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Resumo 

Trafani-de Melo, M. Preparo, caracterização e aplicação em engenharia de tecidos 

de suportes de alginato/quitosana, associados a processos fotodinâmicos para 

fotobioestimulação 2019.189f. Tese (Doutorado). Faculdade de Filosofia, Ciências e 

Letras de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. 

 

A engenharia tecidual é um campo novo e multidisciplinar cujo principal objetivo é a 

regeneração de tecidos e órgãos danificados empregando biomateriais, biomoléculas e 

células. Nesse contexto, scaffolds são estruturas porosas biodegradáveis e 

biocompatíveis que mimetizam a matriz extracelular (MEC) fornecendo uma estrutura 

ideal para o crescimento de células e tecidos. A utilização de laser de baixa potência é 

uma terapia inovadora e não invasiva, que pode ser empregada na engenharia tecidual 

atuando no processo de cicatrização, proliferação e diferenciação celular. O presente 

trabalho foi baseado em abordagens multidisciplinares para o desenvolvimento de um 

sistema, abrangendo áreas da engenharia tecidual, nanotecnologia e fotobiologia. Este 

trabalho foi dividido em três etapas principais. Primeiramente, realizou-se o 

desenvolvimento e a caracterização dos scaffolds à base de alginato e quitosana para 

adesão e proliferação de fibroblastos humano (HFF-1) e queratinócitos humano 

(HACAT). Posteriormente, em uma segunda etapa, realizou-se o desenvolvimento e 

caracterização físico-química de dois sistemas nanoestruturados (nanoemulsão (NE) e 

nanopartícula proteica (NpP)) para veiculação do fármaco fotossensibilizante 

(ftalociania de cloro-alumínio AlClPc), seguidos por ensaios de citotoxicidade in vitro 

utilizando cultura de fibroblasto (NIH 3T3). Na terceira e última etapa, foi avaliada a 

resposta biológica através da fotobiomodulação usando luz visível, aplicando luz laser 

de baixa potência na fluência de 40, 70,100 e 120 mJ/cm
2
 a células cultivadas em 

modelos tridimensionais (scaffolds) mimetizando ao máximo as condições in vivo. Os 

resultados obtidos foram promissores e mostraram que os scaffolds à base de alginato e 

quitosana funcionam como um sistema mimético eficiente da MEC, para crescimento da 

derme e epiderme em um sistema biológico. A fotobiomodulação utilizando a NE como 

nanossistema foi mais eficiente quando comparado com NpP acelerando o crescimento 

celular sobre a matriz polimérica. 

 

Palavras chave: scaffolds; biomateriais; quitosana; alginato; pele; engenharia de 

tecidos; nanossistemas; ftalocianina de cloro alumínio; fotobiomodulação 
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Abstract 

Trafani - de Melo, M. Preparation, characterization and application in tissue 

engineering of alginate/chitosan scaffolds associated with photodynamic processes 

for photobiostimulation 2019.189f.Thesis (Doctoral). Faculdade de Filosofia, Ciências 

e Letras de Ribeirão Preto – Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, 2019. 

 

Tissue engineering was a new field focusing on regeneration of damaged tissues and 

organs using biomaterials, biomolecules and cells. In this context, scaffolds are 

biodegradable and biocompatible porous structures mimicking the extracellular matrix 

(ECM), providing an ideal structure for cell and tissue growing. The use of low power 

laser is an innovative and noninvasive therapy, that could be employed in tissue 

engineering acting in the process of cell healing, proliferation and differentiation. The 

present work was based in multidisciplinary approaches for the development of a 

system, covering fields of tissue engineering, nanotechnology and photobiology. This, 

work was divided into three main topics: First, the development and characterization of 

alginate and chitosan-based scaffolds useful for adhesion and proliferation of human 

fibroblasts (HFF-1) and human keratinocytes (HACAT). Subsequently, in a second 

topic, the development and physicochemical characterization of two nanostructured 

systems, such as nanoemulsion (NE) and protein nanoparticle (NpP) were carried out 

designed for delivering of photosensitizing drug as chlorine aluminum phthalocyanine 

(AlClPc). Followed by in vitro cytotoxicity assays using fibroblast culture (NIH 3T3). 

In the third and las topic, evaluated the biological response through the 

Photobiomodulation using visible light, applying low power laser light (LLT)  at the 

fluence of 40, 70,100 and 120 mJ/cm
2
 to cells  growing  into a three-dimensional 

models (scaffolds) mimicking, as much as possible, the in vivo conditions.  The results 

obtained were promising and showed that alginate and chitosan-based scaffolds function 

as an efficient system mimic as expected ECM for dermal and epidermal growing 

biological system. Photobiomodulation using the NE as nanosystem showed more 

efficient increasing cell growth on the polymeric matrix when compared to NpP. 

 

Keywords: scaffolds; biomaterials; chitosan; alginate; skin; tissue engineering; 

nanosystems; aluminum chlorine phthalocyanine; photobiomodulation. 
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Figura 35. Análise qualitativa do efeito da irradiação ultravioleta e álcool 70° na esterilização do 

scaffold de alginato/quitosana/glicerol em ágar Mueller Hinton. . Erro! Indicador não definido. 

Figura 36. Fotografias tiradas com um microscópio Axiovert 40 CFL (Carl Zeiss) de contraste 

de fase invertida de cultura celular de fibroblasto sadio de murino e de humano a) NIH 3T3 b) 

HFF-1. Objetiva usada de 20x. ................................................... Erro! Indicador não definido. 

Figura 37. Fotografias tiradas com um microscópio de contraste de fase invertida Axiovert 40 

CFL (Carl Zeiss) de cultura celular de queratinócitos humano HACAT a) baixa densidade b) 

confluente. Objetivas usadas de 10 x e 20x. ................................ Erro! Indicador não definido. 

Figura 38. Curva de crescimento celular em monocamada das linhagens A) HFF-1 B)HACAT

 .................................................................................................. Erro! Indicador não definido. 

Figura 39. Ensaio de citotoxicidade das células NIH 3T3 em contato com o meio de cultura 

proveniente da degradação dos scaffolds por 24, 48, 72, 96, 120 e 144 horas. Com significância 

estatística *p<0,05 em relação ao controle de 100%. .................. Erro! Indicador não definido. 

Figura 40. Ensaio de citotoxicidade direta celular das células NIH 3T3 e HACAT incubadas por 

24 horas com scaffold alginato/quitosana reticulado com 2% de CaCl2 sem glicerol e com 

glicerol 0,5% e scaffold comercial de PS B) scaffold alginato/quitosana e scaffold comercial PS 

incubados com MTT na presença e na ausência de células  (Com significância estatística 

*p<0,05 em relação ao controle de 100%) .................................. Erro! Indicador não definido. 

Figura 41. Análise de citotoxicidade dos scaffolds por citometria de fluxo utilizando o reagente 

Anexina V do controle (A) e das amostras de células retiradas dos scaffolds nos dias 1 e 7 

(B,C); (D) Interpretação do gráfico do ensaio de anexina V no citometro de fluxo ............. Erro! 

Indicador não definido. 

Figura 42. Fotomicrografias de fluorescência das células após 7 dias de cultivo no biorreator e 

sobre o scaffold A,B)comercial de PS e C,D,E,F) de alginato/quitosana/glicerol. Células 

marcadas em verde apresentam-se viáveis e os pontos marcados em vermelho representam 

células mortas ............................................................................ Erro! Indicador não definido. 

Figura 43. Fotografias tiradas com um microscópio de contraste de fase invertida de cultura 

celular de fibroblasto murino NIH 3T3 semeado sobre A)scaffolds de 

alginato/quitosana/glicerol e B) scaffold comercial de PS . Objetiva usada de 20x. ............ Erro! 

Indicador não definido. 

Figura 44. Crescimento celular da linhagem de fibroblasto NIH 3T3 nos scaffolds de A/Q/G e 

PS por 10 dias. ........................................................................... Erro! Indicador não definido. 

Figura 45. Micrografias tiradas por microscopia eletrônica de varredura para avaliação da 

adesão e morfologia celular sobre os scaffolds A) A/Q/G e B) PS cultivados por 10 dias. .. Erro! 

Indicador não definido. 
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Figura 46. Avaliação da fluorescência dos scaffolds por varredura de 400 a 555 nm utilizando o 

microscópio confocal de fluorescência A) scaffold PS sem cultivo de célula B)scaffold A/Q/G 

sem cultivo de célula C) scaffold A/Q/G na presença células fixadas.Erro! Indicador não 

definido. 

Figura 47. Avaliação da adesão e morfologia celular por microscopia confocal de fluorescência. 

A coloração azul mostra o núcleo, corado com DAPI e a coloração verde o citoexqueleto, 

corado com Faloidina 488. ......................................................... Erro! Indicador não definido. 

Figura 48. Avaliação da adesão e da morfologia celular por microscopia confocal de 

fluorescência nas células de fibroblasto e queratinócitos. A coloração vermelha mostra o 

citoexqueleto, corado com Alexa Fluor Faloidina 594; ............... Erro! Indicador não definido. 

Figura 49. Equipamento Micro Spray Dryer LaB Maq (A) Nanoparticulas Vazia e com AlClPc 

produzidas por ele (B) ................................................................ Erro! Indicador não definido. 

Figura 50. Resultados de diâmetro médio (A), Índice de polidispersão (IPd) (B) e os valores 

médios do potencial zeta (ζ)  (C) das formulações NpP na presença e na ausência de AlClPc 

antes de ser atomizada e após processo de secagem secagem (±DP).Erro! Indicador não 

definido. 

Figura 51. Resultados de diâmetro médio (A), Índice de polidispersão (IPd) (B) e os valores 

médios do potencial zeta (ζ)  (C) da formulação NpPVazia, feita no micro spray dryer, nas 

condições 1,2 e 3  acompanhada por 7 dias (±DP) ...................... Erro! Indicador não definido. 

Figura 52. Resultados de diâmetro médio (A), Índice de polidispersão (IPd) (B) e os valores 

médios do potencial zeta (ζ)  (C) das formulações NpPVazia e NpPAlClPc para o estudo de 

estabilidade de 1, 15,30,60, 90,120 e 180 dias (±DP). ................. Erro! Indicador não definido. 

Figura 53. Caracterização de nanopartículas pelo diagrama representativo da distribuição de 

tamanho e contagem de partículas obtidas com análise de detecção de pulso resistiva 

sintonizável (qNano Gold, IZON) A)NpPVazia e B)NpPAlClPc Erro! Indicador não definido. 

Figura 54. Eletromicrografias para caracterização superficial das nanoparticulas vazias 

produzidas pela condição 0 (A e B), condição 1 (C e D), condição 2 (E e F), condição 3 (G e 

H)e nanoparticula de AlClPc (I e J) ............................................ Erro! Indicador não definido. 

Figura 55. Eletromicrografias utilizando o FEG para caracterização superficial das 

nanoparticulas NpPvazia (A, B,C,D)e NpPAlClPc (E,F). ........... Erro! Indicador não definido. 

Figura 56. Fotomicrografias bidimensionais (A,C,E,G), tridimensionais (B,F) e perfil 

topográfico (D,H) das formulação de NpPVazia e NpPAlClPc, respectivamente obtidas por 

microscopia de força atômica. .................................................... Erro! Indicador não definido. 

Figura 57. Resultados de diâmetro médio(A), Índice de polidispersão (IPd) (B) e os valores 

médios do potencial zeta (ζ)  (C) das formulações NEVazia e NEAlClPc para o estudo de 

estabilidade de 1, 15,30,60, 90,120 e 180 dias (±DP). ................. Erro! Indicador não definido. 
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Figura 58. Resultados de diâmetro médio (A), Índice de polidispersão (IPd) (B) e os valores 

médios do potencial zeta (ζ) (C) da formulação vazia feita no homogeneizador de alta pressão, 

circulada pelo equipamento 1 vez, 4 vezes e 8 vezes, utilizando o óleo Miglyol em sua 

composição (±DP) ..................................................................... Erro! Indicador não definido. 

