a incorporação no hidrogel de moléculas (e.g. vitamina 

E, ciclodextrinas,) que constituam barreiras à difusão do fármaco 
[29,60,83]

 ou que com ele estabeleçam 

ligações, como é o caso de monómeros funcionais ou dos tensioativos com fármacos iónicos 
[42,61,62]

. 

É importante garantir que a incorporação de qualquer molécula ou composto nas lentes de 

contacto terapêuticas não afete as propriedades necessárias à sua utilização final. Assim sendo, 

torna-se essencial garantir a permeabilidade ao oxigénio, a iões e nutrientes necessários ao bom 

funcionamento do olho, a transparência necessária deste sistema ótico e sobretudo evitar o 

aparecimento de efeitos secundário relacionados com a toxicidade do material, bem como evitar que 

proporcionem desconforto durante a utilização por parte do paciente. 

Os estudos publicados têm incidido sobre a incorporação de vários tipos de fármacos, como 

antibióticos e anti-inflamatórios e beta-bloqueantes 
[63,64]

. Relativamente ao tipo de materiais, têm sido 

realizados vários estudos in vitro com vista ao desenvolvimento de lentes terapêuticas à base de 

pHEMA e de hidrogel de silicone, uma vez que o elevado conteúdo de água deste tipo de materiais 

facilita a difusão dos solutos. Além disso, as lentes de silicone apresentam uma elevada 

permeabilidade ao oxigénio, pelo que permitem uma utilização prolongada para fins terapêuticos, sem 

risco de hipoxia da córnea.  

Embora exista um grande número de estudos publicado com vista ao desenvolvimento de 

lentes terapêuticas contendo fármacos, este tipo de dispositivos ainda não existe no mercado. A 



16 
 

comunidade clínica considera uma franca mais-valia o aparecimento destas lentes, reconhecendo as 

suas inúmeras vantagens. As empresas fabricantes também têm demonstrado particular interesse 

por se tratar de um novo nicho de mercado. 

 

1.3.3. Fármacos utilizados em terapia ocular 

O uso adequado de fármacos em terapia ocular, requer uma compreensão dos mecanismos de 

ação dos fármacos e da fisiologia do olho, bem como da farmacocinética dos fármacos utilizados. No 

caso particular das infeções/inflamações oculares, é necessário conhecer quais os antibióticos/anti-

inflamatórios apropriados para que a visão seja preservada e para prevenir o aparecimento de 

doenças oculares mais graves 
[65,66]

. 

A inflamação é a manifestação da resposta vascular e celular do tecido hospedeiro a uma 

infeção ou lesão. As lesões dos tecidos podem ser causadas por agentes físicos ou químicos, 

agentes patogénicos, hipersensibilidade e mecanismos de imunidade inapropriada. A inflamação 

facilita a resposta imunológica e a renovação do tecido danificado. A resposta do tecido é amplificada 

pela ativação das células inflamatórias e produção de mediadores químicos 
[67]

. 

Ao longo dos tempos têm sido realizadas tentativas para desenvolver anti-inflamatórios 

esteróides e não esteróides mais eficazes e com uma menor toxicidade. Os anti-inflamatórios não 

esteróides (NSAIDs) são usados para controlar os processos responsáveis pela inflamação ocular e 

atuam através da inibição das enzimas cilclooxigenases. A administração por via tópica dos anti-

inflamatórios é a via de administração mais utilizada no que diz respeito às inflamações oculares, 

proporcionando uma maior concentração no local de ação do que a via sistémica e evitando efeitos 

secundários associados à administração oral 
[67]

. Contudo devido às barreiras fisiológicas do olho, 

apenas alguns agentes anti-inflamatórios possuem as propriedades físicas e químicas necessárias 

para, através do tratamento tópico, garantirem a manutenção das dosagens terapêuticas no olho e 

combaterem a inflamação. Estes fármacos são principalmente utilizados no tratamento da inflamação 

que surge no pós-operatório e no controlo da dor. Os NSAIDs são também úteis na diminuição da 

colonização e adesão bacteriana nas células epiteliais da córnea 
[67]

. 

A maioria das NSAIDs são fármacos fracamente acídicos, e encontram-se ionizados ao pH do 

fluido lacrimal; portanto têm uma permeabilidade limitada através da córnea, uma vez que esta é 

aniónica e apresenta um ponto isoelétrico de 3,2. A redução do pH da formulação oftálmica aumenta 

a fração não ionizada do fármaco e consequentemente a sua permeabilidade através da córnea 
[67]

. 

A terapia com antibióticos tem por objetivo combater microorganismos recorrendo a fármacos 

bactericidas (que têm efeito letal sobre as bactérias) ou a fármacos bacteriostáticos (que inibem o 

crescimento bacteriano e tratam a infeção ocular 
[68]

.  

Os fármacos bactericidas são particularmente utilizados no tratamento de infeções oculares 

graves como a queratite bacteriana. As penicilinas, cefalosporinas, aminoglicosídeos, 

fluoroquinolonas são exemplos de fármacos bactericidas utilizados para inibir a síntese proteica das 

bactérias que provocam doenças oculares como a queratite 
[68]

. 
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A tetraciclina, eritromicina, cloranfenicol, e sulfonamidas são fármacos bacteriostáticos 

utilizados no tratamento de infeções menos graves, que impossibilitam o crescimento de 

determinadas bactérias que se encontram presentes no organismo 
[68]

. 

A maioria dos antibióticos utilizados nas soluções oftálmicas são constituídos por moléculas 

suficientemente pequenas para atravessar as membranas biológicas sem dificuldades. Diversos 

fatores podem influenciar a penetração intra-ocular dos antibióticos e dos anti-inflamatórios aplicados 

por via tópica. Por exemplo, propriedades do fármaco como a carga e o tamanho molecular, podem 

influenciar a sua penetração intra-ocular pois condicionam a sua capacidade de difusão através das 

camadas da córnea. Também a concentração do fármaco na formulação e respetivo pH, o grau da 

inflamação ocular e regime de dosagem imposto são fatores importantes 
[66,67,68]

.  

No presente trabalho, estudou-se a libertação de dois anti-inflamatórios (diclofenac sódico e 

cetorolac de trometamina) e de um antibiótico (levofloxacina) a partir de hidrogéis destinados à 

produção de lentes de contacto. Descrevem-se em seguida as principais aplicações e propriedades 

desses fármacos. 

 

1.3.3.1.  Diclofenac 

O diclofenac sódico (DIC) é um anti-inflamatório não esteróide, aniónico, para uso oftálmico 

que é normalmente comercializado a 0,1 % (1 mg/mL) (figura 7). Este composto apresenta 

propriedades anti-inflamatórias e analgésicas, e destina-se a ser aplicado no globo ocular, como 

tratamento local. Normalmente é utilizado no pós-operatório da cirurgia às cataratas, em inflamações 

oculares, edemas maculares traumas acidentais e conjuntivite 
[67, 69]

. 

Ao pH fisiológico do olho, o diclofenac encontra-se ionizado (com carga negativa) e apresenta 

uma permeabilidade limitada. No entanto, um ligeiro decréscimo do pH (para 6.0) conduz a aumento 

significativo da permeabilidade da córnea a este fármaco 
[67]

. Também a presença de um 

conservante, o tensioativo cloreto de benzalcónio, em várias soluções oftálmicas comerciais de 

diclofenac tem demonstrado conduzir a um aumento da permeabilidade do fármaco através da 

córnea 
[67].

 

 

 

 

 

 

Figura 7- Estrutura química do diclofenac sódico: C14H11Cl2NO2 
[Adaptado 69,70]

. 

 

O diclofenac sódico apresenta inúmeras propriedades importantes para a sua utilização na 

terapia ocular e em estudos científicos relacionados com a libertação controlada de fármacos. Na 

tabela 1 resumem-se as principais 
[71]

. 
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Tabela 1- Principais propriedades do diclofenac sódico 
[69,70,71]

. 

 

Normalmente a posologia recomendada varia consoante o objetivo final pretendido. No pré-

operatório da cirurgia ocular, é aplicada uma gota, até cinco vezes, nas 3 horas antes da cirurgia, 

enquanto no pós-operatório é aplicada uma gota por três vezes no dia da cirurgia, seguindo-se de 

uma gota, três a cinco vezes por dia, durante tanto tempo quanto necessário. No caso do alívio da 

dor ocular, fotofobia e inflamação pós-traumática é aplicada uma gota de 4 em 4 ou de 6 em 6 horas 

[69]
. 

O diclofenac é rapidamente absorvido pelo humor aquoso após instilação. Quando se aplica na 

córnea uma gota da solução oftálmica com uma concentração de 1 mg/mL, após 2,4 horas a 

concentração máxima no humor aquoso é de 82 ng/mL. Ao fim de 4 horas a concentração é de cerca 

de 20 ng/mL. O tempo médio de permanência do fármaco no humor aquoso é de 7,4 horas, sendo 

necessário recorrer a uma nova aplicação do fármaco para garantir a concentração adequada do 

fármaco após esse período. Comparado com outros anti-inflamatórios, o diclofenac apresenta uma 

boa capacidade de penetração ocular 
[72]

. 

 

1.3.3.2. Cetorolac  

O cetorolac de trometamina (CET) é um agente anti-inflamatório não esteróide (NSAID), 

aniónico, que apresenta atividade analgésica e anti-inflamatória (figura 8). Usualmente, este fármaco 

é comercializado com uma concentração de 4 mg/mL (0,4 %) para ser aplicado por via tópica no 

tratamento de doenças oculares como dor aguda, conjuntivites e irritações oculares resultantes de 

pós-operatórios. Com o objetivo de reduzir efeitos secundários são ainda comercializadas soluções 

com concentrações mais baixa, nomeadamente de 0,4% e 0,1% (m/v) 
[67,69,73]

. 

Composição atómica (% m)  
C (56,78%), H (3,74%), Cl (23,94%), N 

(4,73%), O (10,8%) 
 

Peso Molecular 318,13 g/mol 

logP (coeficiente de partição) 4,26 

Área da superfície polar (formada por átomos 

polares da molécula que permitem estimar as 
propriedades de transporte do fármaco) 

49,33 Å
2
 

Área da superfície acessível ao solvente
 

361,15 Å
2
 

Valor de energia da conformação mais estável 44,86 Kcal/mol 

Volume
 

236,81 Å
3
 

pI (ponto isoelétrico) 4,03 

Polarizabilidade (a carga parcial induzida pela 

molécula diminui o campo elétrico externo, quanto 
mais estável o local ionizado mais polarizada será a 

vizinhança)
 

29,03 Å
3
 

Estabilidade 
≥ 2 anos à temperatura ambiente e 

protegido da luz para evitar degradação 

Densidade 0,63 g/cm
3
 

Solubilidade 
50 mg/mL em água; 6-9 mg/mL em 

solução tampão (PBS) 

pKa 4 

λmax (comprimento de onda de deteção) 276 nm 
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Figura 8- Estrutura química do cetorolac de trometamina: C15H13NO3 
[Adaptado 69,71]

. 

O cetorolac inibe a enzima ciclooxigenase que converte o ácido araquidónico em 

prostaglandinas responsáveis pelo aumento da sensibilização das terminações nervosas à 

inflamação 
[67,69,73]

. 

Tal como acontece com o diclofenac, a redução do pH proporciona uma melhoria da 

penetração deste fármaco nos tecidos oculares. As propriedades químicas e físicas do ceterolac que 

influenciam a sua penetração ocular encontram-se resumidas na tabela 2 
[67,69,73]

. 

 

Tabela 2- Propriedades principais do Cetorolac de trometamina 
[71,74]

. 

 

A posologia recomendada para a utilização deste anti-inflamatório é a de uma gota instilada no 

olho três vezes por dia, a começar 24 horas antes da cirurgia, procedimento que se deve repetir até 

três a quatro semanas após a cirurgia 
[69]

. 

Num estudo em que soluções oftálmicas de cetorolac trometamina (0,1% ou 0,4%) foram 

instiladas no olho de vários doentes aproximadamente 12 horas e 1 hora antes da cirurgia, a 

concentração de cetorolac no humor aquoso, colhido na altura da cirurgia, estava no limite mínimo de 

Composição atómica (% m)  
C (70,58%), H (5,13%), N (5,49%), O 

(18,8%) 
 

Peso Molecular 376,4 g/mol 

logP (coeficiente de partição) 2,28 

Área da superfície polar (formada por átomos 

polares da molécula que permitem estimar as 
propriedades de transporte do fármaco): 

59,30 Å
2
 

Área da superfície acessível ao solvente
 

350,55 Å
2
 

Valor de energia da conformação mais estável 59,22 Kcal/mol 

Volume
 

222,88 Å
3
 

pI (ponto isoelétrico) - 

Polarizabilidade (a carga parcial induzida pela 

molécula diminui o campo elétrico externo, quanto 
mais estável o local ionizado mais polarizada será a 

vizinhança)
 

26,84 Å
3
 

Estabilidade 
≥ 2 anos à temperatura ambiente e 

protegido da luz para evitar degradação 

Densidade 1,398 g/cm
3
 

Solubilidade 
25 mg/mL em água; ≥ 25 mg/mL em 

solução tampão (PBS)  

pKa 3,5 

λmax (comprimento de onda de detecção) 323 nm 
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deteção de 40 ng/ml para a solução de 0,1%, enquanto para a de 0,4% a concentração média 

encontrava-se a 95 ng/ml. O cetorolac apresenta um tempo médio de permanência entre 4 e 6 h
 [67]

. 

 

1.3.3.3. Levofloxacina 

A levofloxacina (LVF) (figura 9) é um antibiótico da família das fluoroquinolonas que apresenta 

um efeito letal sobre alguns tipos de bactérias que podem causar infeções, atuando através da 

inibição de enzimas envolvidas no processo de divisão celular das bactérias. Este antibiótico é 

comercializado em colírio com uma concentração de 5 mg/mL. A concentração mínima inibitória da 

levofloxacina varia consoante o microorganismo responsável pela infeção: para Staphylococcus 

aureus é de 16 µg/mL, enquanto para Pseudomonas aeruginosa é de 62 µg/mL 
[69,75,43]

.
 

 

 

 

 

Figura 9- Estrutura química da levofloxacina: C18H20FN3O4 
[Adaptado 71]

. 

Dependendo do pH, alguns grupos funcionais nas fluoroquinolonas podem encontrar-se 

carregados em soluções aquosas, dependendo do pH. Assim, em meio aquoso e a pH fisiológico, a 

levofloxacina apresenta um comportamento zwiteriónico. Este fármaco apresenta ainda um carácter 

lipofílico, ou seja, apresenta afinidade com os lípidos. A levofloxacina apresenta outras propriedades 

químicas e físicas importantes, que se encontram descritas na tabela 3 
[75]

. 

