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RESUMO 

PRODUÇÃO E CARACTERIZAÇÃO DE MANTAS DE 

NANOFIBRAS POLIMÉRICAS ELETROFIADAS CONTENDO 

PROANTOCIANIDINAS E SUA POTENCIAL APLICAÇÃO NO 

TRATAMENTO DE LESÕES CUTÂNEAS. O desenvolvimento de novas 

mantas de nanofibras poliméricas biodegradáveis e biocompatíveis são altamente 

desejáveis para aplicações biomédicas, incluindo a liberação controlada de 

medicamentos como curativos inteligentes. Assim, a presente tese teve como foco 

a obtenção, através da técnica de eletrofiação, de mantas de nanofibras 

biodegradáveis e biocompatíveis com propriedades antioxidantes, por meio da 

adição de extrato de semente de uva. As mantas foram obtidas utilizando o 

poli(ácido lático) (PLA),  poli(óxido de etileno) (PEO) e extrato de Aloe Vera 

(ALOE) como matriz, com a adição de extrato de semente de uva (GSE), uma rica 

fonte de antioxidantes naturais. As composições e características morfológicas 

das mantas foram otimizadas visando a obtenção de nanofibras homogêneas e 

hidrofílicas.  Especificamente, foram produzidas mantas de nanofibras de PLA, 

PLA/PEO e PLA/ALOE  sem incorporação do GSE e com incorporação de GSE 

à 10% e 20%, as quais foram caracterizadas de forma extensiva tanto do ponto de 

vista de composição e morfologia como do ponto de vista da biocompatibilidade, 

apresentando morfologia uniforme,  randomicamente orientadas, com diâmetros 

entre 149 a 306 nm. A manta PLA/PEO apresentou natureza hidrofílica e as 

demais mantas, natureza hidrofóbica. As nanofibras de PLA, PLA/PEO e 

PLA/ALOE apresentaram alta eficiência de encapsulamento do GSE, próxima à 

90%. A ação antioxidante do GSE também foi determinada confirmando sua alta 

capacidade antioxidante mesmo após o processo de eletrofiação. Dados 

experimentais do estudo de liberação in vitro mostraram que o GSE é liberado por 

transporte difusional, correspondendo satisfatoriamente ao modelo de 

Korsmeyer-Pepas. Além disso, uma liberação mais sustentada de GSE foi 

observada para as mantas PLA/PEO/GSE e PLA/ALOE/GSE. A viabilidade do 

crescimento de fibroblastos humano (HFF1) também foi avaliada, confirmando a 

biocompatibilidade de todas as mantas com destaque para a manta de PLA/PEO 

com GSE, a qual apresentou melhor adesão e proliferação celular quando 

comparada às mantas de PLA/GSE e PLA/ALOE/GSE. Assim, os resultados 

obtidos indicam o alto potencial das mantas carregadas com GSE na aplicação em 

sistemas tópicos para administração controlada como curativo inteligente.  
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ABSTRACT 

PRODUCTION AND CHARACTERIZATION OF 

ELECTROSPUN POLYMER NANOFIBERS CONTAINING 

PROANTHOCYANIDINES AND THEIR POTENTIAL APPLICATION IN 

SKIN INJURIES TREATMENT. The development of novel biodegradable and 

biocompatible nanofibrous membranes are highly desirable for biomedical 

applications, including drug delivery and wound dressing. Thus, the present thesis 

focused on the development using electrospinning technique of biodegradable and 

biocompatible nanofibrous membranes with antioxidant properties through the 

encapsulation of natural antioxidants. The membranes were obtained using the 

polylactic acid (PLA), polyethylene oxide (PEO) and Aloe Vera extract (ALOE) 

as a matrix, with the addition of grape seed extract (GSE), which is a rich source 

of natural antioxidants. The membranes compositions and morphological 

characteristics were optimized to obtain homogeneous nanofibers displaying 

hydrophilicity. Specifically, nanofibers mats of PLA, PLA/PEO e PLA/ALOE 

without and with GSE (10% and 20%) were characterized in terms of 

composition, morphology and biocompatibility, which presented uniform 

morphology, random orientation and diameters in the range 149 - 306 nm. The 

PLA/PEO nanofibers presented hydrophilic feature, while the other nanofiber 

mats presented hydrophobic feature. The PLA, PLA/PEO and PLA/ALOE 

nanofibers showed high encapsulation efficiency, with a percentage close to 90%. 

The antioxidant action of GSE was also determined confirming the high 

antioxidant capacity of GSE even after the electrospinning process. Experimental 

data obtained by the in vitro release studies showed that GSE is released by 

diffusional transport, corresponding satisfactorily to the Korsmeyer-Pepas model. 