Figura 59. Resultados de diâmetro médio (A), Índice de polidispersão (IPd) (B) e os valores 

médios do potencial zeta (ζ)  (C) da formulação vazia feita no homogeneizador de alta pressão, 

circulada pelo equipamento 1 vez, 4 vezes e 8 vezes, utilizando o óleo Lipmol em sua 

composição ±DP. ....................................................................... Erro! Indicador não definido. 

Figura 60. Resultados de diâmetro médio (A), Índice de polidispersão (IPd) (B) e os valores 

médios do potencial zeta (ζ)  (C) da formulação contendo o fármaco fotossensibilizante, feita no 

homogeneizador de alta pressão, circulada pelo equipamento 1 vez, 2 vezes e 4 vezes, utilizando 

o óleo Lipmol em sua composição (±DP). .................................. Erro! Indicador não definido. 

Figura 61. Princípios da tecnologia STEP (Space and Time Resolved Extinction Profiles). Erro! 

Indicador não definido. 

Figura 62. Evolução dos perfis de transmissão das formulações NEVazia_4ciclos feita por 

homogeneizador de alta pressão (A), NEVazia_8ciclos feita por homogeneizador de alta pressão 

(B) NEVazia feita por deposição interfacial (C), NEAlClPc_4ciclos homogeneizada co com alta 

pressão (D), NEAlClPc_4ciclos homogeneizada com alta pressão (E) NEAlClPc produzida por 

deposição interfacial (F), centrifugadas a 3618 rpm por 4,5 h. Primeiro registro inferior, último 

perfis superior direito. A abscissa mostra a posição (nm) e a ordenada a transmissão de luz.

 .................................................................................................. Erro! Indicador não definido. 

Figura 63. Integral da Transmissão na dependência de tempo (s) para (A)NEVazia_4 

ciclos,NEVazia_8ciclos feitas por homogeneizador de alta pressão e NEVazia feita por 

deposição interfacial (B) NEAlClPc produzida por deposição interfacial e 

(C)NEVazia_Lipmol_4ciclo4ciclos, NEAlClPc_Lipmol_2 ciclos e NEAlClPc_Lipmol_4ciclos 

produzidas por homogeneização de alta pressão usando LUMiSizer1 a 3618 rpm e 4,5 h. .. Erro! 

Indicador não definido. 

Figura 64. Caracterização de nanopartículas pelo diagrama representativo da distribuição de 

tamanho e contagem de partículas obtidas com análise de detecção de pulso resistiva 

sintonizável (qNano, IZON) A)NEVazia B)NEAlClPc ............... Erro! Indicador não definido. 

Figura 65. Fotomicrografias bidimensionais (A,D,G), tridimensionais (B,E,H) e perfil 

topográfico (C,F,I) das formulações vazias produzidas por deposição interfacial e por 

homogeneização de alta pressão e NEAlClPc, respectivamente obtidas das formulações por 

micros microscopia de força atômica. ......................................... Erro! Indicador não definido. 

Figura 66. Espectros de absorção UV-Visível das curvas de calibração da AlClPc em 

acetonitrila, com comprimento de onda máximo em 674 nm, e gráfico da curva padrão 
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relacionando concentração de ALClPc versus absorbância; y= 0,3815x + 0,03313, r=0,999.

 .................................................................................................. Erro! Indicador não definido. 

Figura 67. Espectros de emissão de fluorescência da AlClPc utilizando como solvente 

acetonitrila (comprimento de onda de emissão máximo em 676 nm), curva padrão de calibração, 

relacionando concentração de AlClPc versus emissão de fluorescência y=256992x ± 8572,901, 

r= 0,994 ..................................................................................... Erro! Indicador não definido. 

Figura 68. Espectros de absorção de AlClPc  (vermelho) encapsulada em nanoparticula de whey 

protein feita no Micro Spray Dryer. ........................................... Erro! Indicador não definido. 

Figura 69. Espectros de absorção de AlClPc  ( vermelho ) encapsulada pelo procedimento de 

deposição interfacial e (preto) encapsulada no equipamento Micro Debee.Erro! Indicador não 

definido. 

Figura 70. Absorção de AlClPc após a incubação por até 24 horas em células de queratinócitos 

(FS veiculado em nanoemulsão) ................................................. Erro! Indicador não definido. 

Figura 71. Absorção de AlClPc após a incubação por até 24 horas em células de queratinócitos 

(FS veiculado em nanoparticula de whey protein) ....................... Erro! Indicador não definido. 

Figura 72. Ensaio de biocompatibilidade in vitro pelo método colorimétrico MTT, com células 

NIH 3T3 tratadas com A)NEVazia em diferentes concentrações B)NpPVazia em diferentes 

concentrações. Resultados com significância estatística *p<0,05 em relação ao controle de 

100% ......................................................................................... Erro! Indicador não definido. 

Figura 73. Ensaio de citotoxicidade celular em linhagem de fibroblasto incubados com 

formulações de (A) NEAlClPc e (B) NpPAlClPc;  sem ação de luz. Com significância 

estatística *p<0,05 em relação ao controle de 100%. .................. Erro! Indicador não definido. 

Figura 74. Mapeamento da AlClPc veiculada em  NpPAlClPc, em microscopia confocal de 

fluorescência  nas células de queratinócitos (HACAT) após 2 horas de incubação com 

NpPAlClPc e 24 após tratamento e em fibroblasto após 2 horas de incubação com NpPAlClPc. 

Na primeira coluna, a coloração verde mostra o citoexqueleto, corado com Faloidina; a 

coloração azul o núcleo corado com DAPI; na terceira coluna a coloração rosa é resultado da 

emissão de fluorescência da AlClPc intracelular e na quarta coluna as imagens estão 

sobrepostas. ............................................................................... Erro! Indicador não definido. 

Figura 75. Mapeamento da AlClPc veiculada em  NEAlClPc, em microscopia confocal de 

fluorescência  nas células de fibroblasto após 1 hora e 30 minutos de incubação com NEAlClPc, 

24 e 48 horas após tratamento e queratinócitos após 1 hora e 30 minutos de incubação. N Na 

primeira coluna, a coloração verde mostra o citoexqueleto, corado com Faloidina; a coloração 

azul o núcleo corado com DAPI; na terceira coluna a coloração rosa é resultado da emissão de 

fluorescência da AlClPc intracelular e na quarta coluna as imagens estão sobrepostas. ...... Erro! 

Indicador não definido. 
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Figura 76. Ensaio de fotobioestimulação usando o teste de viabilidade MTT após incubação 

com a formulação de NEAlClPc e NpPAlClPc sobre células de queratinócitos (HACAT) e 

posterior irradiação com diferentes doses (40,70,100 e 120 mJ.cm-2) e frequência A,C) 

Irradiação feita uma vez (24 horas após tratamento) B,D) Irradiação feita 2 vezes (24 e 48 horas 

após tratamento) Neste ensaio usou-se como controle negativo apenas com células (0 mJ.cm
-2

)  

e um controle do laser, ou seja, células e a maior dose (*p < 0,05 comparado ao controle de 

100%). ....................................................................................... Erro! Indicador não definido. 

Figura 77. Ensaio de proliferação celular utilizando o corante resazurina de células semeadas 

sobre scaffold de A/Q/G, tratadas com A)NEAlClPc e B)NpPAlClPc e fotoestimuladas com 

doses de 40 a 120 mJ/cm
2
........................................................... Erro! Indicador não definido. 

Figura 78. Imunofluorescência para marcador de células em proliferação (ki-67 +, verde). A 

dupla marcação com DAPI demonstra a expressão dessa proteína no núcleo das células em 

mitose. As células foram semeadas em scaffold A/Q/G, tratadas com NEAlClPc  e fotobioe 

fotobioestimuladas nas doses de 40 mJ/cm
2 
e 70 mJ/cm

2
 ............ Erro! Indicador não definido. 
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1 

1. Introdução 

1.1A pele humana 

A pele, com uma área de aproximadamente 1,8 m
2
, é o maior órgão do corpo 

humano e reveste todo o nosso organismo (DI MEGLIO , PERERA e NESTLE, 2011). 

Este órgão é dividido estruturalmente em três camadas distintas: externamente encontra-

se a epiderme, como camada intermediária, a derme e abaixo da derme encontra-se a 

camada mais interna da pele, chamada de hipoderme ou tecido adiposo cutâneo (Figura 

1). 

                           

Figura 1. Desenho esquemático das estruturas da pele divididas em epiderme, derme, hipoderme e 

anexos. 

 

Fonte: (MACNEIL, 2007) 

 

A pele atua como uma importante barreira bioquímica, física e imunológica. A 

barreira física consiste, principalmente, de estrato córneo composto por queratinócitos, 

os quais produzem uma proteína impermeável, a queratina. Essa barreira evita a perda 

de água e entrada de toxinas e agentes patógenos (DENNING, 2004). A barreira 

bioquímica inclui lipídeos, enzimas, peptídeos antimicrobianos e macrófagos. E por 

fim, a barreira imunológica (originalmente conhecida como tecido linfóide associado à 

pele) que é composta por constituintes humorais e celulares do sistema imune (DI 

MEGLIO , PERERA e NESTLE, 2011). A pele protege ainda os tecidos mais 

profundos do organismo, garante hidratação adequada, regula a temperatura corporal e 

permite a síntese de vitaminas e hormônios.  

A epiderme é uma camada formada de células epiteliais escamosas que sofrem 

um processo contínuo de auto-renovação, subdividida em quatro estratos: estrato basal, 
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espinhoso, granuloso e córneo (PROKSCH , BRANDNER e JENSEN, 2008). Estas 

camadas são compostas por queratinócitos com diferentes características e que se 

diferenciam à medida que vão do estrato basal para o córneo. Os queratinócitos sofrem 

processos de proliferação e diferenciação. Um balanço controlado e coordenado entre o 

sistema imune e os processos de proliferação e diferenciação celular é importante para o 

reparo de lesões cutâneas. Durante a reparação de lesões, os queratinócitos executam 

processos complexos que desencadeiam a inflamação e também a proliferação celular 

para manter a estrutura e a função da epiderme(ECKERT, 1989; ECKERT et al., 2002; 

ECKERT et al., 2011). Além dos queratinócitos, estão presentes na epiderme as células 

de Langerhans (células imunes), melanócitos, linfócitos T e as células de Merkel. A 

epiderme não possui vasos sanguíneos, por isso ela recebe nutriente e suporte sanguíneo 

da derme(ECKERT et al., 2013). 

A derme encontra-se logo abaixo da epiderme, e pode ser dividida em duas 

camadas distintas. A primeira delas é a derme papilar, localizada em contato direto com 

a epiderme e constituída por tecido conjuntivo frouxo, contendo pequenas fibras de 

elastina e colágeno. A outra camada é a derme reticular, localizada entre a derme papilar 

e o tecido celular subcutâneo, constituída por fibras colágenas grossas, responsáveis 

pela absorção de choques mecânicos. Esta estrutura acolhe vasos sanguíneos e células 

imunes, como dendríticas dérmicas, células T, células natural Killer, células B, 

mastócitos e macrófagos. Na derme também são encontrados os fibroblastos, os quais 

tem origem nas células mesenquimais indiferenciadas. Os fibroblastos têm como 

principal função a manutenção da integridade do tecido conjuntivo pela síntese de 

componentes da matriz extracelular. Eles são capazes de modular a capacidade 

metabólica do tecido conjuntivo, passando a mudanças fenotípicas acentuadas, ou seja, 

do fenótipo de células imaturas migratórias e replicativas no início do processo de 

reparação, para o fenótipo característico de células ativamente engajadas na síntese 

proteica. Com isso passa a secretar grandes quantidades de colágeno (DI MEGLIO , 

PERERA e NESTLE, 2011; MARKESON et al., 2015). 