 
Tabela 3- Propriedades principais da Levofloxacina 

[71]
. 

Composição atómica (% m)  
C (59.83%), H (5.58%), F (5.26%), N 

(11.63%), O (17.71%) 

Peso Molecular 361,36 g/mol 

logP (coeficiente de partição) 0,65 

Área da superfície polar (formada por átomos 

polares da molécula que permitem estimar as 
propriedades de transporte do fármaco): 

73.32 Å
2
 

Área da superfície acessível ao solvente
 

487,80 Å
2
 

Valor de energia da conformação mais estável 77,90 Kcal/mol 

Volume
 

309,93 Å
3
 

pI (ponto isoelétrico) 5,97 

Polarizabilidade (a carga parcial induzida pela 

molécula diminui o campo elétrico externo, quanto 
mais estável o local ionizado mais polarizada será a 

vizinhança)
 

34.82 Å
3
 

Estabilidade 
Conservar à temperatura de 0-5ºC e 

protegido da luz para evitar degradação 

Densidade 1,48 g/cm
3
 

Solubilidade Solúvel em água e tampão  

pKa 5,42 

λmax (comprimento de onda de detecção) 290 nm 
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1.4. Tensioativos  

 

Os tensioativos são moléculas constituídas por uma região hidrofílica e outra hidrofóbica. Na 

área da contactologia podem ser utilizados para melhorar a molhabilidade da superfície das lentes 
[61]

. 

Com efeito, quando estes compostos são incorporados nas lentes, a parte hidrofóbica liga-se à 

superfície da lente, enquanto a parte hidrofílica irá orientar-se para o meio aquoso. Assim, o ângulo 

de contacto irá diminuir, permitindo o espalhamento do filme lacrimal sobre a superfície da lente, o 

que aumenta o conforto para o seu utilizador 
[62]

. 

Quando os tensioativos são incorporados em hidrogéis, o intumescimento do hidrogel, a 

ligação a solutos, a adsorção de proteínas e de bactérias podem ser alteradas 
[46]

. Na maioria dos 

estudos, o carregamento de tensioativos é realizado acima da concentração crítica de agregação que 

conduz à formação de agregados como micelas ou vesículas. No entanto existe pouca informação 

relacionada com o efeito dos tensioativos em concentrações abaixo da concentração crítica de 

agregação 
[76,77,78,79]

.  

Alguns estudos têm-se concentrado na incorporação ou dispersão de tensioativos em hidrogéis 

para lentes de contacto, com o objetivo de utilizar os agregados formados no controlo da libertação 

de fármacos. Os tensioativos podem ser incorporados juntamente com o fármaco antes da 

polimerização do hidrogel, ou depois da polimerização por imersão do hidrogel na solução de 

tensioativo 
[76,77,79,80]

. 

É importante compreender qual o mecanismo de transporte do tensioativo, principalmente 

quando as concentrações estão acima da concentração crítica de agregação, a fim de assegurar que 

a sua eventual difusão não produza um efeito tóxico para os tecidos biológicos e não apresente 

impacto significativo no transporte de outros solutos que não sejam aqueles que se pretendem libertar
 

[76,77,78,79]
. 

Diversos estudos demonstraram que a incorporação de tensioativos pode contribuir para a 

atenuação da taxa de libertação dos fármacos, aumentando a sua biodisponibilidade e a 

permeabilidade na córnea, o que se traduz num controlo da taxa de absorção dos fármacos 
[76,77,80]

. 

Tal, resulta da atração electroestática que os tensioativos catiónicos/aniónicos exercem sobre 

fármacos aniónicos/catiónicos, respetivamente 
[76,76,80]

. Tensioativos não iónicos (como o Brij 78 e Brij 

98), podem também ser utilizados para atenuar a taxa de libertação de fármacos hidrofóbicos, 

atuando através da formação de micelas que incorporam os fármacos.  

Portanto, é importante estudar quais os tensioativos e concentrações que se devem utilizar, 

para que seja possível regular e melhorar a libertação do fármaco pretendido 
[76,77,78,79]

. No presente 

trabalho estudou-se o efeito do tensioativo cloreto de cetalcónio na libertação de diversos fármacos a 

partir de hidrogéis. 
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1.4.1. Cloreto de cetalcónio (CAC) 

O cloreto de cetalcónio (CAC) é um tensioativo catiónico que pertence à família dos tensioativos 

quaternários de amónio. Este tipo de tensioativos apresenta propriedades que os torna materiais de 

grande aplicabilidade para processos industriais e investigação científica. O que os distingue de 

outros tensioativos é o facto de possuírem carga positiva capaz de estabelecer interações 

electroestáticas entre o tensioativo e compostos/superfícies de carga oposta. Com efeito, a maioria 

dos outros tensioativos ligam-se às superfícies através de interações polares ou de van der Waals 

[80,81]
. 

 

 

 

 

 

Figura 10 – Estrutura química do cloreto de cetalcónio (CAC)
 [Adaptado 82]

. 

 

Devido à baixa toxicidade do CAC, é possível utilizá-lo em aplicações biomédicas, 

nomeadamente no carregamento de lentes de contacto para controlar a libertação de fármacos 

aniónicos 
[80,81]

. Bengani e Chauhan observaram que a incorporação de CAC na matriz polimérica do 

hidrogel pHEMA origina uma superfície carregada com elevada afinidade para fármacos iónicos (em 

particular aniónicos). O estudo que realizaram sobre a libertação de dexametasona a partir do 

hidrogel modificado, demonstrou que esta estratégia permite aumentar significativamente o 

carregamento do fármaco e o tempo de libertação do mesmo 
[80,81]

. 

 Neste trabalho, será estudada a libertação controlada de dois fármacos aniónicos, o 

diclofenac e o cetorolac, e a de um fármaco zwiteriónico, a levofloxacina, a partir de hidrogéis de 

pHEMA e de silicone (TRIS), contendo CAC. Estudos anteriores com hidrogéis à base de pHEMA 

demonstraram que a incorporação deste e doutros tensioativos, além de promover a libertação 

controlada dos fármacos, proporcionou melhorias de molhabilidade do hidrogel e redução da ligação 

de proteínas
 [76,77,78,79,80,81]

. Assim, e para concluir, neste trabalho pretende-se contribuir para uma 

melhoria da compreensão do processo de transporte de fármacos através de hidrogéis contendo 

tensioativos e para uma eventual otimização dos perfis de libertação.
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Capítulo II- Materiais e Métodos Experimentais 
 

2.1. Preparação dos Hidrogéis 
 

O hidrogel de pHEMA foi sintetizado de acordo com o seguinte procedimento. Preparou-se 

uma solução em que o agente reticulante EGDMA (etilenoglicol-dimetacrilato 98%, Sigma – Aldrich) 

(80 mN) foi adicionado ao monómero HEMA (hidroxietil–metacrilato, Sigma – Aldrich) na quantidade 

adequada para obter uma concentração de 80 mM. Esta solução foi submetida a 5 min de ultrassons, 

sendo posteriormente desarejada por borbulhamento no líquido de um fluxo contínuo de azoto 

gasoso, com agitação magnética, durante 15 min. O agente iniciador AIBN (2, 2’-azobisisobutironitrilo 

da Sigma – Aldrich) e o monómero PVP-K30 (Polivinilpirrolidona (PVP) Kollidon® 30 – peso molecular 

44000-54000, BASF SE) foram adicionados a esta mistura (concentrações finais de 10 mM e 0,02 

g/mL, respetivamente), que em seguida é homogeneizada, por agitação magnética, até se obter total 

solubilização. A solução foi colocada num molde constituído por dois vidros silanizados separados por 

um fio de poliuretano. Para a silanização, é necessário colocar os vidros numa solução 2% de 

dimetildiclorosilano em tetracloreto de carbono, durante 1 h, sendo posteriormente submetidos a um 

processo de lavagem com diclorometano e secos com um fluxo contínuo de azoto gasoso. O hidrogel 

de pHEMA foi polimerizado termicamente, no forno a 50ºC durante 14 h e em seguida durante 24 h a 

70ºC. O hidrogel polimerizado é então removido da montagem e submetido a um protocolo de 

lavagem de 7 dias em água DD. Durante o decurso da lavagem, a água é substituída três vezes ao 

dia, para que sejam removidos os monómeros que não reagiram no processo de polimerização bem 

como algumas impurezas existentes. As amostras foram secas 12 h no forno a 35ºC e posteriormente 

armazenadas num local apropriado para evitar contaminações.  

Para a síntese do hidrogel de silicone, foi preparada uma solução de TRIS (3- [Tris 

(trimetilsiloxi) sil]-propilmetacrilato, Sigma – Aldrich),  NVP (1-Vinil-2-pirrolidona, Merck) e HEMA com 

concentrações de 0.94 M, 3.58 M e 1.53 M, respetivamente. A esta solução adicionou-se o mesmo 

agente reticulante utilizado na síntese do hidrogel de pHEMA (concentração final de EGDMA  de 15 

mM). Realizaram-se os mesmos procedimentos para a desgaseificação (5 min de ultrassons 

seguidos de 15 min de fluxo de azoto). 

Em seguida, o AIBN foi adicionado (15 mM) e dissolvido por agitação magnética. A solução foi 

colocada num molde idêntico ao descrito anteriormente, mas neste caso, foi utilizada como 

espaçador uma folha de Teflon. A polimerização foi efetuada no forno a 60ºC, durante 24 h. Por fim, 

utilizou-se o mesmo protocolo de lavagem e secagem. As lentes à base de HEMA/PVP e 

TRIS/NVP/HEMA, hidratadas (espessura 0,35-0,40 mm) foram cortadas com um punção com 1 cm 

de diâmetro de forma a ficarem todas com o mesmo tamanho. 
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2.2. Incorporação do Cloreto de cetalcónio (CAC) 

 Primeiramente, foi preparada uma solução salina de tampão fosfato (PBS 0,01 M, pH 7,4.) 

(Sigma - Aldrich), com água DD. 

 A solução do tensioativo catiónico CAC (Cloreto de cetalcónio, Sigma – Aldrich), foi preparada 

através da dissolução do mesmo na solução de PBS, com agitação magnética durante 20 min 

seguidos de 20 minutos em ultrassons. Preparou-se uma solução de concentração 0,1% em CAC (1 

mg/mL).  

 Para incorporar o CAC nas lentes à base de HEMA/PVP e TRIS/NVP/HEMA, começou-se por 

pesar as lentes secas antes do carregamento (𝑷𝒆𝒔𝒐𝒔𝒆𝒄𝒐 𝒂𝒄), com o objectivo de controlar a 

percentagem de CAC carregado pelas lentes. Após a pesagem, as lentes foram colocadas, 

separadamente, em tubos e imersas em 3,6mL ou 7,2mL de solução de CAC (consoante a % de CAC 

que se deseja incorporar seja menor ou maior). O carregamento do tensioativo foi realizado a 35ºC e 

sob agitação (180 rpm) durante 48h, para evitar que a solução precipitasse e para que esta se 

mantenha homogénea durante o processo de carregamento. Após o carregamento, as lentes foram 

secas no forno a 36ºC durante 16 h, para serem posteriormente pesadas e determinar- o peso seco 

das lentes carregadas com CAC (𝑷𝒆𝒔𝒐𝒔𝒆𝒄𝒐 𝒅𝒄). É possível calcular a percentagem de CAC carregado 

(%𝑪𝑨𝑪𝒄𝒂𝒓𝒓𝒆𝒈𝒂𝒅𝒐), que é absorvido/adsorvido pelas lentes, através da seguinte fórmula:  

 

%𝐶𝐴𝐶𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑜 = (
𝑃𝑒𝑠𝑜𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑑𝑐 − 𝑃𝑒𝑠𝑜𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑎𝑐

𝑃𝑒𝑠𝑜𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑎𝑐
) × 100        (3) 

 

 Para avaliar o efeito do CAC no controlo da libertação de fármacos, foi necessário carregar as 

lentes à base de HEMA/PVP e TRIS/NVP/HEMA com diferentes percentagens de CAC. Como tal, as 

lentes foram carregadas em triplicado com valores próximos de 5, 8, 10, 12, 15, 20 e 25% de CAC. O 

protocolo de carregamento foi repetido tantas vezes quantas as necessárias para obter estas 

percentagens. O período de incubação máximo total foi de 14 dias. A margem de erro dos 

carregamentos não ultrapassou 0,5% relativamente à percentagem alvo pré-definida. As lentes 

carregadas com CAC foram secas a 36ºC durante 16h e armazenadas num local apropriado para 

evitar contaminações, até posterior utilização. 

 

2.3. Caracterização dos hidrogéis 

2.3.1. Transmitância  

O espetro ultravioleta (UV) é constituído por três bandas distintas, sendo cada uma delas 

absorvida por diferentes tecidos oculares. A córnea é responsável pela absorção de praticamente 

toda a radiação UVC (200–280 nm), sendo esta a mais energética e nociva; a UVB (280–315 nm) é 

absorvida pelo cristalino do olho, enquanto a  UVA (315–400 nm) é a banda mais próxima do visível, 
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sendo absorvida pela córnea e retina. Dado que as lentes de contacto absorvem a radiação de 

comprimento de onda inferior a 400 nm, apenas a luz visível atinge a retina 
[84,85,86]

. 

A luz visível propaga-se através de ondas eletromagnéticas com comprimentos de onda entre 

400-700 nm. Quando um feixe de luz incide num material, este pode ser refletido, absorvido ou 

transmitido. Dependendo das características da superfície, a reflexão da luz pode ser especular 

(ângulo de incidência igual ao ângulo de reflexão) ou difusa (reflexão em todas as direções devido às 

irregularidades microscópicas do material). A absorção ou transmissão da luz através dos hidrogéis 

depende essencialmente dos materiais que os constituem e da sua estrutura 
[87,88]

. A radiação é 

absorvida pelo material quando os átomos ou moléculas absorvem energia sobre a forma de fotões 

que serão posteriormente libertados sobre a forma de calor ou fluorescência. A radiação que é 

transmitida atravessa o material movendo-se na mesma direção da radiação incidente (transmissão 

direta) ou sendo desviada em muitas direções (transmissão difusa) devido às interações que ocorrem 

com o material 
[89,90]

. 

A transparência ótica dos materiais utilizados na fabricação de lentes de contacto é essencial. 

Assim, é importante quantificar a luz que é transmitida por estes materiais. Quando mais elevada for 

a absorção de luz por parte da lente menor será a transmissão. A transmitância (T) pode ser definida 

como a fração da luz incidente com um dado comprimento de onda que atravessa o material:  

 

T(%) =
I

I0
× 100          (4) 

 

onde I0  é a intensidade de radiação incidente e I a intensidade da radiação transmitida 
[88]

. Alguns 

estudos indicam que a transmitância pode sofrer alterações após a utilização das lentes de contacto, 

possivelmente devido à formação de biofilmes na superfície destas, causada pela adsorção de 

biomoléculas 
[82]

.  