In addition, a more controlled release of GSE was observed for the 

PLA/PEO/GSE and PLA/ALOE/GSE membrane. The viability of human 

fibroblast growth (HFF1) was also evaluated, confirming the biocompatibility of 

all the obtained membranes, especially the PLA/PEO membrane with GSE, which 

presented better cell attachment and proliferation when compared to PLA/GSE 

and PLA/ALOE/GSE membranes. Thus, the results indicate the high potential of 

membranes loaded with GSE for topical drug-delivery system as wound dressing. 
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1 -  INTRODUÇÃO E MOTIVAÇÃO 

O desenvolvimento de sistemas eficazes para o tratamento 

terapêutico de lesões cutâneas é um dos desafios mais importantes da medicina 

moderna.1–8 Na Europa, a gestão de feridas consome cerca de 2 a 4% do 

orçamento destinado à saúde.5 De acordo com estudo realizado nos EUA, mais de 

2 milhões de casos de feridas por queimadura e cerca de 7 milhões de pacientes 

com úlceras cutâneas crônicas (causadas por pressão, insuficiência arterial ou 

venosa e diabetes mellitus) apresentam um processo de cicatrização anormal, 

necessitando de cuidados constantes e por períodos prolongados.9,10 Pesquisas 

apontam que o gasto anual dos EUA com tratamento de feridas chegará ao valor 

de 22,4 bilhões de dólares em 2024.11 Essas lesões, além de causarem danos 

físicos, mecânicos e térmicos, podem também afetar funções fisiológicas de 

outros tecidos, ocasionando desordens fisiológicas no ser humano.8 É improvável 

que esses números diminuam à medida que a sociedade global está envelhecendo, 

pois há uma incidência crescente de doenças crônicas como os diabetes.11 Este 

elevado custo, financeiro e à saúde da população, tem intensificado o número de 

pesquisas direcionadas para o desenvolvimento de novos curativos mais eficazes, 

que sejam capazes de reduzir o tempo de cicatrização, evitar infecções bacterianas 

e reduzir a formação de cicatrizes.12  

Um curativo ideal deve possuir características como: propriedade 

mecânica adequada, fornecer um ambiente úmido na interface da ferida, remover 

exsudatos adicionais, permitir a troca de gases, agir como uma barreira contra 

microrganismos e liberar mediadores de cicatrização e/ou antibacterianos de 

acordo com os requisitos da ferida, como representado na FIGURA 1.1.4,8  
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FIGURA 1.1 - Representação esquemática dos critérios para um curativo ideal. 

Imagem adaptada da ref.8 e reproduzida de acordo com os direitos autorais 

reservados à Elsevier (2017). 

  

Embora diversos tipos de sistemas destinados ao tratamento de lesões 

encontrem-se disponíveis comercialmente,8,13 nenhum deles possui todas as 

propriedades mencionadas anteriormente. Devido às limitações dos curativos 

tradicionais, várias estratégias têm sido abordadas para o desenvolvimento de 

novos materiais multifuncionais que possam ser usados na terapêutica de feridas. 

Dentre elas, a produção de curativos biodegradáveis e biocompatíveis baseados 

em mantas de micro- ou nanofibras obtidas pelo processo de eletrofiação têm 

despertado grande interesse nos últimos anos.3,14–16 Esses materiais são altamente 

porosos e apresentam elevada razão área superficial/volume, o que facilita a 

permeação de gases, o transporte de nutrientes e a manutenção do equilíbrio de 

umidade na ferida.14 Adicionalmente, eles apresentam estrutura similar à matriz 

extracelular da pele, desempenhando assim um papel fundamental durante o 

processo de cicatrização de feridas.3 Outra vantagem do uso da técnica de 

eletrofiação é a possibilidade de encapsular agentes bioativos que desempenham 

um papel importante no processo de cicatrização de feridas.17 Dentre esses 
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compostos, o encapsulamento de extratos naturais com propriedades 

antioxidantes, como é o caso do extrato de semente de uva (GSE), se mostra como 

uma estratégia interessante visando diminuir respostas fisiológicas à feridas 

cutâneas, como processos de inflamação e oxidação.18–20 

O crescente interesse pelo uso de nanofibras eletrofiadas no 

tratamento de feridas pode ser observado com bases nos dados apresentados na 

FIGURA 1.2, indicando o uso de mantas de nanofibras como uma tecnologia 

“chave” para fornecer soluções adequadas para desenvolvimento de novos 

curativos multifuncionais. No entanto, vale ressaltar que apesar de crescente, o 

número de publicações ainda é relativamente baixo, principalmente no que diz 

respeito ao uso de nanofibras contendo extratos naturais antioxidantes para o 

tratamento de feridas, indicando a necessidade de novos estudos que possam 

contribuir com o desenvolvimento da área. Sendo assim, o presente trabalho teve 

como objetivo o desenvolvimento de mantas de nanofibras poliméricas 

biodegradáveis contendo o extrato de semente de uva com potencial aplicação 

para o tratamento de lesões. 

 

FIGURA 1.2 - Número de publicações científicas e patentes (histograma preto) e 

citações (curva azul) por ano, no período de 2009 a 2018, relacionadas à 

aplicações de nanofibras eletrofiadas para o tratamento de feriadas. Pesquisa 

realizada na base de dados Web of Science no dia 20 de outubro de 2018, 

utilizando as palavras chaves: “electrospun nanofibers” e “wound dressing”. 
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2 -  REVISÃO BIBLIOGRÁFICA 

2.1 - Lesões da pele e o processo de cicatrização 

A pele corresponde a cerca de 15% do peso corpóreo de um adulto, 

sendo considerado o maior órgão do corpo humano.21 A pele dos mamíferos é 

composta principalmente por duas camadas, a epiderme e a derme, as quais são 

sustentadas por um tecido subcutâneo, a hipoderme, conforme mostrado na 

FIGURA 2.1. A epiderme é a camada mais externa da pele e atua como uma 

barreira física, química e imunológica ao ambiente externo. Em contraste, a derme 

é rica em matriz extracelular, que proporciona resistência à tração e elasticidade. 

Outras estruturas como raízes do cabelo, glândulas sebáceas e glândulas 

sudoríparas estão localizados na parte dérmica.22  

 

FIGURA 2.1 - Representação esquemática da estrutura da pele humana. Imagem 

retirada da ref. 22 e reproduzida de acordo com os direitos autorais reservados à 

Elsevier (2017).   