Abaixo da derme encontra-se a hipoderme, composta por tecido conjuntivo que 

envolve células gordurosas, os adipócitos, e age como isolante térmico e reserva de 

energia. Subdivide-se a hipoderme em duas camadas: uma superficial, caracterizada por 

fibras de reticulina perpendiculares ao plano cutâneo, e uma profunda, com fibras de 

reticulina paralelas (YILDIRIMER , THANH e SEIFALIAN, 2012).  
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Para que a pele desempenhe com eficácia suas funções de proteção e homeostase 

do organismo, é importante que sua integridade seja mantida. Danos à pele devido a 

traumas e lesões interferem em suas funções, expondo o organismo a ação de agentes 

externos e comprometendo a homeostase. 

1.2 Queimaduras 

Queimaduras são consideradas como sendo a causa da morte de 

aproximadamente 265 mil pessoas por ano no mundo e 2,5 mil no Brasil (CRUZ , 

CORDOVIL e BATISTA, 2012). 

A queimadura está entre os traumas mais graves, pois, além dos problemas 

físicos que podem levar o paciente à morte, pode acarretar outros problemas de ordem 

psicológica e social. O grau de comprometimento é classificado em função da 

profundidade da lesão. Assim, as queimaduras são classificadas como de primeiro, 

segundo e terceiro grau. No último caso, invariavelmente, há necessidade de enxertos 

para que ocorra a cicatrização. O evento da cicatrização é um processo que envolve 

aspectos bioquímicos e celulares complexos, sendo dividido em cinco etapas por alguns 

autores (coagulação, inflamação, proliferação, contração da ferida e remodelação) 

(MARIA DE F+ÍTIMA , ANDRADE e MORIYA, 2008). 

A técnica cirúrgica é a mais utilizada para o tratamento de queimaduras, 

procedimentos conhecidos como autoenxertos, aloenxertos ou xenoenxertos, onde 

tecidos de sítios doadoras do próprio indivíduo afetado, tecidos cadavéricos humanos ou 

tecidos de espécies distintas (porcina, por exemplo), respectivamente, são 

transplantados para a região afetada(ATIYEH , GUNN e HAYEK, 2005; ROWAN et 

al., 2015) . A enxertia de pele de um sítio doador é responsável por uma segunda lesão 

dolorosa e, geralmente, de difícil cicatrização (FERREIRA et al., 2003). 

 Em função da carência de esterilidade, vida útil reduzida e disponibilidade 

limitada dos aloenxertos e heteroenxertos, uma série de biomateriais tem sido 

desenvolvidos, indicados quando em caráter temporário, não tendo a capacidade de 

substituir os enxertos autólogos (autoenxertos) (BOYCE, 1996; HALIM , KHOO e 

YUSSOF, 2010; SHEVCHENKO , JAMES e JAMES, 2009). 

Estudos clínicos e científicos comprovam a importância dos curativos como 

agentes terapêuticos locais criando um ambiente ideal, favorecendo o processo de 

cicatrização e aumentando a qualidade de vida das pessoas acometidas por esses 

ferimentos. Os curativos são utilizados de acordo com a natureza e condições 
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fisiológicas dos ferimentos. Propriedades como manter o ferimento úmido, promover 

proteção física e mecânica, absorver o exsudato impedindo a proliferação bacteriana, 

promover as trocas de curativo sem prejudicar o ferimento além de proporcionar boa 

aceitação do individuo e gerar baixos custos são os objetivos buscados quanto ao 

desenvolvimento de determinado curativo (FERREIRA et al., 2003; FRANCO e 

GON+ºALVES, 2008). 

Existem vários tipos de curativos que são classificados de acordo com o 

biomaterial utilizado na fabricação e sua forma (JONES , GREY e HARDING, 2006). 

Os curativos mais conhecidos são: 

Derivados de alginato (Sorbisan ®, Algisite ®): Compostos por alginato de 

cálcio tem capacidade de intumescimento possuindo boa absorção ao exsudato, 

possibilita o debridamento, diminuindo o risco de infecções.  

Hidrofibras (Aquacel®): produzidos a partir de celulose que em contato com os 

fluidos do ferimento formam um gel de alta capacidade de absorção de exsudato. 

Hidrogéis (Nu-gel®, Aquaform®): Normalmente constituídos por amido, 

possuem alta capacidade de retenção de água. 

Hidrocolóide (Granuflex®, Tegasorb®): Constituído por gelatina, pectina e 

celulose, formam um gel adesivo que interage com o ferimento. 

Filmes (Tegaderm®, Bioclusive®): Produzidos a partir de poliuretano e 

revestidos por adesivo, são permeáveis possibilitando trocas gasosas e vapor de agua.  

Atualmente, um seguimento diferente vem se projetando no desenvolvimento de 

substitutos de pele. Estes sistemas são constituídos de biomateriais, biomoléculas e 

células, participando ativamente da formação de novos tecidos e auxiliando o processo 

de cicatrização. 

Muitos autores propuseram uma classificação para os estes materiais 

substitutivos da pele: i) Classe I – equivalentes epidermais; ii) Classe II – equivalentes 

dermais a partir do processamento da pele ou em componentes baseados em colágeno e 

outras proteínas dermais; iii) Classe III – materiais substitutivos com componentes 

dermais e epidermais, popularmente referidos como “compostos de pele”. 

De acordo com Balasubramani 2001, a eficácia de um substituto de pele 

constitui uma função de vários fatores: a) biocompatibilidade, b) uniformidade na 

composição c) controle da composição biológica e d) avaliação padronizada. Além 

disso, espera-se que os materiais substitutivos possuam o mais alto grau de semelhança 

estrutural e funcional com os autoenxertos. Deve também ter baixo custo; longa 
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validade; ser usado sem a necessidade de proteção mecânica à parte; não-antigênico; 

flexível; prevenir a perda d’água; constituir uma barreira para bactérias; ser adaptável a 

superfícies irregulares e ao crescimento de crianças; de fácil aderência e ser inserido em 

apenas um procedimento; de preferência não cirúrgico (BALASUBRAMANI , 

KUMAR e BABU, 2001; GALLICO e OCONNOR, 1985; GALLICO, 1990; RUE et 

al., 1993; SHAKESPEARE, 2005). 

O produto mais conhecido é o fabricado pela marca francesa EpiSkin 
TM

, que 

possui modelos de pele reconstituída (derme e epiderme) e outros tipos de epitélio 

(córneo, vaginal, mucosa oral). O Orcel® (Ortec International, EUA) é um substituto de 

pele composto de colágeno bovino tipo I formando uma dupla camada em formato de 

esponja sobre a qual são semeados queratinócitos e fibroblastos. Orcel® foi aprovado 

FDA para tratar queimaduras. A esponja de colágeno é capaz de produzir fatores de 

crescimento que facilitam a cicatrização das feridas. Em geral, é bem tolerado e 

promove cicatrização mais rápida com mínima irritação em comparação com o curativo 

acelular. Embora estas construções demonstrassem excelente delineação de camadas da 

epiderme e da derme, a pele transplantada normalmente é viável por poucas semanas 

pós-transplante (PRADITSUKTAVORN e MUANGMAN, 2015). 

1.3 Biomateriais 

A utilização de biomateriais como substitutos de partes do corpo humano é 

conhecida há muito tempo. Segundo historiadores, estruturas feitas de tendões de 

animais eram utilizadas no Egito antigo, já na Grécia e na Índia, os médicos utilizavam 

biomateriais para a reparação de mutilações provenientes da guerra (COBURN e 

PANDIT, 2007). 

A Figura 2 mostra o pé de uma múmia de 3000 anos de idade descoberta por 

pesquisadores da Universidade Ludwig Maximilians. Há evidencias de que um médico 

no Egito tenha criado uma prótese de madeira para ajudar um paciente cujo dedo foi 

amputado em um acidente (NERLICH et al., 2000). Hoje, após séculos de história, eles 

foram evoluindo juntamente com outros setores da ciência. Em 2016 o mercado de 

biomateriais movimentou 70,9 bilhões de dólares, com expectativas de alcançar 149 

bilhões em 2021, um aumento devido a fatores como o aumento global de doenças 

cardiovasculares, avanços tecnológicos, aumento de fundos do governo, aumento no 

mercado de implantes, um maior taxa de população geriátrica, aumento nos casos de 

cirurgias ortopédicas e um crescente desenvolvimento na área de engenharia tecidual.  



6 

Figura 2. Pé com prótese de madeira no dedão 

 

Fonte: (NERLICH et al., 2000) 

Segundo a Conferência de Consenso em Biomateriais para aplicações clínicas de 

1982, entende-se por biomaterial “Toda substância (com exceção de drogas) ou 

combinação de substâncias, de origem sintética ou natural, que durante um período de 

tempo indeterminado é empregado como um todo ou parte integrante de um sistema de 

tratamento, ampliação ou substituição de quaisquer tecidos, órgãos ou funções 

corporais” (WILLIAMS, 1987a). 

Os biomateriais são materiais utilizados na substituição de tecidos humanos que 

devem apresentar propriedades físicas e biológicas compatíveis com os tecidos vivos 

hospedeiros, de modo a estimular uma resposta adequada dos mesmos (WILLIAMS, 

1987). Tais propriedades caracterizam a biocompatibilidade, envolvendo a capacidade 

do material de não sofrer danos no meio fisiológico, bem como não provocar danos nos 

tecidos locais ou distantes, toxicidade, respostas inflamatórias ou imunogenicidade. 

Paralelamente à biocompatibilidade, é importante que o material do implante 

permita o desempenho imediato da função especifica (estática e dinâmica) da parte do 

corpo que está sendo substituída. Esta característica esta embutida no conceito de 

biofuncionalidade (RAVAGLIOLI e KRAJEWSKI, 2012), cujas características 

mecânicas e biológicas do material são adequadas para cumprir a função desejada pelo 

tempo desejado. 

Os biomateriais podem ser classificados pela origem e pelas aplicações a que se 

destinam, sendo esta última geralmente dividida em três grupos: substituição de tecidos 

moles, duros e materiais cardiovasculares.  

Quanto à classificação de acordo com a origem, os biomateriais apresentam 

como classificação geral: os biomateriais biológicos ou naturais (autógenos, homógeno 
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e heterógenos) e biomateriais artificiais (metálicos, poliméricos, cerâmicos ou 

compósitos) (NAIR e LAURENCIN, 2007; PARK e LAKES, 2007; WILLIAMS, 

1987b). 

Os biomateriais metálicos são raramente utilizados na sua forma pura e 

geralmente apresentam alta resistência mecânica à tração, impacto, fadiga e desgaste. 

Porém, apresentam baixa biocompatibilidade, corrosão em meio fisiológico alta 

densidade e diferença de propriedades mecânicas com relação aos tecidos. Os materiais 

poliméricos são largamente empregados devido à facilidade de fabricação, boa 

biocompatibilidade e baixa densidade, porém apresenta baixa resistência mecânica. O 

grande interesse pelas cerâmicas para aplicações biológicas ocorre devido à sua 

diversidade, oferecendo características como biocompatibilidade, osteocondutividade, 

dureza e boa resistência mecânica à compressão. Possui a desvantagem de ter baixa 

resistência à tração. Os materiais compósitos são formados através da associação de 

dois ou mais materiais, dos quais um será uma matriz e os outros componentes serão o 

reforço, o que objetiva obter propriedades específicas para aplicações em implantes, 

dependendo dos biomateriais empregados.  

Outra classificação dos biomateriais é feita de acordo com suas características de 

interação com o tecido, conforme segue abaixo. 