 A transparência ótica das lentes à base de HEMA/PVP e TRIS/NVP/HEMA foi avaliada através 

da medição da percentagem de luz visível (comprimento de onda 400-700 nm) transmitida através 

das lentes hidratadas. As lentes hidratadas em água pura, foram colocadas na face exterior de uma  

cuvete de quartzo. A medida da transmitância foi feita num espectrómetro UV-Vis Beckman DU-70, 

utilizando como referência a cuvete de quartzo vazia. Determinou-se a transmitância antes e depois 

do carregamento das lentes com CAC, sempre em triplicado. 

2.3.2. Molhabilidade 

A molhabilidade pode ser definida como a tendência de um líquido se espalhar sobre uma 

superfície sólida. Este processo é influenciado pelas forças de coesão entre as moléculas do líquido e 

as forças de adesão entre o líquido e as moléculas da superfície sólida 
[91, 92]

. 

O ângulo de contacto pode ser descrito como o ângulo formado entre a superfície do sólido e a 

tangente à superfície do líquido no ponto triplo 
[91, 92]

. 

No caso das lentes de contacto, a molhabilidade afeta o desempenho visual e o conforto do 

utilizador. O ângulo de contacto com a água, é por isso um parâmetro cuja determinação se reveste 
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de elevado interesse na caracterização destes dispositivos. O seu valor é também utilizado para 

averiguar a tendência de adesão de biomoléculas na superfície dos hidrogéis, uma vez que a 

molhabilidade condiciona em larga medida a formação de um filme lacrimal estável 
[91, 92, 93]

. 

A medição do ângulo de contato com a água é utilizada para avaliar a hidrofobicidade dos 

hidrogéis. Quanto menor o ângulo de contato, maior molhabilidade apresentará a superficie do 

hidrogel e maior será a estabilidade do filme lacrimal. Assim, nas superficieis hidrofílicas os grupos 

polares originam uma maior força de adesão relativamente à água e consequentemente menor 

ângulo de contacto. Nas superficieis hidrofóbicas, a presença de grupos apolares determinam uma 

menor adesão às moléculas de água, o ângulo de contato é maior que 90º, o que se traduz numa 

molhabilidade reduzida. Quando o ângulo de contato é zero a molhabilidade é considerada completa 

[93,94]
. 

A equação de Young relaciona o ângulo de contacto de equilíbrio (θ) com as tensões 

interfaciais que se observam na interface tripla, formada entre o líquido, sólido e a gás: 

 

γSG = γSL + γLGcosθ      (5) 

 

onde, 𝛄𝐒𝐆 é a tensão superficial na interface sólido- gás,  𝛄𝐒𝐋 é a tensão superficial na interface sólido- 

liquido, 𝛄𝐋𝐆 é a tensão superficial na interface liquido–gás. Esta equação só pode ser utilizada para 

superfícies planas, homogéneas e não deformáveis. No entanto é possível recorrer a correcções 

empíricas e aproximá-la para superfícies reais 
[91]

. 

O ângulo de contacto pode ser medido por diferentes métodos. Na figura 11 ilustra-se dois dos 

mais usados: o método da gota séssil, que consiste na deposição de uma gota do líquido sobre a 

superfície do sólido, analisando-se o perfil dessa mesma gota; e o método da bolha cativa, em que se 

forma uma bolha de ar (gás) sob a superfície do material imerso e se determina o ângulo de contacto 

a partir do perfil da bolha 
[92]

. Como os materiais para lentes de contacto são utilizados no estado 

hidratado, é importante medir o ângulo de contacto nestas condições, pelo que o método da bolha 

cativa se afigura mais adequado.  

 

 

 
 

 

 

 

Figura 11- Método da gota séssil e bolha cativa para medição do ângulo de contacto. 
[Adaptado 91]

. 

 

Para realizar as medidas de molhabilidade foi utilizado um goniómetro, constituído por uma 

câmara de vídeo (JAI CV-A50) acoplada a um microscópio (WildM3Z) e ligada a uma placa de 

aquisição de imagem (Data Translation DT3155). Os hidrogéis HEMA/PVP e TRIS/NVP/HEMA, sem 

CAC e carregados com CAC foram pré equilibrados em PBS. As medidas foram realizadas pelo 
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método da bolha cativa, neste fluido, à temperatura ambiente. As imagens, adquiridas durante 30 s 

em intervalos de 5 a 10 s (num total de 9 imagens), foram analisadas com auxílio do programa ADSA-

P (Axisymmetric Drop Shape Analysis – Profile). As medições foram realizadas em triplicado. 

2.3.3. Permeabilidade Iónica 

 O conhecimento do transporte de moléculas, como compostos iónicos e água, através das 

lentes de contacto, proporciona uma melhor compreensão sobre a compatibilidade entre as lentes e a 

superfície ocular. De acordo com Domscheke et al. a permeabilidade das lentes de contacto aos iões, 

é um parâmetro crítico para o movimento da lente no olho e essencial para manter o volume lacrimal 

adequado e a remoção de resíduos metabólicos 
[95,96,97]

. 

 A difusão iónica através de membranas poliméricas envolve a dissociação dos iões que 

constituem o sal e a transferência dos aniões (essencialmente Cl
-
) e catiões (essencialmente Na

+
) 

para o meio aquoso e para o interior da matriz de polimérica. A mobilidade iónica depende fortemente 

do fluxo de água que passa através da membrana: quando a difusão da água é elevada, a difusão 

dos iões também aumenta, originando melhorias no comportamento da lente em meio fisiológico
 

[95,96,97]
. 

 Vários estudos sugerem que a permeabilidade iónica das lentes de contacto ao cloreto de 

sódio (NaCl) deve ser superior a 1.067 x 10
-9

 cm
2
s

-1
 por forma a garantir a difusão iónica e nutricional 

adequada para manter o correto metabolismo da córnea, o movimento da lente e simultaneamentea 

adesão da mesma ao olho e ainda proporcionar conforto ao utilizador 
[95,43]

. 

 A permeabilidade iónica dos hidrogéis HEMA/PVP e TRIS/NVP/HEMA sem CAC e carregados 

com CAC, foi medida usando uma célula de difusão de PMMA (polimetilmetacrilato) constituída por 

dois compartimentos: uma câmara recetora e uma câmara dadora, conforme se ilustra na figura 12. 

Os hidrogéis foram previamente hidratados em água e colocados na célula, entre os dois 

compartimentos. A câmara recetora foi cheia com 32 mL de água DD, enquanto à câmara dadora 

foram adicionados 24 mL de uma solução 130 mM de cloreto de sódio (NaCl, Merck, 99.5%) para 

simular o eletrólito do fluido lacrimal. Os ensaios foram realizados a 36ºC e em triplicado.  

 

 

 

 

 

 

Figura 12- Representação esquemática da célula de difusão. 

  

A condutividade do fluido na câmara recetora foi determinada em função do tempo (no mínimo 

19h), utilizando um condutivímetro Cond 340i/SET, WTW. Os dados obtidos com o condutivímetro 

(em mS cm) foram convertidos em concentração de NaCl (em mg/mL), através de uma curva de 

calibração previamente obtida com soluções de NaCl de concentrações entre 0,5 µg/mL e 250 µg/mL. 

A taxa de transporte iónico (F) corresponde ao declive da regressão linear da concentração 

versus tempo. Resolvendo a equação da difusão em estado pseudo-estacionário, é possível 

Água 

Lente 

NaCl 
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determinar a permeabilidade iónica, ou seja o coeficiente de difusão do fluxo iónico (Diónica) através da 

seguinte equação: 

 

𝐹 × 𝑉

𝐴
=  𝐷𝑖ó𝑛𝑖𝑐𝑎

𝑑𝐶

𝑑𝑥
      (6) 

 

Onde V é o volume da solução recetora, A é a área da amostra de hidrogel e dC/dx representa o 

gradiente de concentração de NaCl através do hidrogel 
[43]

. 

 

2.4. Estudo da libertação de fármacos 

 Os estudos de libertação controlada de fármaco foram realizados utilizando dois métodos in 

vitro diferentes: um método convencional (condições sink) e um método em fluxo que mimetiza a 

hidrodinâmica fisiológica, no qual foi utilizada uma célula microfluídica. 

 As lentes de HEMA/PVP e TRIS/NVP/HEMA foram carregadas, individualmente, por imersão 1 

mg/mL de diclofenac, cetorolac e levofloxacina, durante 38h. A solução de carregamento foi 

preparada por dissolução dos fármacos em PBS. O volume de solução de fármaco utilizado no 

carregamento das lentes variou consoante a percentagem de CAC que foi previamente incorporado 

nas lentes. A relação entre a % CAC, o peso das lentes (mg) e volume da solução de carregamento 

(mL) foi estabelecida à semelhança de um estudo realizado por Bengani e Chauhan 
[71]

. Nesse 

trabalho, o volume da solução de fármaco utilizado por grama de hidrogel, para amostras contendo 

8,5% de CAC foi de 140 mL, mantendo-se esta proporção para outros teores de CAC. Assim o 

volume da solução de carregamento do fármaco foi calculado da seguinte forma: 

𝑉𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 =
(

(% 𝐶𝐴𝐶 × 140)
8,5

×  𝑃𝑠𝑒𝑐𝑜 𝑙𝑒𝑛𝑡𝑒 )

1000
                   (7) 

 Os anti-inflamatórios diclofenac e cetorolac foram carregados em lentes com as mesmas 

%CAC (5, 8, 12, 20, 25%). No caso da Levofloxacina, as lentes usadas continham 5, 10,15 e 20% de 

CAC. Para as lentes sem CAC, o volume de carregamento foi 140 mL/ g de hidrogel. 

2.4.1. Modelo convencional - Condições Sink 

Os testes de libertação controlada em condições sink foram realizados a 35°C, com agitação 

(180 rpm), durante 8 dias, em triplicado. As lentes carregadas foram imersas, separadamente em 

recipientes fechados contendo 4 mL de PBS (0,01 M). Estas condições foram escolhidas para simular 

dentro do possível as condições do olho e para garantir que durante a libertação os sobrenadantes se 

mantinham muito abaixo do limite de solubilidade dos fármacos. As amostras foram recolhidas após 

meia hora e em seguida de hora a hora até à décima hora; posteriormente foi retirada apenas uma 

amostra diária. Em cada toma foram retirados 800 µL de sobrenadante, sendo esse volume reposto, 

imediatamente a seguir com PBS. 
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As concentrações de levofloxacina, diclofenac e cetorolac no sobrenadante foram 

determinadas por cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC). 

2.4.2. Modelo de fluxo fisiológico - Microfluídica  

 Para os ensaios experimentais realizados na célula microfluídica apenas foram utilizadas 

lentes HEMA/PVP e TRIS/NVP/HEMA, sem CAC, carregadas com diclofenac e cetorolac. Os ensaios 

de libertação foram realizados a 35°C e em triplicado. 

  A célula microfluídica (de PMMA) (figura 13) contém uma câmara interna na qual se coloca o 

hidrogel e onde este se encontra em contacto com 45 µL de líquido (PBS). A solução de PBS é 

injetada na câmara através de uma seringa, com o auxílio de uma bomba, fluindo diretamente sobre o 

hidrogel carregado com o fármaco, com uma taxa de fluxo de cerca de 3 µL/min, de forma a ser 

similar ao fluxo lacrimal do olho humano. As amostras foram recolhidas de hora a hora no primeiro 

dia, retirando-se nos 8 dias seguintes, pelo menos uma amostra por dia. As concentrações dos 

fármacos no sobrenadante foram igualmente determinadas por HPLC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 13 – Equipamento para a realização de ensaios microfluídicos: (A) Bomba, (B) Célula microfluídica, (C) Eppendorf para 

recolha do sobrenadante. Em D está representado um esquema da forma como o líquido flui no interior da célula microfluídica. 

 

2.4.3. Quantificação dos fármacos libertados 

 A cromatografia é um método de separação que pode ser utilizado isoladamente ou em 

conjunto com outras técnicas de análise, para identificação e quantificação de espécies químicas. A 

informação obtida após a análise pode ser qualitativa, permitindo apenas a identificação dos 

compostos presentes na amostra, ou quantitativa, indicando as quantidades desses mesmos 

compostos 
[98, 82]

. 
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Entre as várias técnicas de cromatografia, a cromatografia líquida de alta eficiência (HPLC) é 

uma técnica muito utilizada na indústria farmacêutica para quantificação de fármacos. Esta técnica 

apresenta como vantagens a boa reprodutibilidade, baixo custo e rapidez de análise 
[99, 100]

. 

A HPLC funciona com duas fases combinadas, a fase estacionária e a fase móvel, que 

permitem a separação da mistura e posterior análise dos componentes que a constituem. A fase 

estacionária corresponde ao enchimento sólido da coluna cromatográfica e apresenta menor 

polaridade. As forças atrativas que se estabelecem entre esta fase e o(s) soluto(s) são do tipo dipolo-

dipolo e pontes de hidrogénio. A fase móvel corresponde à fase liquida que elui pela coluna, através 

da fase estacionária, e arrasta os analitos 
[98]

.  

A eluição pode ser realizada com um único solvente ou uma mistura de solventes que 

permitem ajustar a polaridade da fase móvel. A escolha do solvente varia consoante a natureza dos 

compostos que se pretendem analisar 
[98]

. A deteção e quantificação do fármaco podem ser 

realizadas de diferentes modos, como por exemplo, recorrendo a medidas de absorvância em UV-vis, 

fluorescência, condutividade ou índice de refração. Quando o fármaco em estudo possui grupos 

cromóforos é frequente recorrer-se ao detetor de UV-vis 
[101]

. 

Um método mais simples para detetar e quantificar este tipo de fármacos é a espectroscopia 

UV-Vis. Esta técnica só pode ser utilizada quando não é necessário separar o fármaco de outros 

compostos potencialmente interferentes
 [93]

. 

 A presença do analito origina um sinal proporcional à concentração molar da espécie em 

solução (c). Dado que os fármacos que se pretende quantificar absorvem radiação com um 

determinado comprimento de onda, é possível aplicar a Lei de Beer-Lambert, que relaciona a 

absorvância (A) da solução e a sua concentração: 

 

𝐴 = 𝜀𝑙𝑐     (8) 

 

onde l representa a distância percorrida pela radiação através da solução e ε o coeficiente de 

absorção molar da espécie em estudo 
[102]

. 