 

A pele é caracterizada como um sistema de defesa extremamente 

eficiente, pois dentre outras funções, serve de barreira mecânica contra agentes 

infecciosos, regula a temperatura corpórea e a entrada e saída de eletrólitos, além 
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de armazenar uma grande quantidade de terminações nervosas.23 Como a pele 

serve como uma barreira protetora contra o mundo exterior, qualquer ruptura/dano 

à sua estrutura deve ser rapidamente e eficientemente corrigido, uma vez que uma 

lesão a esse órgão pode ocasionar um desequilíbrio fisiológico e representar uma 

porta de entrada para organismos patogênicos oportunistas.24 

Uma ferida pode ser descrita como uma interrupção da continuidade 

de um tecido corpóreo, em maior ou em menor extensão, causada por qualquer 

tipo de trauma, seja ele físico, químico, mecânico, térmico ou desencadeado por 

uma afecção clínica.1,4,10,25–27 As feridas podem ser classificadas de acordo com 

vários critérios, sendo o mais comum o que leva em conta a natureza do processo 

de cicatrização envolvido, podendo ser dividas em feridas agudas e crônicas.14 As 

feridas agudas são geralmente originadas de cirurgias ou traumas na pele e a 

reparação ocorre em tempo adequado, podendo levar de 8 a 12 semanas, 

dependendo do tamanho, profundidade e extensão dos danos causados.14 As 

lesões crônicas são aquelas no qual o processo de cicatrização não ocorre 

espontaneamente, o que pode ocorrer pela inibição ou interrupção do mecanismo 

de cicatrização ou quando os tecidos são expostos a fatores ambientais 

prejudiciais.8 A não cicatrização das feridas podem ainda provocar o aumento da 

inflamação devido ao aumento do processo infeccioso, resultando em maiores 

chances de complicações.14  

A cicatrização de feridas é um processo fisiológico que ocorre 

através de uma sequência de eventos celulares, culminando no restabelecimento 

da homeostasia tecidual.4 O processo de cicatrização é geralmente dividido em 

quatro fases sobrepostas, que são hemostasia, inflamação, proliferação e 

remodelação, conforme ilustrado na FIGURA 2.2.28 Após o dano celular, o 

primeiro evento desencadeado é a hemostasia, que ocorre no local da lesão para 

interromper o sangramento e minimizar a hemorragia por meio da cascata de 

coagulação. Em seguida, o sistema imune desencadeia o estágio inflamatório, o 

organismo utiliza mecanismos celulares e vasculares com o objetivo de eliminar 
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microrganismos e também organizar a matriz celular provisória. Na fase 

proliferativa ocorre liberação de fibroblastos, responsáveis pela síntese de 

colágeno, angiogênese e reepitelização, formando tecido de granulação que tem 

por finalidade restaurar a função de barreira da pele. Depois disso, em um 

processo mais lento, a remodelação de tecidos, comandada pelos fibroblastos que 

produzem colágeno, leva à formação da cicatriz. Após essa fase, a pele é 

completamente regenerada e suas funcionalidades são restauradas.13  

 

FIGURA 2.2 - Representação esquemática dos diferentes estágios de cicatrização 

de feridas dérmicas. Imagem adaptada da ref. 28 e reproduzida de acordo com os 

direitos autorais reservados à ACS Publications (2017). 

 

Embora a pele geralmente seja capaz de regenerar-se após uma lesão, 

como mencionado anteriormente, diversos fatores locais e sistêmicos podem 

interferir no processo de cicatrização, causando um desvio na sequência 

fisiológica, tornando a ferida crônica.26  

Várias células envolvidas no processo de regeneração tecidual, tais 

como os neutrófilos, macrófagos, células endoteliais e fibroblastos, produzem 

espécies reativas de oxigênio (ERO), como o ânion superóxido, o peróxido de 

hidrogênio e o radical hidroxila, durante a cicatrização.18,24,29–31 Esses agentes 
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oxidantes são importantes no processo de coagulação e reepitelização. Entretanto, 

a superprodução de espécies reativas de oxigênio (ERO) interrompe o equilíbrio 

oxidante/antioxidante celular, o que torna o processo de regeneração tecidual e 

cicatrização de feridas lento, acarretando em infecções e no estresse oxidativo.23 

Nesse sentido, o interesse pelo uso de antioxidantes no tratamento de feridas 

crônicas vem crescendo, uma vez que vários estudos em animais e em humanos 

têm mostrado a eficácia desses compostos na cicatrização, principalmente em 

condições de produção excessiva de ERO e defesa antioxidante prejudicada.32,33 

Tratamentos utilizando fontes antioxidantes de origem vegetal, como 

proantocianidinas,34 curcumina7 e própolis35 resultaram, de uma maneira geral, 

em uma melhora da cicatrização de feridas e da defesa antioxidante. Um dos 

extratos vegetais que apresenta alto teor de proantocianidinas é o extrato de 

semente de uva.36 Nesse cenário, a capacidade antioxidante do extrato de semente 

de uva pode ser de interesse clínico no tratamento de feridas, especialmente 

ferimentos crônicos, nos quais o processo fisiológico de cicatrização não ocorre 

de maneira eficiente devido à debilidade do organismo decorrente de doenças 

crônicas.13 

2.2 - Extrato de semente de uva 

A uva é uma das frutas das mais cultivadas no mundo, representando 

uma produção de mais de 77 milhões de toneladas em 2016, sendo a maior parte 

desta destinada para a produção de vinho.37 Como parte do processo de produção 

de vinhos, uma grande quantidade de resíduos é obtida, correspondendo a 

aproximadamente 20% do peso das uvas. Esse resíduo, incluindo a casca e a 

semente de uvas, é frequentemente considerado como um problema ambiental, 

devido ao seu impacto negativo quando descartado, ou como um produto 

subvalorizado, sendo usado como fertilizante ou como ração animal.38 Embora o 

bagaço possa ser utilizado para a produção de etanol ou óleo de semente de uva, 
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vários bioativos ainda permanecem em sua composição, tornando este resíduo um 

produto interessante para o desenvolvimentos de insumos de valor agregado.37  

Em particular, o extrato de semente de uva (GSE) é conhecido por 

ser uma importante fonte de proantocianidinas.34,39–43 As proantocianidinas são 

compostos polifenólicos de alto peso molecular (acima de 500 Da)34 compostas 

por unidades monoméricas de flavan-3-ol, como mostrado na FIGURA 2.3. As 

proantocianidinas podem ainda estar subdivididas em várias classes, baseadas nos 

padrões de hidroxilação ou substituições das suas unidades monoméricas e das 

ligações formadas entre elas.44 

 

FIGURA 2.3 - Representação da estrutura química do monômero flavan-3-ol. 

 

Além da elevada capacidade de eliminação de radicais livres 

apresentada pelas proantocianidinas (sendo de 20 a 50 vezes mais eficiente que a 

vitamina E ou C)19,45, esses compostos vem recebendo atenção considerável na 

área da saúde devido às outras propriedades fisiológicas, tais como atividades 

antimicrobianas, bactericidas, antiinflamatórias, antitumorais e 

antialérgicas.39,44,45 

Apesar do amplo espectro de aplicações que vem sendo reportado 

para o GSE, o uso desses compostos tem sido limitado em aplicações 

farmacêuticas, devido à baixa solubilidade em água e alta instabilidade química 

em meio fisiológico, o que resulta em baixa biodisponibilidade, baixa 

permeabilidade e degradação antes de atingir a circulação sistêmica.46–48 Dessa 

forma, a sua utilização em sistemas que visam à aplicação em cicatrização cutânea 

se torna um desafio. Uma abordagem eficaz que permite a administração do 
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agente bioativo ao paciente acometido por uma ferida é a sua incorporação em 

sistemas poliméricos, o que interfere de forma positiva em seu perfil de 

biodisponibilidade, melhorando sua estabilidade, além de controlar a velocidade 

de liberação sem alterar a estrutura química do composto ativo.2,9,14,49–51  

Várias metodologias têm sido empregadas para o encapsulamento de 

biomoléculas com propriedades antioxidantes visando o desenvolvimento de 

curativos bioativos. Dentre elas, o uso de micro/nanofibras poliméricas obtidas 

pela técnica de eletrofiação têm despertado grande interesse por propiciarem um 

ambiente favorável para a regeneração tecidual e a entrega de moléculas bioativas 

de forma controlada para o local da ferida, além de auxiliarem no processo de 

adesão e proliferação celular.30  

2.3 - Eletrofiação  

A técnica de eletrofiação se destaca por ser uma técnica de montagem 

experimental simples e que permite a produção de micro/nanofibras a partir de 

uma solução polimérica. As principais vantagens da técnica incluem um custo 

relativamente baixo do sistema, versatilidade, facilidade de processamento e 

possibilidade de produção de nanofibras com uma ampla gama de morfologias e 

materiais.3,13,16,50,52,53 

O aparato experimental utilizado no processo de eletrofiação é 

formado tipicamente por um reservatório contendo a solução, uma seringa com 

agulha, por uma fonte de alta tensão e por um coletor metálico para deposição das 

fibras, como esquematizado na FIGURA 2.4. Inicialmente, a solução polimérica 

contida no reservatório é forçada a escoar por um capilar (agulha) com o auxílio 

de uma bomba de infusão ou pela ação da gravidade. A gota da solução é mantida 

pela sua tensão superficial na extremidade do tubo capilar. Com a aplicação de 

um campo elétrico, cargas são criadas na superfície do líquido que geram uma 

força em direção oposta à força de tensão superficial, e a gota na ponta do capilar 

se alonga, formando o Cone de Taylor.13,30,54 Quando o campo elétrico atinge um 
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valor crítico, as forças elétricas vencem a força de tensão superficial e um jato de 

solução é ejetado a partir do Cone de Taylor. Durante a trajetória deste jato, as 

cadeias poliméricas sob estiramento, primeiramente polarizadas, são atraídas ao 

coletor, o solvente é evaporado e o polímero solidifica-se, o qual é coletado na 

forma de fibras. A distância entre a ponta da seringa e o coletor metálico (distância 

de trabalho) deve ter um valor mínimo que garanta a total evaporação do solvente, 

e um valor máximo de modo que o campo elétrico seja efetivo para estabilização 

do Cone de Taylor, e consequentemente, para formação das nanofibras.56 

 

FIGURA 2.4 - Representação esquemática do arranjo experimental utilizado no 

processo de eletrofiação. Imagem adaptada da ref.56 e reproduzida de acordo com 

os direitos autorais reservados à Springer Nature (2017). 

 

A variação dos parâmetros experimentais da técnica de eletrofiação 

permite a obtenção de fibras com as mais diversas morfologias e estruturas.55 

Esses parâmetros podem ser classificados em três tipos: (i) parâmetros de 

processo (tensão aplicada, vazão, distância de trabalho, tipo de agulha, e tipo de 

coletor), (ii) parâmetros da solução (peso molecular e concentração do polímero, 
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viscosidade, tensão superficial, condutividade elétrica, propriedades do solvente) 

e (iii) parâmetros ambientais (temperatura e umidade). 

As diferentes nanofibras que podem ser obtidas pela técnica de 

eletrofiação vêm apresentando potencialidade para aplicações na área biomédica, 

mas não apenas para a regeneração tecidual da pele, como também em sistemas 

para liberação de medicamentos, na regeneração tecidual de cartilagem, osso, 

válvulas cardíacas, músculo e tecido neural, conforme ilustrado na FIGURA 2.5.  

 

FIGURA 2.5 - Representação esquemática das possíveis aplicações de mantas de 

nanofibras na área biomédica. Figura adaptada da ref.3 e reproduzida de acordo 

com os direitos autorais reservados à Elsevier (2018). 

  

A potencial aplicação das nanofibras nessas áreas se dá pelas 

propriedades que esses materiais apresentam, dentre as quais pode-se destacar: 

propriedades hemostáticas (cessa a hemorragia), alta capacidade de absorção de 

água, semi-permeabilidade, flexibilidade e capacidade de encapsulamento de 

fármacos e espécies bioativas.5132,50,57,58 

Uma elevada quantidade do fármaco/bioativo de interesse pode ser 

incorporada às fibras utilizando o processo de eletrofiação. Além disso, a 

liberação dessas moléculas pode ser modulada de acordo com as características 
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da ferida a partir de ajustes na composição das fibras. A taxa de liberação de 

sistemas formados por polímeros hidrofílicos, por exemplo, tende a ser rápida 

limitando, portanto, sua aplicação em feridas que demandem longo prazo de 

tratamento. Por outro lado, o uso de polímeros hidrofóbicos tem se mostrado 

como opção ideal para fins de liberação controlada e prolongada.14,27  

Os avanços nas áreas de eletrofiação tem permitido o 

desenvolvimento dos mais diversos tipos de materiais que possam ser utilizados 

como curativos bioativos para o tratamento de feridas.20,21,59,60 Selvaraj e 

colaboradores20, por exemplo, demostraram a viabilidade do uso de nanofibras 

poliméricas contendo o antioxidante natural “feno grego” para o tratamento de 

feridas. Nesse estudo, eles mostraram que a incorporação do feno grego às 

nanofibras favoreceu a proliferação de fibroblastos 3T6, como mostrado na 

FIGURA 2.6. Além disso, estudos in vivo demonstraram a maior velocidade de 

cicatrização da ferida após o uso das nanofibras contendo o antioxidante. As 

nanofibras mostraram boa aderência à superfície da ferida e, após 16 dias de 

tratamento, observou-se um fechamento completo da ferida, FIGURA 2.6 (B). 

 

FIGURA 2.6 - (A) Imagem de MEV das nanofibras evidenciando a proliferação 

dos fibroblastos 3T6 após 72 h de encubação e (B) fotografias evidenciando a 

evolução do fechamento de feriadas tratadas com: controle (gaze), nanofibras sem 

e com “feno-grego”. Figura adaptada da ref.20 e reproduzida de acordo com os 

direitos autorais reservados à ACS Publications (2017). 
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Contudo, ainda se faz necessária a realização de novos estudos 

visando a avaliação do uso de diferentes composições poliméricas dependendo do 

fármaco/bioativo de interesse e do estágio da ferida, para que o processo de 

cicatrização possa ser melhorado. Por exemplo, a escolha no uso de polímeros 

solúveis em água, bem como aqueles com interações medicamentosas/polímeros 

mínimas (mecanismo de difusão), facilita a liberação rápida de fármacos. Em 

contraste, os processos de proliferação e remodelação em estágios tardios de 

cicatrização de feridas requerem a entrega sustentada dos bioativos e fatores de 

crescimento. Nesses casos, o uso de blendas ou fibras compósitas podem 

favorecer as interações droga-polímero beneficiando a entrega prolongada dos 

agentes biológicos.  

 

2.4 - Biomateriais 

Os biomateriais são definidos, segundo a Sociedade Europeia de 

Biomateriais, como “materiais destinados a interagir com sistemas biológicos 

para avaliar, tratar, aumentar ou substituir qualquer tecido, órgão ou função do 

corpo”.61 São constituídos por materiais metálicos, cerâmicos, poliméricos e 

compósitos. Os biomateriais são amplamente utilizados nas diversas áreas da 

biomedicina com destaque à engenharia de tecidos que visa o crescimento e 

reparação de tecidos vivos, mimetizando a estrutura e a função de matrizes 

extracelulares específicas dos tecidos.61,62,63 

Os biomateriais são classificados como bioinertes ou 

biocompatíveis, bioativos, biorreabsorvíveis e inteligentes ou biomiméticos. Os 

biomateriais inteligentes ou biomiméticos possuem características para 

desencadear funções celulares e teciduais a partir de modificações das 

propriedades da superfície destes materiais quanto a rugosidade, topografia e 

química, alterando as respostas celulares como fixação, migração, proliferação e 

diferenciação. Além disso, a porosidade, o tamanho dos poros, a relação entre a 
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área superficial e volume e a interconectividade dos poros contribuem para o 

crescimento, especificidade e vascularização dos tecidos.64,65,66 Por comtemplar 

todas as características de um biomaterial inteligente, as nanofibras poliméricas, 

obtidas principalmente pela técnica de eletrofiação, tornaram-se uma das 

plataformas mais utilizadas e investigadas para a produção destes 

biomateriais.60,67,68 Dentre a grande variedade de materiais utilizados na obtenção 

das nanofibras, destaca-se o poli (ácido lático) (PLA), polímero sintético derivado 

do ácido lático, o qual degrada-se pela hidrólise não enzimática, sendo eliminada 

através do metabolismo celular normal. É denominado um biomaterial por ser 

biocompatível, biodegradável e citocompatível.67 O PLA vem sendo utilizado na 

engenharia de tecidos como scaffold para regeneração tecidual cutânea e também 

na distribuição e liberação de fármacos, fatores de crescimento e fitoativos, que 

auxiliem o crescimento e regeneração tecidual.67  

Devido a seu caráter hidrofóbico, o PLA apresenta baixa 

compatibilidade com fármacos hidrofílicos e, quando misturados, podem sofrer 

separação de fases. Além disto, quando obtida a nanofibra, o fármaco se distribui 

predominantemente na superfície da nanofibra. Esta característica influenciará 

nas propriedades da nanofibra, como por exemplo, no aumento da velocidade de 

liberação do fármaco em meio fisiológico, promovendo o efeito burst, devido a 

maior disponibilidade de fármaco na superfície da nanofibra.69 Como forma de 

minimizar esta condição, faz-se necessária a utilização de blendas poliméricas 

associando ao PLA outro polímero com caráter hidrofílico, como por exemplo, o 

poli (óxido de etileno) (PEO) um polímero sintético, que assim como o PLA, é 

um biomaterial por suas propriedades de biocompatibilidade, biodegradabilidade 

e citocompatibilidade, mas apresenta caráter hidrofílico que, quando associado ao 

PLA na forma de blenda polimérica, promoverá a modulação no perfil de 

liberação do fármaco incorporado, já que o fármaco teoricamente estará disperso 

mais no interior das nanofibras.24,70,71  

Compostos de origem natural também podem agregar 
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características de caráter hidrifílico às nanofibras além de contribuir com 

propriedades naturais de atividade antiinflamatoria, facilitador de matriz 

extracelular e cicatrizante, como é o caso do extrato de Aloe Vera (ALOE).72,73 O 

ALOE é um fitoativo, constituído de polissacarídeos, principalmente acemanana 

com propriedades anti-inflamatórias, cicatrizantes e facilitador de proliferação de 

fibroblastos.72 Por sua característica mucinaginosa de caráter hidrofílico, quando 

formada a blenda com PLA, mimetiza o comportamento do PEO modulando o 

perfil de liberação de fármacos.73,74,75 

  



16 

 

3 -  OBJETIVOS 

3.1 - Objetivo geral 

Produzir e avaliar o desempenho de diferentes mantas de nanofibras 

poliméricas biodegradáveis, utilizando como polímero base o PLA com adição de 

PEO e ALOE, produzidas pela técnica de eletrofiação contendo extrato de 

semente de uva, visando potencial aplicação em sistemas de liberação controlada 

de antioxidantes para uso no tratamento de cicatrização cutânea.  

3.2 - Objetivos específicos 

• Obtenção e caracterização de mantas biodegradáveis com diferentes 

composições poliméricas e concentrações de GSE;  

• Estudo da influência da matriz polimérica na cinética e mecanismo de 

liberação do extrato de semente de uva (GSE); 

• Avaliação da citotoxicidade e viabilidade celular das diferentes mantas 

poliméricas visando potencial aplicação no tratamento de lesões 

cutâneas. 
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4 -  EXPERIMENTAL 

4.1 - Materiais 

O polímero poli (ácido lático), PLA, 4060D (Mw = 119.000 g.mol-1), 

foi adquirido da NatureWorks Ingeo®. O polímero poli (óxido de etileno), PEO, 

(Mw = 100.000 g.mol-1), os reagentes Folin & Ciocalteu´s, F&C, Ácido gálico 

monohidratado, AG, 2,2-Diphenyl-1-picrylhydrazyl, DPPH, foram adquiridos da 

Sigma Aldrich. Os solventes N,N-Dimetilformamida, DMF, e Acetona foram 

adquiridos da Synth. 

O extrato de semente de uva, GSE, foi adquirido da Empresa Galena 

– Química e Farmacêutica Ltda, com o nome comercial Procianin® (extrato de 

semente de uva padronizado), contendo quantidade superior a 96% de 

proantocianidinas. O extrato de Aloe Vera, Aloe, foi obtido das folhas da planta 

Aloe barbadensis miller. 

O tampão fosfato salino, PBS, pH 7,4, foi produzido em água 

destilada utilizando fosfato de sódio dibásico (Na2HPO4) e o fosfato de sódio 

monobásico (NaH2PO4) adquiridos da Cromoline e Synth, respectivamente. 

4.2 - Métodos 

No fluxograma da FIGURA 4.1, encontram-se descritos 

resumidamente as diferentes etapas envolvidas para o desenvolvimento deste 

trabalho de doutorado assim como, a nomenclatura adotada para as diferentes 

mantas de nanofibras desenvolvidas. Cada uma dessas etapas encontra-se 

descritas em detalhes nos tópicos seguintes.   
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FIGURA 4.1 - Fluxograma das etapas desenvolvidas ao longo do projeto de 

doutorado, visando desenvolver nanofibras poliméricas biodegradáveis contendo 

o composto antioxidante. As siglas encontram-se descritas na lista de 

abreviaturas. 

4.2.1 - Purificação do extrato de semente de uva 

Visando uma maior eficiência do poder antioxidante do GSE, o 

extrato obtido comercialmente foi previamente purificado.66 Para isso, 0,15 g de 

GSE foram solubilizados em 10 mL de água destilada na proporção 1:1 e a mistura 
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resultante foi mantida sob agitação magnética por 3 h a temperatura ambiente. Em 

seguida, a mistura foi filtrada em papel de filtro e a solução obtida foi congelada 

em nitrogênio líquido e liofilizada para obtenção do extrato na forma de pó. 

4.2.2 - Obtenção do extrato de Aloe Vera 

O extrato de Aloe foi obtido a partir das folhas da planta Aloe 

barbadensis miller. O extrato constitui-se essencialmente, de polissacarídeos e foi 

extraído adaptando-se a metodologia  descrita por Chun Hui et al76, conforme 

mostrado na  FIGURA 4.2.  

Folhas de Aloe barbadensis miller (3 kg) foram coletadas todas no 

mesmo dia, descascadas para extração da polpa gelificada e lavadas com água 

destilada. Em seguida, foi adicionada água destilada e a mistura foi 

homogeneizada com auxílio de misturador mecânico por 10 minutos até obtenção 

de uma solução viscosa, a qual foi aquecida à 45°C e filtrada à vácuo. O resíduo 

retido no filtro foi descartado e ao filtrado foi adicionado etanol para precipitação 

dos polissacarídeos. Após 12h em repouso, o material foi centrifugado e o 

sobrenadante descartado. Por fim, o precipitado foi lavado com etanol absoluto, 

congelado e liofilizado. 
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Folhas frescas de 

Aloe Barbadensis 

Miller (3 kg)

Cascas Polpa (2Kg)

Descarte Mistura 

geleificada

filtrado + etanol 

95% (1:2 v/v)

Sobrenadante
Precipitado

Descarte

Extrato seco de 

Aloe Vera

Separação das cascas e polpas

Adição de água destilada (1:1 m/v), 

agitação vigorosa por 10 min.

Aquecimento 45 °C por 1h. 

Filtragem à vácuo. Descarte do material retido ao filtro

Repouso por 24h à 4 °C.
Centrifugação à 8000 rpm

Congelamento e 

liofilização por 24h.

 

FIGURA 4.2 - Fluxograma do processo de obtenção do extrato de Aloe. 

4.2.3 -  Preparo das soluções poliméricas 

Para produção das diferentes MNP foram preparadas soluções 

poliméricas de PLA, PLA/GSE, PLA/PEO, PLA/PEO/GSE, PLA/ALOE e 

PLA/ALOE/GSE. As composições destas soluções foram estudadas, analisadas e 

avaliadas exaustivamente, quanto ao solvente utilizado, concentração polimérica, 

proporções poliméricas das blendas e concentração incorporada de GSE. Durante 

estas extensivas análises, definiu-se a utilização dos solventes DMF e acetona na 

proporção 1:1, por esta mistura solubilizar tanto os compostos hidrofílicos quanto 

os hidrofóbicos. Quanto a concentração polimérica, a proporção de 9% de 

polímero (m/v) foi a que produziu nanofibras com melhores características 

morfológicas, adequadas ao estudo. Para as blendas poliméricas foi mantida a 

concentração total de polímeros à 9% (m/v), variando a proporção entre os 
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polímeros, sendo que a melhor proporção para a blenda PLA/PEO foi a de 88/12 

(m/m). Para a blenda PLA/ALOE a proporção estabelecida foi de 95:05 (m/m), 

devido à dificuldade de solubilização de maiores concentrações de ALOE. 

Detalhes do preparo destas soluções são descritos a seguir. 

4.2.3.1 - Soluções poliméricas de PLA e PLA/GSE 

Após realização de testes iniciais para escolha e proporção dos 

solventes, uma solução 9% (m/v) de PLA em uma mistura de DMF e acetona (1:1 

v/v) foi preparada sob agitação magnética por 3 h a temperatura ambiente. Para 

as soluções de PLA/GSE partiu-se de uma solução de PLA na mesma 

concentração descrita acima e adicionou-se duas concentrações do extrato: 10% 

e 20% (m/m) em relação ao PLA, as quais foram mantidas sob agitação magnética 

por 1 h a temperatura ambiente, como mostrado na FIGURA 4.3. 

Solvente 

 DMF/Acetona 

(1:1 v/v)

Solução PLA

 9 % (m/v)

Solução

 PLA/

GSE10

Solução

 PLA/

GSE20

Solução 

PLA

PLA 9 % 

(m/v)

GSE 10 e 

20 % (m/m)

Agitação por 3h

Fracionamento

da solução Adição de GSE

 

FIGURA 4.3 - Esquema do processo de obtenção das soluções da PLA com 

adição do GSE. 
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4.2.3.2 - Soluções da blenda polimérica PLA/PEO, PLA/PEO/GSE 

A fim de avaliar a influência do caráter de hidrofilicidade da 

superfície das mantas poliméricas no perfil de liberação do extrato, soluções 

contendo 9% (m/v) da blenda polimérica de PLA e PEO (88:12 m/m) foram 

preparadas em DMF e acetona (1:1 v/v).  

Primeiramente, o PEO foi solubilizado em DMF e mantido sob 

agitação magnética por 1 h. Após, adicionou-se o PLA mantendo-se a agitação 

constante e, na sequência, adicionou-se acetona e a agitação foi mantida até total 

solubilização do PLA. As soluções de PLA/PEO/GSE foram preparadas com a 

adição do extrato nas concentrações de 10% e 20% (m/m) à mesma solução de 

PLA/PEO, FIGURA 4.4. A concentração do GSE foi calculada em relação à da 

blenda polimérica.   
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PLA 88 % 

(m/m)

Solvente 

 DMF

Solução 

PLA/PEO

 9 % (m/v)

Solução

 PLA/PEO/

GSE10

Solução

 PLA/PEO/

GSE20

PEO 12 % 

(m/m)

Solução 

DMF/PEO

Agitação 1 h

Agitação 2 h

Solução DMF 

PLA/PEO

Agitação 1 h

GSE 10 e 

20% (m/m)

Solução 

PLA/PEO 

Adição GSE
Fracionamento

da solução

Solvente 

Acetona

 

FIGURA 4.4 - Esquema de obtenção das soluções PLA/PEO, PLA/PEO/GSE10 

e PLA/PEO/GSE20. 

4.2.3.3 - Soluções da mistura PLA/ALOE e PLA/ALOE/GSE 

Soluções contendo 9% (m/v) da mistura de PLA e ALOE (95:05 

m/m) foram preparadas em DMF e acetona (1:1 v/v). 

Primeiramente, o extrato de Aloe foi solubilizado em DMF, sob 

agitação magnética por 6 h. Após, adicionou-se o PLA mantendo-se a agitação 

constante e, na sequência, adicionou-se acetona e a agitação foi mantida até total 

solubilização do PLA. As soluções de PLA/ALOE/GSE foram preparadas com a 

adição do GSE nas concentrações de 10% e 20% (m/m) à mesma solução 9% 
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(m/v) PLA/ALOE, conforme mostrado na FIGURA 4.5. A concentração do GSE 

foi calculada em relação à massa total de PLA/ALOE.   

PLA 95 % 

(m/m)

Solvente 

 DMF

Solução 

PLA/ALOE 

9 % (m/v)

Solução

 PLA/ALOE/

GSE10

Solução

 PLA/ALOE/

GSE20

ALOE 5% 

(m/m)

Solução 

DMF/ALOE

Agitação 6 h

Agitação 3 h

Solução DMF/

PLA/ALOE

Agitação 3 h

GSE 10 e 

20% (m/m)

Solução 

PLA/ALOE 

Adição GSEFracionamento

da solução

Solvente 

Acetona

 

FIGURA 4.5 - Esquema de obtenção das soluções PLA/ALOE, 

PLA/ALOE/GSE10 e PLA/ALOE/GSE20. 

4.2.4 - Produção de mantas pela técnica de eletrofiação 

As diferentes soluções poliméricas descritas anteriormente foram 

empregadas para obtenção de MNPs utilizando-se a técnica de eletrofiação, cuja 

imagem do aparato experimental está mostrada na FIGURA 4.6. O aparato é 

composto por uma fonte de alta tensão, empregada para tensões elétricas da ordem 
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de kVs, um coletor cilíndrico rotativo, uma bomba de infusão, e uma seringa de 

vidro acoplada a uma agulha hipodérmica de diâmetro interno 0,8 mm.  

 

FIGURA 4.6 - Fotografia digital do aparato experimental da técnica de 

eletrofiação. 

 

Os parâmetros de eletrofiação foram otimizados e os valores 

selecionados de tensão, distância de trabalho e vazão da solução polimérica foram 

17 kV, 9 cm e 1 mL.h-1, respectivamente. As mantas poliméricas eletrofiadas 

foram denominas de acordo com a TABELA 4.1. 
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TABELA 4.1- Composição química das diferentes MNPs obtidas pela técnica de 

eletrofiação. 

 

4.2.5 - Caracterização físico-química 

4.2.5.1 - Microscopia eletrônica de varredura 

A técnica de microscopia eletrônica de varredura (MEV) foi utilizada 

para analisar a morfologia e diâmetro das nanofibras. O equipamento utilizado foi 

um microscópio JEOL - modelo JSM 6510/GS, operando com uma tensão de 10 

kV. Todas as amostras, foram fixadas em porta-amostra, utilizando fita de 

carbono e recobertas com ouro. O diâmetro das nanofibras foi estimado a partir 

das imagens de MEV considerando uma amostragem mínima de 100 fibras, 

utilizando o software ImageJ – National Institutes of Health, – 

(http://imagej.nih.gov/ij). 

Sigla 
PLA 

 (% m/v) 

PEO  

(% m/v) 

ALOE 

(% m/v) 

GSE   

(% m/m) 

PLA 100 – – – 

PLA/GSE10 100 – – 10 

PLA/GSE20 100 – – 20 

PLA/PEO 88 12 – – 

PLA/PEO/GSE10 88 12 – 10 

PLA/PEO/GSE20 88 12 – 20 

PLA/ALOE 95 – 5 – 

PLA/ALOE/GSE10 95 – 5 10 

PLA/ALOE/GSE20 95 – 5 20 

 

http://imagej.nih.gov/ij
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4.2.5.2 - Espectroscopia no infravermelho com transformada de 

Fourier  

Os espectros na região do infravermelho (FTIR) das amostras foram 

adquiridos com um spectrofotômetro Bruker (Vertex 70), com módulo ATR no 

intervalo de 3000 cm-1 a 600 cm-1. