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RESUMO 

 

REDIGUIERI, C. F. Gás ozônio como agente esterilizante de nanofibras 
eletrofiadas para engenharia tecidual: avaliação da segurança e da eficácia. 
2016. 115f. Tese (Doutorado) - Faculdade Ciências Farmacêuticas, Universidade de 
São Paulo, São Paulo, 2016. 
 

Com o aumento da expectativa de vida e o envelhecimento da população, a medicina 
regenerativa vem ocupando um importante espaço visando manter a qualidade de 
vida da população. A engenharia de tecidos, apoiada nos avanços da biotecnologia e 
da nanotecnologia, vem se configurando como alternativa mais versátil e menos 
custosa ao reparo e transplante de tecidos e órgãos. Os arcabouços para engenharia 
tecidual constituídos de nanofibras têm o potencial para mimetizar a arquitetura 
nanométrica dos tecidos humanos, especialmente devido à grande área superficial e 
elevada porosidade. Para a fabricação de arcabouços de nanofibras, a técnica mais 
utilizada é a de eletrofiação, devido à sua alta versatilidade, e os materiais mais 
estudados são os polímeros biodegradáveis e biocompatíveis, que são os mais 
desejados para fins biomédicos. A esterilização é uma etapa crítica no processo de 
fabricação de produto médico implantável e pode ter impacto no desempenho dos 
arcabouços poliméricos. Desta forma, o objetivo deste estudo foi avaliar o impacto da 
esterilização por gás ozônio em arcabouços de nanofibras poliméricas eletrofiadas 
para engenharia de tecidos. A esterilização por ozônio foi eficaz na inativação do 
indicador biológico G. stearothermophilus, caracterizando eficácia na letalidade 
microbiana; igualmente, não se detectou crescimento microbiano no teste de 
esterilidade. Os arcabouços de nanofibras de poli(ácido láctico-co-ácido glicólico) 
tiveram suas propriedades físico-químicas, mecânicas e biológicas preservadas, 
mantendo o mesmo desempenho como suporte para o crescimento de fibroblastos 
NIH3T3 após a esterilização. Já os arcabouços de poli-caprolactona, tiveram suas 
propriedades alteradas e apresentaram um melhor desempenho na proliferação 
celular de fibroblastos L929 após a esterilização.  Assim, o gás ozônio se mostrou 
como um método alternativo para a esterilização de nanofibras poliméricas para 
engenharia tecidual. 
 
Palavras-chave: nanotecnologia, engenharia de tecidos, nanofibras, eletrofiação, 

esterilização, biocompatibilidade. 



 
 

 
 

ABSTRACT 
 

REDIGUIERI, C. F. Ozone gas as sterilant for electrospun nanofibers for tissue 
engineering: safety and efficacy evaluation. 2016. 115f. Tese (Doutorado) - 
Faculdade Ciências Farmacêuticas, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2016. 

 

Since world population is ageing, regenerative medicine has become a growing area 
in the medical field in order to maintain the life quality of population. With the advance 
of biotechnology and nanotechnology, tissue engineering has emerged as a more 
versatile and less costly alternative to tissue repair and transplantation. Nanofibers 
have the potential to mimic the human tissue architecture at the nanometer scale, 
especially due to their large surface area and high porosity. Electrospinning is the most 
applied technique to fabricate nanofibers scaffolds mainly because of its powerful and 
high versatility. Many polymers can be used on the fabrication of nanofibers scaffolds; 
however, the biodegradable and biocompatible polymers are the most desired ones 
for biomedical purposes. Sterilization is a critical step in the fabrication process and 
might impact the performance of polymeric scaffolds. Therefore, the aim of this study 
was to evaluate the impact of sterilization by ozone gas on polymeric electrospun 
nanofibers scaffolds for tissue engineering. Ozone gas sterilization was efficient in 
killing the G. stearothermophilus spores, a common biological indicator used for 
validation of sterilization processes. The sterilization method preserved the physico-
chemical, mechanical, and biological properties of poly(lactic-co-glycolic) acid 
nanofibers, keeping the performance of NIH3T3 proliferation on the scaffolds. On the 
other hand, the same sterilization method altered some properties of poly-caprolactone 
electrospun scaffolds, what improved L929 fibroblasts proliferation on the scaffolds 
after sterilization. Therefore, ozone gas was found to be a benign sterilization method 
for polymeric electrospun scaffolds for tissue engineering.  
 
Keywords: nanotechnology, tissue engineering, nanofibers, electrospinning, 
sterilization, biocompatibility.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A perda ou falência de um órgão ou tecido é um dos problemas mais frequentes 

e custosos para a saúde humana. Com o aumento da expectativa de vida, a 

degeneração ou perda de tecidos devido ao envelhecimento se torna mais grave e 

frequente. Existem algumas alternativas terapêuticas como o transplante de órgãos, 

reconstrução cirúrgica e implantes artificiais, mas essas alternativas não curam a 

doença, pois não promovem a regeneração do tecido. Além disso, apresentam outras 

limitações, como número insuficiente de doadores, complicações a longo prazo após 

as reconstruções cirúrgicas e o fato dos dispositivos artificiais não apresentarem as 

mesmas funcionalidades do órgão humano, não prevenindo a deterioração 

progressiva do paciente (LANGER; VACANTI, 1993). A medicina regenerativa se 

apresenta como mudança de foco, em vez de reparar ou repor o tecido, regenerá-lo, 

sendo a terapia celular e a engenharia de tecidos os carros-chefes dessa nova 

abordagem de tratamento. Alguns produtos já se encontram no mercado, tendo 

inclusive demonstrado resultados favoráveis na balança custo-efetividade (MARIA 

ANN; DIETMAR, 2008; LANGER; ROGOWSKI, 2009; DHANDAYUTHAPANI et al., 

2011b).  

A engenharia de tecidos é técnica multidisciplinar que tem o objetivo de guiar o 

crescimento de células específicas in vitro até a formação de tecidos. Para isso, três 

elementos são essenciais: as células, os arcabouços (scaffolds) e o meio de cultura 

(YING et al., 2008). Os arcabouços são estruturas tridimensionais porosas, formadas 

de material de origem natural ou sintética, utilizadas como suportes para proliferação 

de células e formação de novos tecidos in vitro para posterior implantação e 

regeneração in vivo (YANG, S. et al., 2008). Atualmente, há vários estudos clínicos 

utilizando arcabouços sendo realizados em diversos países. Ao consultar o sítio 

eletrônico do ClinicalTrials.gov, base de dados que registra estudos clínicos ao redor 

do mundo, em 18/03/2014, encontraram-se 138 ensaios clínicos registrados com a 

palavra scaffold, sendo que 2 estavam em fase zero, 21 em fase I, 22 em fase II, 11 

em fase III e 15 em fase IV. Dois anos depois, em 21/06/2016, a mesma consulta 

retornou 250 estudos, sendo que 2 estavam em fase zero, 24 em fase I, 37 em fase 

II, 21 em fase III e 34 em fase IV. 
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Os tecidos vivos são formados de células que se situam dentro da matriz extra- 

celular (MEC), constituída de rede tridimensional de micro e nanofibras que dão 

suporte e integridade mecânica à proliferação, migração, sobrevivência, morfogênese 

e diferenciação celulares (BEACHLEY; WEN, 2010; FLEISCHER; DVIR, 2013). As 

proteínas estruturais da MEC possuem tamanho uma ou duas ordens de magnitude 

menores que as próprias células (ou seja, em geral, o diâmetro das fibras varia de 50-

500 nm). Por isso, na intenção de mimetizar a arquitetura da MEC, os cientistas 

lançaram mão da nanotecnologia para o desenvolvimento de nanofibras para 

regeneração de tecidos e para a engenharia tecidual (BARNES et al., 2007; 

AGARWAL; WENDORFF; GREINER, 2008; KOHANE; LANGER, 2008; DVIR et al., 

2011; FLEISCHER; DVIR, 2013). Diversos materiais podem ser utilizados para a 

regeneração de tecidos, mas os biomateriais poliméricos são os preferidos, tanto os 

polímeros naturais, como o colágeno, a elastina e o fibrinogênio, quanto polímeros 

sintéticos, como o ácido poli-láctico (PLA), a poli-caprolactona (PCL) e o poli(ácido 

láctico-co-ácido glicólico) (PLGA), entre outros. As vantagens dos polímeros naturais 

referem-se à melhor biocompatibilidade e menor imunogenicidade, além de 

proporcionarem capacidade de sinalização necessária às células. Porém, possuem a 

desvantagem de apresentar variações nas propriedades mecânicas, na degradação 

e na reprodutibilidade. Já os polímeros sintéticos podem ser modificados para uma 

melhoria de suas propriedades, possuem uma previsível uniformidade lote a lote e 

representam uma fonte mais confiável de matérias-primas, além de serem menos 

onerosos (VASITA; KATTI, 2006; BARNES et al., 2007; LIANG; HSIAO; CHU, 2007).  

Além da superfície quimicamente apropriada para favorecer a adesão, 

diferenciação, proliferação e migração celular, outras propriedades são consideradas 

cruciais para o sucesso dos arcabouços: 1) possuir poros interconectáveis de 

tamanho apropriado para a integração e vascularização do tecido; 2) ser composto de 

material com biodegradação e biorreabsorção controlada, para que o tecido substitua 

o arcabouço; 3) possuir propriedades mecânicas compatíveis com o local de aplicação 

e com o manuseio; 4) não provocar resposta inflamatória de toxicidade in vivo; 5) ser 

facilmente fabricável em diferentes tamanhos e formas; 6) ser esterilizável para evitar 

contaminações, porém mantendo as propriedades estruturais e mecânicas 

(HUTMACHER, 2001). 
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São os métodos de obtenção dos arcabouços que determinam suas 

propriedades estruturais. Algumas técnicas se mostraram bem-sucedidas para a 

fabricação de nanofibras para engenharia de tecidos: self-assembly, melt-blown, 

template synthesis, separação de fases e eletrofiação. Dentre elas, a técnica de 

eletrofiação é a mais popular e preferida, pois apresenta algumas vantagens em 

relação às demais técnicas, como a produção de fibras bem finas (da ordem de 

poucos nanômetros) com grande área superficial e propriedades mecânicas 

superiores, facilidade de funcionalização para diversos fins, além de ser um processo 

simples, contínuo e que possibilita a fabricação em larga escala (ZHANG et al., 2005; 

AGARWAL; WENDORFF; GREINER, 2008). 

A esterilidade é uma característica essencial de todo o dispositivo médico 

implantável. No caso dos arcabouços de nanofibras, como apresentam estruturas 

porosas, é necessário um método que empregue agente esterilizante que se 

caracterize pela penetrabilidade no material, sem liberar no mesmo resíduos 

indesejáveis que afetem a habilidade das células de aderirem e proliferarem. A 

esterilização por ozônio pode ser uma boa alternativa para os dispositivos médicos 

termossensíveis que não suportam as elevadas temperaturas utilizadas nos métodos 

de esterilização empregando vapor saturado sob pressão ou calor seco (MOAT et al., 

2009). Apesar de provocar oxidações em materiais orgânicos, o que poderia ser uma 

desvantagem desse método de esterilização, o ozônio vem sendo utilizado para 

modificar a superfície de biomateriais no sentindo de melhorar a adesão celular 

(ANDREWS; HUNT; BLACK, 2007), o que torna o método atraente para ser utilizado 

em arcabouços de nanofibras poliméricas. Assim, este trabalho tem por objetivo 

avaliar os potenciais efeitos da esterilização por ozônio na segurança e eficácia dos 

arcabouços constituídos de nanofibras poliméricas fabricadas por eletrofiação. 
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2.1 Medicina regenerativa, terapia celular e engenharia de tecidos 

 

A perda ou falência de um órgão ou tecido é um dos problemas mais frequentes 

e custosos para a saúde humana. Entre outras circunstâncias, tem-se o aumento da 

expectativa de tempo de vida, quando a degeneração ou perda de tecidos devido ao 

envelhecimento se torna mais grave e frequente. Apesar do organismo humano 

possuir mecanismos intrínsecos para regeneração de tecidos e órgãos, como pele, 

ossos, fígado (sendo o fígado passível de retomar o seu tamanho original mesmo após 

a perda de 50% de sua massa (PLACE; EVANS; STEVENS, 2009) a extensão do 

reparo varia de acordo com o tecido e com a gravidade do dano ou doença (LEE; 

KASPER; MIKOS, 2014).  

O transplante de órgãos, a reconstrução cirúrgica e implantes artificiais são 

algumas alternativas terapêuticas de que a medicina se vale para melhorar a vida do 

paciente, mas elas não curam a doença, pois não promovem a regeneração do tecido. 

Além disso, tais alternativas apresentam outras limitações, como número insuficiente 

de doadores, complicações a longo prazo após as reconstruções cirúrgicas e o fato dos 

dispositivos artificiais não apresentarem as mesmas funcionalidades do órgão humano, 

não prevenindo a deterioração progressiva do paciente (LANGER; VACANTI, 1993). 

Por essas limitações, a medicina regenerativa trouxe uma mudança de foco, em vez 

de reparar ou repor o tecido, regenerá-lo, sendo a terapia celular e a engenharia de 

tecidos os carros-chefes dessa nova abordagem de tratamento (IKADA, 2006; MARIA 

ANN; DIETMAR, 2008; BAPTISTA; ATALA, 2014).  

A terapia celular consiste em introduzir células num tecido doente para 

recuperar sua função.  Em alguns casos, essa abordagem apresentou sucesso, como 

no tratamento de desordens musculoesqueléticas, doenças cardiovasculares, 

diabetes e cirrose hepática (BAPTISTA; ATALA, 2014). Entretanto, em outros casos, 

a cura fica muito limitada pelo declínio da população de células progenitoras 

associado à idade do paciente, baixo potencial intrínseco de regeneração de alguns 

tecidos, pela inflamação ou formação de cicatrizes (como acontece com o infarto do 

miocárdio e acidente vascular cerebral). Esses e outros fatores, como a falta de 

controle com relação ao acúmulo das células no local da injeção e da morte celular 
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antes de ocorrer a interação célula-célula e célula-matriz extracelular, contribuíram 

para o desenvolvimento do conceito de engenharia de tecidos (PLACE; EVANS; 

STEVENS, 2009; FLEISCHER; DVIR, 2013).  

O termo engenharia de tecidos surgiu em 1987, em um encontro na National 

Science Foundation, e no início do ano seguinte foi sediado o primeiro encontro sobre 

engenharia de tecidos em Lake Tahoe, na Califórnia. Nesse encontro, o termo foi 

definido como sendo a aplicação dos princípios e métodos da engenharia e ciências 

da vida para o entendimento fundamental das relações estrutura-função em tecidos 

normais ou doentes de mamíferos e o desenvolvimento de substitutos biológicos para 

restaurar, manter ou aprimorar suas funções (NEREM, 1991). Entretanto, o conceito 

mais comumente utilizado é o de Langer e Vacanti (1993), que definem a engenharia 

de tecidos como um campo interdisciplinar que aplica os princípios da engenharia e 

ciências da vida para o desenvolvimento de substitutos biológicos que restaurem, 

mantenham ou aprimorem as funções teciduais. Em vez de simplesmente se 

introduzirem células na área afetada para que elas preencham e restaurem sua 

função, na engenharia de tecidos as células são semeadas em biomateriais antes da 

implantação no organismo. Esses materiais funcionam como matrizes ou arcabouços 

temporários, guiando e dando suporte à formação de tecidos funcionais (LANGER, 

1997; DVIR et al., 2011). Portanto, o paradigma clássico se ampara na combinação 

de arcabouços de biomateriais, células e moléculas bioativas que juntos orquestram 

a formação do tecido e a sua integração no ambiente hospedeiro (Figura 1) (LEE; 

KASPER; MIKOS, 2014). 

Há dois cenários extremos de aplicação dos arcabouços semeados com 

células: um é o cultivo do tecido em biorreatores para posterior implantação no 

paciente, processo que seria considerado in vitro, e o outro é o implante do arcabouço 

semeado com células para posterior formação do tecido no organismo do paciente, 

processo que seria considerado in vivo. No processo in vitro, tem-se a fabricação em 

massa de tecidos na expectativa de suprir a necessidade de centros médicos com 

produtos contendo fontes halogênicas de células, como adultos sadios e crianças em 

fase de crescimento, e são usados em casos de risco de morte ou tratamento de 

feridas. Já no processo in vivo, os centros médicos adquirem os arcabouços 

fabricados em massa e semeiam nos mesmos as células do próprio paciente. O 

primeiro caso enfrenta uma barreira regulatória, pois necessita garantir a qualidade 
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de um produto contendo células humanas, as quais passariam a ser objetos de 

comércio, situação não amparada pela legislação brasileira. O segundo caso é mais 

simples, pois um arcabouço sem células se assemelha a um dispositivo médico 

convencional, como ocorre com as suturas cirúrgicas. E quando as próprias células 

do paciente são usadas, não há risco de infecção cruzada, apenas potencial 

contaminação. Outro aspecto importante é a neovascularização do tecido. No 

processo in vitro, a vascularização é um grande desafio; já no processo in vivo, é 

perfeitamente possível, dependendo do arcabouço e seus estímulos aos tecidos 

adjacentes (IKADA, 2006; SCHMITT et al., 2012). 

 

 

Figura 1 - Esquema resumido das etapas que envolvem a engenharia de um tecido. 
 

Fonte: Adaptado de Salmasi et al. (2015) 

 
 

 

As matrizes ou arcabouços (scaffolds) têm sido as peças-chave para a 

evolução da engenharia tecidual (CHILDERS et al., 2015). Alguns produtos já se 

encontram no mercado, tendo inclusive demonstrado resultados favoráveis no 

equilíbrio custo-efetividade (MARIA ANN; DIETMAR, 2008; LANGER; ROGOWSKI, 

2009; DHANDAYUTHAPANI et al., 2011b). A primeira pele desenvolvida por 

Fatores bioativos 

Arcabouço 

Arcabouço 
cultivado ex vivo 
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engenharia de tecidos foi fabricada no final dos anos 1970 e início dos anos 1980, 

através da semeadura de células epiteliais e fibroblastos em arcabouços poliméricos, 

com posterior transplante em pacientes queimados (MULLIKEN et al., 1981). Desde 

então, várias combinações de células e arcabouços foram experimentadas para 

engenharia de tecidos (BAPTISTA; ATALA, 2014). Equivalentes de pele têm sido 

utilizados na clínica desde 1997 e um arsenal crescente de dispositivos vem sendo 

testado em ensaios clínicos ou aprovados como terapias para tecidos, incluindo 

cartilagem, osso, vaso sanguíneo e pâncreas (PLACE; EVANS; STEVENS, 2009; 

DHANDAYUTHAPANI et al., 2011b).  

 
 
2.2 Biomateriais poliméricos para engenharia de tecidos 

 

Os biomateriais possuem um papel central no campo da engenharia de tecidos. 

Desde a última década, esforços consideráveis vêm sendo aplicados na criação de 

materiais biomiméticos capazes de suscitar funções celulares específicas e direcionar 

interações célula-célula, serem suportes para populações de células e agentes 

terapêuticos, funcionando como matrizes para guiar a regeneração do tecido 

(HUBBELL, 1995; LEE; KASPER; MIKOS, 2014; MANO, 2015).   

Essa variedade de materiais decorre da multiplicidade de locais anatômicos, 

tipos de células e aplicações em que podem ser utilizados. Por exemplo, situações 

em que o dispositivo estará sujeito a grande carga ou pressão, forte resistência 

mecânica é requerida do material; mas outras situações certamente irão tornar 

importantes características distintas, em que, por exemplo, um ambiente formado de 

redes frouxas é o necessário. O tipo de material usado depende também da forma de 

aplicação (tópica ou parenteral), se o material irá veicular moléculas bioativas ou se 

irá sofrer funcionalização de sua superfície, entre outros fatores (KOHANE; LANGER, 

2008). 