Neste trabalho, a concentração dos fármacos nos sobrenadantes dos ensaios de libertação foi 

determinada utilizando um cromatógrafo com um detetor de UV-Vis da Jasco e uma coluna C-18 da 

Nova-Pak Watters. O comprimento de onda do detetor foi fixado em 276 nm para o diclofenac, 323 

nm para o cetorolac e 290 nm para a levofloxacina. As fases móveis foram introduzidas na coluna 

com o fluxo de 1 mL/min e com uma pressão de 14 MPa. 

A fase móvel introduzida na coluna para a deteção do diclofenac era constituída por ácido 

ortofosfórico (0,05 M, Panreac, 85%), acetonitrilo (Fisher Scientific, HPLC grade, 99.9%) e metanol 

(álcool metílico PA, Fisher) numa proporção de 40/48/12 em volume.  

No caso do cetorolac a fase móvel era constituída por metanol (álcool metílico PA, Fisher) e 

tampão fosfato a pH 3, numa proporção 55/45 em volume. Este último foi preparado dissolvendo 2,72 

g de fosfato monopotássico (Sigma-Aldrich, 99%) em 1000 mL de água e adicionando 1 mL de 

trietilamina (Sigma-Aldrich, 99%). O pH foi ajustado através da adição de ácido ortofosfórico (0,05 M, 

Sigma-Aldrich, 85%). Por último, a fase móvel da levofloxacina foi preparada a partir de água, 
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acetonitrilo (Fisher Scientific, HPLC grade, 99.9%), ácido fosfórico (Sigma-Aldrich, 85%) e trietilamina 

(Sigma-Aldrich, 99%), numa proporção de 86/14/0.6/0.3 em volume. 

2.4.4. Espectroscopia de Raman (FT-RAMAN) 

 A espectroscopia de Raman tem sido utilizada para obter informação química e estrutural sobre 

os materiais. Através do estudo dos modos vibracionais, rotacionais e de outros de baixa frequência 

das moléculas, é possível obter informações específicas sobre a composição da matéria 
[103,104,43]

. 

 Quando a radiação (laser) incide na amostra, a maioria dos fotões são dispersos 

elasticamente. Os fotões dispersos têm a mesma energia (frequência) e, por conseguinte, o mesmo 

comprimento de onda dos fotões incidentes: este processo é chamado de dispersão de Rayleigh. No 

entanto, uma pequena fração da radiação (cerca de 1 em cada 10
7
 fotões) é dispersa em frequências 

ópticas diferentes, e normalmente inferiores à frequência dos fotões incidentes. O processo que 

conduz a esta dispersão inelástica é chamado de efeito de Raman 
[103,104,43]

. 

 A energia dos fotões do laser incidente pode ser alterada por interação com os níveis de 

energia vibracional das moléculas (modos normais de vibração) ou com os eletrões excitados da 

amostra. Estes fotões têm uma frequência ligeiramente inferior (ou superior) à frequência da radiação 

incidente (laser) e a diferença de frequências corresponde a um modo preciso de vibração molecular. 

Essas trocas de energia dão origem a picos no espectro Raman 
[103,104,43]

. A espectroscopia de 

Raman constitui uma nova ferramenta de diagnóstico com potencial para muitas aplicações 

biomédicas. Esta técnica permite caracterizar modos de vibração moleculares de forma rápida e não-

invasiva, fornecendo muitas informação complementares relativas à estrutura molecular e às 

interações entre moléculas 
[103,104,43]

. 

 Foram analisadas lentes de HEMA/PVP e TRIS/NVP/HEMA sem qualquer carregamento e 

carregadas com diclofenac, cetorolac, levofloxacina e CAC a fim de compreender as interações entre 

os diferentes compostos e as matrizes poliméricas. Na preparação prévia das lentes. Estas foram 

colocadas em azoto líquido para serem posteriormente liofilizadas, trituradas e analisadas por FT-

RAMAN. 

 Os espectros de RAMAN foram obtidos na gama de 200-1800 cm
-1

 utilizando o LabRAM HR 

Evolution Confocal Microscope (Horiba Scientific) com o laser de 633 nm. A luz foi focada com uma 

objectiva de 100×, NA = 9 e WD = 0,21 mm. A potência do laser sem filtros de densidade neutros foi 

de aproximadamente 10 mW. O sinal de RAMAN foi detetado com um detetor Peltier-cooled (- 70°C) 

Horiba Synapse CCD com 1024 × 256 pixéis. Os espetros foram adquiridos com um tempo de 

aquisição do sinal de 5s e 10 acumulações. Utilizou-se o software  Labspec 6 (Horiba Scientific) para 

analisar os espetros e ajustar os respetivos picos. 
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Capítulo III – Resultados e Discussão 
 

3.1. Caracterização dos hidrogéis 
 

Preparam-se dois hidrogéis com características distintas, destinados à utilização em lentes de 

contacto; um à base de pHEMA (HEMA/PVP) e outro de silicone (TRIS/NVP/HEMA). Embora o último 

objetivo deste trabalho seja estudar o efeito da incorporação nos hidrogéis, de um tensioativo 

catiónico (CAC), nomeadamente no que diz respeito ao controlo da libertação de fármacos, é 

importante averiguar se a presença do tensioativo não afeta as propriedades do hidrogel necessárias 

ao bom desempenho das lentes de contacto.  

Assim, procedeu-se à caracterização dos hidrogéis, antes e depois da incorporação de CAC, 

determinando a sua transmitância, molhabilidade e permeabilidade iónica. A transparência e a 

hidrofilicidade são necessárias para a sustentação de condições fisiológicas. O transporte de fluídos e 

iões é necessário para manter a saúde da córnea. Todas estas propriedades se tornam necessárias 

para que as lentes de contacto sejam duradouras e para que proporcionem o máximo conforto ao seu 

utilizador. 

 

3.1.1. Transmitância 

As transmitâncias médias dos hidrogéis hidratados em PBS encontram-se representadas na 

figura 14. Para o hidrogel HEMA/PVP obteve-se uma transmitância média de 98 ± 1,4% sendo esta 

superior à obtida para o hidrogel de silicone (93 ± 0,5%). Quanto aos hidrogéis carregados com CAC 

20%, observa-se uma diminuição da transmitância de cerca de 10% em ambos os casos sendo que 

para o hidrogel HEMA/PVP é de 88 ± 1,7%, enquanto para o TRIS/NVP/HEMA é de 83 ± 2,8%. 

A diminuição algo significativa da transparência dos hidrogéis deve-se à incorporação de uma 

percentagem elevada de tensioativo (20%), uma vez que para carregamentos mais elevados e à 

temperatura ambiente, o CAC pode precipitar e provocar alguma opacidade. O mesmo não acontece 

à temperatura fisiológica (36ºC), a temperatura relevante para este trabalho, mas devido a limitações 

do equipamento (espectrofotómetro) não foi possível medir a transmitância a esta temperatura. 

Contudo, os resultados obtidos sugerem que as lentes carregadas com CAC (com esta % ou 

outras inferiores) deverão apresentar transmitâncias dentro dos valores relatados na literatura, para 

biomateriais utilizados no fabrico de lentes de contacto (> 85%)
 [85, 87, 105]

. 
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Figura 14 - Transmitâncias médias (0400-700 nm) de  HEMA/PVP e TRIS/NVP/HEMA, com e sem tensioativo (CAC 20%), 

hidratados em PBS, obtidas à temperatura ambiente (25ºC). 

 

3.1.2. Molhabilidade  

A hidrofilicidade dos hidrogeís pode ser determinada com os hidrogeís secos, através do 

método de gota séssil, ou com hidrogeís hidratados pelo método de bolha cativa. Como o pretendido 

é a caracterização das propriedades dos hidrogéis HEMA/PVP e TRIS/NVP/HEMA para serem 

utilizados em lentes de contacto, a hidratação é fundamental para a sua utilização final, pelo que 

apenas se torna relevante determinar os ângulos de contacto pelo método de bolha cativa.  

Durante o período de tempo em que se realizaram os ensaios para determinação dos ângulos 

de contacto (30s), observou-se que estes permaneceram praticamente constantes ao longo do 

tempo. Os resultados obtidos, para os hidrogéis HEMA/PVP e TRIS/NVP/HEMA com e sem CAC 

20%, hidratados em PBS, encontram-se representados na figura 15.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15 - Ângulos de contacto médios dos hidrogéis HEMA/PVP e TRIS/NVP/HEMA, com e sem CAC 20%, obtidos através 

do método de bolha cativa (hidrogéis hidratados em PBS). 

Para os hidrogéis HEMA/PVP, o valor do ângulo de contacto é de aproximadamente 55º. 

Quando estes hidrogéis são carregados com CAC observa-se, tal como esperado, uma melhoria na 

molhabilidade, que se reflete na diminuição do ângulo de contacto para 27º. No TRIS/NVP/HEMA 

verifica-se um comportamento análogo, uma vez que os hidrogéis sem CAC apresentam um ângulo 
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de contacto médio de 38º que diminui para os hidrogéis carregados com CAC (23º). De realçar que o 

hidrogel de silicone apresenta uma molhabilidade superior à observada com o hidrogel à base de 

HEMA. Tal está de acordo com o reportado na literatura, pois, embora quando secos estes hidrogéis 

apresentem um comportamento inverso (o monómero de silicone é hidrofóbico), no estado hidratado, 

os grupos siloxil do hidrogel de silicone reorientam-se para a superfície aumentando a sua 

hidrofilicidade 
[40]

. 

Em qualquer dos casos (na presença ou na ausência de CAC), os valores do ângulo de 

contacto obtidos para ambos os hidrogéis hidratados sugerem uma hidrofilicidade adequada para a 

sua utilização em lentes de contacto 
[106]

. 

A molhabilidade dos hidrogéis hidratados deve-se à presença de água na sua estrutura e à 

presença de grupos hidrofílicos na superfície do hidrogel. Assim, quanto menor o ângulo de contacto, 

maior é a energia da superfície do hidrogel, ou seja mais molhável é pela água.  

 Com a incorporação de tensioativos, é possível melhorar a molhabilidade das lentes de 

contacto, que o tensioativo presente na superfície reorienta os grupos polares para o exterior, 

promovendo a interação com a água
 [107,108]

. 

A molhabilidade é um parâmetro de extrema importância quando se fala de lentes de contacto. 

Idealmente, a superfície da lente deve ser suficientemente molhável para manter um fluido lacrimal 

estável e assim promover o conforto e evitar a irritação ocular 
[107,108]

. 

3.1.3. Permeabilidade Iónica 

O transporte de fluídos e iões através das lentes de contacto é crucial para proporcionar os 

nutrientes necessários à córnea e eliminar compostos indesejados do globo ocular. É também 

importante para garantir o movimento e conforto da lente de contacto 
[109,110]

. 

A permeabilidade ao NaCl dos hidrogéis à base de HEMA e silicone, com e sem CAC, foi 

medida por condutivimetria, utilizando uma célula de difusão. Na figura 16 pode observar-se os 

resultados obtidos para o coeficiente de difusão iónico obtido. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figura 16 – Coeficientes de difusão iónicos dos hidrogéis HEMA/PVP e TRIS/NVP/HEMA com e sem CAC. 
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Observa-se que, em ambos os casos, com a incorporação de CAC a permeabilidade iónica 

aumenta consideravelmente (o coeficiente de difusão aumenta), sendo esta superior para os 

hidrogéis TRIS/NVP/HEMA. Este facto pode estar relacionado com o maior conteúdo de água dos 

hidrogéis TRIS/NVP/HEMA em relação aos de HEMA/PVP. Com efeito, a razão do intumescimento 

de equilíbrio a 35ºC do hidrogel de silicone é aproximadamente 70%, enquanto para o hidrogel à base 

de pHEMA é aproximadamente 50% 
[43]

. 

Hamilton et al. e Murphy et al. mediram a permeabilidade de hidrogéis pHEMA e de 

membranas pHEMA com copolímeros a alguns eletrólitos, como o NaCl, e demonstraram que a 

permeabilidade ao sal aumenta com o aumento do conteúdo de água nos hidrogéis. Verificaram 

também que o tamanho dos iões e a estrutura do polímero também influenciam a permeabilidade do 

hidrogel ao sal 
[111,112]

. 

Nicolson et al. sublinham a relevância da dinâmica de solutos através dos materiais para lentes 

de contacto, sugerindo que a permeabilidade ao sal reflete indiretamente a taxa de transporte de 

água através destes 
[109]

. 

De referir ainda que, os valores determinados experimentalmente neste trabalho para a 

permeabilidade iónica dos hidrogéis com e sem CAC encontram-se acima do mínimo requerido 

(1,067 x 10-9 cm
2
s

-1
) para garantir mobilidade e conforto adequados para lentes de contacto.  

 

 

3.2. Libertação de fármacos 

Antes de iniciar os estudos de libertação, foi importante verificar se o CAC, após incorporação, 

não se liberta da matriz polimérica para o meio líquido. Para tal, foi realizado um ensaio de libertação 

com hidrogéis HEMA/PVP e TRIS/NVP/HEMA carregados com CAC 20% em PBS, a 36ºC durante 15 

dias, no qual se verificou que de facto, não existia qualquer vestígio de CAC no meio líquido. Tal 

como era previsto, o CAC apresenta uma forte ligação com a matriz polimérica, o que reduz a 

probabilidade de, ao ser incorporado em lentes de contacto se libertar para o fluido lacrimal 
[71]

. 

O estudo da libertação dos fármacos foi realizado com o objetivo de analisar o efeito da 

incorporação do tensioativo catiónico (CAC) nos perfis de libertação de fármacos aniónicos 

(diclofenac e cetorolac) e de um fármaco zwiteriónico (levofloxacina). Conforme se referiu 

anteriormente, quando incorporado nos hidrogéis, o CAC estabelece interações hidrofóbicas com a 

matriz polimérica e interações electroestáticas com o fármaco que se pretende libertar, sendo que 

quanto maior a quantidade de CAC, maior o número de moléculas de fármaco adsorvidas na 

superfície carregada 
[71]

. 
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3.2.1. Diclofenac 
 

3.2.1.1. TRIS/NVP/HEMA 

 Estudo do efeito da incorporação de CAC  

Os perfis de libertação cumulativos de diclofenac em função da massa de hidrogel 

TRIS/NVP/HEMA, para diferentes percentagens de CAC incorporado, encontram-se representados 

na figura 17. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 17 – Perfis de libertação cumulativos de diclofenac a partir do hidrogel TRIS/NVP/HEMA, para diferentes percentagens 

de CAC incorporado. 

Para 5 e 8% de CAC incorporado o perfil de libertação não varia significativamente, com 12% 

verifica-se um aumento da massa libertada, enquanto para 20 e 25% se observa um novo aumento 

da massa de diclofenac libertada, sendo que não são observadas diferenças significativas entre si. 