Materiais biotoleráveis são aqueles apenas tolerados pelo organismo, sendo 

isolados dos tecidos adjacentes através de formação de camada envoltória de tecido 

fibroso. Esta camada é induzida pela liberação de compostos químicos, íons, produtos 

de corrosão e outros por parte do material implantado. Os materiais biotoleráveis são 

todos os polímeros sintéticos e a grande maioria dos metais. 

Materiais bioinertes são aqueles tolerados pelo organismo e a formação de 

envoltório fibroso é mínima. O material não libera nenhum tipo de componente ou 

libera quantidades mínimas. Os materiais bioinertes mais utilizados são o titânio, 

alumina, zircônia, ligas de carbono e titânio. De acordo com a Conferência da 

Sociedade Européia para Biomateriais realizada na Inglaterra em 1986, o termo 

bioinerte não é adequado, já que todo material induz algum tipo de resposta do tecido 

hospedeiro, mesmo que seja mínima, por este motivo o termo deve ser evitado. No 

entanto, ainda é comumente utilizado, tendo sido definido com sendo um material que 

apresenta uma resposta interfacial mínima que não resulta na ligação ou rejeição do 

tecido hospedeiro. 
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Materiais bioativos são aqueles em que ocorrem ligações químicas entre material 

e tecido em função da similaridade química entre eles. Os principais materiais desta 

classe são os vidros, hidroxiapatita, compostos de fosfato de cálcio e vitro-cerâmicas.  

Materias bioreabsorvíveis são aqueles que após certo período de tempo em 

contato com os tecidos, acabam sendo degradados, solubilizados ou fagocitados pelo 

organismo. Os principais exemplos destes materiais são o fosfato tricálcio, PGA, PLA 

(WILLIAMS, 1987b).  

Os biomateriais já são utilizados em diversas aplicações médicas (DE CASTRO 

BRAS et al., 2010; LU et al., 2009): 

 Dispositivos odontológicos (implantes e restaurações); 

 Dispositivos oftalmológicos (lentes de contato e prótese de córnea); 

 Dispositivos para reconstrução de tecido mole (pele artificial e matriz); 

 Dispositivos para liberação controlada de fármacos (microcápsulas, 

implantes e sistemas transdérmicos). 

 Implantes cardiovasculares (válvulas cardíacas, marca passo, stents e 

enxertos); 

 Implantes para cirurgia plástica e reconstrutiva (reconstrução 

maxilofacial e de mamas); 

 Próteses ortopédicas (de joelho e quadril, fixação de fratura); 

Assim, nos últimos anos vem ocorrendo grande avanço nas pesquisas de 

biomateriais para estas áreas no que se refere principalmente à reconstrução e 

regeneração tecidual, envolvendo diretamente a engenharia de tecidos. 

1.4 Engenharia tecidual e os scaffolds 

 O termo Engenharia Tecidual (ET) foi empregado pela primeira vez durante o 

1º Encontro da Fundação de Ciência Nacional (National Science Foundation - NSF) em 

1988 nos Estados Unidos da América (EUA). A ET foi definida como a aplicação de 

princípios e métodos de engenharia e ciências da vida para a compreensão da relação 

estrutura/função de tecidos saudáveis e de patologias e para o desenvolvimento de 

substitutos biológicos para o reparo ou regeneração de tecidos ou órgãos (SHALAK e 

FOX, 1988). Hoje é um campo emergente e interdisciplinar.   

Embora o campo da engenharia de tecidos possa ser relativamente novo, a ideia 

de substituir um tecido por outro teve inicio no século XVI. Gasparo Tagliacozzi, 

professor de cirurgia e anatomia na Universidade de Bolonha descreveu em seu trabalho 
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publicado em 1597 um substituto nasal construído a partir de um retalho do antebraço 

(MURPHY et al., 2013; O'BRIEN, 2011).  

Um dos objetivos da ET é a substituição das próteses por matrizes teciduais 

biodegradáveis que auxiliem a regeneração de tecidos perdidos ou danificados. A 

vantagem em se utilizar matrizes tridimensionais na ET é que, além da substituição de 

tecidos perdidos ou danificados, há a possibilidade de controlar o formato, tamanho e 

composição do enxerto in vitro. Além disso, as matrizes podem ser utilizadas na 

regeneração in vivo de tecidos saudáveis remanescentes, recuperando a estrutura e 

função dos tecidos através do restabelecimento dos tecidos próximos (LEOR e COHEN, 

2004). 

A ET vem sendo abordada juntamente com os scaffolds com a finalidade de 

preparar um apoio tridimensional feito de materiais biocompatíveis e biodegradáveis 

usados para apoiar e orientar o crescimento das células, que formam o modelo de 

colonização celular, proliferação, bem como ser capaz de fornecer diferentes conjuntos 

de sinais fisiológicos para o tecido em desenvolvimento (BIDARRA , BARRIAS e 

GRANJA, 2014b). Esta estratégia irá proporcionar uma proteção das células, a retenção 

prolongada no sítio da lesão e um ambiente fisiológico mais tridimensional (3-D). A 

implantação de um scaffold cultivado com células se inicia com o isolamento de células 

a partir do paciente. Logo depois, o scaffold é semeado com as mesmas e finalmente é 

implantado na área lesionada (Figura 3). Antes desse procedimento, o scaffold 

cultivado com células pode ser submetido a um ambiente in vitro que mimetize o 

ambiente in vivo da área. Este ambiente in vitro geralmente é gerado com a utilização de 

um biorreator. Neste sistema são proporcionados nutrientes, fatores de crescimento e 

estímulos mecânicos para facilitar o desenvolvimento de um tecido funcional(LANZA; 

LANGER e VACANTI, 2011). 
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Figura 3. Conceito de engenharia de tecidos 

 

Fonte: Adaptado (STOCK e VACANTI, 2001) 

Portanto, os scaffolds (arcabouços ou suportes) executam as funções estruturais e 

bioquímicas da matriz extracelular nativa (MEC) até que as células sejam capazes de 

produzir a sua própria MEC (BARUD et al., 2015; SHI et al., 2014). A MEC nativa 

proporciona um substrato com moléculas bioativas específicas que controla processos 

celulares, tais como a adesão celular, proliferação, migração, diferenciação, 

sobrevivência e suporte físico para células, características estas que desafiam os 

pesquisadores para elaborar um scaffold ideal. 

A arquitetura do scaffold é muito importante como o conceito básico de ET. As 

seguintes características garantem o sucesso dessa matriz: (I) A estrutura deve fornecer 

extensa rede de interconexão dos poros; para fornecer o oxigênio e nutrientes para as 

células que estão distantes da superfície (normalmente mais do que 1 mm), (II) os 

materiais que são utilizados devem ser biocompatíveis e biodegradáveis, e (III) a forma 

e o tamanho do esqueleto deve associar o tecido nativo com propriedades mecânicas 

adequadas (SOBRAL et al., 2011). Para células em crescimento e melhor transporte de 

nutrientes as porosidades devem ser superiores a 90% (FREYMAN , YANNAS e 

GIBSON, 2001; LEONG , CHEAH e CHUA, 2003). Em termos de tamanho de poros, 

um intervalo entre 200 e 400 µm tem sido sugerido para regeneração in vitro de tecido 

ósseo (LEONG , CHEAH e CHUA, 2003), enquanto que outro estudo recomenda 
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tamanhos entre 300 e 500 µm (HUTMACHER, 2000). Outros ainda apontam que para o 

crescimento ósseo, o tamanho ideal dos poros varia entre 75-250 µm. Por outro lado, 

para crescimento de tecido fibro-cartilaginoso, o poro recomendado varia de 200 a 300 

µm (CHEUNG et al., 2007; RATNER et al., 1996; RATNER et al., 2004).  Os poros, 

portanto, precisam ser grandes o suficiente para permitir que as células migrem pela 

estrutura, e eventualmente fiquem ligadas dentro do scaffold, mas pequeno o suficiente 

para estabelecer uma superfície específica suficientemente alta, permitindo a ligação 

eficiente de um número crítico de células. Os poros devem possuir tamanhos iguais ao 

longo de todo scaffold, porque é bem estabelecido que uma distribuição não homogênea 

das células após a semeadura está associada com baixas taxas de formação de tecido 

(KIM et al., 1998; LI et al., 2001). A matriz também deve ter uma integridade mecânica 

suficiente durante a cultura in vitro de células para manter os espaços necessários pra o 

crescimento e o desenvolvimento do tecido (DRURY , DENNIS e MOONEY, 2004). 

Os biomateriais vêm ganhando espaço na produção dos scaffolds (BARUD et 

al., 2015; FRAJKOROVA et al., 2015; MARTEL-ESTRADA et al., 2015; 

NGADIMAN et al., 2015). Ao longo das duas últimas décadas, um meticuloso trabalho 

foi realizado para explorar biomateriais e superfícies para a engenharia de tecidos 

(BURG , PORTER e KELLAM, 2000; PARK et al., 2015; SUH e MATTHEW, 2000a). 

A indústria de compósitos era dominada por polímero sintético, mas, recentemente, a 

sua popularidade tem diminuído devido à sua não-biocompatibilidade, possibilidade de 

rejeição e adesão insuficiente de células a polímeros não modificados (SIMKOVIC, 

2008). A utilização de polissacáridos suplantou os polímeros sintéticos "verdes" 

tradicionais, tais como o ácido poliláctico (PLA) e o poli-3-hidroxibutirato (PHB) 

(VILAPLANA , STROMBERG e KARLSSON, 2010). 

Os polissacáridos são largamente utilizados para este fim devido a sua 

solubilidade em água, estabilidade às variações de pH, ausência de toxicidade,  por 

serem biodegradáveis, biologicamente ativos, possuírem papel crítico na sinalização 

celular , em particular, no domínio do reconhecimento imunológico, (BACAKOVA , 

NOVOTNA e PARIZEK, 2014; CUADROS , ERICES e AGUILERA, 2015a)  e 

capacidade de formar géis fortes e termorresistentes. A quitosana e o alginato são os 

principais polissacarídeos utilizados para fins farmacêuticos e biomédicos. 

(VENKATESAN et al., 2015a). 
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A fabricação dos scaffolds pode ser classificada em cinco técnicas principais. As 

técnicas convencionais, tais como evaporação de solvente em combinação com a 

lixiviação de partículas e separação de fases em combinação com secagem por 

congelamento, e as técnicas como electrospinning, forma sólida livre, impressão 3-D e 

mais recentemente a descelularização de matriz extracelular (BURKOTH , BURDICK e 

ANSETH, 2000; DAS et al., 2003; FREED et al., 2006; KUCUKGUL et al., 2015; 

MIKOS et al., 1993; TAYLOR et al., 2006; XU et al., 2004).  

A prototipagem rápida ou impressão 3D consiste na deposição de material 

camada por camada por meio de um software. Podem ser utilizados vários materiais 

com uma reprodutibilidade precisa, possui arquitetura e porosidade bem definidas e 

capacidade de incorporação de células e moléculas bioativas. Mas ainda é um processo 

demorado (BOSE , VAHABZADEH e BANDYOPADHYAY, 2013; BRUNELLO et 

al., 2016).  

A eletrofiação ou electrospining consiste na extrusão de fibras poliméricas por 

meio de alta voltagem. Pode-se produzir nanofibras por este método. Porém apresenta 

pouco controle na porosidade e deposição de fibras, assim como uma resistência 

mecânica deficiente (PHAM , SHARMA e MIKOS, 2006).  

O método de separação de fases consiste na dissolução do polímero em um 

solvente seguido de processos de resfriamento, congelamento e sublimação do solvente. 