Apesar da existência de uma gama enorme de materiais potenciais, há algumas 

propriedades gerais que são normalmente almejadas. Além da superfície 

quimicamente apropriada para favorecer a adesão, diferenciação, proliferação e  

migração celular, também são cruciais para o sucesso dos arcabouços: 1) possuir 

poros interconectáveis de tamanho apropriado para a integração e vascularização do 

tecido; 2) ser composto de material com biodegradação e biorreabsorção controlada, 
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para que o tecido substitua o arcabouço; 3) possuir propriedades mecânicas 

compatíveis com o local de aplicação e com o manuseio; 4) não provocar resposta 

inflamatória de toxicidade in vivo; 5) ser facilmente fabricável em diferentes tamanhos 

e formas; 6) ser passível de esterilização para evitar contaminações, mantendo as 

propriedades estruturais e mecânicas (HUTMACHER, 2001; KOHANE; LANGER, 

2008). 

Sendo assim, os biomateriais poliméricos são os preferidos, podendo ser 

divididos em dois grupos: (a) naturais, como o colágeno, a gelatina, o fibrinogênio, o 

ácido hialurônico, a quitosana, entre outros, e (b) sintéticos, como os polianidridos, o 

poliuretano, o poliidroxietilmetacrilato, os poli-alfa-hidroxiésteres, entre outros (CAO et 

al., 2004). As vantagens dos polímeros naturais referem-se à melhor 

biocompatibilidade e menor imunogenicidade, além de proporcionarem capacidade de 

sinalização para crescimento ou diferenciação necessária às células. Porém, 

possuem a desvantagem de apresentar variações nas propriedades mecânicas, na 

degradação e na reprodutibilidade. Já os polímeros sintéticos podem ser modificados 

para uma melhoria de suas propriedades, possuem uma previsível uniformidade lote 

a lote e representam uma fonte mais confiável de matérias-primas, além de serem 

menos onerosos (VASITA; KATTI, 2006; BARNES et al., 2007; LIANG; HSIAO; CHU, 

2007).  

 
 
2.3 Arcabouços de nanofibras poliméricas para engenharia de tecidos 

 

Até recentemente se pensava que as estruturas macroporosas dos arcabouços 

usados na engenharia de tecidos mimetizavam, em termos dimensionais, a matriz 

extracelular e que essa matriz servia apenas para dar suporte às células. A ênfase 

era dada no desenvolvimento de materiais biocompatíveis, biodegradáveis e que 

apresentassem propriedades mecânicas compatíveis para a engenharia de diversos 

tecidos (DVIR et al., 2011). À medida que o campo foi evoluindo, os cientistas 

perceberam que muitos arcabouços utilizados não mimetizavam o microambiente 

celular e que a matriz extracelular é um nanocompósito dinâmico e hierarquicamente 

organizado que, além de dar suporte estrutural e integridade mecânica, regula funções 

celulares essenciais, como morfogênese, diferenciação, proliferação, adesão e 

migração, de acordo com suas composições e arranjos (DALEY; PETERS; LARSEN, 
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2008). Assim, os pesquisadores lançaram mão da nanotecnologia para desenhar 

arcabouços que mimetizassem melhor a matriz extracelular e para construir tecidos 

maiores e mais complexos (PLACE; EVANS; STEVENS, 2009; DVIR et al., 2011).  

A matriz extracelular é formada principalmente por proteínas estruturais 

fibrosas (como colágeno, elastina, laminina, fibronectina), proteínas especializadas 

(como fatores de crescimento, pequenas proteínas matricelulares, entre outras) e 

proteoglicanas (DALEY; PETERS; LARSEN, 2008). As proteínas estruturais fibrosas 

se arranjam na forma de uma rede tri-dimencional de fibras de tamanhos variados, 

mas em geral muito finas, variando de 50 a 500 nm (BARNES et al., 2007; 

FLEISCHER; DVIR, 2013). Essas proteínas fibrosas dão suporte estrutural, 

integridade mecânica e regulam vários aspectos do comportamento celular, como 

adesão, proliferação, migração e diferenciação, de acordo com suas composições e 

arranjos (DALEY; PETERS; LARSEN, 2008). Além da composição das fibras, a escala 

do tamanho é importante, porque, em vez das células aderirem a uma única fibra, 

como no caso de microfibras, uma célula pode aderir a várias nanofibras.  

A Figura 2 ilustra o comportamento celular em arcabouços com diferentes 

estruturas, tornando-se evidente que os arcabouços formados de nanofibras 

proporcionam maiores interações entre as células e o meio extracelular. 

Assim, a engenharia de tecidos utiliza nanofibras na tentativa de mimetizar as 

fibras naturais que constituem a matriz extracelular, proporcionando a estrutura 

adequada para o crescimento das células, com características mecânicas apropriadas 

para cada tecido, podendo também funcionar como um reservatório de biomoléculas 

(BEACHLEY; WEN, 2010). Vários tipos de células, incluindo as células tronco 

mesenquimais, queratinócitos e hepatócitos, cultivadas em arcabouços de nanofibras 

mostraram viabilidade superior àquelas cultivadas em outros tipos de arcabouços 

(AGARWAL; WENDORFF; GREINER, 2008; YOO; KIM; PARK, 2009).  
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Figura 2 - Efeito da estrutura de arcabouços na ligação e proliferação celular.  

Legenda: A e B correspondem às células se ligando a arcabouços formados de microestruturas (ficam 
planas e espalhadas, como se estiverem sendo cultivadas em uma superfície plana). C corresponde a 
arcabouços com estruturas na escala nanométrica (possuem maior área superficial para adsorver 
proteínas, apresentando muitos sites de ligação dos receptores de membrana). As proteínas 
adsorvidas podem mudar de conformação, expondo sites de ligação adicionais.  
Fonte: Adaptado de Stevens e George (2005). 

 

 

2.4 Fabricação de nanofibras: a técnica de eletrofiação 

 

As técnicas convencionais de processamento de polímeros apresentam 

dificuldades para a fabricação de fibras menores que 10 µm, que são muito maiores 

do que a matriz extracelular nativa (50 – 500 nm). Por isso, muitos esforços foram 

destinados ao desenvolvimento de novas técnicas e processos de fabricação, sendo 

que três delas proporcionaram sucesso na fabricação de nanofibras: self-assembly, 

separação de fase e eletrofiação (BARNES et al., 2007).  

A técnica de self-assembly envolve a organização espontânea de componentes 

individuais em uma estrutura estável e ordenada com ligações não-covalentes pré-

programadas. Apesar de ser capaz de fabricar nanofibras muito finas (5-8 nm de 

diâmetro), a técnica envolve procedimento complexo e limitado a algumas 
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configurações de polímeros, como copolímeros di-blocos ou tri-blocos, tri-blocos de 

peptídeos anfifílicos e dendrímeros, além de ser limitada para a fabricação em larga 

escala (BARNES et al., 2007; DVIR et al., 2011). 

A separação de fases é uma técnica relativamente simples e consiste em uma 

separação termodinâmica de uma solução polimérica em um componente rico em 

polímero e outro componente rico em solvente/pobre em polímero. Em linhas gerais, 

um polímero é dissolvido em uma solução e a separação de fases é induzida, seja 

termicamente ou pela adição de um solvente que provoca a separação de fases e 

formação de um gel. Em seguida, utiliza-se água para extrair o solvente do gel; o gel 

é resfriado e liofilizado para formar o arcabouço de nanofibras. Essa técnica apresenta 

boa consistência lote-a-lote, porém é limitada a alguns polímeros e escala laboratorial 

(SMITH; MA, 2004; BARNES et al., 2007). 

A eletrofiação é uma técnica simples e custo-eficiente de se fabricar nanofibras, 

tanto na escala laboratorial quanto industrial (PHAM; SHARMA; MIKOS, 2006; 

FLEISCHER; DVIR, 2013). Utilizam-se forças eletrostáticas para fiar soluções 

poliméricas ou polímeros fundidos, resultando em fibras contínuas, cujos diâmetros 

podem variar de poucos nanômetros a micrômetros. Formhals (1934) foi o primeiro a 

descrever um equipamento para eletrofiação, em uma patente. Entretanto, na época 

da invenção e durante os quase setenta anos subsequentes, essa técnica não 

recebeu muita atenção. Na década de 90, Reneker e seus colaboradores 

aperfeiçoaram a técnica ao testar eletrofiação de polímeros e demonstraram o 

mecanismo de formação de fibras. Desde então, devido à pequena dimensão e 

grande área superficial, as fibras eletrofiadas vem sendo aplicadas em diversas áreas, 

seja na fabricação de filtros, tecidos, catalisadores, sensores químicos e biológicos, 

ou em aplicações relacionadas a engenharia de tecidos humanos, tratamento de 

feridas, sistemas de liberação de fármacos, entre outros (LU et al., 2009). Mais de 100 

tipos de polímeros naturais ou sintéticos já foram fiados empregando essa técnica 

(BURGER; HSIAO; CHU, 2006).  

A técnica de eletrofiação é mediada pela aplicação de elevado potencial elétrico 

a uma solução polimérica. O aparato típico para a execução da técnica consiste em 

uma fonte elétrica, um sistema de bombeamento da solução polimérica e um coletor 

(Figura 3). A solução polimérica é armazenada numa seringa que é bombeada a um 

fluxo controlado. Quando o potencial elétrico aplicado excede as forças de tensão 
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superficial que agem em direção oposta, um jato polimérico fino é ejetado da seringa 

e segue em direção ao coletor onde as fibras são depositadas. Durante o trajeto da 

seringa até o coletor, o solvente da solução é evaporado, formando a fibra (JAMES, 

R. et al., 2011). 

 

 

Figura 3 - Aparato típico para eletrofiação. 

Fonte: Adaptado de Dhandayuthapani, et al. (2011a). 

 

 

A eletrofiação pode ser considerada como variação do processo de 

electrospray. Durante o processo de electrospray, a gota líquida se alonga com o 

aumento do campo elétrico. Quando a força repulsiva provocada pela distribuição de 

carga na superfície da gota é equivalente à tensão superficial do líquido, a gota 

adquire forma cônica, conhecida como cone de Taylor. Quando a força repulsiva 

excede a tensão superficial, um jato do liquido ejeta da extremidade do cone. Se o 

líquido for pouco viscoso, pequenas gotículas serão formadas, mas se o líquido for 

mais viscoso será formada fibra sólida, após a evaporação do solvente (RENEKER; 

CHUN, 1996; LU; WANG; WEI, 2009). Apesar de ser técnica simples e versátil para a 

fabricação de nanofibras, grande número de parâmetros do processo podem 

influenciar a composição, a morfologia e a estrutura das fibras geradas e podem ser 

agrupados em três categorias: propriedades da solução (viscosidade, concentração 

do polímero, peso molecular do polímero, condutividade elétrica, elasticidade, tensão 

superficial), condições de processo (voltagem, fluxo de alimentação, distância entre a 

seringa e o coletor, diâmetro da abertura da seringa) e condições ambientais (temperatura, 

umidade, tipo de atmosfera e pressão atmosférica) (GECKELER; ROSENBERG, 2006; 



27 
REVISÃO DE LITERATURA 

 
 

SILL; VON RECUM, 2008; XIE; LI; XIA, 2008; AGARWAL; GREINER; WENDORFF, 

2013).  

 

2.5 Arcabouços de PLGA 

 

Dentro da classe dos polímeros, encontra-se um poliéster bastante utilizado 

como biomaterial, o PLGA, que há mais de 30 anos é usado em suturas cirúrgicas, 

possui excelente biocompatibilidade e biodegradabilidade (YANG, S. et al., 2001).               

O PLGA é um copolímero do ácido poli-lático (PLA) e ácido poli-glicólico (PGA) (Figura 

4). O PLA existe na forma L-PLA (semi-cristalina) e na forma de mistura racêmica D,L-

PLA (amorfo). Já o PGA é altamente cristalino, pois não possui as metilas laterais do 

PLA. Os PLGAs preparado a partir de L-PLA e PGA são cristalinos, enquanto que os 

preparados a partir de D,L-PLA e PGA são amorfos (JAIN, 2000).  

Os PLGAs possuem transição vítrea (Tg) acima da temperatura fisiológica 

(37ºC), o que confere a eles vantagem para serem usados in vivo. Em geral, degradam 

em menos de um mês quando utilizados como arcabouços, possuem boas 

propriedades mecânicas e são de fácil processamento (IKADA, 2006; PAN; DING, 

2012). 

 

Figura 4 - Estrutura química do PLA, PGA e PLGA. 

 

 
 
Fonte : Adaptado de Gentile et al.(2014). 
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Diversas propriedades dos PLGAs, como resistência mecânica ou 

biodegradabilidade, são influenciadas pelo grau de cristalinidade do polímero, que por 

sua vez é dependente do tipo e razão molar dos monômeros. Assim, essas 

propriedades podem ser ajustadas de acordo com a proporção PLA:PGA no 

copolímero. Suas várias proporções já foram eletrofiadas para a obtenção de 

arcabouços (85:15, 75:25, 70:30, 50:50) e diversos tecidos já foram reparados, como 

cartilagem, osso, fígado, nervo, pele e vaso sanguíneo (BARNES et al., 2007; 

BLACKWOOD et al., 2008; PAN; DING, 2012).  

 

2.5.1 Arcabouços de PLGA + poli-L-lisina 

 

Poli-L-lisina (PLL) é um polímero sintético (Figura 5), solúvel em água, 

biocompatível, bastante utilizado em cultura celular para recobrir superfícies com o 

intuito de promover a adesão das células. Este fenômeno é baseado na interação das 

cargas positivas da PLL com as cargas negativas das células e proteínas. Alguns 

estudos já utilizaram poli-lisina sobre diversas superfícies para melhorar adesão e 

crescimento celulares (COREY; WHEELER; BREWER, 1991; BRANCH et al., 2000; 

JAMES, C.D. et al., 2000; KAM et al., 2001; CHENG et al., 2004). Sobre a superfície 

do polímero PLGA, a poli-lisina foi utilizada em microesferas de PLGA, com o intuito 

de facilitar a diferenciação de células tronco em células neurais (Nojehdehian et al., 

2009); também em associação com o PLGA, já foi utilizada como ligante para a 

formação de diferentes copolímeros ou compósitos em arcabouços obtidos de 

diversas maneiras (YANG, X.B. et al., 2001; JEONG; BYUN; PARK, 2003; MURUA et 

al., 2011; CAI et al., 2015; KELOGLU et al., 2016; PAN et al., 2016). Em outros dois 

estudos, o PLGA e a poli-lisina, conjugados com outros peptídeos, constituíram 

arcabouços obtidos por eletrofiação para melhorar a biocompatibilidade de células 

humanas ou animais (GU et al., 2008; YU et al., 2014).  
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Figura 5 - Estrutura química da poli-L-lisina. 
 

 
Fonte: SIGMA-ALDRICH (2016a). 

 
 
 

2.5.2 Arcabouços de PLGA + gelatina 

 

A gelatina é uma proteína solúvel derivada do colágeno, a principal proteína do 

tecido conjuntivo. Possui capacidade de ligação com a água, de formação de gel, de 

filme, com propriedades de adesão e coesão superficial (GOMEZ-GUILLEN et al., 

2011). Além de ser um polímero de baixo custo, a gelatina possui excelente 

biodegradabilidade e biocompatibilidade, baixa imunogenicidade e baixa atividade 

coagulante plaquetária. Pode ser utilizada em arcabouços para engenharia de tecidos, 

particularmente em itens destinados ao tratamento de feridas e outros dispositivos 

médicos, tanto isolada (após reticulação) como associada a outros polímeros 

(TOMIHATA; IKADA, 1996; KUIJPERS et al., 2000; ZHANG; RAMAKRISHNA; LIM, 

2004; BARNES et al., 2007).  

No intuito de se aproveitar as propriedades mecânicas do PLGA e a 

biocompatibilidade da gelatina, diversos arcabouços para engenharia de tecidos 

unindo os dois polímeros já foram produzidos, usando variadas técnicas de 

fabricação. Entretanto, como o presente estudo possui foco na técnica de eletrofiação, 

serão relatados a seguir arcabouços produzidos exclusivamente por essa técnica. 

Soluções de PLGA (LA/GA=85/15) e gelatina a 15% (p/v) em solvente 

trifluoretanol (TFE) foram eletrofiadas em diferentes proporções dos dois polímeros 

(1:9, 3:7 e 5:5) e reticuladas com hidrocloreto de 1-etil-3-(3-dimetilaminopropil) 

carbodiimida (EDC). As fibras apresentaram diâmetros médios de 2,13±0,39 µm, 

2,61±0,57 µm e 6,84±0,45 µm, respectivamente. Os estudos in vitro demonstraram 
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boa biocompatibilidade dos arcabouços de PLGA: gelatina quando avaliados 

empregando células de intestino de rato (IEC-18), sendo que a proporção 5:5 

apresentou a menor resposta inflamatória in vivo (SON et al., 2013). 

Com relação à fabricação de nanofibras por eletrofiação, PLGA (LA/GA=80/20) 

e gelatina tipo B foram eletrofiados dissolvendo-se os dois polímeros em TFE. O 

diâmetro médio das nanofibras obtidas foi de 372±58 nm (ZHAO et al., 2009).  

Nanofibras de PLGA (LA/GA=85/15) e gelatina foram eletrofiadas a partir de soluções 

a 10% (p/v) em TFE, sendo testadas três diferentes proporções de PLGA:gelatina 

(10:0, 9:1 e 7:3), obtendo-se os diâmetros médios de 1174±350 nm, 774±181 nm e 

479±307 nm, respectivamente. A adição de gelatina melhorou a hidrofilicidade e a 

proliferação e adesão de proteoblastos da calvária de murinos (MC3T3-E1) (MENG et 

al., 2010). A produção de arcabouços de nanofibras de PLGA cobertas com hidrogel 

de gelatina foi fabricada por eletrofiação e imersão das fibras em soluções de 

conjugado de gelatina-polietilenoglicol(PEG)-tiramina e apresentou melhores 

propriedades de adesão e proliferação de fibroblastos de derme humana (OH et al., 

2012). Meng et al. (2012) aprisionaram gelatina em nanofibras de PLGA por método 

envolvendo primeiro a síntese de nanofibras e posteriormente o banho em solução de 

gelatina para que ocorresse a adsorção. As nanofibras de PLGA contendo gelatina se 

mostraram mais hidrofílicas e com melhores propriedades mecânicas para aplicações 

na engenharia de tecidos que as nanofibras de PLGA. Em outro estudo nanofibras de 

PLGA e gelatina foram sintetizadas por eletrofiação de uma emulsão, e também 

apresentaram boas propriedades como arcabouços para o crescimento celular (HU, 

J. et al., 2013). 

 

 

2.6 Arcabouços de PCL 

 

O PCL é um polímero biocompatível, biodegradável e flexível, muito aplicado 

em sistemas de liberação de fármacos e engenharia de tecidos (Figura 6). Trata-se 

de um polímero semicristalino, com Tg de -60ºC e ponto de fusão variando de 59 a 

64ºC, dependendo da cristalinidade do material.  Apresenta peso molecular de 3.000 

a 80.000 g/mol (HAYASHI, 1994). Sua biodegradação ocorre de maneira bem lenta, 

tanto por mecanismo não-enzimático (hidrólise dos ésteres) como por mecanismo 
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enzimático. A perda de massa oriunda da hidrólise só começa a ocorrer após 4 a 6 

meses de contato com o meio aquoso, podendo demorar mais de 3 a 4 anos para ser 

reabsorvido pelo organismo (IKADA, 2006; WOODRUFF; HUTMACHER, 2010; 

DASH; KONKIMALLA, 2012). 

 

Figura 6 - Estrutura química da policaprolactona 
 

 
 Fonte: SIGMA-ALDRICH (2016b). 

 
 
 

A versatilidade do PCL se deve ao fato de que suas propriedades físicas, 

químicas e mecânicas podem ser modificadas pela copolimerização ou mistura com 

diversos outros polímeros. A copolimerização altera as propriedades químicas, que 

indiretamente afetam outras propriedades, como a cristalinidade, solubilidade e 

degradação. Já a mistura com outros polímeros altera diretamente as propriedades 

físicas e mecânicas do PCL, mas é bastante utilizada na engenharia de tecidos em 

busca das propriedades biofísicas adequadas a cada tecido (DASH; KONKIMALLA, 

2012).  

O PCL é o polímero mais comumente utilizado na técnica de eletrofiação; já foi 

eletrofiado em diversas concentrações, utilizando-se variados solventes e parâmetros 

de processo, produzindo uma variedade de tamanhos e formas de nanofibras. Em 

relação à aplicação in vivo, o PCL já foi utilizado para construir, pelo menos, os tecidos 

ósseo, cartilaginoso, cardiovascular, nervoso e pele (WOODRUFF; HUTMACHER, 

2010; CIPITRIA et al., 2011; DASH; KONKIMALLA, 2012). 

 

2.7 Esterilização por ozônio 

 

Todo material ou dispositivo médico implantável deve ser previamente 

esterilizado para que possa ser usado clinicamente (BRASIL, 2012) e a eficácia do 

processo de esterilização precisa ser confirmada (INTERNATIONAL STANDARD 

ORGANIZATION, 2009; BRASIL, 2010). Dentre os métodos de esterilização por 
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inativação descritos na Farmacopeia Brasileira (2010), estão os métodos físicos 

(sendo o calor úmido ou seco o mais utilizado) e químicos (como o óxido de etileno, o 

ozônio, entre outros). Os métodos químicos são utilizados para materiais 

termossensíveis, que não suportam as altas temperaturas da esterilização por calor.  

A esterilização por gás ozônio é bastante atraente por ser um processo de baixo 

custo, utilizar matéria prima natural (o oxigênio) e poder ser realizado a baixas 

temperaturas (MOAT et al., 2009).  Já demonstrou eficácia contra uma variedade de 

microrganismos, incluindo o Geobacillus stearothermophilus, assegurando um nível 

de garantia de esterilidade de 10-6, ou seja, probabilidade de um item não-estéril em 

1 x 106 itens esterilizados (RUTALA; WEBER, 2008; FARMACOPEIA..., 2010). 

No desenvolvimento de arcabouços para engenharia de tecidos, o ozônio tem 

sido utilizado para se modificar a superfície do arcabouço, tornando-o mais hidrofílico 

e mais atrativo para as células. Mitchell et al. (2004) utilizaram ozônio-UV para 

modificar a superfície de poliestireno e controlar a adesão e crescimento de células 

ovarianas de hamster chinês (CHO) e de células embrionárias de camundongo 3T3-

L1 (3T3). Kwon et al. (2005) utilizaram gás ozônio para oxidar a superfície de 

arcabouços de polietileno de alta densidade com o intuito de investigar o efeito do 

aumento da hidrofilicidade na regeneração do tecido subdérmico de ratos Sprague-

Dawley. Ozônio-UV também foi utilizado para tratar a superfície de poliésteres (PETG 

e PCTG) e um aumento da oxidação e da diminuição do ângulo de contato foi 

observado (CHARPENTIER; MAGUIRE; WAN, 2006). Arcabouços de poliuretano 

foram esterilizados empregando ozônio-UV e apresentaram aumento na cobertura 

celular (linhagem imortalizada de fibroblastos de camundongo L929 e fibroblastos de 

pulmão embrionário humano) do arcabouço (ANDREWS; HUNT; BLACK, 2007). A 

superfície de arcabouços de colágeno foi tratada com gás ozônio e tornou-se mais 

hidrofílica (LIU et al., 2010; LIU; SHEN; HAN, 2011). Kikkawa et al. (2013) 

conseguiram retardar a degradação enzimática de poliésteres por meio do tratamento 

da superfície com ozônio-UV. O tratamento com ozônio também foi feito na gelatina 

em solução aquosa e foi observado que, em baixas concentrações, o ozônio não 

causa danos à estrutura da gelatina, demonstrando grande potencial de ser utilizado 

para esterilização a frio (CATALDO, 2007). 

A aplicação de ozônio-UV em filmes de silicone e uréia preparados por casting, 

spin-coating ou eletrofiação foi estudada por Bilgin et al. (2013). Esses autores 
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observaram que os filmes preparados por eletrofiação apresentaram menor 

modificação superficial quando submetido a tratamento por ozônio, em comparação 

aos outros filmes.  

Até 2015, não haviam sido encontrados na literatura estudos sobre o uso de 

ozônio em PLGA ou PCL ou em seus arcabouços, nem em arcabouços de gelatina. 

Em 2016, foi publicado o primeiro artigo abordando esta questão (REDIGUIERI et al., 

2016).  
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3 OBJETIVOS 

 

3.1 Objetivo geral 

 

Avaliar o impacto da esterilização na segurança e eficácia de arcabouços de 

nanofibras poliméricas para engenharia de tecidos.  

 

3.2 Objetivos específicos 

 

 Fabricar e caracterizar os arcabouços de nanofibras de diferentes poliméros; 

 Explorar o potencial de aplicabilidade do FTIR como uma ferramenta para 

análise em processo da composição química das nanofibras em tempo real; 

 Esterilizar os arcabouços de nanofibras poliméricas com ciclos de gás ozônio; 

 Avaliar as propriedades físico-químicas e microbiológicas dos arcabouços 

antes e após a esterilização; 

 Avaliar a biocompatibilidade dos arcabouços antes e após a esterilização. 
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4 ESTUDOS COM NANOFIBRAS DE PLGA E PLL 

 

Inicialmente foram realizados estudos preliminares de caracterização de 

nanofibras e esterilização por gás ozônio com amostras de nanofibras fornecidas pela 

Universidade de Bath, Reino Unido.  

 

4.1 Materiais e métodos 

 

4.1.1 Materiais 

 

Amostras de nanofibras constituídas de PLGA e PLL (poli-L-lisina) foram 

fornecidas pela Universidade de Bath, Reino Unido. Foram recebidas amostras já 

prontas de nanofibras de PLGA puro e de uma blenda de PLGA com PLL, bem como 

amostras dos dois polímeros na forma não processada. As amostras recebidas de 

nanofibras de PLGA haviam sido preparadas a partir de uma solução a 14% (p/p) de 

PLGA em clorofórmio:metanol (3:1). As amostras de nanofibras de PLGA/PLL haviam 

sido preparadas a partir de uma emulsão da solução de PLL (1,1 mg/mL em água 

destilada) com a solução de PLGA descrita acima (1 parte solução aquosa para 18 

partes de solução orgânica). 

 

4.1.2 Análise por microscopia eletrônica de varredura 

 

A morfologia das nanofibras alinhadas e não-alinhadas de PLGA e PLGA/PLL 

foi estudada por microscopia eletrônica de varredura (MEV) (Nova NanoSEM 400, FEI 

Company) a uma voltagem de aceleração de 10KV. As amostras foram cortadas em 

tamanhos de 10mmx20mm e recobertas com uma camada de 21nm de ouro (Edwards 

Sputter Coater S150B), para dissipar o calor e as cargas elétricas. Após obtidas as 

imagens, o diâmetro das fibras foi medido a partir das micrografias, utilizando o 

software Image J (National Institutes of Health, Bethesda, MD). Foram medidas, no 

mínimo, 30 fibras por imagem. Foi apresentada a média aritmética dos diâmetros de 

cada amostra e seu desvio padrão.  
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4.1.3 Análise por espectroscopia de infravermelho por transformada de 

Fourier  

 

 A composição dos arcabouços de nanofibras alinhadas e não-alinhadas de 

PLGA e PLGA/PLL foi avaliada através da espectroscopia de infravermelho por 

transformada de Fourier (FTIR) equipado com módulo de refletância total atenuada 

(attenuated total reflectance, ATR) (Cary 630 FTIR, Agilent Technologies Inc., USA). 

Os espectros de infravermelho foram obtidos pela acumulação de 32 varreduras, com 

uma resolução de 4 cm -1 e faixa espectral de 500 a 4000 cm -1. Foram também obtidos 

os espectros do PLGA e do PLL na forma não processada para fins de comparação 

com as nanofibras.  

 

4.1.4 Análise térmica 

 

O comportamento térmico das nanofibras alinhadas e não-alinhadas de PLGA 

e PLGA/PLL foi analisado por termogravimetria (TG/DTG) (Seiko instrument TG/DTA 

7200, SII Nanotechnology, USA) e por calorimetria exploratória diferencial (DSC) 

(Seiko instrument DSC 7020, SII Nanotechnology Inc., USA). Para as análises de 

TG/DTG, amostras de aproximadamente 4 mg foram colocadas em panelinhas de 

platina e aquecidas até 500°C a uma taxa de 10°C/min, sob atmosfera de gás 

nitrogênio (100 mL/min). Para as análises de DSC, amostras de aproximadamente 1 

mg foram colocadas em panelinhas de alumínio com tampas e aquecidas de 25°C a 

150°C, a uma razão de 10°C/min, sob atmosfera de gás nitrogênio (50 mL/min). 

 

4.1.5 Caracterização microbiológica dos arcabouços de nanofibras 

poliméricas 

 

A caracterização microbiológica antes da esterilização foi realizada apenas nas 

nanofibras de PLGA não alinhadas, devido a quantidade de amostra disponível, para 

se determinar a contaminação dos arcabouços por bactérias e fungos. As amostras 

foram submetidas à contagem microbiana empregando método Pour Plate, em 

condições assépticas. Cada amostra foi introduzida em tubo de ensaio contendo 9 mL 

de meio de cultura caldo caseína-soja (TSB), realizando diluições seriadas 1:10, 
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1:100, 1:1000 e 1:10000. As diluições foram adicionadas às placas de Petri em 

duplicata. Verteu-se cerca de 15 - 20 mL de meio de cultura ágar caseína-soja (TSA) 

e ágar Sabouraud-dextrose (SDA), realizando homogeneização das placas em 

movimentos circulares. Após solidificação total dos meios, as placas foram incubadas 

nas seguintes condições: TSA a 30 – 35 ºC por 5 dias e SDA a 20 – 25 ºC por 7 dias. 

Após a esterilização por ozônio (vide item 4.1.6), as nanofibras de PLGA e PLGA/PLL 

não alinhadas foram adicionados em 90 mL de meio TSB e em meio Caldo 

Tioglicolato, e incubados a 22,5 ºC e a 32,5 ºC, respectivamente, por 14 dias, para se 

avaliar eventual crescimento de microrganismos totais (FARMACOPÉIA..., 2010).  

 

4.1.6 Esterilização por ozônio 

 

As amostras de nanofibras poliméricas foram submetidas a ciclos de 

esterilização por ozônio em um protótipo de equipamento fabricado pela empresa 

Ortosíntese, conforme Projeto desenvolvido pela Brasil Ozônio, empresa incubadora 

do Centro de Inovação, Empreendedorismo e Tecnologia (CIETEC), em São Paulo. 

Foi utilizado um método validado anteriormente, em projeto Fapesp envolvendo 

colaboração entre a Faculdade de Ciências Farmacêuticas da Universidade de São 

Paulo e a Brasil Ozônio (2010/50281-8), com vistas ao desenvolvimento de 

equipamento de esterilização para a empresa Ortosíntese. Nesta validação, foi 

possível assegurar um nível de esterilização de 10-6, ao se utilizar ciclos de quatro 

pulsos de esterilização por ozônio.  

As nanofibras de PLGA e PLGA/PLL não alinhadas foram acondicionadas em 

papel cirúrgico e submetidas a ciclos de dois e quatro pulsos de esterilização por 

ozônio. As seguintes condições foram utilizadas:  

 Umidade na câmara de esterilização: até 95%; 

 Pressão interna positiva (para ciclo de esterilização): 0,4 a 0,8 kgf/cm2; 

 Pressão interna negativa: vácuo (para ciclo de aeração): - 0,4 a 0,8 kgf/cm2; 

 Formato do pulso: vácuo, preenchimento da câmara, tempo de patamar e 

vácuo (20 minutos de exposição ao ozônio); 

 Ciclos: dois ou quatro pulsos. 
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Após esse processo, as nanofibras foram avaliadas quanto ao crescimento de 

microrganismos, morfologia (MEV), composição (FTIR) e propriedades térmicas 

(TG/DSC). Devido à pequena quantidade de amostras de nanofibras alinhadas 

disponíveis, que seria insuficiente, decidiu-se desenvolver as etapas de desafio 

microbiológico empregando-se apenas as nanofibras não alinhadas. Ainda assim, 

pelo mesmo motivo de escassez de amostra, omitiu-se a inoculação intencional de 

microrganismos nas nanofibras.  

 

4.1.7 Análise estatística 

 

Para comparar os diferentes grupos entre si, foi aplicado o teste estatístico T 

de Student; quando o valor p encontrado era menor que 0,05, a diferença foi 

considerada significativa.  

 

4.2 Resultados 

 

4.2.1 Análise da morfologia das nanofibras por MEV 

 

A morfologia das nanofibras alinhadas e não-alinhadas de PLGA e PLGA/PLL 

pode ser observada através das imagens de microscopia por MEV (Figura 7). É 

possível observar que as fibras apresentam uma superfície lisa e que não apresentam 

beads em sua extensão; também pode-se perceber a diferença entre o 

posicionamento das fibras alinhadas (fotos a e c) e não-alinhadas (fotos b e d).  

Na Figura 8 é mostrada a distribuição do diâmetro das fibras, sendo que as 

nanofibras alinhadas de PLGA/PLL (1,13 ± 0,28 µm) apresentaram o diâmetro médio 

maior que as demais, seguidas das nanofibras de PLGA alinhadas (1,11 ± 0,27 µm), 

PLGA não alinhadas (1,09 ± 0,27 µm), PLGA/PLL não alinhadas (0,75 ± 0,31 µm). 

Somente este último grupo diferiu significativamente dos demais.  
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Figura 7 -  Imagens obtidas por MEV de nanofibras eletrofiadas de PLGA e PLGA/PLL 
alinhadas e não alinhadas. 

Legenda: (a) PLGA não alinhadas, (b) PLGA alinhadas, (c) PLGA/PLL não alinhadas e (d) PLGA/PLL 
alinhadas 

 
 

Figura 8 - Distribuição do diâmetro das fibras eletrofiadas de PLGA e PLGA/PLL 
alinhadas e não alinhadas.  
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4.2.2 Análise das nanofibras poliméricas por FTIR 

 

A composição das nanofibras alinhadas e nao alinhadas foi analisada por FTIR 

comparando-se seus  espectros com os espectros do PLGA e do PLL na forma não 

processada (Figura 9). Os espectros do PLGA não processado e das nanofibras de 

PLGA alinhadas e não alinhadas apresentaram-se idênticos: um pico em 1750 cm-1, 

que corresponde à banda de estiramento do C=O, e picos entre 1200 to 1000 cm-1, 

que correspondem a banda de estiramento do C-O do grupo ester (THANKI; 

DELLACHERIE; SIX, 2006).  O espectro do PLL não processado apresentou picos 

entre 3400 e 3250 cm-1 e entre 800 e 700 cm-1, que correspondem às aminas 

primárias, e picos em 1640 cm-1 e  em 1515 cm-1, que correspondem às bandas de 

amida I e amida II das amidas secundárias, respectivamente (SHAN et al., 2009).  Os 

espectros das nanofibras de PLGA/PLL se apresentaram idênticos ao espectro do 

PLGA, indicando que o PLL não foi identificado nas amostras de nanofibras. 

 

Figura 9 - Espectros de FTIR dos polímeros PLGA e PLL na forma não processada e 
na forma de nanofibras. 
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4.2.3 Análise das propriedades térmicas das nanofibras poliméricas 

 

Na Figura 10 são apresentas as curvas de termogravimetria (TG) do PLGA e 

do PLL na forma não processada e na forma de nanofibras. A termogravimetria 

mostrou que o processo de decomposição térmica de todas as amostras é similar e 

ocorre em uma única etapa, iniciando em aproximadamente 280°C e finalizando em 

500°C.  

Figura 10 – Curvas de termogravimetria dos polímeros PLGA e PLL na forma não 
processada e na forma de nanofibras não alinhadas.  

 
Figura 11 – Curvas de termogravimetria do PLGA na forma não processada e na 
forma de nanofibras alinhadas e não alinhadas. 

 

Entretanto, diferenças foram observadas nas curvas de decomposição entre 

nanofibras de PLGA e PLGA/PLL e entre nanofibras alinhadas e não-alinhadas 

(Figura 11). Uma perda de massa devido à evaporação da umidade também foi 
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observada em todas as amostras de nanofibras e no PLL não processado. Não foi 

observada perda de massa devido à umidade no PLGA não processado.  

As curvas de DSC do PLGA e do PLL na forma não processada e na forma 

de nanofibras mostram eventos endotérmicos na região de 40-55ºC, como se pode 

observar na Figura 12. 

  

Figura 12 - Curvas de DSC de PLGA e PLL na forma não processada e na forma de 
nanofibras não alinhadas. 

 

 

Figura 13 - Curvas de DSC de PLGA na forma não processada e na forma de 
nanofibras alinhadas e não alinhadas. 
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Como não houve perda de massa nas curvas de TG nessas temperaturas, 

significa que esses eventos caracterizam-se como transições vítreas, o que indica 

que os materiais são amorfos. Não foram observadas diferenças significativas entre 

as fibras alinhadas e não-alinhadas (Figura 13). 

 

4.2.4 Características microbiológicas dos arcabouços de nanofibras 

 

Os resultados da caracterização microbiológica das nanofibras poliméricas 

antes da esterilização podem ser observados na Tabela 1. Até a segunda diluição, 

foram encontrados microrganismos em ambas as placas de cada meio. Na terceira 

diluição, foram encontrados fungos em ambas as placas, mas bactérias em apenas 

uma das placas em Tryptic Soy Agar (TSA). A partir da quarta diluição não foi 

detectado qualquer microrganismo. 

 

Tabela 1 - Crescimento microbiano nas nanofibras poliméricas de PLGA antes da 
esterilização 

Diluição 

Meio de Cultura 

 Ágar caseína-soja  
  

Meio de Cultura 

 Ágar Saboraud-dextrose 

Colônias por 

placa *(UFC) 

Placa I  

Colônias por 

placa *(UFC) 

Placa II 

  

Colônias por 

placa* (UFC) 

Placa I 

Colônias por 

placa *(UFC) 

Placa II  

10 -1 115 120  61 52 

10 -2 14 11  11 21 

10 -3 2 0  3 3 

     10 -4          0 0              0           0 

*Número de Unidades Formadoras de Colônias (UFC) 

 

4.2.5 Esterilização por ozônio 

 

As nanofibras de PLGA e PLGA/PLL não alinhadas e esterilizadas por ozônio 

foram avaliadas quanto às características microbiológicas e fisico-químicas. Em 

relação às características microbiológicas, tanto as nanofibras de PLGA quanto as de 

PLGA/PLL, que passaram por ciclos de dois ou quatro pulsos de esterilização, 
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apresentaram ausência de crescimento de microrganismos em meio de cultura TSB e 

caldo tioglicolato, sugerindo eficácia do processo de esterilização. 

 

Figura 14 - Imagens obtidas por MEV das fibras poliméricas de PLGA e PLGA/PLL 
antes e após a esterilização com pulsos de gás ozônio. 

Legenda: (a) PLGA antes da esterilização; (b) PLGA/PLL antes da esterilização; (c) PLGA após 
esterilização com 2 pulsos; (d) PLGA/PLL após esterilização com 2 pulsos; (e) PLGA após esterilização 
com 4 pulsos; e (f) PLGA/PLL após esterilização com 4 pulsos. 

 

As imagens obtidas por MEV não revelaram alteração na morfologia da 

superfície das nanofibras após a esterilização por ozônio, seja quando utilizado ciclos 

de dois ou de quarto pulsos (Figura 14). As fibras após a esterilização apresentaram 

diâmetros ligeiramente maiores que as fibras antes da esterilização. Essa diferença 

foi significativa nas fibras de PLGA/PLL após dois pulsos de esterilização, porém, nas 

fibras de PLGA, a diferença foi significativa apenas após quatro pulsos de 

esterilização. A distribuição do diâmetro das fibras de PLGA e PLGA/PLL antes e após 

a esterilização pode ser visualizada na Figura 15. 
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Figura 15 - Distribuição do diâmetro das fibras de PLGA e PLGA/PLL antes e após 
ciclos de esterilização com 2 ou 4 pulsos de gás ozônio. 

 
Figura 16 - Espectros de FTIR de nanofibras de PLGA e PLGA/PLL antes e após ciclos 
de esterilização com 2 ou 4 pulsos de gás ozônio. 
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A análise por FTIR das nanofibras de PLGA e PLGA/PLL não mostrou diferenca 

entre os espectros das nanofibras antes da esterilização por ozônio (com ciclos de 

dois ou quatro pulsos), como pode ser observado na Figura 16. 

As curvas de DSC das nanofibras de PLGA/PLL não alinhadas antes e após 

ciclos de esterilização de dois e quatro pulsos são mostradas na Figura 17. Pode-se 

observar que não houve diferença significativa entre as curvas antes e após a 

esterilização por ozônio. 

 

Figura 17 – Curvas de DSC de nanofibras poliméricas de PLGA/PLL obtidas em 
atmosfera de nitrogênio (50 mL/min) a 10º C/min. 

 

 

 

4.3 Discussão 

 

Vários estudos têm demonstrado o potencial de aplicações das nanofibras 

eletrofiadas para diversos fins, incluindo a engenharia de tecidos humanos. Quando 

aplicadas a dispositivos médicos, surge uma preocupação maior com a qualidade, no 

intuito de se garantir a segurança e eficácia do uso em seres humanos. Por isso, este 

estudo buscou explorar as variáveis que impactam o processo de obtenção das 

nanofibras poliméricas, bem como técnicas de caracterização físico-química em 

tempo real.  
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As imagens de MEV mostraram que as fibras poliméricas de PLGA e PLGA/PLL 

apresentaram diâmetro médio por volta de 1 µm. Acima desse valor, as fibras deixam 

de ser consideradas nanofibras e passam a ser consideradas microfibras (ZANIN; 

CERIZE; DE OLIVEIRA, 2011). Tendo em vista a pequena disponibilidade de amostra 

e que a fração estudada não foi a ideal em termos de representatividade, seria 

necessária uma amostra maior para se ter confiança nos resultados, já que uma das 

amostras apresentou diâmetro médio de 0,75 µm, ou seja, estaria dentro da escala 

considerada como nanofibra. Outra questão importante é como fazer a medida das 

nanofibras (ASTM..., 2013). A maioria dos trabalhos não relata quantas fibras foram 

contadas para se calcular o diâmetro médio, nem quantas partes de um mesmo 

arcabouço foi avaliada. Alguns trabalhos relatam que fizeram 20 medidas, 50 

medidas, outros 100 (HU, W. et al., 2009; NANNI et al., 2011; AREIAS et al., 2012), 

porém não explicam se essas medidas foram realizadas em fibras diferentes ou em 

partes diferentes de uma mesma fibra, já que elas também podem variar ao longo do 

comprimento.  

Por meio da microscopia foi possível visualizar se as nanofibras estão 

alinhadas ou não, e, apesar não ter sido feito neste estudo, é possível calcular o 

ângulo do alinhamento com o mesmo software utilizado para medir os diâmetros 

(NANNI et al., 2011; SUBRAMANIAN; KRISHNAN; SETHURAMAN, 2012).  

Com a finalidade de se explorar a aplicabilidade do FTIR como uma ferramenta 

para a análise da composição química das nanofibras em tempo real, utilizou-se como 

amostra nanofibras de PLGA e PLGA/PLL, que são polímeros biocompatíveis e 

apresentam boas propriedades de proliferação celular (KRAMER et al., 2011). Os 

picos observados nos espectros de FTIR das nanofibras de PLGA foram descritos 

anteriormente em outros estudos (ARMENTANO et al., 2008; JOSE et al., 2009). Não 

foram detectadas diferenças entre os espectros do PLGA na forma não processada e 

PLGA na forma de nanofibras (FOUAD et al., 2013). A análise por FTIR não detectou 

a presença de PLL na amostra, provavelmente devido à baixa concentração do 

composto no arcabouço. Igualmente, os resultados obtidos com o FTIR não 

proporcionaram segurança na detecção de alterações químicas das nanofibras, em 

decorrência do processo de esterilização. A insegurança no poder de discriminação 

da real ocorrência das alterações químicas pode se constituir numa limitação da 

técnica. Em estudo desenvolvido por pesquisadores que também trabalharam com 
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FTIR, embora tendo por substrato material proteico, apenas após intensa exposição 

ao ozônio, ou seja, elevado nível de oxidação, foi possível se detectar alterações 

químicas. Portanto, como uma tecnologia analítica de processo para se garantir a 

qualidade dessas nanofibras de PLGA ou PLGA/PLL, o FTIR não mostrou a 

necessária sensibilidade para caracterizar eficácia.  

A técnica de TG e DSC permitiu diferenciar as fibras de PLGA das fibras de 

PLGA/PLL, mesmo esta última contendo baixas concentrações do componente PLL. 

Com o TG também foi possível diferenciar fibras alinhadas de não alinhadas.  

Resultados termogravimétricos similares foram obtidos em estudos anteriores 

realizados com nanofibras de PLGA e PLGA na forma não processada (LEE et al., 

2010; SUBRAMANIAN; KRISHNAN; SETHURAMAN, 2012). Extrapolando-se To 

(onset temperature, ou seja, temperatura de início de decomposição), percebe-se que 

a adição de PLL diminui a estabilidade térmica das fibras de PLGA, tanto para 

nanofibras alinhadas quanto não-alinhadas. Uma queda similar de To em nanofibras 

de PLGA ou mistura PLGA/Pluronic® (F-108) foi descrita na literatura (VASITA et al., 

2010; FOUAD et al., 2013). Os picos de DTG ocorreram a uma temperatura menor 

nas fibras alinhadas quando comparadas com as fibras não alinhadas, o que traduz 

em diferencial de estabilidade.  

Nas análises por DSC, as múltiplas transições são indicativas de polímeros com 

separação de fases, o que foi observado nas fibras de PLGA/PLL. Quando comparado 

ao PLGA não processado ou na forma de nanofibras, a adição de PLL moveu o 

primeiro pico endotérmico para uma temperatura maior, o que pode ser resultado de 

um rearranjo molecular (PARK et al., 2013) ou interação não iônica entre os polímeros 

(VASITA et al., 2010). 

Com relação às nanofibras antes e após a esterilização, a análise por DSC não 

mostrou alteração das fibras após a esterilização por gás ozônio. O surgimento de 

eventos térmicos, como um pico de cristalização a frio após transição vítrea (Tg) ou 

um pico de fusão entre 150-200ºC, foram observados em amostras de PLGA 

irradiadas, provavelmente devido a mudanças na estrutura causadas pelos radicais 

livres gerados no processo (MONTANARI et al., 2001; LOO; OOI; BOEY, 2005a, 

2005b). Além disso, uma diminuição da temperatura de transição vítrea representaria 

uma diminuição do peso molecular do polímero, enquanto um aumento dessa 

temperatura representaria cisão de cadeia ou crosslinking, o que não foi observado 
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nas amostras analisadas (LOO; OOI; BOEY, 2004). Baseando-se nesses fatos, pode-

se inferir que a esterilização por gás ozônio não causou mudanças significativas na 

composição ou estrutura das nanofibras.  

Os resultados preliminares da esterilização das nanofibras poliméricas de 

PLGA e PLGA/PLL por ozônio se mostraram bastante promissores para o uso nas 

nanofibras eletrofiadas para a engenharia de tecidos. Para que esses nanomateriais 

possam ser utilizados como arcabouços para engenharia tecidual e possam ser 

implantados no organismo, eles precisam ter sido previamente esterilizados. O 

primeiro resultado promissor é o fato do ciclo de dois pulsos de esterilização por 

ozônio parecer suficiente para a eliminação de microrganismos viáveis dos 

arcabouços de nanofibras. Obviamente, mais estudos são necessários para confirmar 

essa hipótese, uma vez que não foi possível realizar a inoculação de microrganismos 

nas amostras antes da esterilização. Entretanto, considerando que já havia uma carga 

microbiana nas nanofibras e o crescimento de microrganismos foi negativo após o 

processo de esterilização, aparentemente o ciclo de dois pulsos foi suficiente. 

Também, a redução de contaminantes na medida do maior fator de diluição 

empregado é indício da característica não bacteriostática/fungistática ou 

bactericida/fungicida dos materiais. 

O segundo resultado promissor é que as nanofibras poliméricas de PLGA ou 

PLGA/PLL tiveram suas morfologias minimamente alteradas (pequeno aumento do 

diâmetro) após submetidas a ciclos de dois ou quatro pulsos de esterilização por 

ozônio. Resultados semelhantes foram encontrados por Andrews et al. (2007), quando 

avaliaram o efeito do UV-ozônio em fibras de poliuretano. Ainda, conforme discutido 

anteriormente, a esterilização por gás ozônio não causou alteração química 

perceptível no material, efeito indesejável observado na técnica de esterilização por 

irradiação (LOO; OOI; BOEY, 2005a). Entretanto, mais estudos são necessários para 

se compreender a dimensão da alteração que o ozônio provocou na superfície das 

nanofibras e se essas alterações impactam positivamente ou negativamente a 

aplicação do arcabouço de nanofibras. Tem-se como aspectos positivos, por exemplo, 

a alteração provocada pelo ozônio na superfície das nanofibras pode melhorar a 

adesão, a proliferação e a diferenciação celular, propriedades bastante desejadas 

para os arcabouços de engenharia tecidual. Por outro lado, essas alterações podem, 
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eventualmente, prejudicar as propriedades mecânicas dos arcabouços. Essas 

questões devem ser avaliadas futuramente. 

 

4.4 Conclusão 

 
 

 Os resultados preliminares da esterilização das nanofibras poliméricas 

de PLGA e PLGA/PLL por ozônio se mostraram bastante promissores.  

 O FTIR não se apresentou como uma ferramenta sensível para controle 

de processo em tempo real, uma vez que não detectou o PLL nas 

amostras   de PLGA/PLL.
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5 ESTUDOS COM NANOFIBRAS DE PLGA E GELATINA 

 

Uma vez obtidos os resultados preliminares com as amostras fornecidas pela 

Universidade de Bath, iniciou-se o desenvolvimento de nanofibras constituídas de 

PLGA e gelatina. Essa etapa foi realizada presencialmente na Universidade de Bath. 

 

5.1 Materiais e métodos 

 

5.1.1 Materiais 

 

 PLGA (75:25), Peso molecular = 76.000- 116.000, fornecido pela Boehringer 

Ingelheim Ltd; 

 Gelatina tipo A de pele de porco, ~175 bloom, fornecida pela Sigma-Aldrich; 

 Hidrocloreto de 1-etil-3-(3-dimetilaminopropil) carbodiimida (EDC), fornecida 

pela Sigma-Aldrich; 

 N-hidroxi-succinamida (NHS), fornecida pela Sigma-Aldrich; 

 Solventes: clorofórmio (CHCl3), metanol (MeOH), tetraidrofurano (THF), 

dimetilformamida (DMF) e trifluoretanol (TFE) fornecidos pela Fisher. 

 

5.1.2 Desenvolvimento das nanofibras de PLGA e gelatina 

 

Os arcabouços de nanofibras de PLGA, gelatina e PLGA/gelatina foram 

fabricados pela técnica de eletrofiação, cujo princípio básico foi descrito 

anteriormente. Basicamente, as soluções poliméricas foram colocadas em seringa de 

vidro contendo agulha de aço inoxidável tamanho 20 Gauge (0,6 mm de diâmetro 

interno), acoplada a uma bomba propulsora da marca Cole-Parmer Instrument 

Company Ltd. O coletor das fibras (fabricado com papelão e recoberto de papel 

alumínio) e a agulha foram ligados por cabos de eletricidade a uma fonte de energia 

da marca Spellman. As soluções poliméricas foram preparadas dissolvendo-se os dois 

polímeros em diferentes solventes orgânicos. Diferentes parâmetros do processo 

(Tabela 2), como concentração do(s) polímero(s) na solução, vazão da solução pela 

agulha, tensão elétrica aplicada, distância entre a ponta da agulha e o coletor e a 
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constante dielétrica do solvente foram experimentados até se obterem as nanofibras 

sem formação de beads. As diferentes concentrações do polímero foram preparadas 

na relação peso/volume. A melhor condição de fabricação das nanofibras para 

posteriores caracterizações físico-químicas foi escolhida com base em imagens 

microscópicas. A cada condição, uma lamínula de vidro era colocada sobre o coletor 

de papel alumínio, permanecendo durante alguns segundos. Em seguida, a lâmina 

era retirada e observada no microscópio óptico da marca Leica.  

 

Tabela 2 - Parâmetros e variáveis testadas na fabricação de nanofibras por 
eletrofiação. 

Polímero Solvente Concentração 

(g/mL) 

Distância 

do coletor 

(cm) 

Tensão 

elétrica 

(KV) 

Vazão 

(mL/h) 

PLGA 

CHCl3 0,12; 0,16; 0,20 

10, 15 e 20 
De 10  

a 30 

1,0; 1,5; 

2,0; 2,5; 

3,0; 3,5 

THF:DMF (1:1) 0,12; 0,16; 0,20 

CHCl3:MeOH (3:1) 0,12; 0,16; 0,20 

TFE 0,15; 0,20; 0,25 

Gelatina  TFE 0,125; 0,2 10, 15 e 20 
De 10  

a 20 

0,1; 0,5; 

1,0; 2,5 

PLGA/Gelatina 

(1:1) 
TFE 

0,10 ; 0,125; 

0,15; 0,20 
10, 15 e 20 

De 10 

a 30 

0,1; 0,5; 

1,0; 1,5; 

2,0; 2,5; 

3,0; 3,5 

 

 

5.1.3 Fabricação dos arcabouços 

 

Os arcabouços de nanofibras foram fabricados a partir das melhores condições 

determinadas pela etapa anterior. Para cada tipo de arcabouço, PLGA, gelatina e 
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PLGA/gelatina, foram fabricados três tapetes de 15 x 15 cm, tendo sido fiado o volume 

equivalente a 1g de polímero por tapete. Os tapetes foram colocados em dessecador 

após a fabricação. 

 

5.1.4 Reticulação dos arcabouços contendo gelatina 

 

Os arcabouços de PLGA/gelatina e gelatina pura foram cortados em três 

partes, sendo uma das partes reticulada por meio de imersão em uma solução de 50 

mM de EDC em etanol, por 24h. Após esse período, cada amostra foi lavada duas 

vezes com água destilada e colocada no congelador. Após completo congelamento 

das amostras (aproximadamente 5 horas), elas foram liofilizadas durante três dias. 

Diversas condições de reticulação foram testadas, conforme Tabela 3. A 

condição acima descrita foi escolhida com base em observações macroscópicas e 

microscópicas (microscópico ótico da marca Leica) dos arcabouços após a imersão 

nas soluções reticulantes. 

 

Tabela 3 - Condições testadas na reticulação de arcabouços contendo gelatina. 
Agente reticulante Concentração  

(mM) 

Solvente 

EDC 50  

 

 

 

100 

Água a 4°C 

Etanol 80% a 22°C 

Etanol absoluto a 22°C 

 

Água a 4°C 

Metanol a 22°C 

EDC:NHS (2,5:1) 50 Água a 4°C 

Etanol 80% a 22°C 

Etanol absoluto a 22°C 

 

 

5.1.5 Esterilização por ozônio 

 

As amostras de nanofibras poliméricas foram acondicionadas em papel 

cirúrgico e submetidas a ciclos de esterilização, nas mesmas condições do item 4.1.6. 
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As nanofibras de PLGA, gelatina e PLGA/gelatina foram submetidas a ciclos de dois 

e quatro pulsos de esterilização por ozônio.  

 

5.1.6 Microscopia Eletrônica de Varredura com Emissão de Campo 

 

A morfologia das nanofibras de PLGA, PLGA/gelatina e gelatina pura foi 

examinada por microscopia eletrônica de varredura com emissão de campo 

(FESEM6301F, JEOL) a uma voltagem de aceleração de 5 kV. As amostras foram 

cortadas em tamanhos de 10 x 10 mm e recobertas com uma camada de 10 nm de 

cromo (Quorum Q150T S), para tornar a superfície condutora. Foram analisadas três 

amostras de cada arcabouço e três imagens foram feitas de cada amostra.  

 

5.2  Resultados 

 

5.2.1 Desenvolvimento e fabricação dos arcabouços  

 

Diversas condições de fabricação foram testadas na obtenção dos arcabouços 

de nanofibras de PLGA, gelatina e de PLGA/gelatina fabricados pela técnica de 

eletrofiação. O objetivo foi conseguir nanofibras contínuas, sem beads e arcabouços 

sem respingos de solução polimérica. Na Figura 18, são apresentadas imagens 

obtidas por microscopia óptica que exemplificam características não desejadas, 

resultantes das condições experimentais preliminares.  

As melhores condições para a obtenção de nanofibras de PLGA sem a 

formação de beads foi utilizando média voltagem e média distância entre a agulha e 

coletor. Quanto à concentração do polímero, a solução de 0,20 g/mL de PLGA em 

CHCl3:MeOH (3:1) e a solução de 0,25 g/mL de PLGA em TFE apresentaram os 

melhores resultados, sendo a primeira utilizando vazão de 2,5 mL/h, voltagem de 

15KV e distância do coletor de 15 cm, enquanto que a segunda utilizando vazão de 

1,0 mL/h, 15KV e 15 cm de distância (Figura 19). Tendo em vista a fabricação das 

nanofibras de PLGA/gelatina, decidiu-se optar pelo solvente TFE, pois este é capaz 

de dissolver os dois polímeros, enquanto que a combinação CHCl3: MeOH (3:1) não 

conduziu a este resultado. 
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Figura 18 - Exemplos de resultados não desejados obtidos a partir da eletrofiação 
de soluções poliméricas. 

 
Legenda: (a) formação de partículas (electrospray); (b) fibras com beads (seta); (c) fibras com diâmetros 
muito diferentes; (d) fibras descontínuas; (e) fibras molhadas; (f) gotejamento da solução polimérica 
sobre o tapete de fibras (seta). Imagens obtidas por microscopia óptica, (a) e (f): aumento de 5x; (b), 
(c), (d) e (e): aumento de 20x. 

 

 

 



56 
ESTUDOS COM NANOFIBRAS DE PLGA E GELATINA 

 
 

Figura 19 - Nanofibras eletrofiadas obtidas a partir de soluções poliméricas de PLGA 
e de gelatina. 

 
Legenda: (a) solução de 0,20 g/mL de PLGA em CHCl3:MeOH (3:1); (b) solução de 0,25 g/mL de PLGA 
em TFE; (c) solução de 0,125 g/mL de gelatina em TFE; e (d) solução de 0,20 g/mL de gelatina em 
TFE. Imagens obtidas por microscopia óptica, aumento de 20x. 

 

Para a fabricação das nanofibras de gelatina, as melhores condições foram 

concentração de 0,125 g/mL, vazão de 1,5 mL/h, 12KV de tensão e 15 cm de distância 

entre a ponta da agulha e o coletor, ou concentração de 0,20 g/mL, vazão de 2,5 mL/h, 

18KV de tensão e 20 cm de distância (Figura 19).  

Durante a busca pela melhor condição da nanofibra de PLGA/gelatina, 

observou-se uma certa correlação entre o aumento da vazão, aumento da tensão e o 

aumento da distância. Para a concentração de 0,125 g/mL, em vazões mais baixas, 

resultados melhores foram obtidos com tensão e distancia menores, enquanto que em 

vazões mais altas, o aumento da tensão e distância trouxeram melhores fibras. A 

Figura 20 ilustra essa correlação nas imagens c, d, e e f. Para efeito de comparação, 

as imagens a e b ilustram condições em que fibras com beads foram formadas (setas 

vermelhas apontam as beads).  
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Figura 20 -  Nanofibras eletrofiadas obtidas a partir de solução de 0,125 g/mL de 
PLGA/gelatina (1:1) em diferentes condições. 

 
Legenda: (a) 2,5 mL/h, 25KV, 10cm; (b) 1,0 mL/h, 14KV, 10cm; (c) 2,0 mL/h, 25KV, 25cm; (d) 1,5 mL/h, 
22KV, 20cm; (e) 1,0 mL/h, 17KV, 15cm; 0,5 mL/h, 12KV, 10cm. As setas indicam algumas beads 

formadas. Imagens obtidas por microscopia óptica, aumento de 20x. 
 

As melhores condições para a fabricação das nanofibras de PLGA/gelatina 

foram concentração 0,125 g/mL (mistura 1:1), vazão de 1,5 mL/h, 20KV de tensão e 

20 cm de distância entre o coletor e a ponta da agulha. Sendo assim, para a fabricação 
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do arcabouço de gelatina, optou-se pela concentração de 0,125 g/mL (mistura 1:1), 

que corresponde à mesma concentração do arcabouço de PLGA/gelatina.  

 

5.2.2 Fabricação e reticulação dos arcabouços   

 

Os arcabouços das nanofibras de PLGA, gelatina e da mistura de 

PLGA/gelatina fabricados nas condições escolhidas na etapa anterior apresentaram-

se opacos e de fácil manuseio. A Figura 21 mostra imagens dos arcabouços de 

nanofibras antes e após a reticulação feita com soluções de concentração de 50 mM 

de agentes reticulantes. Aparentemente, a condição de EDC em etanol apresentou 

efeito intermediário entre as demais condições, com leve encolhimento da amostra.  

 

Figura 21 – Arcabouços de gelatina pura e PLGA/gelatina antes e após o tratamento 
com agentes reticulantes. 

 
Legenda: (A) amostras dos arcabouços antes do tratamento; (B) amostras dos arcabouços após o 
tratamento com agente reticulante à concentração de 50 mM. A primeira coluna foi tratada com 
EDC+NHS, a segunda coluna apenas EDC. A primeira linha foi tratada com água a 4°C, a segunda 
com etanol absoluto a 22°C e a terceira com etanol 80% a 22°C. 
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Microscopicamente (Figura 22), pode-se observar que essa condição manteve 

a característica fibrosa do arcabouço, ao contrário do EDC em água, que parece ter 

dissolvido uma parte da gelatina (Figura 22a).   

 
 

Figura 22 – Nanofibras de gelatina e PLGA/gelatina após reticulação com EDC em 
diferentes condições. 

 
Legenda: (a e c) amostras de gelatina; (b e d) amostras de PLGA/gelatina; (a e b) reticulação com EDC 
em água a 4°C; (c e d) reticulação com EDC em etanol absoluto. Imagens obtidas por microscopia 
óptica, aumento de 40 vezes. 

 
 

5.2.3 Esterilização por ozônio 

 

Os cinco tipos de arcabouços fabricados (PLGA, PLGA/gelatina, PLGA/gelatina 

reticulada, gelatina e gelatina reticulada) foram esterilizados com ciclos de dois e 

quatro pulsos de gás ozônio. Os arcabouços contendo gelatina, reticulada ou não, não 

resistiram à esterilização com dois ou quatro pulsos de gás ozônio. Apenas a título de 

ilustração, a Figura 23 mostra o resultado macroscópico da esterilização dos 

arcabouços de PLGA, PLGA/gelatina reticulada e gelatina reticulada após quatro 

pulsos de gás ozônio. Apenas as amostras de PLGA puro resistiram às esterilizações 

com dois ou quatro pulsos de gás ozônio. 
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Figura 23 – Efeito macroscópico da esterilização com 4 pulsos de gás ozônio de 
arcabouços PLGA, PLGA/gelatina reticulada e gelatina reticulada. 

 
Legenda: (a) arcabouços de PLGA; (b) arcabouços de PLGA/gelatina reticulada; (c) arcabouços de 
gelatina reticulada; (fita colorida) antes e (fita branca) após a esterilização. 
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5.2.4 Microscopia Eletrônica de Varredura com Emissão de Campo 

 

Os arcabouços de PLGA/gelatina e gelatina pura, reticulados ou não, antes e 

após ciclo de dois pulsos de gás ozônio são mostrados na Figura 24 e Figura 25. 

Pode-se notar que os arcabouços de gelatina pura perderam a sua forma após a 

reticulação (Figura 24b), e tanto os arcabouços reticulados quanto não reticulados 

sofreram alteração em decorrência da esterilização por ozônio, transformando-se em 

um filme.  

 

Figura 24 -  Imagens obtidas por MEV de arcabouços de nanofibras de gelatina e 
gelatina reticulada antes e após a esterilização com 2 pulsos de gás ozônio.  
 

 
Legenda: (a e c) gelatina; (b e d) gelatina reticulada; (a e b) antes da esterilização; e (c e d) após a 
esterilização. 

 

 

 



62 
ESTUDOS COM NANOFIBRAS DE PLGA E GELATINA 

 
 

O mesmo pode-se dizer que ocorreu com os arcabouços de PLGA/gelatina. 

Apesar de terem mantido certa forma fibrosa após a reticulação (Figura 25b), os 

arcabouços de PLGA/gelatina também se transformaram num filme após a 

esterilização. Conforme análise de MEV, os arcabouços de PLGA puro não sofreram 

alteração após a esterilização com dois ou quatro pulsos de gás ozônio. As imagens 

dos arcabouços de PLGA puros serão apresentados numa sessão seguinte, 

específica para os estudos com nanofibras de PLGA (item 6.2.2). 

 

Figura 25 – Imagens obtidas por MEV de arcabouços de nanofibras de PLGA/gelatina 
e PLGA/gelatina reticulada antes e após a esterilização com 2 pulsos de gás ozônio.  
 

 
Legenda: (a e c) nanofibras de PLGA/gelatina; (b e d) PLGA/gelatina reticulada; (a e b) antes da 
esterilização; e (c e d) após a esterilização. 
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5.3 Discussão 

 

Apesar da eletrofiação ser uma técnica simples, encontrar os parâmetros para 

a obtenção da nanofibra ideal requer algum tempo dedicado a experimentos. Quando 

se fala de nanofibra ideal, obtida por eletrofiação, o aspecto prioritário consiste na 

ausência de beads. Para a obtenção desta característica, há que se terem 

balanceadas as forças de tensão superficial, carga elétrica e viscosidade, para então 

fiar a solução polimérica. Quando se obtém fibras com beads, significa situação entre 

o eletrospray e a eletrofiação. Obtendo-se as fibras sem beads, um segundo aspecto 

a se observar é se as fibras são contínuas. Muitas vezes, devido à alta voltagem as 

fibras se rompem, o que pode prejudicar as propriedades mecânicas do arcabouço. 

Por fim, busca-se a maior vazão possível, já que quanto maior a vazão, mais rápido o 

arcabouço é fabricado.  

Além de estudar a fabricação de arcabouços de nanofibras, este estudo 

consistiu em meta adicional de avaliar se nanofibras contendo gelatina, um polímero 

bastante utilizado em arcabouços para engenharia de tecidos, seriam capazes de 

resistir à esterilização por ozônio, conforme proposto por Cataldo et al. (2007). Assim, 

foram fabricados arcabouços de gelatina pura, PLGA/gelatina e novos arcabouços de 

PLGA para posteriores caracterizações físico-químicas, mecânica e biológica.  

Como a gelatina é bastante solúvel em água, especialmente à temperatura 

fisiológica, decidiu-se realizar a reticulação do polímero antes de submetê-lo à 

esterilização. Optou-se por um agente reticulante menos tóxico, o EDC, já que o 

material seria usado para cultivo celular (ZHANG et al., 2009). Assim, dentre os testes 

realizados para a reticulação da gelatina, optou-se por continuar a reticulação com 

EDC 50 mM em etanol absoluto, porque foi a condição que não causou grande 

encolhimento da amostra e, ao mesmo tempo, manteve a característica fibrosa do 

arcabouço; essa também foi a condição utilizada em outros estudos com nanofibras 

de PLGA/gelatina (LEE et al., 2010; SON et al., 2013). A adição do NHS não 

apresentou resultados melhores do que o uso apenas do EDC. Após a análise por 

MEV, percebeu-se que a reticulação por EDC não tinha sido eficaz no arcabouço de 

gelatina pura, pois a maior parte desse arcabouço estava dissolvida antes mesmo do 

contato com ozônio (Figura 24). Por sua vez, este produziu um efeito deletério nas 

nanofibras de gelatina, pois os arcabouços se transformaram em filmes lisos. Quanto 
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aos arcabouços de PLGA/gelatina, a análise por MEV mostrou resultados 

microscópicos semelhantes aos conseguidos em outros estudos após a reticulação 

com EDC (ZHANG et al., 2009; SON et al., 2013). Entretanto, mesmo o arcabouço 

reticulado apresentou efeitos deletérios decorrentes do tratamento com ozônio. 

Assim, tendo em vista que após a esterilização as nanofibras contendo gelatina 

perderam sua conformação original, não foi possível continuar os estudos com esses 

dois arcabouços, seguindo-se toda a caracterização físico-química, mecânica e 

biológica apenas com os arcabouços de PLGA puros. 

 

5.4 Conclusão 

 

 As nanofibras constituídas de gelatina não resistiram ao processo de 

esterilização por gás ozônio, apresentando grandes alterações em sua 

morfologia.  

 As nanofibras de PLGA mostraram-se resistentes a ciclos de dois ou 

quatro pulsos de gás ozônio. 
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6 AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA ESTERILIZAÇÃO POR OZÔNIO 

EM ARCABOUÇOS DE NANOFIBRAS DE PLGA 

 

Diante dos resultados obtidos do estudo anterior, consistentes com os 

resultados preliminares de que as nanofibras de PLGA são capazes de resistir à 

esterilização por gás ozônio, iniciou-se um estudo completo de avaliação dos efeitos 

da esterilização sobre a segurança e eficácia os arcabouços. 

 

6.1 Materiais e métodos 

 

6.1.1 Materiais 

 

 PLGA (75:25), peso molecular = 76.000- 116.000, fornecido pela Boehringer 

Ingelheim Ltd; 

 Solvente trifluoretanol (TFE) fornecido pela Fisher. 

 

6.1.2 Fabricação dos arcabouços 

 

Os arcabouços de nanofibras de PLGA foram fabricados pela técnica de 

eletrofiação.  O PLGA foi dissolvido em TFE a uma concentração de 25% (p/v), sob 

agitação, a 20°C por 24h. Após esse período, a solução polimérica foi transferida para 

uma seringa de vidro e eletrofiada através de uma agulha de aço inoxidável tamanho 

20 Gauge (0,6 mm de diâmetro interno), numa vazão de 1,5mL/h (bomba propulsora 

da marca Cole-Parmer Instrument Company Ltd), a 15kV (fonte de energia da marca 

Spellman), numa distância de 15 cm do coletor de papel alumínio de tamanho 15 cm 

x 15 cm. Cada arcabouço foi fabricado a partir da eletrofiação de 1g de PLGA. Foram 

fabricados três arcabouços para a realização dos experimentos seguintes. 

 

6.1.3 Esterilização por ozônio 

 

As amostras de nanofibras de PLGA foram acondicionadas em papel cirúrgico 

e submetidas a ciclos de esterilização, conforme descrito anteriormente no item 4.1.6. 
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Neste estudo, porém, além de ciclos de dois e quatro pulsos, os arcabouços de 

nanofibras também foram submetidos a ciclos de oito pulsos de gás ozônio. 

 

6.1.4 Testes de esterilidade 

 

Para confirmar que o gás ozônio penetrou e esterilizou os arcabouços de 

nanofibras de PLGA, frascos-ampola contendo caldo nutriente e tira de papel 

impregnada com suspensão de esporos secos de Geobacillus Stearothermophilus 

foram envolvidos pelos arcabouços e envelopados com papel cirúrgico. Cinco 

unidades de indicadores foram utilizadas para cada condição de esterilização 

estudada, ou seja, ciclos de dois, quatro e oito pulsos. Após cada um dos ciclos de 

esterilização, os indicadores biológicos foram incubados por 48 h, a 56 ºC. As 

nanofibras que envolveram os indicadores biológicos foram assepticamente cortadas 

em duas partes, sendo uma parte colocada em meio TSB e o outra em meio Caldo 

Tioglicolato, e incubados a 22,5 ºC e a 32,5 ºC, respectivamente, por 14 dias, para se 

avaliar o crescimento de microrganismos (FARMACOPÉIA..., 2010).  

 

6.1.5 Microscopia Eletrônica de Varredura com Emissão de Campo 

 

A morfologia das nanofibras de PLGA foi examinada por microscopia eletrônica 

de varredura com emissão de campo (FESEM6301F, JEOL) a uma voltagem de 

aceleração de 5 kV. As amostras foram cortadas em tamanhos de 10 x 10 mm e 

recobertas com uma camada de 10 nm de cromo (Quorum Q150T S), para tornar a 

superfície condutora. Foram analisadas três amostras de cada arcabouço e três 

imagens foram feitas de cada amostra. Após obtidas as imagens, o diâmetro médio 

das fibras foi determinado selecionando-se randomicamente 20 fibras na região 

central de cada imagem e medindo-se seus diâmetros com o software Image J 

(National Institutes of Health, Bethesda, MD; http://rsb.info.nih.gov/ij/).  

 

 

 

http://rsb.info.nih.gov/ij/
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6.1.6 Análise por espectroscopia de infravermelho por transformada de 

Fourier 

 

A superfície química dos arcabouços de nanofibras de PLGA, esterilizadas ou 

não, foi analisada por espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier 

(FTIR). Os espectros foram obtidos utilizando-se um espectrofotômetro (PerkinElmer 

Spectrum 100) equipado com módulo de refletância total atenuada (attenuated total 

reflectance, ATR). Os espectros de infravermelho foram obtidos pela acumulação de 

32 varreduras, com uma resolução de 8 cm -1 e faixa espectral de 500 a 4000 cm -1.  

 

6.1.7 Ângulo de contato 

 

Os arcabouços de nanofibras foram cortados em pedaços quadrados de 10 x 

10 mm e colocados sobre lâminas de vidro. Uma gota de 5 µL de água destilada foi 

depositada em cada amostra e, após 60 segundos, a gota foi fotografada utilizando-

se um microscópio digital USB (Veho VMS-001). Os ângulos de contato da água sobre 

as amostras foram determinados através da ferramenta drop_analysis do software 

ImageJ (obtido em http://bigwww.epfl.ch/demo/dropanalysis). As análises foram feitas 

em triplicatas independentes. 

 

6.1.8 Análise térmica 

 

A análise termogravimetrica (TG/DTG) dos arcabouços de nanofibras de PLGA 

foi conduzida utilizando-se uma balança termoanalítica modelo TGA Q500 (TA 

Instruments, USA). As amostras (aproximadamente 4 mg) foram colocadas em 

panelinhas de platina e aquecidas até 500 °C a uma taxa de 10 °C/min, sob atmosfera 

de gás argônio (vazão de 100 mL/min). As características térmicas das nanofibras 

foram analisadas por calorimetria diferencial de varredura (DSC) (DSC Q2000, TA 

Instruments, USA). As amostras (aproximadamente 1 mg) foram colocadas em 

panelinhas de alumínio com tampas e aquecidas de 0°C a 150°C, a uma taxa de 10 

°C/min, sob atmosfera de gás argônio (vazão de 50 mL/min), seguidas de resfriamento 

à temperatura ambiente. A temperatura de transição vítrea (Tg) foi determinada a partir 

da segunda varredura das amostras resfriadas, sob as mesmas condições e faixa de 

http://bigwww.epfl.ch/demo/dropanalysis
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temperaturas do primeiro aquecimento. Foi analisada uma amostra de cada triplicata 

independente. 

 

6.1.9 Propriedades mecânicas 

 

A resistência à tensão e o modulo de Young dos arcabouços esterilizados e 

não esterilizados foram medidos em uma máquina universal de ensaios mecânicos 

(Instron 5965). As amostras foram cortadas em tiras de 10 x 20 mm e fixadas em 

molduras de papel cartão. Uma força uniaxial foi aplicada a uma velocidade de 2 

mm/min, usando uma célula de carga de 100N, à temperatura de 22°C. As análises 

foram feitas em triplicatas independentes. 

 

6.1.10 Estudos biológicos in vitro 

 

6.1.10.1 Cultura de células 

 

Fibroblastos NIH 3T3 foram cultivados em Dulbecco's Modified Eagle Medium 

(DMEM) suplementado com soro fetal bovino (10% v/v), penicilina (100 UI/mL), 

estreptomicina (100 µg/mL) e anfotericina B (250 ng/mL) e incubados a 37°C em 

atmosfera úmida com 5% de CO2.  

 

6.1.10.2 Morfologia celular nos arcabouços 
 

Os arcabouços de nanofibras foram cortados em discos de 4,5 mm de raio, 

inseridos em suportes CellCrown (Scaffdex Ltd.), colocados em placas de 48 poços e 

incubados em meio de cultura por 24h. Em seguida, volume de 50 µL de uma 

suspensão de células NIH3T3, a uma densidade de 3.000 células/disco, foi semeado 

sobre os arcabouços. As placas foram incubadas com esse pequeno volume de meio 

por 20 minutos, para que as células aderissem aos arcabouços e, em seguida, volume 

de 600 µL de meio de cultura foi adicionado cuidadosamente em cada poço. Parte das 

placas foram incubadas por 24h e outra parte, por 15 dias. Após esses períodos, as 

células foram fixadas por 2h a 37°C numa solução de meio de cultura sem soro, 
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contendo 2,5% (p/v) de glutaraldeído. Em seguida, as células foram pós-fixadas em 

solução aquosa de tetróxido de ósmio e ferrocianeto de potássio (ambos a 1% p/v) 

por 1h a 22°C. As amostras foram então lavadas com água ultrapura (Milli-Q, Millipore) 

e liofilizadas. As amostras secas foram recobertas com ouro (150B Sputter Coater, 

Edwards) e observadas através do MEV com emissão de campo (FESEM6301F, 

JEOL), a uma aceleração de 5 kV. 

 

6.1.10.3 Proliferação celular sobre os arcabouços 

 

Para avaliar a biocompatibilidade dos arcabouços esterilizados por ozônio, a 

proliferação celular sobre os arcabouços foi medida por um ensaio utilizando o 

reagente resazurina, que mede a atividade metabólica das células. Os fibroblastos 

NIH3T3 foram semeados sobre os arcabouços de PLGA presos aos suportes 

CellCrowns, nas condições descritas anteriormente. Para controles positivos, foi 

semeada a mesma quantidade de células em poços sem arcabouços, e como 

controles negativos foram utilizados os arcabouços sem a adição de células. Uma 

solução estéril de 0,15 mg/mL de resazurina foi preparada em tampão fosfato salino 

(pH 7,4). A proliferação celular foi medida após as primeiras 24h da semeadura e, 

depois, a cada 48h. A cada leitura, o meio de cultura era aspirado dos poços e 

substituído por volume correspondente de meio de cultura, ao qual se adicionou em 

proporção de 10% (v/v) a solução de resazurina (0,15 mg/L).  As placas foram 

incubadas durante 2,5h a 37ºC e atmosfera úmida com 5% de CO2. Após esse 

período, duas alíquotas de 100 µL foram retiradas de cada poço e transferidas para 

uma microplaca preta de 96 poços para leitura da fluorescência. O meio contendo 

resazurina foi aspirado dos poços das placas com arcabouços e novo meio de cultura 

sem resazurina foi adicionado; na sequência, as placas foram incubadas por mais 48h 

até a próxima leitura. A fluorescência das alíquotas amostradas foi medida em leitora 

de placa em fluorescência (Biotek Synergy HT) em comprimento de onda de excitação 

de 540 nm e de emissão de 590 nm. Para se obter o sinal fluorescente originado da 

atividade celular, os valores de fluorescência obtidos dos controles negativos foram 

subtraídos dos valores obtidos dos arcabouços. O experimento foi realizado em 

triplicatas independentes. 
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6.1.11 Análise estatística 

 

Os dados obtidos foram apresentados na forma de média ± erro padrão. Para 

analisar as diferenças entre os grupos, foi realizada a análise de variância ANOVA 

unidirecional (em conjunto com o Teste de Tukey para comparações múltiplas) e, 

quando se obteve o valor de p < 0,05, a diferença foi considerada significativa. 

 

6.2 Resultados 

 

6.2.1 Eficácia do método de esterilização 

 

O indicador biológico Geobacillus stearothermophilus foi usado para determinar 

a eficácia do uso do gás ozônio como agente de esterilização dos arcabouços de 

nanofibras de PLGA. Indicadores biológicos do tipo autocontido, contendo tiras de 

papel impregnadas com esporos de G. stearothermophilus, envolvidos pelos 

arcabouços de nanofibras e submetidos aos pulsos de gás ozônio, foram incubadas 

por 48 h a 56 °C. Como pode ser observado na Figura 26, o frasco controle (não 

submetido ao processo de esterilização) apresentou coloração amarela após a 

incubação, demonstrando viragem de pH decorrente de crescimento bacteriano. Ao 

contrário, todos os indicadores esterilizados permaneceram roxos, confirmando que o 

gás ozônio foi capaz de penetrar o arcabouço de nanofibras que envolviam os 

indicadores biológicos e esterilizá-los. 

 

Figura 26 - Quinze indicadores biológicos esterilizados por gás ozônio (roxo) 
comparados com um indicador não esterilizado (amarelo) após incubação por 48h, a 
56 ºC. 
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A esterilidade dos arcabouços após o tratamento com gás ozônio também foi 

investigada incubando-se os mesmos, após submetidos à esterilização, em meios de 

cultura. Após 14 dias de incubação em caldo TSB e em caldo tioglicolato, todos os 

tubos contendo os arcabouços submetidos ao processo de esterilização 

permaneceram límpidos, ou seja, não houve crescimento de microrganismos, 

confirmando o atributo esterilidade nos arcabouços submetidos a dois, quatro ou oito 

pulsos de gás ozônio. 

 

6.2.2 Morfologia 

 

Os arcabouços de nanofibras de PLGA fabricados pela eletrofiação de 1g do 

polímero sobre o coletor de 15 cm x 15 cm apresentaram uma espessura de 0,139 (± 

0,02) mm. Os efeitos da esterilização sobre a morfologia das nanofibras de PLGA 

foram observador por MEV com emissão de campo. A Figura 27 mostra as imagens 

dos arcabouços esterilizados e não esterilizados. Todas as fibras se apresentaram 

lisas, sem beads e não foram observadas diferenças entre os grupos ou qualquer sinal 

de dano às fibras. O diâmetro médio das fibras e o erro padrão de cada grupo de 

arcabouços são apresentados na Tabela 4.  

 

 

Tabela 4 - Características morfológicas, superficiais, térmicas e mecânicas dos 
arcabouços de nanofibras de PLGA antes e após esterilizações por gás ozônio (n=3). 

Pulsos de 

esterilização 

Diâmetro da 

fibra (nm) 

Ângulo de 

contato (°) 

 relax 

J/g a 
Tg (°C) b 

Resistência 

à tensão                

(MPa) 

Young's 

Modulus 

(MPa) 

Nenhum 670 ± 40 128,3 ± 1,3 8,8 ± 0,6 51,8 ± 0,1 3,41 ± 0,11 118 ± 5 

2 pulsos 634 ± 36 125,6 ± 0,4  9,8 ± 0,2 51,8 ± 0,1 3,75 ± 0,14 128 ± 6 

4 pulsos 636 ± 51 126,1 ± 0,6  9,7 ± 0,2 52,0 ± 0,1 3,33 ± 0,18 114 ± 7 

8 pulsos 664 ± 28 124,5 ± 0,7 9,7 ± 0,2 51,6 ± 0,1 2,91 ± 0,15 88 ± 3 

a Entalpia de relaxação (primeiro aquecimento) 
b Temperatura de transição vítrea obtida (segundo aquecimento) 
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Figura 27 - Imagens obtidas por MEV de arcabouços de nanofibras de PLGA (a) não 
esterilizados e esterilizados com (b) 2 pulsos, (c) 4 pulsos e (d) 8 pulsos de gás ozônio.  

 

6.2.3 Caracterização de superfície 

 

Os valores de ângulo de contato dos arcabouços esterilizados e não 

esterilizados são apresentados na Tabela 4. Os arcabouços esterilizados 

apresentaram menores ângulos de contato em comparação com o grupo não 

esterilizado. Entretanto, apesar do leve declínio do ângulo de contato com o aumento 

do número de pulsos de gás ozônio na esterilização, a diferença entre os grupos não 

foi significativa (p > 0,05 na análise por ANOVA unidirecional). 

Espectroscopia por FTIR foi utilizada para explorar a composição química da 

superfície dos arcabouços de PLGA, esterilizados ou não (Figura 28). Os espectros 

mostraram picos típicos de grupo carbonila de ésteres (~1747 cm-1), que 

correspondem ao estiramento C=O, e picos entre 1200 e 1050 cm-1, que 

correspondem ao estiramento C-O-C (THANKI; DELLACHERIE; SIX, 2006). Os 

espectros dos arcabouços tratados com dois, quatro ou oito pulsos de gás ozônio 
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foram similares aos espectros dos arcabouços não tratados, aparentemente sem 

picos adicionais.  

 

Figura 28 -  Espectros de FTIR de nanofibras de PLGA antes e após esterilização 
com 2, 4 ou 8 pulsos de gás ozônio.  
 

 

6.2.4 Caracterização térmica 

 

As curvas de TG e DSC dos arcabouços esterilizados e não esterilizados são 

mostrados na Figura 29 e as propriedade térmicas dos arcabouços são resumidas na 

Tabela 4. As curvas de TG (Figura 29a) indicam que os processos de decomposição 

térmicas de todas as amostras foram similares e ocorreram em uma única etapa, 

acontecendo entre 280 a 500 °C, com uma perda de massa de mais de 97%. Os dados 

termogravimétricos das nanofibras de PLGA já haviam sido anteriormente 

investigados e obtidos resultados similares (LEE et al., 2010), situação que permite 

maior segurança nas deduções.  

As curvas de DSC dos arcabouços de PLGA mostraram um evento 

endotérmico fraco entre 40-55°C (Figura 29b). Como as curvas de TG não mostraram 

perda de massa nessa região, o evento pode estar relacionado a um relaxamento 

entalpico típico superposto à transição vítrea (Tg), característico do PLGA (BAILEY et 

al., 2002; SUBRAMANIAN; KRISHNAN; SETHURAMAN, 2012; PARK; KANG, 2013), 

o que é uma evidência de amorficidade. As temperaturas de transição vítrea foram 
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claramente determinadas com a remoção da história térmica das amostras após o 

tratamento térmico no primeiro aquecimento (Figura 29c, Tabela 4). 

 

Figura 29 - Caracterização termoanalítica de arcabouços de nanofibras de PLGA 
antes e após a esterilização por gás ozônio.  

Legenda: (A) curvas termogravimétricas obtidas sob atmosfera dinâmica de gás argônio (100 mL/min) 
e taxa de aquecimento de 10 °C/min; (B) curvas de DSC obtidas sob atmosfera dinâmica de gás argônio 
(50 mL/min) e taxa de aquecimento de 10 °C/min; (C) curvas de DSC mostrando eventos de transição 
vítrea pronunciados, obtidos na segunda varredura (tratamento térmico) sob atmosfera dinâmica de 
gás argônio (50 mL/min) e taxa de aquecimento de 10 °C/min. 
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6.2.5 Propriedades mecânicas 

 

Os valores de resistência à tensão e Módulo de Young dos arcabouços antes 

e após a esterilização são apresentados na Tabela 4. O tratamento com até oito pulsos 

de gás ozônio não afetou significativamente as propriedades mecânicas dos 

arcabouços. Apesar do tratamento com oito pulsos ter resultado numa diminuição da 

resistência à tensão e do módulo de Young dos arcabouços de PLGA quando 

comparados com o grupo não tratado, as diferenças não foram significativas (p > 0,05 

na análise por ANOVA unidirecional).  

 

6.2.6 Comportamento celular 

 

O efeito da esterilização por gás ozônio sobre os arcabouços de nanofibras de 

PLGA foi verificado utilizando-se fibroblastos NIH3T3 como linhagem celular modelo. 

A morfologia celular foi examinada por MEV e a proliferação celular sobre os 

arcabouços foi determinada por ensaios de redução do reagente resazurina. As 

imagens da morfologia das células feitas por MEV após 24 h e 15 dias de semeadura 

são apresentadas nas Figuras Figura 30 e Figura 31, respectivamente. Após 24 h, 

observa-se que as células aderiram e se espalharam bem sobre todos os arcabouços, 

com clara evidência de infiltração nos poros e íntima interação das células com as 

nanofibras individuais. Após 15 dias, as células formaram camadas confluentes em 

todos os arcabouços e não foram observadas diferenças na morfologia das células 

crescidas sobre os arcabouços tratados e não tratados, em nenhum dos momentos 

investigados. 

Para investigar se a esterilização por ozônio afetou a taxa de crescimento 

celular sobre os arcabouços, observou-se a proliferação de fibroblastos NIH3T3 por 

14 dias (Figura 32). Embora a proliferação celular pareceu ter sofrido uma leve 

redução nos arcabouços tratados com gás ozônio quando comparados com os não 

tratados, as diferenças não foram significativas (p>0,05). 
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Figura 30 - Crescimento e interação de fibroblastos NIH3T3 sobre arcabouços de 
nanofibras PLGA após 24h de semeadura. 

Legenda: (a, e) arcabouço não esterilizado; (b, f) esterilizado com 2 pulsos de ozônio; (c, g) esterilizado 
com 4 pulsos de ozônio; (d, h) esterilizado com 8 pulsos de ozônio. As barras significam 5µm. 

 
 
 
Figura 31 -  Proliferação de fibroblastos NIH3T3 sobre arcabouços de nanofibras de 
PLGA após 15 dias de semeadura. 

Legenda: (a, e) arcabouço não esterilizado; (b, f) esterilizado com 2 pulsos de ozônio; (c, g) esterilizado 
com 4 pulsos de ozônio; (d, h) esterilizado com 8 pulsos de ozônio. As barras significam 5µm. 
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Figura 32 - Proliferação de fibroblastos NIH3T3 em arcabouços de nanofibras de 
PLGA antes e após a esterilização por gás ozônio.  
 

Legenda: Os dados representam a média ± erro padrão (n=3). 

 

 

6.3 Discussão 

 

A esterilização é um aspecto crítico de qualquer dispositivo médico implantável. 

Apesar de existirem vários métodos de esterilização, cada dispositivo médico possui 

parâmetros críticos que devem ser conservados para se garantir sua eficácia e 

segurança. No caso de arcabouços poliméricos para engenharia tecidual, vários 

métodos de esterilização já foram testados. Entretanto, a maioria destes ocasionou 

modificação de uma ou mais propriedades morfológicas, mecânicas ou físico-

químicas. O presente teve como proposta examinar a possibilidade de adoção do gás 

ozônio como uma alternativa para a esterilização dos arcabouços, com a preservação 

das suas características originais. 

Esporos de Geobacillus stearothermophilus são empregados como indicadores 

biológicos comumente utilizados para a validação de métodos de esterilização por 

ozônio e tem se mostrado como o indicador mais resistente a esse tipo de esterilização 

(DUFRESNE; LEBLOND; CHAUNET, 2008; SOUSA et al., 2011). Este estudo 

demonstrou que quando os indicadores contendo esporos de G. stearothermophilus 
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foram envolvidos em nanofibras de PLGA e expostos a dois, quatro ou oito pulsos de 

gás ozônio, ocorreu a letalidade dos mesmos (Figura 26), sugerindo que o 

procedimento é eficaz, inclusive na condição de pior caso, envolvendo a menor 

quantidade de pulsos. Os resultados obtidos no teste de esterilidade, com o inóculo 

das nanofibras esterilizadas em meio TSB, comumente utilizado para cultivar fungos 

e bactérias aeróbicas, e caldo tioglicolato, utilizado para cultivar bactérias anaeróbicas 

(INTERNATIONAL..., 2015), seguido de incubação por 14 dias, também confirmou a 

ausência de microrganismos viáveis naqueles arcabouços esterilizados. Estudos 

adicionais de validação são necessários para confirmar, se desejado ampliar o 

escopo, a eficácia da esterilização por ozônio em arcabouços fabricados por 

diferentes tecnologias. 

Após a confirmação da eficácia do gás ozônio na esterilização de nanofibras 

eletrofiadas de PLGA, foi investigado se as propriedades morfológicas, físico-

químicas, térmicas, mecânicas e se as interações entre o material e as células foram 

conservadas. A morfologia e o diâmetro das nanofibras de PLGA não foram afetados 

pelo gás ozônio, conforme observado por meio da análise por microscopia eletrônica 

de varredura (Figura 27 e Tabela 4). Esses resultados são comparáveis ao tratamento 

das nanofibras de PLGA por irradiação por feixe de elétrons (LEE et al., 2015), 

irradiação gama (SELIM; KANG, 2010; SEFAT et al., 2013) e UV (YIXIANG et al., 

2008; BRAGHIROLLI et al., 2014), que também demonstraram não afetar a morfologia 

e diâmetro das nanofibras. Ao contrário desses métodos, entretanto, os métodos 

químicos úmidos como etanol 70%, ácido peracético e soluções antimicrobianas em 

geral provocaram uma redução significativa no diâmetro das fibras (SELIM; KANG, 

2010; BRAGHIROLLI et al., 2014). 

Os efeitos do tratamento com gás ozônio sobre as características de superfície 

das nanofibras de PLGA foram avaliadas por FTIR e pela medida do ângulo de contato 

da água. Os resultados de FTIR mostraram que, em comparação com as nanofibras 

de PLGA sem tratamento com ozônio, não houve a formação de novos grupos 

funcionais na superfície dos arcabouços esterilizados nem houve um aumento ou 

diminuição do tamanho dos picos existentes (Figura 28). Dependendo da estrutura 

química, a exposição de polímeros ao gás ozônio pode resultar na formação de vários 

grupos funcionais, como peróxidos, hidroperóxidos e carboxilas devido à oxidação do 

polímero. Embora não haja exemplos na literatura quanto à modificação do PLGA por 
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tratamento com gás ozônio, um polímero semelhante, o ácido poli-L-láctico (PLLA), 

foi funcionalizado com promotores da adesão celular através da geração de novos 

grupos funcionais após o tratamento por gás ozônio (SUH et al., 2001; HO et al., 2007; 

LEE et al., 2008). A ausência de modificação química observada neste estudo, em 

comparação com a oxidação da cadeia polimérica observada nos estudos com PLLA, 

pode ser provavelmente mais atribuída ao método de tratamento por ozônio aqui 

empregado do que às diferenças entre os polímeros. No método utilizado neste 

trabalho, as amostras de nanofibras de PLGA foram expostas a pulsos de ozônio a 

uma pressão relativamente baixa, sendo a duração de cada pulso de 

aproximadamente 40 minutos. Isso contrasta com o emprego do fluxo continuo do gás 

ozônio nos tratamentos do PLLA, seja em câmera seca (SUH et al., 2001) ou numa 

mistura com o oxigênio bombeados através do álcool isopropílico, onde o PLLA estava 

suspenso (HO et al., 2007; LEE et al., 2008). Baseando-se nesses resultados, a forma 

pulsada do gás ozônio, sendo uma condição mais moderada de esterilização 

comparativamente ao fluxo contínuo de gás ozônio, apresenta-se vantajosa em 

termos da oxidação menos acentuada da superfície polimérica, embora ainda 

possuindo habilidade de destruir os microrganismos contaminantes de forma eficaz. 

Em seguida, a molhabilidade das nanofibras de PLGA foi investigada pela 

medida do ângulo de contato da água. A molhabilidade superficial é afetada pelas 

características químicas da superfície, sendo que as superfícies hidrofílicas 

apresentam maior molhabilidade do que as hidrofóbicas. De fato, arcabouços de 

células fabricados com polímeros hidrofóbicos, incluindo o PLGA, recebem 

frequentemente pós-tratamentos com o objetivo de conferir às suas superfícies maior 

molhabilidade e melhorar a adesão e crescimento celular. Entretanto, apesar de haver 

uma tendência de diminuição do ângulo de contato da água após o tratamento das 

nanofibras de PLGA com ozônio, o decréscimo não foi estatisticamente significativo 

(Tabela 4). Assim, o tratamento com gás ozônio não afetou a molhabilidade das 

nanofibras de PLGA, conforme evidenciado pelos espectros inalterados do FTIR. 

Com a morfologia e as propriedades de superfície inalteradas pelo tratamento 

com ozônio pulsado, tornou-se importante avaliar se as propriedades de bulk das 

nanofibras de PLGA também se mantiveram inalteradas após a esterilização. O PLGA 

é um solido amorfo e, sendo assim, apresenta duas transições principais: a transição 

vítrea (Tg) e a relaxação entálpica, ambas podendo ser afetadas por processos de 
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esterilização, provocando alterações nas propriedades mecânicas do material 

(MONTANARI et al., 2001; ROUSE; MOHAMED; VAN DER WALLE, 2007). A análise 

termogravimétrica e a calorimetria diferencial de varredura das nanofibras de PLGA 

tratadas e não tratadas por gás ozônio demonstraram que todas as amostras 

possuíam um perfil térmico muito semelhantes (Figura 29), e os valores calculados 

para Tg e relaxação entálpica permaneceram inalterados após o processo de 

esterilização (Tabela 4; p > 0,05). Estudos que avaliaram o efeito da irradiação por 

feixe de elétrons sobre o PLGA revelaram uma diminuição no peso molecular e no Tg 

à medida que se aumentou a dose da radiação (LOO; OOI; BOEY, 2004; LOO; OOI; 

BOEY, 2005a, 2005b), sendo que relação semelhante foi observada quando o PLGA 

foi exposto à radiação gama (MONTANARI et al., 2001). As similaridades das 

características térmicas entre as amostras submetidas a diferentes pulsos de gás 

ozônio observadas neste estudo sugerem que não houve efeito deletério na estrutura 

do polímero que constitui os arcabouços, ou seja, que não houve cisão de cadeia 

polimérica. 

Esses achados podem ser confirmados, pelo menos em parte, por meio da 

análise da resistência à tensão e do Módulo de Young, parâmetros importantes 

potencialmente afetados pela esterilização e que impactam a compatibilidade do 

arcabouço ao ambiente biomecânico. No presente estudo, as propriedades mecânicas 

das nanofibras de PLGA mantiveram-se preservadas após dois e quatro pulsos 

inerentes ao processo de esterilização por ozônio, sem que fossem constatadas 

diferenças significativas entre os grupos tratados e não tratados (Tabela 4; p > 0,05). 

Em particular comparação ao tratamento com dois pulsos de ozônio, a exposição a 

oito pulsos de gás ozônio diminuiu significativamente a resistência à tensão das 

nanofibras de PLGA (p < 0,05), o que não ocorre comparativamente com o grupo 

controle não tratado. De forma semelhante, oito pulsos de gás ozônio resultaram em 

uma redução significativa do Modulo de Young quando comparado com o grupo 

tratado com dois pulsos de ozônio e inclusive com o grupo não tratado (Tabela 4; p < 

0,05). Métodos de esterilização baseados em irradiação penetram as matrizes 

poliméricas e modificam as propriedades de bulk dos arcabouços de nanofibras. Por 

exemplo, as propriedades mecânicas de nanofibras de PLGA foram severamente 

comprometidas por irradiação por feixe de elétrons ou UV (YIXIANG et al., 2008; LEE 

et al., 2015), enquanto que a irradiação gama, ao contrário, aumentou o Modulo Young 
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e a resistência à tensão de nanofibras de PLGA, embora a degradação in vitro tenha 

acelerado após esse tratamento (SEFAT et al., 2013). Selim e Kang (2010) 

compararam as esterilizações de nanofibras de PLGA por irradiação gama, etanol ou 

ácido peracético e determinou que todos os três métodos reduziram a resistência à 

tensão dos arcabouços, sendo que o tratamento com etanol resultou numa matriz 

especialmente fraca e quebradiça. A esterilização por gás ozônio é um fenômeno 

superficial, sem expectativa de penetração na estrutura das fibras. Entretanto, os 

resultados dos testes mecânicos após oito pulsos de gás ozônio sugerem que houve 

alguma modificação da estrutura polimérica que não foi detectada pelas outras 

técnicas analíticas neste estudo. Embora não tenha sido observada durante a análise 

por MEV, uma possibilidade para a alteração nas propriedades mecânicas é que o 

processo de esterilização tenha causado uma modificação no arranjo das fibras dentro 

dos arcabouços, fenômeno conhecido por afetar as propriedades mecânicas de 

arcabouços de nanofibras (JIA et al., 2014; FULL et al., 2015). Embora os efeitos da 

esterilização com oito pulsos de gás ozônio necessite de maior investigação, este 

estudo mostrou que, ao contrário de outras técnicas de esterilização, dois e quatro 

pulsos de gás ozônio não altera a morfologia, as propriedades físico-químicas das 

nanofibras de PLGA. 

Para que uma técnica de esterilização de nanofibras poliméricas seja adequada 

para o uso na engenharia de tecidos e medicina regenerativa, é imprescindível que 

ela não prejudique a resposta das células ao arcabouço. Para determinar o efeito do 

tratamento das nanofibras de PLGA por gás ozônio na resposta celular, foram 

examinadas a morfologia e proliferação de fibroblastos NIH3T3, uma linhagem celular 

modelo. Não foram observadas diferenças aparentes na morfologia celular após 24h 

de semeadura das células em arcabouços tratados e não tratados por ozônio (Figura 

30), tendo as células se espalhado bem sobre os arcabouços, demonstrando uma 

interação com as fibras e infiltração nas matrizes. De forma semelhante, após 15 dias 

de cultura, também não houve diferenças aparentes entre as células NIH3T3 

semeadas em arcabouços tratados e não tratados com gás ozônio (Figura 31). As 

células estavam confluentes em todas as matrizes com notável evidência de 

deposição de matriz extracelular, embora o processamento das amostras para análise 

por MEV tenha resultado em quebras aparentes, devido à desidratação das células e 

dos arcabouços. Interessante ressaltar que isso possibilita a observação as células 
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mais profundamente dentro do arcabouço, com evidencia de que os fibroblastos se 

infiltraram na estrutura 3D das nanofibras, gerando uma estrutura multicamada (Figura 

31e-h). A proliferação dos fibroblastos nas nanofibras de PLGA foi avaliada através 

do monitoramento da redução da resazurina a resorufina em diferentes tempos por 

um período de 14 dias, para se determinar a atividade metabólica relativa das células 

nos diferentes arcabouços (Figura 32). O aumento do sinal de fluorescência com o 

tempo indicou um aumento concomitante do número de células em todos os 

arcabouços, sem diferenças significativas entre a proliferação celular nos arcabouços 

tratados e não tratados (p > 0,05). Outros tratamentos de esterilização de nanofibras 

de PLGA também resultaram em resposta celular inalterada. Por exemplo, a 

proliferação de fibroblastos NIH3T3 não foi alterada após a irradiação por feixe de 

elétrons (LEE et al., 2015) e a irradiação UV não afetou a proliferação de células do 

musculo liso porcino (YIXIANG et al., 2008). Outros estudos, apesar de não 

apresentarem dados de proliferação celular, também sugeriram que irradiação gama 

não afeta a resposta celular às nanofibras de PLGA (SELIM E KANG, 2010; SEFAT 

et al., 2013), enquanto que o tratamento com etanol resultou em efeitos diversos. 

Selim e Kang (2010) demonstraram que a co-cultura de fibroblastos e queratinócitos 

não foi afetada pela esterilização por etanol, enquanto que Braghirolli et al. (2014) 

descreveram a redução na adesão e proliferação das células sobre as nanofibras de 

PLGA tratadas com etanol. Esses métodos, embora não afetem a resposta celular, 

afetam outras propriedades das nanofibras de PLGA, como a morfologia, diâmetro da 

fibra e propriedades mecânicas, conforme descrito anteriormente. Portanto, o 

tratamento com gás ozônio pulsado, diferentemente de outras técnicas de 

esterilização, oferece a possibilidade de uma esterilização efetiva dos arcabouços de 

nanofibras de PLGA, mantendo suas propriedades originais inalteradas. Como o 

PLGA é susceptível a modificações durante a esterilização, mas não foi afetado por 

este método, é provável que o tratamento por gás ozônio será igualmente eficaz para 

outros poliésteres, como PLLA e policaprolactona, além de outros polímeros 

resilientes de outas classes químicas e, também, para outros tipos de arcabouços, 

além daqueles formados por nanofibras. 

 

 

 



83 
AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA ESTERILIZAÇÃO POR OZÔNIO EM ARCABOUÇOS DE NANOFIBRAS DE PLGA 

 
 

 
6.4 Conclusão 

 
 

 Ciclos de esterilização por dois, quatro ou oito pulsos de gás ozônio se 

mostrou eficaz na esterilização de nanofibras de PLGA obtidas por 

eletrofiação. 

  O processo de esterilização por dois, quatro ou oito pulsos de gás ozônio 

não ocasionaram efeitos deletérios nas propriedades físico-químicas, 

mecânicas e biológicas das nanofibras de PLGA obtidas por eletrofiação, 

mantendo o mesmo desempenho como suporte para o crescimento de 

fibroblastos NIH3T3 após a esterilização. 
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7 AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA ESTERILIZAÇÃO POR OZÔNIO 

EM ARCABOUÇOS ELETROFIADOS DE PCL 

 

Com a obtenção de resultados positivos na esterilização do PLGA por gás 

ozônio, decidiu-se estudar se outro polímero também resistiria à esterilização por 

ozônio. Iniciou-se, então, um estudo com nanofibras de PCL, outro polímero muito 

utilizado em arcabouços eletrofiados. Além disso, decidiu-se avaliar se o diâmetro da 

fibra interfere no efeito da esterilização.  

 

7.1 Materiais e métodos 

 

7.1.1 Materiais 

 

 PCL (peso molecular = 70.000 – 90.000) fornecido pela Sigma-Aldrich; 

 Solventes: clorofórmio (CHCl3) e metanol (MeOH) fornecidos pela Fisher. 

 

7.1.2 Fabricação dos arcabouços 

 

Os arcabouços de nanofibras de PCL foram fabricados pela técnica de 

eletrofiação.  Duas concentrações de PCL em solução foram utilizadas: PCL 8% e 

PCL 12% (p/v). Na solução de PCL 8% (p/v), o polímero foi dissolvido em uma mistura 

de clorofórmio:metanol (3:1), sob agitação a 22°C por 24h. Após esse período, a 

solução polimérica foi transferida para uma seringa de vidro e eletrofiada através de 

uma agulha de aço inoxidável tamanho 22 Gauge (0,4 mm de diâmetro interno, marca 

EFD), numa vazão de 1,0 mL/h (bomba modelo PHD 2000 Infuse/Withdraw, Harvard 

Apparatus), a 16,5 kV, numa distância de 15 cm do coletor de metal de tamanho 12 x 

12 cm recoberto de papel alumínio. Na solução de PCL 12 % (p/v), o polímero foi 

dissolvido em uma mistura de clorofórmio:metanol (9:1), sob agitação a 22°C por 24h. 

Após esse período, a solução polimérica foi transferida para uma seringa de vidro e 

eletrofiada através de uma agulha de 22 Gauge, numa vazão de 1,5 mL/h, a 16,5 kV, 

numa distância de 13 cm do coletor. Cada arcabouço foi eletrofiado por 2 horas. Foram 

fabricados três arcabouços de cada concentração de solução polimérica para a 

realização dos experimentos seguintes. 
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7.1.3 Esterilização por ozônio 

 

As amostras de arcabouços eletrofiados de PCL foram acondicionadas em 

papel cirúrgico e submetidas a quatro ciclos de esterilização, conforme descrito 

anteriormente no item 4.1.6.  

 

7.1.4 Microscopia Eletrônica de Varredura com Emissão de Campo 

 

A morfologia das nanofibras de PCL esterilizadas ou não foi examinada por 

microscopia eletrônica de varredura com emissão de campo (QUANTA 3D FEG, FEI) 

a uma voltagem de aceleração de 20 kV. As amostras foram cortadas em tamanhos 

de 5 x 7 mm e recobertas com uma fina camada de ouro (EMITECH SC7620), para 

tornar a superfície condutora. Foi analisada uma amostra de cada triplicata 

independente e três imagens foram feitas de cada amostra. Após obtidas as imagens, 

o diâmetro médio das fibras foi determinado selecionando-se randomicamente 40 

fibras na região central de cada imagem e medindo-se seus diâmetros com o software 

Image J (National Institutes of Health, Bethesda, MD; http://rsb.info.nih.gov/ij/).  

 

7.1.5 Porosidade 

  

A porosidade (ε) dos arcabouços esterilizados ou não foi medida por 

gravimetria e calculada como ε = 1- 
𝜌𝐴𝑃𝑃

𝜌𝑏𝑢𝑙𝑘
, onde ρAPP é a densidade aparente medida 

pela razão entre massa e volume (ρAPP = 
𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎

𝑒𝑠𝑝𝑒𝑠𝑠𝑢𝑟𝑎 𝑋 á𝑟𝑒𝑎
), enquanto ρbulk  é a densidade 

do material não processado. Os arcabouços foram cortados em discos de 13 mm de 

diâmetro e suas espessuras foram medidas em um espessômetro (Mitutoyo). Em 

seguida, os discos foram pesados em balança analítica. Duas amostras de cada 

triplicata independente foram medidas. 
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7.1.6 Análise por espectroscopia de infravermelho por transformada de 

Fourier 

 

A superfície química dos arcabouços de PCL esterilizados ou não foi analisada 

por espectroscopia de infravermelho por transformada de Fourier (FTIR). Os 

espectros foram obtidos utilizando-se um espectrofotômetro (Nicolet 6700, Thermo 

Scientific) equipado com módulo de refletância total atenuada (attenuated total 

reflectance, ATR). Os espectros de infravermelho foram obtidos pela acumulação de 

32 varreduras, com uma resolução de 8 cm -1 e faixa espectral de 500 a 4000 cm -1.  

 

7.1.7 Ângulo de contato 

 

Os arcabouços de nanofibras foram cortados em pedaços quadrados de 10 x 

10 mm e colocados sobre lâminas de vidro. Uma gota de 5 µL de água destilada foi 

depositada em cada amostra e, após 60 segundos, a gota foi fotografada utilizando-

se um microscópio digital USB. Os ângulos de contato da água sobre as amostras 

foram determinados através da ferramenta drop_analysis do software ImageJ (obtido 

em http://bigwww.epfl.ch/demo/dropanalysis). As análises foram feitas em triplicatas 

independentes. 

 

7.1.8 Análise térmica 

 

A análise termogravimetrica (TG/DTG) dos arcabouços eletrofiados de PCL foi 

conduzida utilizando-se uma balança termoanalítica modelo TGA/DSC 1 Star System 

(Mettler Toledo). As amostras (aproximadamente 4 mg) foram colocadas em 

panelinhas de alumínio e aquecidas até 500 °C a uma taxa de 10 °C/min, sob 

atmosfera de gás nitrogênio (vazão de 100 mL/min). As características térmicas dos 

arcabouços foram analisadas por calorimetria diferencial de varredura (DSC) (modelo 

DSC822, Mettler Toledo). As amostras (aproximadamente 1 mg) foram colocadas em 

panelinhas de alumínio com tampas e aquecidas de 0 °C a 150 °C, a uma taxa de 10 

°C/min, sob atmosfera de gás nitrogênio (vazão de 50 mL/min), seguidas de 

resfriamento e de um segundo aquecimento, sob as mesmas condições e faixa de 

http://bigwww.epfl.ch/demo/dropanalysis
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temperaturas do primeiro aquecimento. Foi analisada uma amostra de cada triplicata 

independente. 

 

7.1.9 Propriedades mecânicas 

 

A força de tensão e o módulo de Young dos arcabouços esterilizados e não 

esterilizados foram medidos em uma máquina universal de ensaios mecânicos 

(Instron 5869). As amostras foram cortadas em tiras de 10 x 20 mm e fixadas em 

molduras de papel cartão. Uma força uniaxial foi aplicada a uma velocidade de 8 

mm/min, usando uma célula de carga de 100N, à temperatura de 22°C. As análises 

foram feitas em triplicatas independentes. 

 

7.1.10 Estudos biológicos in vitro 

 

Para avaliar a biocompatibilidade dos arcabouços esterilizados por ozônio, foi 

feita a análise da viabilidade e proliferação celular. A análise da viabilidade celular foi 

realizada por meio dos corantes calceína AM e iodeto de propídeo, que permite a 

observação no microscópio das células vivas e mortas, respectivamente. A 

proliferação celular sobre os arcabouços foi medida por um ensaio utilizando o 

reagente resazurina, que mede a atividade metabólica das células.  

7.1.10.1 Cultura de células 

 

Fibroblastos L929 foram cultivados em meio DMEM suplementado com soro 

fetal bovino (10% v/v), penicilina (100 UI/mL), estreptomicina (100 µg/mL) e 

anfotericina B (250 ng/mL) e incubados a 37°C em atmosfera úmida com 5% de CO2.  

 

7.1.10.2 Proliferação celular sobre os arcabouços 

 

Os arcabouços de nano ou microfibras foram cortados em discos de 13 mm de 

diâmetro e montados em suportes CellCrown (Scaffdex Ltd.) para placas de 48 poços, 

disponibilizando uma área útil para semeadura de 40 mm2. Os suportes contendo os 

arcabouços foram colocados em placas de cultura celular e incubados com meio de 
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cultura por 1h, a 37°C e em atmosfera úmida com 5% de CO2. Em seguida, volume 

de 40 µL de uma suspensão de fibroblastos L929 foi semeado sobre os arcabouços a 

uma densidade de 5.000 células/disco. As placas foram incubadas com esse pequeno 

volume de meio por 40 minutos, para que as células aderissem aos arcabouços e, em 

seguida, volume de 900 µL de meio de cultura foi adicionado cuidadosamente em 

cada poço. Para controles positivos, foi semeada a mesma quantidade de células em 

poços sem arcabouços, e como controles negativos foram utilizados os arcabouços 

sem a adição de células. A proliferação celular foi medida após as primeiras 24h da 

semeadura e, depois, aos dias 4º, 7º e 11º. Uma solução estéril de 0,15 mg/mL de 

resazurina em tampão fosfato salino (pH 7,4) foi preparada. A cada leitura, o meio de 

cultura era aspirado dos poços e substituído por volume correspondente de meio de 

cultura, ao qual se adicionou em proporção de 10% (v/v) a solução de resazurina (0,15 

mg/L). As placas foram incubadas por 3 h a 37 ºC e atmosfera úmida com 5% de CO2. 

Após esse período, duas alíquotas de 100 µL foram retiradas de cada poço e 

transferidas para uma microplaca de 96 poços para leitura da fluorescência. O meio 

contendo resazurina foi aspirado dos poços das placas com arcabouços e novo meio 

de cultura sem resazurina foi adicionado; na sequência, as placas foram incubadas 

por mais 72 h até a próxima leitura. A fluorescência das alíquotas amostradas foi 

medida em leitora de placa de fluorescência (Biotek Synergy HT) em comprimento de 

onda de excitação de 540 nm e de emissão de 590 nm. Para se obter o sinal 

fluorescente originado da atividade celular, os valores de fluorescência obtidos dos 

controles negativos foram subtraídos dos valores obtidos dos arcabouços. O 

experimento foi realizado em triplicatas independentes. 

7.1.10.3 Viabilidade celular nos arcabouços 

 

Os fibroblastos L929 foram semeados sobre os arcabouços de PCL presos aos 

suportes CellCrowns, nas condições descritas anteriormente. As placas foram 

incubadas por 1, 4, 7 ou 12 dias, com trocas de meio de cultura a cada 72h. Após 

esses períodos, as células foram lavadas com tampão fosfato salino (pH 7,4) e 

coradas com o kit de viabilidade celular Live/Dead Double Staining Kit (04511, Sigma-

Aldrich) de acordo com a recomendação do fabricante. A solução de corantes foi 

preparada em tampão fosfato salino (pH 7,4), contendo 2 µL/mL de calceina AM e 1 

µL/mL de iodeto de propídeo. Em cada poço da placa foram adicionados 350 µL dessa 
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solução, procedeu-se a incubação por 30 minutos. Em seguida, a solução de corante 

foi retirada de cada poço e as células lavadas uma vez com tampão fosfato salino e 

uma segunda vez com meio de cultura sem soro. Para a observação em microscópio 

de fluorescência (Axio Vert. A1), as células foram mantidas em meio de cultura sem 

soro. As células vivas foram visualizadas nos comprimentos de onda de 490/515 nm 

(excitação e emissão, respectivamente) e as células mortas nos comprimentos de 

onda de 535/617 nm (excitação e emissão, respectivamente). A quantidade de células 

foi observada em cinco campos de cada arcabouço. O experimento foi realizado em 

duplicatas independentes. 

 

7.1.11 Análise estatística 

 

Os dados obtidos foram apresentados na forma de média ± erro padrão. Para 

analisar as diferenças entre os grupos, foi realizado o teste t de Student, e quando se 

obteve o valor de p<0,05 a diferença foi considerada estatisticamente significativa. 

Para a comparação dos diâmetros das fibras entre os grupos esterilizado e não 

esterilizado foi utilizado também o teste para comparação de medianas Mann Whitney 

e se considerou um valor p<0,05 como diferença significativo. 

 

7.2 Resultados 

 

7.2.1 Morfologia 

 

Os arcabouços de PCL fabricados pela eletrofiação de soluções poliméricas a 

8 % e 12 % apresentaram espessuras médias de 91 (± 19) µm e 152 (± 45) µm, 

respectivamente. Os efeitos da esterilização sobre a morfologia das fibras foram 

observados por MEV com emissão de campo. A Figura 33 mostra as imagens dos 

arcabouços esterilizados e não esterilizados. É possível observar que os arcabouços 

de PCL 8% apresentam fibras de diâmetros variados, sendo algumas rugosas, e que 

não apresentam beads em sua extensão. Já os arcabouços de PCL 12% apresentam 

fibras mais lisas e de diâmetros uniformes. Após a esterilização, as fibras não sofreram 

alterações aparentes. A Tabela 5 apresenta a média e a mediana dos diâmetros das 
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fibras. É possível observar que, após a esterilização, tanto a média quanto a mediana 

do diâmetro das fibras de PCL não sofreram alterações significativas (p>0,05). 

A porosidade dos arcabouços também foi medida antes e após a esterilização 

e os dados estão apresentados na Tabela 5. Os arcabouços de PCL 8% são mais 

porosos (~ 89%) que os de PCL 12% (~ 84%), sendo essa diferença estatisticamente 

significativa. A esterilização não alterou a porosidade dos arcabouços.  

 

 

Figura 33 – Imagens obtidas por MEV de arcabouços de PCL 8% e PCL 12% antes 
e após a esterilização com 4 pulsos de gás ozônio. 
 

 
Legenda: (a e c) PCL 8%; (b e d) PCL 12%; (a e b) antes da esterilização; (c e d) após a esterilização. 
As barras significam 5 µm. 
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Tabela 5 -  Características morfológicas e superficiais dos arcabouços de fibras de 
PCL antes e após esterilizações por gás ozônio (n=3). 

Arcabouço Estéril? 

Mediana dos 

Diâmetros 

(nm) 

Média dos  

Diâmetros 

(nm) 

Porosidade  

(%) 

Ângulo de  

contato (°) 

  PCL 8% Não 778        847 ± 28 89,23 ± 0,57  131,22 ± 0,45 

 Sim    714     769 ± 89  89,47 ± 0,52  130,59 ± 0,23  

PCL 12% Não 2208 2167 ± 14 # 83,70 ± 0,51 #  127,41 ± 1,36 #  

 Sim 2190 2133 ± 156 # 84,45 ± 0,83 #  126,18 ± 1,46 # 

# valor p < 0,05 quando comparado ao arcabouço de PCL 8% sob mesmo tratamento 

 

 

7.2.2 Caracterização de superfície 

 

Os valores de ângulo de contato dos arcabouços esterilizados e não 

esterilizados são apresentados na Tabela 5. Os arcabouços esterilizados não 

apresentaram ângulos de contato diferentes dos arcabouços não esterilizados. 

Entretanto, os arcabouços de PCL 8% apresentaram ângulo de contato ligeiramente 

maior que os arcabouços de PCL 12% e essa diferença foi estatisticamente 

significativa (p < 0,05 no teste t de Student). 

FTIR foi utilizada para explorar a composição química da superfície dos 

arcabouços de PCL esterilizados ou não (Figura 34). Os espectros mostraram picos 

típicos de grupo carbonila de ésteres (~1720 cm-1), que correspondem ao estiramento 

C=O, e picos entre 1300 e 1050 cm-1, que correspondem ao estiramento C-O-C 

(ELZEIN et al., 2004; MOAT et al., 2009; NARAYANAN et al., 2016). Os espectros dos 

arcabouços tratados com quatro pulsos de gás ozônio foram similares aos espectros 

dos arcabouços não tratados, aparentemente sem picos adicionais. 
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Figura 34 - Espectros de FTIR de arcabouços de PCL 8% e PCL 12% antes e após a 
esterilização com 4 pulsos de gás ozônio.  

 

 

7.2.3 Caracterização térmica 

 

As curvas de TG e DSC dos arcabouços esterilizados e não esterilizados são 

mostrados na Figura 35 e as propriedades térmicas dos arcabouços são resumidas 

na Tabela 6. As curvas de TG (Figura 35a) indicam que os processos de 

decomposição térmica de todas as amostras foram similares e ocorreram em uma 

única etapa, acontecendo entre 370 a 440 °C, com uma perda de massa de mais de 

91%. As curvas de DSC dos arcabouços de PCL mostraram um evento endotérmico 

forte em torno de 59°C (Figura 35b), relativo ao pico de fusão do polímero.  
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Tabela 6 - Características térmicas dos arcabouços de PCL antes e após 
esterilizações por gás ozônio (n=3). 

Arcabouço Estéril? 

 TG  DSC 

 Início da 

decomposição 

(ºC) 

 Primeiro aquecimento 
 

Segundo aquecimento 

  Tf (°C) ∆Hf (J/g) 
 

Tf (°C) ∆Hf (J/g) 

  PCL 8% Não  374,7 ± 0,2  58,3 ± 0,4 72,2 ± 0,6  55,5 ± 0,2 45,5 ± 0,5 

 Sim  373,5 ± 0,5  58,6 ± 0,1 72,1 ± 1,7  54,8 ± 0,2* 52,4 ± 1,0* 

PCL 12% Não  375,6 ± 0,2#  60,7 ± 0,4# 73,5 ± 1,4   55,1 ± 0,3 48,5 ± 0,2# 

 Sim  375,0 ± 0,1*#  60,9 ± 0,4# 86,1 ± 2,3*#  54,9 ± 0,4 62,3 ± 2,3*# 

Tf = temperatura de fusão 
∆Hf = entalpia de fusão 
* valor p < 0,05 quando comparado ao arcabouço não esterilizado de mesma concentração 
# valor p < 0,05 quando comparado ao arcabouço de PCL 8% sob mesmo tratamento 

 

Figura 35 - Caracterização termoanalítica de arcabouços de PCL 8% e PCL 12% 
antes e após a esterilização com 4 pulsos de gás ozônio.  

 
Legenda: (a) curvas termogravimétricas obtidas sob atmosfera dinâmica de gás nitrogênio (100 
mL/min) e taxa de aquecimento de 10 °C/min; (b) curvas de DSC obtidas sob atmosfera dinâmica de 
gás nitrogênio (50 mL/min) e taxa de aquecimento de 10 °C/min. 

 



94 
AVALIAÇÃO DO IMPACTO DA ESTERILIZAÇÃO POR OZÔNIO EM ARCABOUÇOS ELETROFIADOS DE PCL 

 
 

7.2.4 Propriedades mecânicas 

 

A resistência à tensão e o módulo de Young dos arcabouços antes e após a 

esterilização são apresentados na Tabela 7. O tratamento com quatro pulsos de gás 

ozônio afetou significativamente as propriedades mecânicas dos arcabouços de PCL 

8% e 12%. A resistência à tensão dos arcabouços de PCL 8% reduziram de 1,64 (± 

0,22) MPa para 0,78 (± 0,25) Mpa e dos arcabouços de PCL 12% reduziram de 1,87 

(± 0,30) Mpa para 1,06 (± 0,14) Mpa. Os módulos de Young dos arcabouços nas duas 

concentrações apresentaram aparente aumento após a esterilização, porém esse 

aumento não foi estatisticamente significativo (p > 0,05 no teste t de Student). 

 

Tabela 7 - Características mecânicas dos arcabouços de PCL antes e após 
esterilização por gás ozônio (n=3). 

Arcabouço Estéril? 
Resistência à  

tensão (MPa) 

Módulo de  

Young (MPa) 

  PCL 8% Não   1,64 ± 0,22   6,44 ± 0,71 

 Sim   0,78 ± 0,25 * 11,27 ± 2,70  

PCL 12% Não   1,87 ± 0,30      8,50 ± 0,87 

 Sim   1,06 ± 0,14 * 12,22 ± 1,80 

* valor p < 0,05 quando comparado ao arcabouço não esterilizado de mesma concentração 

 

 

7.2.5 Comportamento celular 

 

O efeito da esterilização por gás ozônio sobre os arcabouços de nanofibras de 

PCL foi verificado utilizando-se fibroblastos L929 como linhagem celular modelo. A 

proliferação celular sobre os arcabouços foi determinada por ensaios de redução do 

reagente resazurina. Com o intuito de investigar se a esterilização por ozônio afetou 

a taxa de crescimento celular sobre os arcabouços, observou-se a proliferação de 

fibroblastos L929 por 11 dias (Figura 36). A proliferação celular foi maior nos 

arcabouços tratados com quatro pulsos de gás ozônio quando comparados com os 

não tratados, sendo que as diferenças foram significativas (p<0,05) nos dias 7º e 11º 

para o PCL 8% e no 11º dia para o PCL 12%. 
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Figura 36 - Proliferação de fibroblastos L929 em arcabouços de PCL 8% e PCL 12% 
antes e após a esterilização com 4 pulsos de gás ozônio.  
 

Legenda: Os dados representam a média ± erro padrão (n=3). (NE) significa não esterilizado; (ES) 
significa esterilizado; (*) significa valor p < 0,05 quando comparado ao arcabouço não esterilizado de 
mesma concentração; (#) significa valor p < 0,05 quando comparado ao arcabouço de PCL 8% sob 
mesmo tratamento. 
 
 
 
 
 
 

A viabilidade celular foi avaliada por meio da coloração com calceína-AM e 

iodeto de propídeo. A Figura 37 apresenta os fibroblastos aderidos aos arcabouços 

eletrofiados de PCL 8% e 12% esterilizados ou não, após 1, 4, 7 e 12 dias de 

semeadura. Em todos os dias, a viabilidade celular se manteve acima de 95%, já que 

poucas células mortas foram encontradas nos campos observados em cada 

arcabouço, até 12 dias de semeadura. Não foram observadas diferenças de 

viabilidade celular entre os diferentes arcabouços.  
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Figura 37 – Imagens obtidas por microscopia de fluorescência que representam a 
viabilidade de fibroblastos L929 em arcabouços de PCL 8% e PCL 12% antes e após 
a esterilização com 4 pulsos de gás ozônio.  

 
Legenda: as células vivas apresentam coloração verde e as células mortas apresentam coloração 
vermelha (indicadas pelas setas brancas). As barras significam 50 µm. 
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7.3 Discussão 

 

Após a confirmação de que a esterilização por gás ozônio preserva as 

propriedades originais dos arcabouços de PLGA, decidiu-se investigar se esses 

resultados se repetiriam em outros arcabouços de poliésteres. Para isso, escolheu-se 

testar um outro poliéster muito utilizado como biomaterial, o PCL. Diferentemente do 

que aconteceu com as nanofibras de PLGA, a esterilização por gás ozônio alterou 

algumas propriedades nas fibras de PCL. Como alguns estudos sugerem que as 

propriedades das fibras são mais afetadas quando estas apresentam diâmetros na 

escala nanométrica do que as que apresentam diâmetros na escala micrométrica 

(DUZYER et al., 2013; PHILLIP et al., 2013), decidiu-se investigar se o ozônio afetava 

de modo diferente as nanofibras e as microfibras de PCL. Assim, foram eletrofiadas 

duas concentrações de soluções poliméricas, uma a 8% e outra a 12%, no intuito de 

se obter fibras com diâmetros menores que 1 µm e maiores que 1 µm, 

respectivamente.  

As diferenças físico-químicas encontradas entre nanofibras e microfibras de 

PCL antes da esterilização estão consistentes com estudos anteriores (LEE et al., 

2003; AL REZ et al., 2015). Após a esterilização com quatro pulsos de gás ozônio, as 

características macroscópicas mantiveram-se semelhantes às dos arcabouços não-

estéreis, ou seja, não apresentaram sinais de encolhimento ou fusão e a porosidade 

não teve alteração significativa. A análise de MEV induz à percepção de que o 

diâmetro das fibras de PCL sofre redução com o tratamento, especialmente em 

arcabouços constituídos principalmente de fibras menores que 1 µm, havendo menor 

alteração nos arcabouços constituídos principalmente de microfibras. Entretanto, essa 

diferença não foi significativa (Figura 33 e Tabela 5). Observação semelhante também 

foi obtida em um tipo de arcabouço eletrofiado com poliuretano, cujo diâmetro médio 

das fibras diminuiu após o tratamento com UV/ozônio por 20 segundos (ANDREWS; 

HUNT; BLACK, 2007). 

Os efeitos do tratamento com gás ozônio sobre as características de superfície 

de arcabouços de PCL foram avaliados por FTIR e pela medida do ângulo de contato 

da água. Os resultados de FTIR mostraram que, em comparação com os arcabouços 

de PCL não tratados com ozônio, não houve a formação de novos grupos funcionais 

na superfície dos arcabouços esterilizados. Em outro estudo (DARAIN; CHAN; 
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CHIAN, 2011), filmes de PCL foram tratados com UV/ozônio e a análise por FTIR 

mostrou a formação de um novo pico em 1600 cm-1, atribuído à formação do grupo 

COOH nos filmes tratados. Além disso, um pico largo em 3400 cm-1 foi observado nos 

espectros dos filmes tratados, sendo atribuído à presença do grupo OH, indicando um 

aumento da hidrofilicidade. Apesar de não ter havido a formação de novos picos após 

a esterilização, pode-se notar uma aparente diminuição do pico em torno de 1160 cm 

-1 que corresponde ao estiramento C–O e C–C da fase amorfa (ELZEIN et al., 2004; 

OLIVEIRA et al., 2013) (Figura 34). Essa diminuição do pico da fase amorfa não foi 

calculada, porém os resultados obtidos sugerem uma diminuição da fase amorfa após 

a esterilização. Aparentemente, esse efeito foi maior nas microfibras do que nas 

nanofibras. Isso pode ser explicado, porque as microfibras apresentam fase cristalina 

ligeiramente maior que as nanofibras (AL REZ et al., 2015). Então, uma pequena 

diminuição na fase amorfa, altera a proporção dos picos.  

 Em seguida, a molhabilidade dos arcabouços de PCL foi investigada pela 

medida do ângulo de contato da água. Conforme mencionado anteriormente, a 

molhabilidade superficial é afetada pelas características químicas da superfície, sendo 

que as superfícies hidrofílicas apresentam maior molhabilidade do que as 

hidrofóbicas. Neste estudo, apesar de haver uma tendência de diminuição do ângulo 

de contato da água após o tratamento dos arcabouços de PCL com ozônio, o 

decréscimo não foi estatisticamente significativo (Tabela 5). Assim, o tratamento com 

gás ozônio não afetou a molhabilidade das fibras de PCL, conforme previsto pelos 

espectros inalterados do FTIR.  

Após a análise da morfologia e da superfície dos arcabouços, foram analisadas 

as propriedades estruturais do polímero. O PCL possui característica semi-cristalina 

e, sendo assim, apresenta transição vítrea e ponto de fusão. Neste estudo avaliou-se 

a possibilidade de que a esterilização afetasse o ponto de fusão do PCL, por meio da 

calorimetria diferencial de varredura. Os resultados apresentados mostraram que a 

esterilização por ozônio diminuiu levemente (~0,5°C) a temperatura do pico de fusão 

dos arcabouços de PCL 8% (Figura 35, segundo aquecimento), fato cuja justificativa 

pode estar vinculada a algum nível de cisão de cadeia devido à esterilização. A 

entalpia de fusão aumentou em ambos os tipos de arcabouço após a esterilização. 

Esse aumento na entalpia pode estar associado ao aumento da cristalinidade dos 

arcabouços após a esterilização, já que a entalpia de fusão está diretamente 
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relacionada à porcentagem de cristalinidade de um polímero (SUN; DOWNES, 2009; 

FUKUSHIMA; FEIJOO; YANG, 2012; RIBEIRO NETO et al., 2012). O aumento da 

cristalinidade pode ter ocorrido devido a uma diminuição da porcentagem de fase 

amorfa nos arcabouços após a esterilização, já que a fase amorfa sofre degradação 

mais facilmente do que a cristalina (TSUJI, 1998; ELDSATER et al., 2000). A 

diminuição da fase amorfa pode ser observada no espectro de FTIR, onde existe uma 

aparente diminuição do pico em torno de 1160 cm-1, correspondente à fase amorfa do 

PCL (CHANG et al., 2014). O aumento da cristalinidade também pode estar associado 

à diminuição do tamanho da cadeia do PCL após a esterilização (JENKINS; 

HARRISON, 2006). Interessante notar que o aumento da entalpia foi maior nos 

arcabouços de PCL constituídos de microfibras do que naqueles constituídos de 

nanofibras.  

Além das propriedades térmicas, foram avaliadas também as propriedades 

mecânicas. Neste estudo, a esterilização por quatro pulsos de gás ozônio alterou as 

propriedades mecânicas das nano e microfibras de PCL, diminuindo a resistência à 

tensão (em torno de 50%). O módulo de Young, apesar de não apresentar uma 

diferença estatisticamente significativa após a esterilização, mostra uma tendência de 

aumento de mais de 50%. Características não uniformes ao longo da membrana 

(ainda que parcialmente corrigidas em função da espessura), certamente contribuíram 

para maior dispersão de resultados. Em decorrência, o modelo estatístico adotado 

não permite concluir pela diferença significativa, permanecendo ainda assim a 

tendência, conforme expresso. Bosworth et al. (2012) encontraram, de forma 

semelhante, uma diminuição das propriedades mecânicas do PCL após a 

esterilização por radiação gama, juntamente com um aumento da cristalinidade e 

entalpia de fusão. O aumento do módulo de Young associado ao aumento da 

cristalinidade do PCL também já foi descrito anteriormente (KOLBUK et al., 2015).  

Para determinar o efeito do tratamento das fibras de PCL por gás ozônio na 

resposta celular, foram examinadas a proliferação e viabilidade de fibroblastos L929, 

uma linhagem celular modelo. A proliferação dos fibroblastos nas fibras de PCL foi 

avaliada através do monitoramento da redução da resazurina a resorufina em 

diferentes tempos por um período de 11 dias, para se determinar a atividade 

metabólica relativa das células nos diferentes arcabouços (Figura 36). O aumento do 

sinal de fluorescência com o tempo indicou um aumento concomitante do número de 
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células em todos os arcabouços. No primeiro e quarto dias após a semeadura das 

células sobre os arcabouços de PCL, não se observou diferenças entre os grupos 

esterilizados e não esterilizados. Entretanto, a partir do sétimo dia, os arcabouços de 

nanofibras esterilizados apresentaram crescimento muito superior àqueles não 

esterilizados. No caso dos arcabouços de microfibras, uma diferença significativa 

entre estéreis e não estéreis só pode ser observada no 11º dia.  

Apesar de ter sido detectado o crescimento celular sobre os arcabouços 

durante os 11 dias, tornou-se necessário saber se as células continuavam viáveis 

durante a proliferação, pois um dos desafios na engenharia de tecidos é manter as 

células vivas à medida que se proliferam (SACHLOS; CZERNUSZKA, 2003; 

BUCKLEY; O'KELLY, 2010). A viabilidade celular foi avaliada por meio da coloração 

de células vivas com o corante calceína-AM e células mortas com o corante iodeto de 

propídeo, após diferentes tempos de semeadura, por um período de 12 dias (Figura 

37). A partir do 7º dia, os arcabouços apresentaram alta densidade celular, o que 

tornou difícil a quantificação das células vivas. Porém, como as células mortas 

estavam em ínfima quantidade, proporcionalmente às viáveis, foi possível estimar que 

a viabilidade celular se manteve acima de 95% em todos os arcabouços, tanto estéreis 

quanto não estéreis. Portanto, a esterilização por ozônio não afetou a viabilidade 

celular dos fibroblastos L929 sobre os arcabouços de PCL. Sendo assim, não se pode 

concluir que o menor crescimento celular nos arcabouços não estéreis 

comparativamente aos estéreis, observado no ensaio de proliferação após o 7º dia, 

tenha sido em decorrência do aumento de morte celular nos arcabouços não estéreis 

e sim, de causas distintas.  

Por exemplo, a maior proliferação celular observada nos arcabouços após a 

esterilização pode ser parcialmente explicada pela alteração das propriedades 

mecânicas após a esterilização, já que essas propriedades influenciam o crescimento 

celular (BAKER et al., 2009). Além disso, houve uma leve diminuição do diâmetro das 

fibras após a esterilização, o que pode ter aumentado a distância entre as fibras e, 

consequentemente, o tamanho dos poros, permitindo uma melhor troca de nutrientes 

e gases ou migração celular (MCGLOHORN et al., 2004; HOLLISTER, 2005). 

Portanto, o tratamento com gás ozônio pulsado, além de oferecer a possibilidade de 

uma esterilização efetiva dos arcabouços eletrofiados de PCL, promove a proliferação 

celular, mantendo a viabilidade das células. 
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7.4 Conclusão 

 

 Os arcabouços eletrofiados de PCL mostraram-se susceptíveis ao 

processo de esterilização por quatro pulsos de gás ozônio, com 

alterações nas propriedades mecânicas e biológicas. 

 O comportamento das nano e microfibras de PCL mediante a 

esterilização por gás ozônio foi distinto. 

 Efeitos positivos, com maior proliferação celular de fibroblastos L929, 

foram observados nos arcabouços de PCL após a esterilização. 
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8 CONCLUSÃO FINAL 

 

A engenharia de tecidos é uma realidade clínica e pesquisas envolvendo o 

desenvolvimento de arcabouços de nanofibras para engenharia de tecidos têm 

avançado rapidamente nos últimos anos, com a participação de pesquisadores de 

diversas disciplinas. Com a expansão de suas aplicações médicas e a iminente 

possibilidade de comercialização dos arcabouços de nanofibras, a esterilização se 

torna uma etapa crucial da produção desses biomateriais.  

Neste estudo, foi demonstrado que o gás ozônio pulsado é um método eficaz 

para esterilização de arcabouços de nanofibras, promovendo a letalidade de esporos 

de G. stearothermophilus, indicador biológico mais comumente utilizado para 

validação de processos de esterilização por gás ozônio. Apesar das nanofibras de 

PLGA serem susceptíveis a modificações e degradações durante a esterilização, este 

método preservou as propriedades que os arcabouços possuíam antes da 

esterilização, incluindo a eficácia da adesão e crescimento celular, um feito que outros 

métodos de esterilização foram incapazes de atingir. No caso de nanofibras de PCL, 

mesmo havendo alterações em algumas propriedades dos arcabouços, a 

performance como suporte para o crescimento e proliferação celular foi melhorada 

após a esterilização por ozônio. 

Mais estudos serão necessários para se compreender como o ozônio alterou 

as propriedades mecânicas dos arcabouços de PCL. Entretanto, a partir dos 

resultados obtidos nestes estudos, pode-se afirmar que a esterilização por gás ozônio 

pulsado oferece uma forma eficaz e de baixo custo de garantir a segurança e eficácia 

dos arcabouços para engenharia de tecidos com vistas a aplicações clínicas.  
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