No caso do TRIS sem CAC observa-se que a massa de diclofenac libertada é semelhante à libertada 

pelos hidrogéis com 12% CAC.  

Para todos os perfis de libertação verifica-se que nas primeiras 24 h, houve uma libertação de 

diclofenac controlada, sendo que a partir daqui a libertação de diclofenac através dos hidrogéis à 

base de TRIS/NVP/HEMA foi cada vez menor, até atingir completa libertação ao fim de 200 h. 

A massa de diclofenac que se encontrava no interior das lentes após carregamento e antes da 

libertação foi calculada por depleção, determinando a concentração das soluções de fármaco onde se 

imergiram as lentes, após o carregamento. Na tabela 4 mostram-se os valores médios obtidos para o 

hidrogel em estudo com diferentes percentagens de CAC. Os resultados confirmam que quanto maior 

a percentagem de CAC incorporada, maior é a quantidade de fármaco absorvida.   

Com estes dados, foi possível determinar os perfis de libertação do diclofenac a partir dos 

hidrogéis TRIS/NVP/HEMA, em termos percentuais (figura 18). 
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Tabela 4 – Massa de diclofenac média obtida por depleção para as diferentes percentagens de CAC para o hidrogel 
TRIS/NVP/HEMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 18 –  Perfis de libertação, em termos percentuais, de diclofenac a partir do hidrogel TRIS/NVP/HEMA, para diferentes 

percentagens de CAC incorporado. 

 Analisando os perfis de libertação em termos percentuais, observa-se que o hidrogel sem CAC 

incorporado libertou mais de 90% do diclofenac que se encontrava no interior da matriz. Para as 

restantes percentagens de CAC, observa-se que quanto maior a percentagem de CAC incorporado 

menor é a percentagem de diclofenac libertado. Tal sugere que parte do fármaco que foi incorporado, 

ficou retido no interior da matriz devido às fortes interações electroestáticas entre o tensioativo e o 

fármaco. O maior número de moléculas (ou agregados, conforme se discutirá posteriormente) de 

CAC na matriz, conduzirá a uma maior retenção de fármaco. Esta tendência (maior % CAC, menor % 

de fármaco libertado) foi também observada por outros autores em estudos de libertação de fármacos 

a partir de hidrogéis carregados com tensioativos. Por exemplo, Bengani.et al, obtiveram um 

comportamento idêntico para a libertação de dexametasona a partir de hidrogéis à base de pHEMA e 

de lentes comerciais ACUVUE (composição: Etalfilcon A, i.e. um copolímero de HEMA e metacrilato) 

carregadas com CAC 
[80]

. Também Kapoor et al. observaram um comportamento análogo para a 

libertação de cicloesporina a partir de hidrogéis de pHEMA carregados com tensioativos Brij com 

diferentes comprimentos de cadeia
 [75,76,78,79]

. 

 O coeficiente de partição (K) corresponde à razão entre a massa de fármaco que se encontra 

na lente após carregamento e a massa de fármaco que existe no mesmo volume de solução de 

fármaco, em equilíbrio com a lente carregada. O valor de K foi obtido através da seguinte equação: 

 

% CAC 
TRIS/NVP/HEMA 

Mdiclofenac (µg/mg hidrogel) Dpad 

0 53,99 7,62 

5 62,12 4,53 

8 111,28 14,99 
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𝑉𝑠𝑜𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐷𝐼𝐶 × ([𝐷𝐼𝐶]𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙 − [𝐷𝐼𝐶]𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙)  

𝑉ℎ𝑖𝑑𝑟𝑜𝑔𝑒𝑙(36º𝐶) × [𝐷𝐼𝐶]𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙

        (𝟗) 

onde 𝑉𝑠𝑜𝑙 𝑐𝑎𝑟𝑟𝑒𝑔𝑎𝑚𝑒𝑛𝑡𝑜 𝐷𝐼𝐶 corresponde ao volume da solução de diclofenac com a qual se 

efectuou o carregamento do hidrogel, Vhidrogel(36ºC) é o volume do hidrogel a 36ºC ( 0,29 cm
3
) e 

[𝐷𝐼𝐶]𝑖𝑛𝑖𝑐𝑖𝑎𝑙𝑒 [𝐷𝐼𝐶]𝑓𝑖𝑛𝑎𝑙  são as concentrações de diclofenac na solução de incubação antes e depois 

do carregamento. 

Na figura 19 encontra-se representado o coeficiente de partição para o hidrogel 

TRIS/NVP/HEMA carregado com diclofenac em função da percentagem de CAC. 

 

 

 

 

 

 

Figura 19 – Coeficiente de partição (K) do diclofenac para o hidrogel TRIS/NVP/HEMA em função da percentagem de CAC. 

O coeficiente de partição aumenta significativamente com a quantidade de CAC incorporada, 

indicando que, no equilíbrio, uma quantidade considerável de diclofenac fica retida no interior da 

lente, tanto maior quanto maior a percentagem de CAC incorporado. Este facto está em conformidade 

com a tendência observada para os perfis de libertação de diclofenac, em termos percentuais (figura 

18), que, como se viu atrás, indicam que quanto maior a percentagem de CAC incorporado, menor a 

percentagem de fármaco libertado (ou maior a percentagem de fármaco retido).  

Outro facto digno de nota é a magnitude dos valores atingidos para K, que há primeira vista 

se afiguram muito elevados. No entanto, outros autores obtiveram valores duma ordem de grandeza 

semelhante para o coeficiente de partição de dexametasona em hidrogéis de pHEMA contendo CAC 

(K>700, para  22% CAC incorporado) 
[80]

. 

A forma como o coeficiente de partição varia com a percentagem de CAC pode dar também 

indicações sobre o estado de agregação do tensioativo. Com efeito, de acordo com Bengani et al., se 

o tensioativo formar agregados no gel, um incremento no teor de tensioativo carregado irá aumentar a 

quantidade de agregados no hidrogel, e consequentemente o número de moléculas de fármaco 

adsorvidas a estas estruturas (embora esse número, para cada agregado seja constante)
 [80]

. O 

aumento do coeficiente de partição do fármaco dever-se-á, então, simplesmente, ao aumento no 

número de agregados. Como tal, a variação do coeficiente de partição com a concentração de 

tensioativo deveria ser linear. Pelo contrário, se as moléculas de tensioativo não formarem 

agregados, mas, em vez disso, se adsorverem diretamente na matriz polimérica, a densidade de 

carga e o potencial do polímero com tensioativo deverão aumentar linearmente com a concentração 

deste. Assumindo o modelo de Debye-Huckel, a adsorção das moléculas de fármaco deverá 
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aumentar exponencialmente com o potencial da superfície, conduzindo a um exponencial do 

coeficiente de partição. O ajuste dos resultados apresentados na figura 19 a um modelo linear 

apresentam um coeficiente de correlação R
2
= 0,9381, enquanto para um modelo exponencial é de 

R
2
= 0,8877. Como tal, poder-se-á inferir que ocorre formação de aglomerados de moléculas de 

tensioativo, mas face à dispersão dos resultados não se pode garantir que assim seja.  

 

 Comparação condições sink/microfluídicas 

 O perfil de libertação do diclofenac a partir de TRIS/NVP/HEMA foi, também, obtido utilizando 

uma célula microfluídica que simula a hidrodinâmica fisiológica do fluxo lacrimal. Na figura 20 

comparam-se os perfis obtidos em condições sink e com a célula microfluídica. Verificou-se que, com 

a utilização da célula microfluídica, a libertação do diclofenac se estende durante 8 dias enquanto em 

condições sink a libertação é bastante mais rápida, atingindo cerca de 80% da quantidade de fármaco 

total libertada em apenas 1 dia. 

. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 20 – Perfis de libertação do diclofenac a partir de TRIS/NVP/HEMA, em condições sink e de fluxo fisiológico. 

 Na figura 21 pode observar-se o perfil de concentração de diclofenac obtido experimentalmente 

com a célula microfluídica para o hidrogel TRIS/NVP/HEMA e o perfil de concentração do diclofenac 

estimado para a aplicação tópica de gotas da formulação comercial (Voltaren Colírio - diclofenac 

sódico 1mg/mL). Para esta estimativa, assumiu-se que o volume de colírio que permanece no olho 

após cada aplicação é de 7 μL, com uma taxa de renovação de 1,2 µl/min e considerou-se uma 

frequência de aplicação de 6 em 6 horas, conforme recomendado na bula terapêutica do 

medicamento 
[117,118]

. Na figura é também assinalada a concentração mínima efetiva (MEC) do 

fármaco em estudo, 50 ng/ml 
[72, 103]

.  

Os perfis obtidos são totalmente distintos: enquanto a aplicação tópica origina um perfil em 

forma de serra, em que, a cada 6 horas, apenas durante 54 minutos iniciais se garante uma 

concentração efetiva do anti-inflamatório no fluido lacrimal, no caso do hidrogel carregado com o 

fármaco, a libertação é prolongada, assegurando concentrações superiores à MEC durante 8 dias.  
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Figura 21 – A: Perfil de concentração de diclofenac obtido experimentalmente com célula microfluídica para TRIS/NVP/HEMA 

carregado com o fármaco; B: Perfil de concentração estimado para aplicação tópica do produto comercial (diclofenac sódico 

0,1%). 

3.2.1.2. HEMA/PVP 

 Estudo do efeito da incorporação de CAC 

Os perfis de libertação cumulativos de diclofenac em função da massa de hidrogel HEMA/PVP, 

para diferentes percentagens de CAC incorporado, encontram-se representados na figura 22. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 22- Perfis de libertação cumulativos de diclofenac a partir do hidrogel HEMA/PVP para diferentes percentagens de CAC 

incorporado. 

Tal como observado anteriormente com o TRIS/NVP/HEMA, também neste caso se verifica 

que, tendencialmente, quanto maior a quantidade de CAC incorporada, maior a quantidade de 

diclofenac libertado. Relativamente à cinética de libertação, observa-se que, para todas as 

percentagens de CAC a libertação do fármaco tem lugar maioritariamente nas primeiras 24 h, 

ocorrendo posteriormente a uma taxa muito inferior. 
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Ao comparar a massa cumulativa libertada pelos hidrogéis HEMA/PVP com a libertada pelos 

TRIS/NVP/HEMA, observa-se que no caso do HEMA/PVP a massa libertada é inferior. Com efeito, 

para percentagens de CAC na mesma gama (5% a 20%), enquanto para o TRIS/NVP/HEMA as 

quantidades libertadas variam entre cerca de 30 e 60 g/mg gel seco, para o HEMA/PVP obtiveram-

se valores entre 18 e 40 g/mg gel seco. 

Na tabela 5 apresentam-se os valores, estimados por depleção, para a massa de diclofenac 

carregada no hidrogel HEMA/PVP com diferentes percentagens de CAC. Os resultados mostram que, 

conforme se previa, quanto maior a percentagem de CAC incorporada, maior é a quantidade de 

fármaco que é possível carregar no hidrogel. A comparação dos valores referentes à massa de 

diclofenac incorporada no HEMA/PVP e no TRIS/NVP/HEMA (tabela 4 e 5) mostram que o hidrogel 

de silicone carrega quantidades superiores deste anti-inflamatório, para percentagens de CAC 

superiores a 8%. 

Com estes dados foi possível determinar os perfis, em termos percentuais, de libertação do 

diclofenac a partir dos hidrogéis HEMA/PVP, para as diferentes percentagens de CAC incorporado 

(figura 23). 

 

Tabela 5 - Massa de diclofenac média obtida por depleção para as diferentes percentagens de CAC para o hidrogel 
HEMA/PVP. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 23- Perfis de libertação, em termos percentuais, de diclofenac a partir do hidrogel HEMA/PVP, para diferentes 

percentagens de CAC incorporado. 

% CAC 
HEMA/PVP 

Mdiclofenac (µg/mg hidrogel) Dpad 

0 21,36 3,73 

5 66,64 11,33 

8 105,93 0,87 

12 112,97 5,06 

20 115,12 3,31 
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A análise destes perfis mostra que o hidrogel sem CAC incorporado libertou praticamente 

todo o diclofenac que se encontrava no interior da matriz, de forma semelhante ao que aconteceu 

com o TRIS/NVP/HEMA. Para as restantes percentagens de CAC observa-se que a percentagem de 

diclofenac libertado varia entre 25 e 35%, o que indica que uma parte muito significativa do fármaco é 

retida no interior da matriz polimérica quando esta contém CAC. 

 O coeficiente de partição (K) do diclofenac no HEMA/PVP foi obtido através da equação 9, 

sendo o volume do hidrogel HEMA/PVP a 36ºC aproximadamente 0,24 cm
3
 (figura 24).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 24 - Coeficiente de partição (K) do diclofenac para o hidrogel HEMA/PVP em função da percentagem de CAC. 

 Tal como no caso do TRIS/NVP/HEMA, o coeficiente de partição obtido para o HEMA/PVP 

aumenta com a percentagem de CAC incorporado. A diferença mais significativa a assinalar prende-

se com o valor correspondente a 20% de CAC, que é significativamente inferior no caso do 

HEMA/PVP (550 contra os 1140 do hidrogel de TRIS). Tal sugere uma maior afinidade do fármaco 

para o hidrogel de silicone carregado com esta percentagem de tensioativo. No entanto, para as 

restantes percentagens, as diferenças não são muito significativas.  

 Os ajustes de uma equação linear e de uma exponencial aos valores obtidos conduziram aos 

coeficientes de correlação R
2
=0,8460 e R

2
=0,8142, respetivamente. Face a estes valores, não é 

possível concluir sobre o estado de agregação do tensioativo na matriz de HEMA/PVP. 

 

 Comparação condições sink/microfluídicas 

 Na figura 25, comparam-se os perfis de libertação do diclofenac a partir do HEMA/PVP sem 

CAC obtidos através do modelo de fluxo fisiológico utilizando uma célula microfluídica, e em 

condições sink. Os resultados obtidos demonstram que, com a utilização da célula microfluídica é 

possível obter uma libertação do diclofenac mais gradual, que se estende durante 8 dias, enquanto 

em condições sink, a libertação ocorre maioritariamente nas primeiras 8 horas. 
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Figura 25 - Perfis de libertação do diclofenac a partir de HEMA/PVP em condições sink e de fluxo fisiológico 

 Na figura 26 pode observar-se o perfil de concentração de diclofenac obtido 

experimentalmente com a célula microfluídica para o HEMA/PVP sem CAC, em contraposição ao 

perfil correspondente à aplicação tópica do colírio contendo o fármaco (vide descrição da forma como 

se estimou este perfil na página 41). Tal como para o TRIS/NVP/HEMA, a concentração do fármaco 

libertado pelo hidrogel HEMA/PVP encontra-se acima da MEC durante 8 dias, garantindo uma maior 

eficácia do fármaco do que o colírio.  

 

 

 

 

 

 

 

Figura 26- A: Perfil de concentração de diclofenac obtido experimentalmente com célula microfluídica para HEMA/PVP 

carregado com o fármaco; B: Perfil de concentração estimado para aplicação tópica do produto comercial (diclofenac sódico 

0,1%). 

3.2.2. Cetorolac 

3.2.2.1.  TRIS/NVP/HEMA 

 Estudo do efeito da incorporação de CAC 

Os perfis de libertação cumulativos do cetorolac em função da massa de hidrogel 

TRIS/NVP/HEMA, para diferentes percentagens de CAC incorporado, encontram-se representados 

na figura 27. 
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Figura 27 - Perfis de libertação cumulativos de cetorolac a partir do hidrogel TRIS/NVP/HEMA para diferentes percentagens de 
CAC incorporado. 

Conforme esperado, quanto maior a percentagem de CAC incorporado maior é a massa 

cumulativa de cetorolac libertada, verificando-se um aumento gradual desta com o aumento da 

percentagem de CAC. É também de realçar que, no caso do TRIS sem CAC, a massa de cetorolac 

libertada é significativamente inferior à libertada pelos hidrogéis contendo CAC. 

 A libertação de cetorolac dos hidrogéis TRIS/NVP/HEMA com CAC incorporado ocorre 

maioritariamente e de forma controlada nas primeiras 24 h, sendo que, a partir daí, a taxa libertação 

de fármaco sofre um acentuado decréscimo, tornando-se praticamente nula nalguns casos. No caso 

dos hidrogéis sem CAC observa-se que a libertação completa do fármaco ocorreu nas primeiras 2h. 

Digno de referência, é ainda o facto das quantidades de ceterolac libertadas a partir do hidrogel 

à base de silicone serem significativamente superiores às de diclofenac libertadas a partir do mesmo 

hidrogel: dependendo das percentagens de CAC incorporadas, valores entre 30 e 140 µg/mg gel seco 

para o ceterolac, face a valores na gama 30-60 µg/mg gel seco para o diclofenac.  

Os valores, estimados por depleção, para a massa de ceterolac carregada no hidrogel 

TRIS/NVP/HEMA com diferentes percentagens de CAC são apresentados na tabela 6. A sua análise 

indica que quanto maior a percentagem de CAC incorporada, maior é a quantidade deste fármaco 

carregada no hidrogel. Curiosamente, apesar de, conforme se referiu anteriormente, a quantidade de 

ceterolac libertada a partir dos hidrogéis de silicone com CAC ser superior à de diclofenac, as 

quantidades de ceterolac incorporadas não ultrapassam as de diclofenac.  

 

Tabela 6- Massa de cetorolac média obtida por depleção para as diferentes percentagens de CAC para os hidrogéis 
TRIS/NVP/HEMA e HEMA/PVP. 
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Com os dados obtidos por depleção, foi possível obter os perfis de libertação, em termos 

percentuais, de cetorolac a partir dos hidrogéis TRIS/NVP/HEMA em função das percentagens de 

CAC incorporado (figura 28). 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figura 28 - Perfis de libertação, em termos percentuais, de cetorolac a partir do hidrogel TRIS/NVP/HEMA, para diferentes 
percentagens de CAC incorporado. 

 Analisando a percentagem de cetorolac libertado a partir do TRIS/NVP/HEMA, observa-se que 

quanto maior a percentagem de CAC, menor é a percentagem de libertação de fármaco, tendência 

análoga à observada com o diclofenac para o mesmo hidrogel. No entanto, no caso do ceterolac, 

para o hidrogel carregado com 5% verifica-se que praticamente todo o fármaco incorporado foi 

libertado durante os 8 dias (enquanto que para o diclofenac, apenas 55% era libertado). Um facto a 

assinalar, cuja explicação não é linear, tem a ver com o comportamento do hidrogel sem CAC, que 

liberta uma percentagem de ceterolac inferior à de todos os hidrogéis que contêm CAC (cerca de 

32%). Tal poderá indicar uma afinidade particular do ceterolac para este hidrogel, tal como 

anteriormente, o coeficiente de partição do cetorolac no TRIS/NVP/HEMA foi calculado em função da 

percentagem de CAC, através da equação 9, sendo os resultados obtidos representados na figura 29.  

 

 

 

 

 

 

  

Figura 29- Coeficiente de partição (K) do cetorolac para o hidrogel TRIS/NVP/HEMA em função da percentagem de CAC. 
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 Tal como anteriormente, o coeficiente de partição aumenta com a percentagem de CAC 

incorporado, atingindo o valor de 668 para o hidrogel de TRIS/NVP/HEMA contendo 20% de CAC, 

que é inferior ao observado para o diclofenac no mesmo hidrogel e com a mesma % de CAC 

(K=1141). As diferenças entre os coeficientes de partição dos dois anti-inflamatórios no hidrogel de 

silicone tornam-se significativas essencialmente quando o teor em CAC é superior a 20%.  

 Relativamente ao ajuste dos valores de K do ceterolac em TRIS/NVP/HEMA, em função da 

percentagem de CAC, obtiveram-se coeficientes de correlação de 0,7733 para uma equação linear e 

0,9368 para uma exponencial, o que indica que, conforme se explicou anteriormente (vide página 40), 

as moléculas de tensioativo deverão estar diretamente ligadas ao polímero, com os grupos 

carregados expostos.   

 

 Comparação condições sink/microfluídicas 

 O perfil de libertação do cetorolac a partir do TRIS/NVP/HEMA sem CAC foi também obtido 

através do modelo de fluxo fisiológico utilizando uma célula microfluídica. A comparação com o perfil 

obtido para o mesmo sistema em condições sink (figura 30) confirma, à semelhança do que se 

verificou anteriormente com outros sistemas, que em condições hidrodinâmicas a libertação do 

fármaco é mais gradual, podendo-se prolongar durante 8 dias, enquanto em condições sink apenas 

dura algumas horas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 30- Perfis de libertação do cetorolac a partir de TRIS/NVP/HEMA, em condições sink e de fluxo fisiológico. 

 

Na figura 31 pode observar-se o perfil de concentração do cetorolac obtido 

experimentalmente com a célula microfluídica para o hidrogel TRIS/NVP/HEMA carregado com o 

fármaco e o perfil de concentração resultante da aplicação tópica de um colírio comercial contendo 

este anti-inflamatório (e.g. Acular, 5 mg/mL, dose recomendada: 1 gota 3 vezes ao dia. Dado que a 

concentração mínima efetiva (MEC) do ceterolac é de 40 ng/ml 
[114]

 verifica-se que a aplicação do 

colírio apenas garante que o medicamento atua de forma eficaz durante os primeiros 64 minutos após 

a aplicação. No caso da libertação a partir do hidrogel TRIS/NVP/HEMA, a concentração do fármaco 

encontra-se acima da MEC (40 ng/mL) de forma contínua durante pelo menos 8 dias.  
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Figura 31- A: Perfil de concentração de cetorolac obtido experimentalmente com célula microfluídica para TRIS/NVP/HEMA 
carregado com o fármaco; B: Perfil de concentração estimado para aplicação tópica do produto comercial (cetorolac de 

trometamina 0,5%). 

3.2.2.2. HEMA/PVP 

 Estudo do efeito da incorporação de CAC 

Os perfis de libertação cumulativos do cetorolac em função da massa de hidrogel HEMA/PVP, 

para diferentes percentagens de CAC incorporado, encontram-se representados na figura 32. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 32- Perfis de libertação cumulativos do cetorolac a partir do hidrogel HEMA/PVP para diferentes percentagens de CAC 
incorporado. 

Tal como para TRIS/NVP/HEMA, observa-se que à medida que a percentagem de CAC 

incorporado no HEMA/PVP aumenta, a massa cumulativa de cetorolac libertada também aumenta. O 

hidrogel HEMA/PVP sem CAC liberta menor massa que os hidrogéis com CAC, verificando-se que a 

libertação completa ocorre em poucas horas. Na presença de CAC, verifica-se que nas primeiras 24 h 

houve uma libertação de cetorolac controlada, sendo que a partir daqui a taxa de libertação se tornou 

significativamente inferior, e em certos casos praticamente nula.  
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Ao comparar a massa cumulativa de ceterolac libertada pelos hidrogéis HEMA/PVP com a dos 

TRIS/NVP/HEMA observa-se que, no caso do HEMA/PVP a massa libertada é menor; entre 29 e 84 

µg/mg gel seco para o HEMA/PVP, e entre 40 e 111 µg/mg gel seco para o TRIS/NVP/HEMA 

(considerando percentagens de CAC entre 5% e 20%). 

Os valores da massa de ceterolac carregada no hidrogel HEMA/PVP com diferentes teores de 

CAC foram estimados por depleção e encontram-se na tabela 7. Conforme esperado, quanto maior é 

a percentagem de CAC, maior a quantidade de fármaco incorporada no hidrogel. É também 

interessante comparar as quantidades de ceterolac incorporadas pelos hidrogéis TRIS/NVP/HEMA 

(tabela 6) e HEMA/PVP: para concentrações superiores a 12% de CAC, o hidrogel de silicone carrega 

uma maior quantidade de anti-inflamatório. 

 

Tabela 7- Massa de cetorolac média obtida por depleção para as diferentes percentagens de CAC para os hidrogéis 
TRIS/NVP/HEMA e HEMA/PVP. 

 

 

 

 

 

 

 

Com base nos dados obtidos por depleção, calculou-se percentagem de cetorolac libertado a 

partir dos hidrogéis HEMA/PVP em função das percentagens de CAC incorporado (figura 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 33- Perfis de libertação, em termos percentuais, de cetorolac a partir do hidrogel HEMA/PVP para diferentes 
percentagens de CAC incorporado. 
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 Analisando a figura 33 verifica-se que, tal como para o TRIS/NVP/HEMA os hidrogéis 

HEMA/PVP sem CAC libertaram uma percentagem de ceterolac inferior à dos hidrogéis contendo 

CAC (cerca de 30%), indicando que a maior parte do fármaco carregado fica retido na matriz. 

 Para os hidrogéis carregados com CAC, observa-se que o aumento do teor de CAC produz um 

efeito contrário ao observado com todos os sistemas anteriormente descritos: à medida que se 

aumenta a % de CAC, a % de fármaco libertado aumenta (nos outros sistemas diminui). Isto acontece 

até aos 12 % de CAC, quando se atinge a maior percentagem de fármaco libertado (cerca de 88%). 

 Para uma percentagem de 20% de CAC a percentagem de fármaco libertado diminui para 

cerca de 60%. A explicação para este comportamento poderá ter a ver com a formação de diferentes 

tipos de estruturas/formas de agregação do CAC ou de ligação deste com a matriz polimérica, 

consoante o teor de CAC incorporado. Contudo, os dados obtidos neste trabalho não permitiram tirar 

conclusões sobre este aspeto.  

O coeficiente de partição (K) do ceterolac para o hidrogel HEMA/PVP encontra-se 

representado na figura 34, para diferentes percentagens de CAC incorporado. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 34- Coeficiente de partição (K) do cetorolac para o hidrogel HEMA/PVP em função da percentagem de CAC. 

 

 A análise do gráfico demonstra que, tal como anteriormente, o coeficiente de partição aumenta 

com a percentagem de CAC. Não é evidente se a dependência de K da % de CAC é linear ou 

exponencial, pois os coeficientes de correlação são relativamente próximos (0,8649 contra 0,8286). 

Os valores de K do cetorolac no hidrogel HEMA/PVP não são significativamente diferentes dos 

obtidos para o TRIS/NVP/HEMA, embora para percentagens de CAC da ordem dos 12 e 20% sejam 

tendencialmente superiores no caso do hidrogel de silicone, corroborando os resultados obtidos para 

a massa cumulativa libertada (maior libertação no caso do TRIS/NVP/HEMA).  

  

 Comparação condições sink/microfluídicas 

 Na figura 35 pode observar-se o perfil de libertação do cetorolac a partir do HEMA/PVP sem 

CAC obtido através do modelo de fluxo fisiológico, i.e. utilizando uma célula microfluídica. A 

comparação com o perfil obtido em condições sink demonstra, como nos casos anteriores que, com a 
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utilização da célula microfluídica é possível estender a libertação do diclofenac durante 8 dias, 

enquanto em condições sink a mesma se completa em 8h. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 35- Perfis de libertação do cetorolac a partir de HEMA/PVP, em condições sink e de fluxo fisiológico. 

Os perfis de concentração do cetorolac obtidos experimentalmente com a célula microfluídica 

para o hidrogel HEMA/PVP contendo este anti-inflamatório e aquando da aplicação de gotas do 

fármaco por via tópica são apesentados na figura 36. Verifica-se que o perfil de concentração obtido 

experimentalmente na célula se encontra acima da MEC durante 8 dias, garantindo uma maior 

eficácia do fármaco do que o colírio, que tem uma ação descontínua.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 36- A: Perfil de concentração de cetorolac obtido experimentalmente com célula microfluídica para HEMA/PVP 
carregado com o fármaco; B: e perfil de concentração estimado para aplicação tópica do produto comercial (cetorolac de 

trometamina 0,5%). 
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3.2.3. Levofloxacina 

3.2.3.1. TRIS/NVP/HEMA 

 Estudo do efeito da incorporação de CAC 

Os perfis de libertação cumulativos da levofloxacina em função da massa de hidrogel 

TRIS/NVP/HEMA, para diferentes percentagens de CAC incorporado, encontram-se representados 

na figura 37. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 37- Perfis de libertação cumulativos de levofloxacina a partir do hidrogel TRIS/NVP/HEMA para diferentes percentagens 

de CAC incorporado. 

 

Conforme se pode observar, quanto maior a percentagem de CAC incorporado maior é a 

massa cumulativa de levofloxacina libertada, verificando-se uma aumento gradual desta com o 

aumento da percentagem de CAC. No caso do TRIS sem CAC observa-se que a massa de 

levofloxacina libertada é menor quando comparada com a massa libertada pelos hidrogéis contendo 

CAC.  

A libertação de levofloxacina dos hidrogéis TRIS/NVP/HEMA onde foi incorporado o tensioativo 

ocorre de forma bastante rápida, atingindo valores próximos do plateau nas primeiras 2h.  

O facto mais relevante a assinalar é que as quantidades de antibióticas libertadas são 

substancialmente inferiores às dos anti-inflamatórios anteriormente estudados. De facto a massa 

cumulativa de levofloxacina libertada do TRIS/NVP/HEMA não ultrapassa os 4,6 µg/mg de gel seco, 

enquanto para o diclofenac atingia valores da ordem dos 60 µg/mg de gel seco e para o ceterolac 140 

µg/mg de gel seco.  

Os valores determinados por depleção para a massa de levofloxacina carregada no hidrogel 

TRIS/NVP/HEMA em função do teor de CAC são apresentados na tabela 8. Embora o aumento da 

percentagem de CAC conduza a uma maior quantidade de fármaco incorporado, é de notar que as 
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massas de antibiótico presentes no gel de silicone são significativamente inferiores às que se 

estimaram para os anti-inflamatórios (tabelas 4 e 6), chegando nalgumas concentrações de CAC a 

diferir mais de uma ordem de grandeza.  

 

Tabela 8 - Massa de cetorolac média obtida por depleção para as diferentes percentagens de CAC para os hidrogéis 
TRIS/NVP/HEMA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tal como anteriormente, os dados obtidos por depleção, permitiram determinar os perfis de 

libertação, em termos percentuais, da levofloxacina a partir dos hidrogéis TRIS/NVP/HEMA em 

função das percentagens de CAC incorporado (figura 38). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 38 - Perfis de libertação, em termos percentuais, de levofloxacina a partir do hidrogel TRIS/NVP/HEMA, para diferentes 
percentagens de CAC incorporado. 

 A análise do gráfico demonstra que quanto maior a percentagem de CAC, menor é a 

percentagem de libertação de fármaco, comportamento análogo ao observado com 

TRIS/NVP/HEMA+diclofenac e com TRIS/NVP/HEMA+ceterolac. Para o hidrogel sem CAC obteve-se 

a maior percentagem de fármaco libertado, cerca de 50%. Note-se que, com exceção do hidrogel 

contendo 5% de CAC, todos os outro casos (10, 15 e 20% de CAC) conduziram a uma libertação de 

levofloxacina inferior a 10%, indicando que a maior parte do fármaco incorporado fica retido na matriz 

polimérica. 

 O coeficiente de partição da levofloxacina no TRIS/NVP/HEMA para os diferentes teores de 

CAC foi igualmente calculado através da equação 9, estando os resultados obtidos representados na 

figura 39. 
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Figura 39- Coeficiente de partição (K) da levofloxacina para o hidrogel TRIS/NVP/HEMA em função da percentagem de CAC. 

 O coeficiente de partição aumenta com a percentagem de CAC incorporado no hidrogel 

TRIS/NVP/HEMA, concluindo-se que, embora a levofloxacina seja um fármaco zwiteriónico o 

coeficiente de partição continua a ser dependente da concentração de CAC. No entanto não é 

possível concluir que tipo de dependência tem, já que quer o ajuste a uma equação de uma reta, quer 

a uma função exponencial originam coeficientes de correlação próximo e baixos (0,7099 e 0,7244, 

respetivamente).  

3.2.3.2. HEMA/PVP 

 Estudo do efeito da incorporação de CAC 

 Na figura 40 estão representados os perfis de libertação cumulativos da levofloxacina em 

função da massa de hidrogel HEMA/PVP, para diferentes percentagens de CAC incorporado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 40- Perfis de libertação cumulativos da levofloxacina a partir do hidrogel HEMA/PVP para diferentes percentagens de 
CAC incorporado. 

 

De forma análoga aos restantes sistemas estudados, observa-se que, à medida que a 

percentagem de CAC incorporado no HEMA/PVP aumenta, a massa cumulativa de levofloxacina 

libertada também aumenta, sendo superior à libertada pelos hidrogéis de TRIS. É possível verificar 

que, no caso do HEMA/PVP, a libertação é controlada durantes mais tempo (24h), não existindo a 
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presença de um “brust” inicial. A taxa de libertação após as 24 h torna-se residual, exceto para os 

hidrogéis carregados com 15 e 20% de CAC, em que ainda se liberta uma quantidade não 

desprezável de levofloxacina até aos 7 dias. Os hidrogéis sem CAC apresentam a menor massa 

libertada verificando-se que a libertação completa em cerca de 10h.  

Refira-se que as concentrações cumulativas de antibiótico libertado do HEMA/PVP são 

substancialmente inferiores às dos anti-inflamatórios anteriormente referidos, não ultrapassando 7,5 

µg/mL gel seco.  

Na tabela 9, encontram-se os valores, determinados por depleção para a massa de 

levofloxacina carregada no hidrogel HEMA/PVP, com diferentes percentagens de CAC. Ao contrário 

do que acontecia com o TRIS/NVP/HEMA, os valores obtidos para o antibiótico no hidrogel de HEMA 

são da mesma ordem de grandeza dos obtidos com os anti-inflamatórios, tornando-se superiores 

quando a % CAC é maior que 10%. Tal indica que, na presença de uma elevada quantidade de CAC, 

o hidrogel de HEMA tem uma capacidade de carregamento do antibiótico superior.  

 

Tabela 9 - Massa de cetorolac média obtida por depleção para as diferentes percentagens de CAC para os hidrogéis 
HEMA/PVP 

% CAC 
HEMA/PVP 

Mlevofloxacina (µg/mg hidrogel) Dpad 

0 10,94 2,35 

5 39,72 3,27 

10 126,87 2,32 

15 172,89 3,03 

20 186,82 7,61 

 

Com os dados obtidos por depleção, foi possível obter a percentagem de levofloxacina 

libertada a partir dos hidrogéis HEMA/PVP, em função das percentagens de CAC incorporado (figura 

41). 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 41- Perfis de libertação, em termos percentuais, de levofloxacina a partir do hidrogel HEMA/PVP, para diferentes 
percentagens de CAC incorporado. 

 

 Analisando a figura 41, verifica-se que os hidrogéis sem CAC apenas libertaram 16% do 
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tanto menores, quanto maior a quantidade de CAC incorporado. Esta tendência é idêntica à 

observada com o antibiótico e com o ceterolac no hidrogel TRIS/NVP/HEMA, e com o diclofenac em 

ambos os hidrogéis. As percentagens de libertação de levofloxacina em HEMA/PVP são as mais 

baixas, de todos os sistemas estudados, indicando que a maior parte do antibiótico fica retida na 

matriz polimérica (tanto mais, quanto maior a percentagem de CAC).  

 O coeficiente de partição (K) da levofloxacina para o hidrogel HEMA/PVP (calculado utilizando 

a equação 9) encontra-se representado na figura 42. 

 

 

 

 

 

 

Figura 42- Coeficiente de partição (K) da levofloxacina para o hidrogel HEMA/PVP em função da percentagem de CAC. 

 

 Tal como anteriormente, observa-se um aumento do coeficiente de partição com o aumento da 

percentagem de CAC. O coeficiente de correlação para o ajuste dos pontos a uma equação linear é 

0,8823, enquanto para uma equação exponencial é 0,9155. Embora seja superior no último caso, a 

diferença não é muito significativa, pelo que, face à dispersão dos resultados, é difícil tirar conclusões 

quanto ao estado de agregação do tensioativo na matriz.  

 Observa-se que o K da levofloxacina no hidrogel HEMA/PVP é significativamente superior ao 

obtido para TRIS/NVP/HEMA, atingindo-se valores da ordem dos 1200 no hidrogel de HEMA, para 

20% CAC, em contraposição a um máximo de 357 para a mesma percentagem de CAC incorporado 

no TRIS/NVP/HEMA. Estes dados sugerem uma maior afinidade da levofloxacina para com os 

hidrogéis HEMA/PVP. 

 

 

1 

 

                                                           
Nota: Para a levofloxacina não foram realizados ensaios experimentais recorrendo ao modelo de fluxo 

fisiológico. No entanto, no caso do HEMA/PVP, este estudo foi realizado anteriormente no grupo, para 
concentrações de levofloxacina da solução de carregamento do hidrogel de 5 e 10 mg/ml 

[115]
. Os autores 

concluíram que, recorrendo ao modelo de fluxo fisiológico, os hidrogéis obtidos permitem estender a libertação 
da levofloxacina durante cerca de 3 dias, enquanto em condições estáticas a libertação completa ocorre nas 
primeiras 24h. Concluíram ainda que, para a levofloxacina apresentar um efeito terapêutico eficaz contra a 
bactéria Pseudomona aeruginosa, é necessário utilizar uma concentração de levofloxacina na solução de 

carregamento de 10 mg/mL. Nestas condições, as concentrações na solução sobrenadante excedem a 
concentração mínima inibitória (MIC) desta espécie (16 µg/mL) durante cerca de 7 horas

 [115]
. 
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3.2.4. Espectroscopia de Raman (FT-RAMAN) 

 Diclofenac 

Com o objetivo de entender as diferenças entre os resultados de libertação obtidos para cada 

fármaco em cada hidrogel após incorporação de CAC, recorreu-se à técnica de espectroscopia de 

Raman para investigar eventuais interações entre os fármacos, os polímeros e o CAC. 

De facto, o transporte de fármaco através de hidrogéis depende não só das características da 

matriz polimérica e dos fármacos, mas também das interações que são estabelecidas entre estes, e 

que, de alguma forma, influenciam o seu carregamento e difusão. 

Através da técnica de Raman é possível estudar as ligações por pontes de hidrogénio e as 

interações electroestáticas entre fármacos, hidrogéis e tensioativo. As ligações por pontes de 

hidrogénio podem ser identificadas quando existe um desvio do número de onda para valores mais 

baixos, nas vibrações de alongamento do grupo carbonilo, cujo sinal ocorre normalmente a 1717 cm
-

1
. Já as interações electroestáticas podem ser detetadas pela presença do anião carboxilato a 1440 

ou 1550 cm
-1 [43,119]

.  

Nas figuras 43 e 44 encontram-se representados os espetros de Raman obtidos para 

TRIS/NVP/HEMA e HEMA/PVP, respetivamente, na presença e ausência de diclofenac e CAC (20%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 43-  Espetro de Raman para TRIS/NVP/HEMA hidratado em  PBS, carregado com diclofenac e carregado com CAC e 

diclofenac (em baixo); Espetro do diclofenac puro (em cima, A); Espetro de CAC (em cima, B); Picos assinalados com * 

pertencem ao CAC. 

Em cada caso, compararam-se, primeiramente, os espetros do hidrogel hidratado em PBS com 

o do hidrogel carregado com diclofenac, e em seguida com o espetro obtido para o hidrogel 

carregado com CAC e diclofenac. 

A incorporação de diclofenac no hidrogel TRIS/NVP/HEMA deu origem ao aparecimento de 

picos a 406, 1040, 1072, 1092,1577 e 1603 cm
-1

. Analisando o espetro do fármaco (figura 43 A), 

verifica-se que os picos encontrados são comuns ao diclofenac e portanto indicadores da sua 

presença na matriz do hidrogel.  
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Ao comparar o espetro do hidrogel com diclofenac e do hidrogel com diclofenac e CAC 

observa-se o aparecimento de um pico a 1005 cm
-1

 que corresponde ao pico mais intenso do CAC 

(Figura 43 B).Os restantes picos encontrados no hidrogel com diclofenac e CAC são os mesmos que 

se encontraram só com diclofenac, embora mais intensos. Note-se que, apesar de nestes picos se 

observarem pequenos desvios relativamente ao fármaco e ao tensioativo, não foram encontradas 

interações específicas entre os três compostos 
[116]

. Segundo a literatura o pico a 406 cm
-1

 pertence a 

bandas de deformação fora do plano; os picos de 1047 e 1072 cm
-1

 correspondem a distensões e 

contrações dos anéis presentes no fármaco; os de 1578 e 1605 cm
-1

 devem-se a modos de 

estiramento assimétricos do OCO e a modos estiramentos do anel fenil, respetivamente. 
[116]

.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 44 - Espetro de Raman para HEMA/PVP hidratado em PBS, carregado com diclofenac  e carregado com CAC e 

diclofenac (em baixo); Espetro do diclofenac puro (em cima, A); Espetro de CAC (em cima, B); Picos assinalados com * 

pertencem ao CAC. 

No caso do hidrogel HEMA/PVP, a presença de diclofenac dá origem ao aparecimento de picos 

(embora por vezes muito insipientes) a 360, 403, 445, 1078, 1578 e 1604 cm
-1 

característicos do 

fármaco. Na presença simultânea de fármaco e do tensioativo, estes picos tornam-se mais intensos e 

surge ainda um pico a 1004 característico do CAC. Os picos a 364 e 442 cm
-1

 correspondem a 

bandas de deformação; a 404, 1072, 1577 e 1579 cm
-1

 foram encontrados picos semelhantes aos 

observados no TRIS/NVP/HEMA carregado com diclofenac e CAC, e que aparentemente são 

originados pelas mesmas deformações ou estiramentos. Tal como anteriormente, embora existam 

pequenas diferenças nos picos para maiores ou menores números de onda, essas diferenças não 

são significativas o suficiente para se atribuírem a interações específicas entre os compostos.  

Assim, tanto para HEMA/PVP como para TRIS/NVP/HEMA observa-se que com a 

incorporação de CAC foi possível aumentar a quantidade de fármaco presente no interior da matriz 

do hidrogel, o que se reflecte no aumento da intensidade dos picos característicos do diclofenac. Em 

termos qualitativos foi possível verificar que a intensidade dos picos do diclofenac é superior nos 

hidrogéis TRIS/NVP/HEMA, corroborando os resultados de depleção obtidos, bem como a massa 

cumulativa libertada 
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 Cetorolac 

Nas figuras 45 e 46 encontram-se representados os espetros de RAMAN obtidos para 

TRIS/NVP/HEMA e HEMA/PVP, respetivamente, na presença e ausência de cetorolac e CAC (20%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 45- Espetro de Raman para TRIS/NVP/HEMA hidratado em PBS, carregado com cetorolac e carregado com CAC e 

cetorolac (em baixo); Espetro do cetorolac puro (em cima, A); Espetro de CAC (em cima, B); Picos assinalados com * 

pertencem ao CAC. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 46 - Espetro de Raman para HEMA/PVP hidratado em PBS, carregado com cetorolac  e carregado com CAC e 

cetorolac (em baixo); Espetro do cetorolac puro (em cima, A); Espetro de CAC (em cima, B); Picos assinalados com * 

pertencem ao CAC. 

A comparação dos espetros do TRIS/NVP/HEMA não carregado e carregado com ceterolac 

apenas permite detetar diferenças na região dos 1609 cm
-1

. Com efeito, no caso do hidrogel 

carregado com fármaco surge um pequeno pico nesse número de onda, o qual se pode atribuir ao 

fármaco. O carregamento com CAC e com cetorolac induz o aparecimento de um pico intenso a 1006 
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cm
-1

 e de diversos outros picos significativamente mais pequenos entre 1031 e 1575 cm
-1

, os quais 

são comuns ao CAC e ao fármaco. A 1598 cm
-1

 surge um pico bastante intenso, que decorre do facto 

de, neste número de onda existir sobreposição de picos do CAC e do ceterolac.  

Os resultados sugerem que, na ausência de CAC, a quantidade de fármaco carregada deverá 

ser diminuta. No entanto, com 20% de CAC na matriz, é possível observar alterações significativas no 

espectro que sugerem a presença de uma maior quantidade de fármaco. A sobreposição de picos do 

cetorolac e do CAC na zona dos 1000 aos 1600 cm
-1

 não permite distinguir a contribuição do CAC e 

do ceterolac e, como tal, inferir, mesmo que qualitativamente, sobre a quantidade relativa de fármaco 

que se encontra no interior da matriz do hidrogel. 

No que diz respeito aos espetros obtidos para o cetorolac no hidrogel HEMA/PVP, observa-se 

que, na ausência de CAC surgem três pequenos picos característicos do fármaco, a 1527, 1572 e 

1598 cm
-1

, o que confirma a sua presença. Na presença de CAC, estes picos sofrem um aumento de 

intensidade, possivelmente devido à maior quantidade de fármaco incorporado e à sobreposição com 

alguns picos do CAC e aparece um pico bastante intenso a 1003 cm
-1

, que poderá atribuir-se 

essencialmente ao tensioativo. Assim, conclui-se que na presença de CAC existe, de facto, mais 

cetorolac no interior da matriz do HEMA/PVP. 

 Levofloxacina 

Nas figuras 47 e 48 encontram-se representados os espetros de Raman obtidos para 

TRIS/NVP/HEMA e HEMA/PVP, respetivamente, na presença e ausência de levofloxacina e CAC 

(20%). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 47 - Espetro de Raman para TRIS/NVP/HEMA hidratado em PBS, carregado com levofloxacina e carregado com CAC 

e levofloxacina (em baixo); Espetro da levofloxacina puro (em cima, A); Espetro de CAC (em cima, B); Picos assinalados com * 

pertencem ao CAC. 
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Figura 48- Espetro de Raman para HEMA/PVP hidratado em PBS, carregado com levofloxacina  e carregado com CAC e 

levofloxacina (em baixo); Espetro da levofloxacina puro (em cima, A); Espetro de CAC (em cima, B); Picos assinalados com * 

pertencem ao CAC. 

 

Para a levofloxacina, tanto no TRIS/NVP/HEMA como no HEMA/PVP, o facto mais relevante a 

assinalar é a presença do pico mais intenso do CAC nos hidrogéis com fármaco e CAC e do pico 

característico da levofloxacina a 1618 cm
-1

, que é mais intenso nestes hidrogéis que na ausência de 

CAC. Com efeito, em ambos os casos, verifica-se que a incorporação de CAC aumenta ligeiramente 

a intensidade do pico característico da levofloxacina. Em termos qualitativos, obteve-se maior 

intensidade para HEMA/PVP o que corrobora os resultados apresentados para a depleção e massa 

cumulativa libertada. 
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Capítulo IV – Conclusões e Trabalho Futuro 
 

4.1. Conclusões 

 

Neste trabalho investigou-se o efeito da incorporação de um tensioativo catiónico (cloreto de 

cetalcónio, CAC) em hidrogéis para lentes de contacto terapêuticas destinadas à libertação 

controlada de fármacos. 

Para tal, prepararam-se dois hidrogéis, um à base de poli(2-hidroxietil metacrilato) 

(HEMA/PVP) e outro de silicone (TRIS/NVP/HEMA), nos quais se incorporaram diferentes 

quantidades de CAC, por imersão em soluções do tensioativo.  

Começou-se por avaliar o efeito da incorporação do CAC em propriedades dos materiais, 

cruciais para o deu desempenho em lentes de contacto, nomeadamente na transmitância, 

molhabilidade e permeabilidade iónica. No que diz respeito à transparência, verificou-se que, embora 

à temperatura ambiente, para elevadas percentagens de CAC, o tensioativo possa precipitar nas 

matrizes poliméricas e provocar alguma opacidade, à temperatura fisiológica (36ºC) tal não acontece, 

tendo-se registado valores de transmitância dentro daqueles que se encontram relatados na literatura 

para lentes de contacto. Relativamente à molhabilidade, a incorporação de CAC aumenta a 

hidrofilicidade, uma vez que o tensioativo presente na superfície reorienta os grupos polares para o 

exterior, promovendo a interação com a água. A permeabilidade iónica de ambos os hidrogéis 

aumenta consideravelmente com a incorporação de CAC (o coeficiente de difusão aumenta), sendo 

superior para os hidrogéis TRIS/NVP/HEMA. Quer o aumento da molhabilidade, quer da 

permeabilidade iónica, afiguram-se benéficos para melhorar o conforto proporcionado pelas lentes. 

Averiguou-se a estabilidade dos hidrogéis com CAC, relativamente à eventual libertação do 

tensioativo incorporado. Tal como previsto, o CAC apresenta uma forte ligação com as matrizes 

poliméricas, não se detetando quaisquer sinais da sua libertação, o que reduz a probabilidade de, ao 

ser incorporado em lentes de contacto, se libertar para o fluido lacrimal. Seguidamente, incorporaram-

se dois anti-inflamatórios aniónicos (diclofenac e cetorolac) e um antibiótico zwiteriónico 

(levofloxacina) nos hidrogéis em estudo, por imersão em soluções dos fármacos. Em todos os casos, 

constatou-se que quanto maior a percentagem de CAC incorporada nos hidrogéis, maior é a 

quantidade de fármaco carregada.  

Estudou-se a libertação dos fármacos em condições sink, verificando-se também, em todos os 

casos, que o aumento do teor de CAC na matriz conduz a um aumento da quantidade absoluta de 

fármaco libertada. Comparando os resultados de libertação obtidos com os diferentes fármacos, é 

evidente que as quantidades de levofloxacina libertadas são substancialmente inferiores às dos anti-

inflamatórios, quer para o HEMA/PVP, quer para o TRIS/NVP/HEMA. No entanto, é curioso verificar, 

a partir dos dados de depleção, que apesar das quantidades de fármaco carregadas nos hidrogéis 

sem CAC serem significativamente inferiores no caso da levofloxacina, para os hidrogéis carregados 

por exemplo com 20% CAC (os mesmos que se usaram nos estudos de Raman), as quantidades de 

levofloxacina carregadas são da mesma ordem de grandeza das observadas para os anti-

inflamatórios. Tal sugere uma interação preferencial da levofloxacina com o CAC, que não terá que 
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ser necessariamente de natureza electroestática (já que o CAC é catiónico e o antibiótico 

zwiteriónico).  

Os perfis de libertação dos fármacos em termos percentuais demonstram precisamente este 

facto, apresentando percentagens cumulativas de libertação da levofloxacina de 0,1% e 3,5% para os 

hidrogéis HEMA/PVP e TRIS/NVP/HEMA, respetivamente, carregados com 20% CAC, que se 

contrapõem a percentagens entre 23 e 66% para a libertação de qualquer dos anti-inflamatórios a 

partir dos hidrogéis com o mesmo teor de CAC. Relativamente às percentagens cumulativas 

libertadas, é ainda interessante comentar o facto de que, de uma forma geral, e para todos os 

fármacos, quanto maior a percentagem de CAC incorporado, menor a percentagem de fármaco 

libertado (excetua-se o comportamento do ceterolac no HEMA/PVP, que é em certa medida inverso, 

e do diclofenac no HEMA, que é pouco afetado pelo teor de CAC). Tal demonstra que, em todos os 

casos os fármacos estabelecem interações fortes com o CAC, que dificultam a sua difusão no 

hidrogel e impedem que uma quantidade significativa do fármaco carregado se liberte. 

Surpreendentemente, esperava-se que as interações fossem mais fortes com os anti-inflamatórios, 

em virtude destes serem aniónicos e o CAC catiónico, podendo por isso estabelecer interações 

electroestáticas, mas, como se disse acima, outro tipo de interações (entre fármaco e tensioativo e/ou 

fármaco e matriz polimérica) deverão determinar a maior retenção da levofloxacina. Note-se que a 

interação dos fármacos com a matriz polimérica (sem CAC) também varia de caso para caso: 

enquanto para o diclofenac a interação é fraca, quer com o HEMA/PVP, quer com o TRIS/NVP/HEMA 

(as percentagens de libertação na ausência de CAC são superiores a 93%), com os outros fármacos 

deverão estabelecer-se interações mais significativas (já que as percentagens de libertação 

cumulativas variam entre 16 e 48%). 

É interessante também comparar as quantidades de cada um dos fármacos carregadas e 

libertadas a partir de cada tipo de hidrogel (independentemente da presença do CAC). Tanto para o 

diclofenac como para o cetorolac observam-se, de uma forma geral, maiores valores para o 

carregamento de fármaco e para a massa cumulativa libertada no TRIS/NVP/HEMA. Este 

acontecimento pode estar relacionado com o facto de ambos os fármacos serem hidrofílicos, pois, é 

esperado maior difusão em hidrogéis com maior conteúdo de água e superfícies mais hidrofílicas (no 

estado hidratado), como é o caso do hidrogel de silicone. No caso da levofloxacina, verificou-se, tal 

como esperado, o contrário: uma vez que esta é lipofílica terá maior afinidade com hidrogéis com 

menor conteúdo de água (HEMA/PVP). Ainda, foi possível verificar que os hidrogéis HEMA/PVP 

apresentam maior controlo na libertação da levofloxacina, provavelmente devido à grande densidade 

de reticulação da matriz deste. 

Relativamente à cinética de libertação dos fármacos, observa-se que, para todas as 

percentagens de CAC, a libertação do fármaco tem lugar maioritariamente nas primeiras 24 h, 

ocorrendo posteriormente a uma taxa muito inferior. É possível ainda afirmar que a presença de CAC 

conduz, em certos casos, a um ligeiro aumento do tempo de libertação dos fármacos. 

Os coeficientes de partição dos fármacos nos dois hidrogéis foram estimados para as 

diferentes percentagens de CAC. Tal como se previa, aumentam significativamente com a quantidade 

de CAC incorporada. A sua magnitude está de acordo com a encontrada por outros autores e indica 
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que, no equilíbrio, a quantidade de fármaco que se encontra no interior dos hidrogéis é 

substancialmente maior do que a que estaria em igual volume de solução 
[80]

. O ajuste da variação 

dos coeficientes de partição com a percentagem de CAC a funções lineares ou exponenciais só 

permitiu inferir sobre o estado de agregação do tensioativo no caso de TRIS/NVP/HEMA com 

diclofenac e TRIS/NVP/HEMA carregado com cetorolac. Nos restantes casos, a proximidade entre os 

coeficientes de correlação obtidos nos ajustes nada permitiu concluir.   

A fim de ajudar a compreender as diferenças observadas na libertação dos fármacos nos 

vários sistemas estudados, procedeu-se à análise dos hidrogéis por espectroscopia de Raman. Os 

resultados obtidos não permitiram identificar interações específicas entre os hidrogéis, os fármacos e 

o CAC, provavelmente devido à sobreposição de picos dos fármacos e do tensioativo. Contudo, foi 

possível confirmar que a incorporação de CAC aumenta significativamente a quantidade de fármaco 

presente nas matrizes poliméricas. 

Finalmente, realizaram-se ensaios de libertação do diclofenac e do cetorolac a partir dos 

hidrogéis HEMA/PVP e TRIS/NVP/HEMA (sem CAC), utilizando uma célula microfluídica que 

aproxima as condições hidrodinâmicas do olho. Verificou-se que, nessas condições, a libertação dos 

fármacos se prolonga durante cerca de 8 dias, enquanto que em condições sink a libertação  é 

bastante mais rápida, não ultrapassando 1 dia. 

Conclui-se que, tal como esperado, a incorporação de CAC influencia o carregamento dos 

fármacos e posterior libertação, refletindo-se não só no aumento da massa de fármaco libertada mas 

também, em certos casos, no aumento do tempo de libertação. Verificaram-se também melhorias de 

propriedades essenciais para o bom desempenho in vivo das lentes de contacto, como a 

molhabilidade e permeabilidade iónica, que condicionam em larga medida a saúde ocular e o conforto 

do utilizador. A Em suma, a incorporação de CAC em sistemas como os estudados, afigura-se uma 

técnica promissora para conseguir alcançar um aumento da biodisponibilidade dos fármacos, 

melhorando a eficácia dos tratamentos oculares com lentes terapêuticas. 

 

4.2. Trabalho Futuro 
 

A compreensão da forma como o tensioativo catiónico afeta o mecanismo de libertação dos 

fármacos aniónicos e zwitteriónico é essencial para averiguar o potencial de utilização desta 

alternativa no desenvolvimento de novos sistemas de veiculação de fármacos a nível oftalmológico. 

Deste modo, seria importante estudar as interações dos fármacos com o CAC, em particular da 

levofloxacina que, aparentemente mostra uma maior afinidade para o tensioativo, e do ceterolac, que 

apresentou um comportamento distinto dos outros fármacos aquando da análise dos perfis de 

libertação dos fármacos em termos percentuais. Tal poderia ser feito por HPLC, por exemplo, com 

soluções de CAC, fármaco e fármaco+CAC: através da análise dos tempos de retenção poder-se-ia 

eventualmente inferir se se estabelecem ligações entre os fármacos e o tensioativo.  

Seria também interessante utilizar outras técnicas (como a calorimetria de varrimento 

diferencial, DSC), para perceber se, nos hidrogéis HEMA/PVP com ceterolac, há diferentes estados 
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de agregação do tensioativo, consoante a percentagem de CAC incorporada, que expliquem o 

comportamento anómalo observado para os perfis de libertação do fármaco em termos percentuais. 

Uma vertente do trabalho a profundar, seria o estudo da libertação dos fármacos em condições 

hidrodinâmicas. Com efeito, por limitações de tempo, não foi possível estudar a libertação de 

sistemas com CAC na célula microfluídica. Face ao significativo aumento da quantidade de fármaco 

carregado, induzida pela incorporação de CAC, prevê-se que a libertação dos fármacos em 

condições hidrodinâmicas se estenda por períodos que garantam uma eficácia de tratamento 

bastante superior aos 8 dias que se obtiveram sem CAC. 

A continuação do trabalho, de uma forma mais abrangente, poderia passar também pelo 

estudo do comportamento dos sistemas com outros fármacos e/ou tensioativos. Um aspeto 

importante a ter em conta, será, no entanto, garantir a inocuidade da utilização desses tensioativos 

para os doentes, i.e, que não se liberte para o fluido lacrimal, como acontecia com o CAC, ou que, 

caso se liberte, as concentrações que atinja no olho não tenham efeitos adversos sobre os 

utilizadores das lentes terapêuticas. 
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