A lixiviação de partículas consiste na deposição de solução polimérica com sal aterrado 

dentro do molde e evaporação do solvente seguida da lixiviação dos cristais de sal, 

formando poros. Apresenta alto grau de porosidade, porém sem interconectividade e 

com possibilidade de resíduos do solvente. Por fim, a técnica de freeze-drying consiste 

no processo de congelamento da estrutura polimérica dentro do molde. Apresenta 

interconectividade entre os poros, mas essa porosidade é menor que a produzida por 

outros métodos (TRACHTENBERG; KASPER e MIKOS, 2014).  

Exceto a biocompatibilidade e alguns aspectos mecânicos que estão relacionadas 

aos materiais, todas as outras características mencionadas de um scaffold são altamente 

dependentes dos parâmetros que podem ser modificadas através de diferentes métodos 

de fabrico, produzindo scaffolds porosos, fibrosos, microesferas, hidrogéis, compósitos 

ou scaffolds acelulares (MIKOS et al., 1993; TAYLOR et al., 2006). Na perspectiva de 

fabricação, cada scaffold produzido tem vantagens e desvantagens (Tabela 1). 
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Tabela 1. Vantagens e desvantagens de diferentes tipos de scaffolds usados em engenharia de tecidos 

Tipo de scaffold Vantagens Desvantagens Perspectiva futura 

Scaffold poroso Alta porosidade 

fornecendo um 

ambiente adequado para 

secreção de matriz 

extracelular e nutriente 
para as células. 

Tamanhos de poros 

específicos para cada 

tipo de células 

impedem aglomeração 

das células, evitando 

assim formação de 

centro necrótico 

A natureza porosa 

limita a distribuição 

homogênea das células. 

Diferentes tamanhos de 

poros são necessários 
para tipos de células 

específicas 

Melhoria na 

conectividade dos poros 

e, consequentemente na 

estrutura dos scaffolds 

 

Scaffolds fibrosos Estrutura altamente 

microporosa adequada 

para adesão celular, 

proliferação e 
diferenciação. 

Baixa resposta 

inflamatória após a 

implantação. 

A funcionalização da 

superfície é necessária 

para criar as nanofibras 

nesse tipo de scaffold. 

Drogas e moléculas 

biológicas como 

proteínas, genes fatores 

de crescimento,etc., 
podem ser incorporados 

nesses scaffolds para 

liberação de ativos 

Hidrogel Altamente 

biocompatível e taxa 

controlada de 

biodegradação 

Resistência mecânica 

limitada por possuir 

estruturas moles. 

Definir comportamento 

de degradação dos e 

tenacidade  

Incorporação de fatores 

de crescimento para 

facilitar a diferenciação 

celular. 

Microesferas Facilmente fabricado 

com características 
adequadas 

Fornece conexão 

celular aprimorada e 

propriedades de 

migração. 

Métodos de produção 

de microesferas muitas 
vezes não são 

compatíveis com as 

células e reduzem a 

viabilidade celular. 

Podem ser usados como 

veículo de entrega de 
drogas para tecido alvo 

 

Compósitos Altamente 

biodegradável e 

oferecem alta força 

mecânica. 

Maior absortividade. 

Subprodutos ácidos são 

gerados após a 

degradação. 

Pobre afinidade com a 

célula. Exigem esforços 

no desenvolvimento 

Nano-biocerâmica e 

compósitos de 

polímeros com maior 

taxa de degradação 

estão sendo 

desenvolvidos. 

Acelulares A MEC nativa é 

preservada e, portanto, 

as características 
anatômicas são 

mantidas. 

Menos resposta 

inflamatória e imune 

Maior resistência 

mecânica. 

Descelularização 

completa é necessária 

para evitar respostas 
imunes. 

Esses scaffolds são 

promissores para o 

desenvolvimento 
órgãos artificiais. 

Fonte: (CHAUDHARI et al., 2016) 

Portanto, mais pesquisas devem ser feitas para o desenvolvimento de scaffolds 

ideais para o crescimento e regeneração tecidual da pele, pois ainda existem desafios a 

serem superados tais como melhorar a interação das células com o scaffold, rapidez na 
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proliferação e diferenciação celular, bem como a vascularização dos tecidos. 

Atualmente, com o rápido avanço no campo do organ on chip, os esforços direcionados 

ao desenvolvimento da tecnologia skin-on-chip tem demonstrado uma promessa notável 

na geração de pele artificial para cura de feridas e teste de drogas (MASCHMEYER et 

al., 2015; MORI , MORIMOTO e TAKEUCHI, 2017; WUFUER et al., 2016). O 

sucesso recente dessa tecnologia foi alcançado através do desenvolvimento de 

biorreatores de perfusão que oferecem estresse mecânico variável e melhoram as 

condições das culturas celulares. Ao mesmo tempo, tecnologias microfluídicas 

destinadas ao desenvolvimento de culturas de equivalente de pele mostram-se 

promissoras na aplicação clínica de fármacos, particularmente associado à cicatrização 

de feridas teciduais (ATA+º et al., 2013). 

1.5Alginato 

O alginato é um copolímero aniônico linear constituído de ácidos α-L-

gulurônicos e β-D-manurônicos com ligações 1-4 (Figura 4). O material varia 

extensamente em termos de sua proporção entre os resíduos manurônicos (M) e 

gulurônicos (G), bem como em sua estrutura sequencial e grau de polimerização. Desta 

forma, o material pode apresentar sequências alternadas de resíduos MG e blocos 

constituídos de dois ou mais resíduos M ou G (CUADROS , ERICES e AGUILERA, 

2015a; SIKORSKI et al., 2007; VALLA e SKJAKBRAEK, 1996). É um biopolímero 

encontrado e extraído de algas marinhas castanhas (Phaeophyceae).  

Figura 4. Estrutura química do alginato 

 

Fonte: (VENKATESAN et al., 2015b) 

O alginato tem uma estrutura de anel de seis membros na espinha dorsal; por 

conseguinte, é difícil aumentar a rigidez ou compactar. Esta estrutura cria volumes 
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vazios maiores, e permite a absorção de moléculas de água (absorvendo de 200 a 300 

vezes o seu próprio peso) (DE MORAES et al., 2013; SHAARI e KAMARUDIN, 

2015). Infelizmente, a absorção de água excessiva causa o inchamento da membrana e, 

assim, diminui a seletividade.  

O alginato é usado como espessante na indústria de alimentos em molhos, 

coberturas, maioneses e iogurtes. Também é usado como estabilizante, reduzindo a 

formação de cristais de gelo e o derretimento de sorvetes. Na indústria farmacêutica, 

este composto tem sido usado na liberação controlada de medicamentos e produtos 

químicos devido a sua sensibilidade ao pH (GEORGE e ABRAHAM, 2006). 

Hidrogéis de alginato podem ser formados usando diversas estratégias de 

reticulação química ou física e métodos iônicos, sendo este o mais amplamente 

utilizado, fornecendo melhores resultados porque o complexo de polímero produzido é 

ao mesmo tempo robusto e hidrofílico. Processos como gelificação externa, gelificação 

interna, reticulação covalente e fotoreticulação também são usados (BIDARRA , 

BARRIAS e GRANJA, 2014b; SHAARI e KAMARUDIN, 2015). 

Hidrogéis e scaffolds de alginato podem ser preparados por gama diversificada 

de agentes de reticulação que são substâncias majoritariamente à base de cálcio 

(BERRIDGE , LIPP e BOOTMAN, 2000). Quando o alginato de sódio é colocado em 

contato com cloreto de cálcio, o íon cálcio substitui o íon sódio no polímero; cada íon 

de cálcio é reticulado com duas porções de cadeias poliméricas. Os íons de cálcio 

liberados do material possuem a capacidade de promover a hemóstase, que é a 

prevenção da perda de sangue além de contribuir como uma matriz para que plaquetas e 

eritrócitos se agreguem. Cuadros e colaboradores em 2012 estudaram o efeito das 

concentrações de CaCl2 sobre as propriedades mecânicas das fibras de alginato de 

cálcio; em que a tensão de tração máxima foi determinada e foi produzida com um 

1,41% (m/v) ou 127 mM de concentração de cloreto de cálcio (CUADROS , SKURTYS 

e AGUILERA, 2012).  

Além disso, os alginatos são quimicamente versáteis, permitindo a fácil 

incorporação de moléculas bioquímicas para respostas de células específicas (MAIA et 

al., 2014; ZHENG et al., 2015). A principal desvantagem desse biomaterial é a sua 

baixa força mecânica. Para driblar essa limitação, vários pesquisadores têm combinado 

o alginato com outros materiais (alginato-polímero como PLGA, PEG e quitosana, 

alginato-proteínas como colágeno e gelatina, alginato-cerâmica, alginato-biovidro, 

alginato-biosilica) para produzir biocompósitos que forneçam vantagens biológicas e 
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maior resistência mecânica devido ao reforço material, além de mostrar propriedades 

bioquímicas importantes em termos de porosidade, adesão celular, biocompatibilidade, 

biodegradabilidade, proliferação celular, excelente mineralização e diferenciação 

osteogénica(BIDARRA , BARRIAS e GRANJA, 2014b).   

Prang e colaboradores (PRANG et al., 2006) projetaram hidrogéis capilares à 

base de alginato que foram usados para regeneração de axônios e reinervação de 

neurônios em ratos. Isto foi conseguido revestindo os hidrogéis com colágeno ou 

fibronectina sem respostas inflamatórias. E assim, possibilitar o uso do implante de 

células progenitoras neurais para regeneração nervosa direta após lesão medular. 

Alginato foi reticulado com outros polímeros como colágeno e oligossacarídeos para 

regeneração do tecido da pele (CHANDIKA et al., 2015). 

Em resumo, os alginatos são um material promissor para a fabricação de 

suportes porosos em 3D por causa da boa biocompatibilidade, degradação controlável e 

de gelificação rápida em presença de cálcio.  

Os métodos mais utilizados e extensivamente estudados para preparar os 

scaffolds de alginato são a liofilização, electrospinning e reticulação (KI et al., 2013; 

KIM et al., 2015; SUN et al., 2015; VALLA e SKJAKBRAEK, 1996; NISTA , 

BETTINI e MEI, 2015; SUN et al., 2015; VALLA e SKJAKBRAEK, 1996). 

1.6 Quitosana 

 A quitosana é um polissacárido obtido por desacetilação de quitina, principal 

componente orgânico dos exoesqueletos de crustáceos (por exemplo, camarões, 

caranguejos). O processo de desacetilação ocorre em meios fortemente básicos ou por 

hidrólise enzimática na presença de quitina deacetilase. Essa desacetilação promove a 

substituição de alguns grupos N-acetil presente na cadeia de quitina por grupamento 

amino. A quitosana é composta por β- (1,4) 2-amino-desoxi-d-glucopiranose; assim, é 

um copolímero de glucosamina e N-acetilglucosamina (DE GODOI et al., 2013; 

SUSANTO et al., 2013). Os grupos amino e hidroxilo da quitosana podem atuar como 

doadores de elétrons. A quitosana tem três tipos de grupos funcionais reativos, um 

grupo amino/acetamida, assim como ambos os grupos hidroxilo primário e secundário 

na posição C-2, C-3 e C-6, respectivamente (Figura 5). O conteúdo de amino é o 

principal fator que contribuem para as diferenças nas suas estruturas e propriedades 

físico-químicas (MA e SAHAI, 2013; SHAARI e KAMARUDIN, 2015). Além disso, a 
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sua distribuição aleatória torna fácil para gerar ligações de hidrogênio intra e inter 

moleculares (ZHANG et al., 2010).  

Figura 5. Estrutura química da a) quitina e b) quitosana 

 

Fonte:(ISLAM , BHUIYAN e ISLAM, 2017) 

Dependendo de onde é extraída e do processo de desacetilação, a média de peso 

molecular da quitosana pode variar de 50 a 1000 kDa, com graus de desacetilação 

variando de 50 a 90%. A quitosana é um polímero semi-cristalino e o grau de 

cristalinidade é uma função do grau de desacetilação. Por causa da estrutura estável 

cristalina, a quitosana é normalmente insolúvel em soluções aquosas acima de pH 7. No 

entanto, em ácidos diluídos, os grupos aminos são protonados e a molécula se torna 

totalmente solúvel abaixo de pH 5 (CHANG et al., 2015).  

A quitina é vista como um sub-produto da indústria pesqueira, principalmente de 

crustáceos, sendo que na grande maioria das vezes é tratada como dejeto. No entanto 

sua conversão é economicamente viável, principalmente se considerada na recuperação 

de carotenoides como a astaxantina utiliza como aditivo alimentar. Países como EUA, 

Japão, Australia e Noruega já produzem a quitosana de forma comercial, o mercado 

norte-americano em 2015 foi estimado em 1,42 bilhão de dólares, e espera-se um 

grande crescimento previsto para 2025 alcançar em torno de 17,84 bilhões, com grande 

utilização nas áreas farmacêuticas e alimentícia, dependendo do seu grau de pureza 

(ZARGAR , ASGHARI e DASHTI, 2015). 
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Uma das características mais promissoras da quitosana é a sua excelente 

capacidade de ser processado em estruturas porosas para uso em transplante celular e 

regeneração tecidual. Estruturas porosas de quitosana podem ser formadas por 

congelamento e liofilização de soluções em ácido acético. O tamanho do poro pode ser 

controlado variando a taxa de congelamento e, portanto, o tamanho do cristal de gelo. 

As propriedades mecânicas da quitosana são dependentes do tamanho dos poros. O teste 

de tração de amostras hidratadas mostram que membranas porosas reduziram os 

módulos elásticos (0,1/0,5 MPa) em comparação com membranas de quitosana não 

porosas (7 MPa) (SUH e MATTHEW, 2000b). 

Depois da celulose, a quitosana é o polissacarídeo mais abundante encontrado na 

natureza. É conhecida por ser biocompatível e biodegradável, e possuir propriedades 

antibacteriana, fungicida e antitumoral (JAYAKUMAR et al., 2011), sendo esta última 

devido a sua capacidade de ativar macrófagos, além disso, tem sido descrito como capaz 

de melhorar a cicatrização de feridas através do aumento da infiltração de células 

inflamatórias para a zona da ferida, através da promoção de migração e proliferação de 

fibroblastos, bem como, a deposição de colágeno e ácido hialurônico no local da 

ferida(UENO , MORI e FUJINAGA, 2001). Tem sido mostrado também que pode ter 

propriedades hemostáticas que promovem a agregação de eritrócitos (LIU et al., 2004; 

TAMURA et al., 2004) e tem baixo custo  (BERGER et al., 2005; KONG et al., 2010). 

Este material tem sido aplicado como um biomaterial para auxiliar a regeneração do 

tecido ósseo e da cartilagem (BUSILACCHI et al., 2013; MUZZARELLI, 2009; 

MUZZARELLI et al., 2012; MUZZARELLI , EL MEHTEDI e MATTIOLI-

BELMONTE, 2014). No entanto, quando foi utilizado sozinho, as propriedades 

mecânicas pobres limitaram as suas aplicações, são muito frágeis devido a uma elevada 

temperatura de transição vítrea (BIDARRA , BARRIAS e GRANJA, 2014b; DE 

SILVA et al., 2013; FALLAHIAREZOUDAR et al., 2015a; NOROUZI et al., 2015; 

ZHANG et al., 2009). Essa desvantagem pode ser superada através da mistura de 

quitosana com outros polímeros como o alginato, cargas inorgânicas ou modificando os 

quimicamente.  

A quitosana e o alginato são polieletrólitos de cargas opostas, sendo que a 

quitosana pode apresentar carga liquida positiva e o alginato, carga liquida negativa 

quando em solução. O complexo polieletrolítico (PEC) possui uma menor tendência ao 
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intumescimento em relação ao alginato e maior resistência à solubilização em baixos 

valores de pH, quando comparado à quitosana (HEIN et al., 2008; LI et al., 2009). 

O comportamento do PEC varia de acordo com o pH. Em pH muito alto, a 

interação entre alginato e quitosana é desfavorecida, assim como em pH muito baixo 

visto que, nestas condições, ocorre preponderância de ionização do alginato e quitosana 

isolados, respectivamente. Para promover a formação de um PEC estável, Cardenas e 

colaboradores em 2003 propuseram o ajuste do pH para 5,28, um valor intermediário 

aos valores de pKa da quitosana e do alginato, garantindo que a quitosana esteja 

potencialmente protonada e o alginato, desprotonado (C+ÍRDENAS et al., 2003). 

A associação destes dois polímeros origina complexos ligados por forças 

eletrostáticas, pontes de hidrogênio, forças de Van der Walls e interações hidrofóbicas. 

Diante disso, a pesquisa por compostos naturais não tóxicos e com propriedades 

de reparo tecidual ganhou importância nos últimos anos. Neste cenário, a quitosana e o 

alginato, polissacarídeos com grande disponibilidade comercial, com baixo custo e 

propriedades de biocompatibilidade, biodegradabilidade e cicatrizante tornam-se 

materiais promissores para confecção de curativos. 

1.7 Os fármacos fotossensibilizante: Ftalocianinas 

Os fármacos fotossensiblizante (FS) são compostos químicos que absorvem a 

energia proveniente da radiação em comprimento de onda especifico induzindo a 

geração de espécies reativas de oxigênio e/ou outras espécies ativas como oxigênio 

singleto, durante o processo fotodinâmico (DOUGHERTY, 1983; FOOTE, 1991; 

KENNEDY e POTTIER, 1992).  

As características ideais de um fotossensibilizante são pureza química, intervalo 

pequeno entre a administração do fármaco e o acúmulo no tecido, seletividade pelo 

tecido alvo, farmacocinética favorável e baixa toxicidade no escuro. Quanto às 

características fotofísicas, um fator importante é o comprimento de onda da luz. Na 

região do visível, quanto maior o comprimento de onda da luz incidente, maior o grau 

de penetração no tecido, e consequentemente, maior eficiência no tratamento do tecido. 

Portanto, fármacos desenvolvidos para o uso em processos fotodinâmicos devem ser 

cromóforos que absorvam na região próxima ao infravermelho, onde ocorre maior 

absorção. Porém, acima de 800 nm ocorre a absorção da radiação pela água, 

restringindo o comprimento de onda a este limite superior (MEHRABAN e 

FREEMAN, 2015; SIMPLICIO , MAIONCHI e HIOKA, 2002).  
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Hematoporfirinas e seus derivados são considerados fotossensibilizantes de 

primeira geração, e foram desenvolvidos principalmente durante as décadas de 70 e 80. 

Com relação ao seu espectro de absorção de luz, tais compostos apresentam uma banda 

intensa na região de 370 nm e outras bandas com menor coeficiente de extinção molar 

em maiores comprimentos de onda. Esses compostos apresentavam diversas 

desvantagens como baixa seletividade, toxicidade no escuro, fotossensibilização cutânea 

e composição indefinida dos produtos comerciais, que eram vendidos como uma 

mistura complexa de hematoporfirina. Essas desvantagens levaram ao desenvolvimento 

de fotossensibilizantes de segunda geração, como as ftalocianinas, clorinas e 

benzoporfirinas (DOUGHERTY, 1983; ZHANG et al., 2018).  

As ftalocianinas são pigmentos sintéticos, quimicamente puros, considerados 

fármacos fotossensibilizantes de segunda geração, semelhantes às porfirinas naturais, 

em seu macrociclo central, o qual consiste de uma unidade cíclica tetrapirrólica (Figura 

6). Entretanto, nas ftalocianinas, as subunidades pirrólicas são unidas por átomos de 

nitrogênio, enquanto nas porfirinas as subunidades são unidas via ponte de metileno. A 

conjugação do macrociclo da ftalocianina é estendida por anéis benzênicos sobre quatro 

unidades pirrólicas e contém um íon metálico diamagnético. São altamente eficientes no 

tratamento com terapia fotodinâmica, pois possuem efeitos fototóxicos adversos 

reduzidos e formam complexos com alto rendimento quântico de estados singleto 

excitado e estado triplete com tempo de vida longo, possibilitando maior interação com 

o substrato celular. Além disso, são muito estáveis e são eliminados do organismo de 

forma rápida, com quase nenhuma fluorescência observada no tecido e nas células-alvo 

após 24 horas de sua administração tópica (DE ROSA e BENTLEY, 2000; OCHSNER, 

1997) (GALLEGO-GOMEZ et al., 2009).  

Figura 6. Representação esquemática da estrutura da ftalocianina de cloro alumínio 

 

Fonte: (Sigma Aldrich, 2019) 
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As ftalocianinas apresentam duas bandas de absorção no espectro UV-visível, 

sendo a banda soret ou banda-B, na região do violeta ou ultravioleta (300-350 nm), e a 

banda Q (650-700 nm), de maior intensidade, exatamente na janela terapêutica, faixa 

espectral na qual ocorre penetração mais profunda de luz na pele(ALLISON e 

MOGHISSI, 2013). 

Porém a baixa solubilidade da AlClPc impede sua aplicação direta no tecido 

biológico alvo (ROCHA et al., 2012). Uma maneira de solucionar esse problema é com 

a utilização de sistemas de veiculação de fármacos (Drug delivery system-DDS). Além 

disso, sua estrutura pode ser modificada quimicamente inserindo outros metais entre os 

quatro nitrogênios ou substituintes axiais que mudam sua solubilidade (ZHENG et al., 

2013b; ZHENG et al., 2013a). 

A interação do fármaco fotossensibilizante e luz monocromática, em presença de 

oxigênio molecular geram uma complexa resposta fotoquímica e fotofísica (CASTANO 

et al., 2007). Se uma reação fotodinâmica do tipo I acontece, radicais livres como 

radical hidroxil, peróxidos de hidrogênio e superóxidos são gerados, enquanto que o 

oxigênio singleto (
1
O2), espécie altamente reativa que pode oxidar vários substratos 

biológicos, é gerado quando ocorre uma reação fotodinâmica do tipo II. A razão entre 

estes dois tipos de reação depende do fotossensibilizante utilizado e do microambiente 

no qual o composto está imerso (CROUS , KUMAR e ABRAHAMSE, 2019).  

1.8 Fotoprocessos biológicos: fotobiomodulação 

 A aplicação da luz como tratamento foto-terapêutico é bastante antigo. Em 1903, 

Finsen recebeu o Premio Nobel pelo avanço no tratamento do Lupus Vulgar utilizando 

fonte de luz ultravioleta. Por essa razão, alguns autores, consideraram Finsen como o 

pai da Foto-medicina moderna.  

 A luz laser (light amplification by stimulated emission of radiation) tem 

características que a diferencia da luz de outras fontes luminosas, como a 

monocromaticidade, por ser composta de fótons de um comprimento de onda 

especifico, sendo que a radiação emitida tem uma frequência única que determina a cor 

da luz se ela estiver no espectro visível. Porém a radiação também pode estar na faixa 

do infravermelho, dependendo das características do material utilizado na sua 

fabricação. Outra propriedade da luz laser é a coerência, ou seja, todos os fótons seguem 

em uma única direção, movendo-se em fases no tempo e no espaço, sendo altamente 

ordenada e organizada. Finalmente a luz laser possui colimação, ela é unidirecional, 
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paralela ao seu eixo de geração e com convergência angular muito pequena, devido aos 

feixes de fótons serem colimados (polarizados e paralelos) (COSTA et al., 2002). A 

partir da década de 90, diferentes dopantes foram introduzidos nessa tecnologia para 

obtenção de diodos laser gerando uma larga faixa de comprimentos de onda. Com esses 

dispositivos se pode ter aparelhos pequenos, de fácil manuseio e transporte, com alta 

durabilidade e baixa frequência de manutenção.  

O laser operando em baixa intensidade de energia, com potência menor ou igual 

a 500 mW, foi considerado por Mester, em 1969, um bioestimulador. Ainda não se 

conhecia muito bem seu mecanismo de ação, e o que se observava era que os terapeutas 

tinham excelentes resultados no tratamento de feridas e úlceras abertas, estimulando a 

cicatrização. Porém, com o passar do tempo, essa terapia começou a ser utilizada não só 

para estimular e acelerar processos, mas também para detê-los. Foi utilizada para 

remover excessos de pigmento, mas também para restaurar a falta deles, para tratar 

cicatrizes deprimidas, mas também as hipertróficas, para aliviar a dor, mas também para 

fazer com que a sensibilidade voltasse a instalar-se em áreas de parestesia. A partir de 

estudos, pôde-se concluir que essa terapia não somente acelerava determinados 

processos, retardava outros, ou simplesmente modulava outros tantos ((Mester, 2013); 

MESTER , MESTER e MESTER, 1985). 

Nas últimas décadas o interesse pelo uso de laser de baixa potência nas áreas da 

saúde humana vem crescendo exponencialmente, com diversas aplicações terapêuticas 

na área de reparo tecidual e cicatrização, para efeito analgésico e anti-inflamatório, na 

eliminação de depressões cutâneas e na redução da atividade anti-bacteriana, entre 

outras aplicabilidades (ALBERTINI et al., 2007; ALMEIDAGÇÉLOPES et al., 2001; 

HAMBLIN e HASAN, 2004; MINICUCCI et al., 2012; PRIMO et al., 2012; PRIMO et 

al., 2011; SAHU et al., 2013; SILVA et al., 2004; STERN et al., 1990). Estes 

fenômenos são alcançados combinando-se minuciosos parâmetros como dose correta de 

laser, intensidade e frequência apropriada de pulsos. 

A terapia fotodinâmica (TFD) é uma modalidade terapêutica versátil, seletiva e 

não invasiva, que embora tenha sido originalmente desenvolvida visando à terapia de 

doenças neoplásicas e infecciosas em suas diversas formas, tem ficado cada vez mais 

evidente sua aplicação em diversas outras áreas da medicina como na oftalmologia, 

odontologia, cardiologia, imunologia e dermatologia (BENOV, 2015). A técnica baseia-

se na administração sistêmica, transdérmica ou tópica do fármaco fotossensibilizante 



23 

(geralmente em um sistema de entrega de drogas), seguida por irradiação do tecido com 

luz visível (oriunda de uma fonte luminosa do tipo Laser ou LED), em comprimentos de 

onda adequados capaz de excitar a molécula fotoativa aos seus estados mais energéticos 

singlete e triplete. Na presença de oxigênio molecular, a interação das espécies 

excitadas como 
3
O2 levam a geração de espécies reativas de oxigênio (EROs)(ISSA , 

BOECHAT e FASSINI, 2016). 

Sabe-se que altas concentrações de EROs apresentam efeitos danosos aos 

tecidos levando a senescência, apoptose e carcinogênese. Entretanto, em concentrações 

baixas, ou seja, em concentrações fisiológicas, EROs têm sido apontados como 

sinalizadores e estimuladores de processos biológicos, como na diferenciação celular, 

proliferação celular e modulação de canais iônicos (MITTLER, 2017).  

Lubart e colaboradores foram os primeiros a estudaram a hipótese de que a 

fotobioestimulação poderia ser mediada pela produção de pequenas quantidades de 

espécies reativas de oxigênio, utilizando concentrações baixas de derivados de 

hematoporfirina e irradiação com laser de HeNe adicionados às culturas de fibroblastos. 

O resultado obtido foi um aumento da proliferação celular (LUBART et al., 1995; 

LUBART et al., 2005). Outros estudos posteriores também demostraram este efeito 

estimulatório (ALMEIDAGÇÉLOPES et al., 2001; SAHU et al., 2013; SILVA et al., 

2004; STERN et al., 1990).Primo e colaboradores observaram os efeitos estimulatórios 

do uso de laser de baixa potência combinado com ftalocianina de cloro alumínio na 

migração celular e no processo de cicatrização. Utilizando um modelo ex vivo, Jesus e 

colaboradores observaram um aumento de mais de 20% na produção de colágeno e 

elastina, 14 dias após o tratamento com ftalocianina de cloro alumínio veiculada em 

nanoemulsão combinada com laser de baixa potência (DE JESUS , SAEKI e 

TEDESCO, 2016; LUCAS PRIMO; PRIMO et al., 2011). Sperandio e colaboradores 

investigaram o processo de cicatrização de feridas em ratos após a TFD mediada pelo 

corante azul de metileno e chegaram a conclusão de que a interação do laser com o 

tecido é de alguma forma alterada quando expostos ao corante. A TFD mediada por azul 

de metileno não foi prejudicial a cicatrização de feridas, nenhum atraso ocorreu em 

comparação com o grupo controle, porém aqueles grupos tratados apenas com a luz  

laser demostraram uma menor área da ferida (SPERANDIO et al., 2010). 

É importante ressaltar que os resultados controversos observados na literatura 

são frequentemente relacionados aos parâmetros de irradiação não padronizados e 
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especificações inadequadas de dosimetria (potência, área do feixe, tempo, dose, contato 

ou modo de irradiação desfocado) (K++BLER et al., 1996; SPERANDIO et al., 2010). 

Nesse sentido, mais estudos são necessário para verificar o efeito da TFD em processos 

estimulatórios, visando a padronização de parâmetros do laser e também da 

concentração da droga. 

1.9 Mecanismos moleculares da ação da luz de baixa intensidade 

Uma reação fotobiológica envolve a absorção de luz em um comprimento de 

onda especifico por moléculas especializadas fotorreceptoras como citocromo c oxidase, 

as flavoproteínas e as porfirinas fotoativas. Diante da luz absorvida com determinado 

comprimento de onda, essas moléculas assumem um estado excitado que desencadeiam 

efeitos biológicos em determinadas circunstancias.  

O mecanismo de ação da luz laser a nível molecular foi descrito primeiramente 

por Karu e colaboradores em 1988 que sugeriram a cadeia respiratória como sendo o 

primeiro fotorreceptor celular. A absorção de luz visível monocromática por 

componentes celulares como citocromo c oxidase, uma enzima situada na membrana 

interna mitocondrial, pode ocasionar a ativação da cadeia respiratória, gerando 

mudanças no estado redox citoplasmático e na própria mitocôndria. Os incrementos de 

ATP mitocondrial e a produção de EROs após a irradiação com laser, favorecem um 

grande número de reações que interferem no metabolismo celular, como a estimulação 

de fatores de transcrição como NF-ĸB e AP-1 ligados a resposta celular que 

desempenham papel fundamental na resposta imunológica a infecções, sendo provado 

em estudos recentes estarem ligados a diferenciação celular, proliferação, 

desenvolvimento do organismo e migração celular (GILMORE, 2006; SHAULIAN e 

KARIN, 2002). 

A redução das atividades metabólicas celulares em situações adversas é um 

mecanismo de proteção, e em consequência, há diminuição dos ciclos respiratórios. Isso 

se dá pela ligação do oxido nítrico (NO), ao invés de oxigênio, reduzindo assim a taxa 

de conversão de ADP em ATP. O NO, por sua vez, é uma molécula reguladora do fluxo 

de elétrons na cadeia mitocondrial. Variações no fluxo de elétrons na cadeia 

respiratória, portanto, ditarão a produção de maior ou menor quantidade de ATP. Por 

outro lado, o desligamento de NO implica em reestabelecimento do ciclo de elétrons 

normal na cadeia respiratória. Existem evidências de que os fótons de luz possam 

desfazer a ligação do NO nos sítios do citocromo c oxidase (Figura 7). O aumento de 
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ciclos respiratórios com a remoção do NO gera energia, mas também maior 

disponibilidade de elétrons para captura pelo oxigênio molecular, levando a produção de 

EROs (CHUNG et al., 2012) .   

A luz infravermelha, por outro lado, ativa diretamente a membrana celular 

(canais de Na/K) liberando cálcio para o citoplasma, que participa do estimulo na 

proliferação e diferenciação celular ou na síntese de proteínas (CHUNG et al., 2012; 

KARU, 1988; KARU, 1989; KARU, 1990). 

 

Figura 7. Mecanismo de ação da luz vermelha nível molecular 

 

Fonte: Adaptado(CHUNG et al., 2012). 

1.10 Nanotecnologia e os sistemas carreadores 

As propriedades chave de qualquer nanomaterial utilizado na entrega da droga 

são a sua biodegradabilidade e biocompatibilidade, de modo que o transportador é 

descarregado metabolizado ou degradado em componentes não tóxicos (MALAM , 

LOIZIDOU e SEIFALIAN, 2009).  

As vantagens de incorporar fármacos em nanosistemas comparado aos sistemas 

convencionais, em suma são: transporte eficiente do fármaco, biocompatibilidade, 

liberação controlada impedindo doses tóxicas ou subterapêuticas e efeitos adversos 

inerentes a substância, bem como poder ser administrado por diferentes vias como oral, 

transdérmica, ocular, nasal, subcutânea, intraperitoneal e intramuscular, e podem ser 
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injetadas diretamente para circulação sistêmica sem o risco de bloqueio dos vasos 

sanguíneos(FATTAL et al., 1998; LETCHFORD e BURT, 2007a).  

Dentre os principais carreadores coloidais de fármacos conhecidos hoje, 

encontramos as nanopartículas poliméricas (nanoesferas e nanocápsulas), nanopartícula 

lipídica sólida, lipossomas, nanoemulsão, micelas poliméricas e dendrímeros (Figura 

8)(CHATTERJEE , FONG e ZHANG, 2008; HAMIDI , AZADI e RAFIEI, 2008; 

KIRILOV et al., 2008; KONAN , GURNY e ALLEMANN, 2002). Até o momento, as 

nanoemulsões representam uma das classes de nanomateriais mais versáteis e estáveis e 

as nanopartículas proteicas representam uma classe emergente e promissora de 

nanopartícula polimérica para entrega de drogas, por isso elas foram focos do trabalho e 

serão discutidas com mais detalhes no próximo tópico (HAWKINS , SOON-SHIONG e 

DESAI, 2008; LOHCHAROENKAL et al., 2014; PRIMO et al., 2011; SALVIA-

TRUJILLO et al., 2017; WEBER et al., 2000). 

Figura 8. Principais sistemas nanoestruturados empregados em estudos atualmente 

 

Fonte: (ZORZI et al., 2017) 

1.10.1 Nanoemulsão 

Emulsões são dispersões de uma fase líquida em outra fase líquida imiscível 

(geralmente água e óleo). Devido às diferenças nas interações atraentes entre as 

moléculas das duas fases líquidas, existe uma tensão interfacial entre os dois líquidos 

em todos os lugares em que eles estão em contato. Esta tensão interfacial pode ser 
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reduzida significativamente pela adição de moléculas ativas de superfície anfifílicas, ou 

"surfactantes", que são altamente solúveis em pelo menos uma das fases líquidas. Os 

surfactantes preferencialmente adsorvem nas interfaces, uma vez que suas estruturas 

moleculares possuem caudas de hidrocarbonetos não polares que preferem estar em 

líquidos não polares, como óleos, e grupos de cabeças polares ou carregadas que 

preferem residir em líquidos polares, como a água. A fase líquida superior (por 

exemplo, um óleo de hidrocarboneto) tem uma densidade de massa que é menor do que 

a da fase líquida inferior (por exemplo, água). Na ausência de quaisquer surfactantes, 

durante um longo período de tempo, o sistema sempre reverterá para essa configuração 

de menor energia no equilíbrio termodinâmico (DE GENNES e TAUPIN, 1982; 

SCHWUGER , STICKDORN e SCHOMAECKER, 1995). 

Nanoemulsões consistem em emulsões com glóbulos de diâmetro na faixa de 

100 a 500 nm. Esses sistemas podem ser de dois tipos: água em óleo (A/O) ou óleo em 

água (O/A) (Figura 9). A orientação e formação dos sistemas A/O ou O/A depende das 

propriedades físico-químicas do tensoativo escolhido e é determinado pelo seu 

equilíbrio hidrófilo/lipófilo (EHL). Nas nanoemulsões do tipo O/A, o fármaco pouco 

solúvel pode estar dissolvido no núcleo oleoso e/ou adsorvido na interface óleo-água. 

Figura 9. Estrutura das nanoemulsões 

 

Fonte:(OLIVEIRA et al., 2004) 

Segundo CAPEK em 2004 as nanoemulsões apresentam aparência translucida 

quando o tamanho de glóbulo é inferior a 200 nm e aparência leitosa quando este se 

encontra entre 200 e 500 nm. Esses sistemas exigem quantidades não excessivas de 

surfactantes, na faixa de 5 a 10%. São sistemas isotrópicos e metaestáveis, ou seja, 

estáveis por longo período de tempo, cuja estrutura depende do processo de preparo e da 
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estabilização estérica quando se emprega tensoativo não iônicos e/ou polímeros na 

preparação (CAPEK, 2004).  

As nanoemulsões não se formam espontaneamente, sendo necessária a doação 

de energia ao sistema. De acordo com a literatura, as nanoemulsões podem ser 

preparadas por métodos que envolvem alta energia de emulsificação ou por métodos 

que utilizam baixa energia. De maneira geral, a preparação de nanoemulsões através do 

uso de homogeneizadores de alta pressão pode ser dividida em duas fases distintas. Em 

uma primeira etapa as fases, oleosa e aquosa, são aquecidas separadamente e 

emulsionadas através do uso de homogeneizadores de alta rotação. Após o resfriamento, 

na segunda etapa, o diâmetro da gotícula é progressivamente reduzido até valores de 

100 a 300 nm através de homogeneizadores de alta pressão. Eles consistem basicamente 

de uma bomba de deslocamento positivo que injeta o liquido a ser homogeneizado sob 

pressão elevada em uma válvula homogeneizadora (CAPEK, 2004; JOVANOVI-Ç e 

DUBE, 2004). 

1.10.2 Nanopartícula polimérica 

As nanopartículas poliméricas são sistemas carreadores de fármacos que incluem 

nanoesferas ou nanocápsulas, estes sistemas diferem entre si segundo a sua organização 

estrutural e sua composição. As nanoesferas são constituídas apenas de uma matriz 

polimérica, onde o fármaco encontra-se retido dentro da matriz ou adsorvido na 

superfície da esfera. As nanocápsulas consistem em uma camada de um agente 

encapsulante, geralmente um material polimérico que atua como um filme protetor, 

isolando a substância ativa (gotículas líquidas, partículas sólidas ou material gasoso) e 

evitando o efeito de sua exposição inadequada. Essa membrana se desfaz sob estímulo 

específico, liberando a substância no local ou momento ideais (BRIGGER , 

DUBERNET e COUVREUR, 2012; COUVREUR et al., 2002; LETCHFORD e BURT, 

2007b). Esses sistemas coloidais poliméricos permitem a inclusão, em sua estrutura, de 

princípios ativos com características físico-químicas bem diferenciadas: desde 

moléculas altamente hidrofóbicas a princípios ativos hidrofílicos e polares (BRIGGER , 

DUBERNET e COUVREUR, 2012). 

As proteínas são uma classe de biomoléculas ideais para preparação de 

nanopartículas poliméricas por causa de sua anfifilicidade o que lhes permite interagir 

bem com a droga e com o solvente. Nanopartículas derivadas de proteínas naturais são 
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biodegradáveis, metabolizáveis e facilmente passíveis de modificações na superfície 

para permitir a fixação de drogas.  

O uso de proteínas do leite para o preparo de nanopartículas de entrega de 

drogas é uma nova tendência que tem recebido muita atenção. O leite contém duas 

fontes primárias de proteína, as caseínas e soro de leite (KERI MARSHALL, 2004; 

MORR e HA, 1993).  

Whey protein ou soro do leite é um complexo proteico derivado da produção de 

leite, sendo considerado o maior subproduto da indústria leiteira. O soro do leite é um 

importante co-produto gerado pelos laticínios após a coagulação da caseína. No 

processo de coagulação para produção de queijo, cerca de nove litros de soro de leite 

são produzidos para cada quilograma de queijo. Devido a sua versatilidade e seu alto 

valor nutricional, as empresas tem buscado inovação utilizando-se do soro do leite como 

matéria-prima. Além de um rico efluente, sob o ponto de vista nutricional, o soro de 

leite possui atividade antimicrobiana, antitumoral, imunomodulatória, melhora a força 

do músculo, composição corporal, e ajuda na prevenção de doenças cardiovasculares e 

osteoporose. Avanços na tecnologia de processamento, incluindo ultrafiltração, 

microfiltração, osmose reversa e troca iônica, resultaram no desenvolvimento de vários 

produtos derivados de whey protein. Estes produtos são comercializados como 

concentrados de proteína de soro de leite (variando de 80-95% de proteína), soro de 

leite com lactose reduzida, isolado de proteína de soro de leite, soro de leite 

desmineralizado e soro de leite hidrolisado. Cada um deles varia na quantidade de 

proteínas, carboidratos, imunoglobulinas, lactose, minerais e gordura no produto final 

(KERI MARSHALL, 2004).  

Varias técnicas têm sido empregadas na elaboração de nanocápsulas 

poliméricas, tais como: spray drying, spray cooling, coacervação, extrusão, extrusão 

centrífuga, recobrimento em leito fluidizado, lipossomas e complexação por inclusão 

(FAVARO-TRINDADE , PINHO e ROCHA, 2008).  

Na técnica microencapsulação por spray drying o material ativo a ser 

encapsulado é misturado a uma solução do composto que constitui o material 

encapsulante, formando uma emulsão. Ao ser atomizado dentro do secador, ocorre a 

evaporação do líquido da solução do agente encapsulante com a formação da membrana 

ao redor das gotas do material ativo. Nanopartículas contendo um agente ativo podem 
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ser preparadas por spray-drying a partir de sistemas homogêneos (soluções) ou 

heterogêneos (dispersões). No caso de soluções, o ativo e o polímero estão co-

dissolvidos em um mesmo solvente. No caso de dispersões, partículas finamente 

divididas do ativo são incorporadas a uma solução polimérica (RÉ, 2006). O processo 

envolve quatro estágios sequenciais: (1) Atomização dos materiais de alimentação 

através de um bico atomizador; (2) Contato das gotículas produzidas com o ar e 

secagem (3) Coleta do produto sólido (partículas) obtido (FAHEEM e HAGGAG, 

2015) (MAA e PRESTRELSKI, 2000). 

Figura 10. Modelo de spray dryer de bancada 

 

Fonte: (AMERI e MAA, 2006) 

Em comparação com as outras técnicas de nanoencapsulação, a secagem por 

atomização oferece algumas vantagens, como a reprodutibilidade da técnica para 

obtenção de partículas, a aplicabilidade tanto com materiais sensíveis quanto resistentes 

à temperatura, a capacidade de processar diversas matérias- primas, baixo custo de 

produção em comparação com outras tecnologias de secagem, como por exemplo, a 

liofilização, a flexibilidade na formulação e a capacidade de controlar o tamanho e a 

morfologia da partícula. Diversos formatos de partículas podem ser preparados por 

spray-drying como os multi-núcleos, esféricos, colapsados, “donut”, enrugados 
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(semelhante a passas) e partículas altamente amassadas ou dobradas (ARPAGAUS et 

al., 2018). Os componentes da formulação e os parâmetros do processo determinam as 

propriedades e a morfologia das partículas produzidas (RÉ, 2006). Os parâmetros do 

processo fundamentais no controle de secagem são: temperatura de entrada e saída do 

ar, fluxo do ar de secagem, distribuição de temperatura e umidade, tempo de resistência 

da amostra, parâmetros de injeção da amostra e geometria da câmara. As desvantagens 

da produção de nanoparticulas por spray drying são problemas relacionados com a 

agregação e perda de atividade dos sistemas nanoestruturados. Porém, esse problema 

pode ser facilmente contornado pela inclusão de dissacarídeos ou surfactantes na 

solução líquida para proteger da agregação.   
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5.0 Conclusão 

Os scaffolds à base de alginato e quitosana com e sem glicerol foram preparados 

pelo método de separação de fases termicamente induzida e a subsequente sublimação 

do solvente por liofilização. Após o preparo dos scaffolds, foram realizados diversos 

estudos de caracterização (FTIR, MEV, DSC, TGA e MFA), os quais indicaram que os 

sistemas apresentaram estruturas com características morfológicas desejadas e ideais 

para serem empregadas na regeneração de tecidos fibro-cartilaginosos. Os estudos de 

tensão e módulo de elasticidade dos scaffolds com e sem glicerol, indicaram melhora 

das propriedades mecânicas na presença de glicerol, apresentando hidrofilicidade ideal 

para a adesão e proliferação celular.  Os ensaios de citotoxicidade celular (MTT e 

citometria de fluxo), MEV e microscopia confocal utilizando linhagens de 

queratinócitos e fibroblastos comprovaram a biocompatibilidade do material por um 

período de até 7 dias de cultivo e demonstraram que a matriz polimérica foi capaz de 

fornecer um microambiente adequado para adesão celular, crescimento em colônias, 

bem como expansões celulares e alta taxa de proliferação durante os dias de cultivo. 

Estes resultados comprovam também que este modelo como preconizado pode se 

comportar como uma matriz para a migração e proliferação celular da derme e da 

epiderme. As nanoemulsões (NE) foram desenvolvidas por dois métodos e 

apresentaram alta estabilidade, compatibilidade biológica e excelente taxa de 

incorporação de fármaco fotossensibilizante. As nanopartículas proteicas whey protein 

(NpP) preparadas pela técnica de spray drying apresentaram estruturas esféricas e 

características físico-químicas desejadas para a aplicação na terapia de laser de baixa 

potência, como tamanho de partícula na escala nanométrica (~150 nm), o que aumenta 

seu tempo de circulação no organismo e facilita sua internalização celular. As 

formulações foram estáveis por um período de 6 meses, armazenados a 25°C. Os 

Estudos de citotoxicidade in vitro indicaram que as NE e NpP preparadas,  foram 

biocompatíveis com o sistema celular e eficazes na administração de fármaco 

fotossensibilizante para aplicação em terapia de laser de baixa potência. Na 

fotobioestimulação celular incorporado aos scaffold à base de alginato e quitosana 

utilizando laser de baixa potência induzida pela NEAlClPc verificou-se um aumento na 

viabilidade celular de cerca de 30% com a dose mais baixa de luz (40 mJ/cm
2
). O ensaio 

de imunofluorescência corroborou com os resultados de resazurina apresentando um 

aumento na quantidade de células marcadas com ki-67 indicando proliferação celular 

daquelas fotoestimuladas com 40 mJ/cm
2
. 
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O mesmo efeito não foi observado para as células tratadas com NpPAlClPc. A 

estimulação com laser de baixa potência não provocou aumento da proliferação celular 

com relação ao controle nas doses testadas de 40 mJ/cm
2
, 70 mJ/cm

2
 e 120 mJ/cm

2
. 

Portanto, estes resultados obtidos incentivam estudos futuros com as nanopartículas de 

whey protein carregadas com fármacos fotossensibilizantes para uso no tratamento não 

só de patologias cutâneas como queimaduras, úlceras, variando a concentração de FS e 

as doses de luz, mas também para doenças neoplásicas em associação com os scaffolds.  
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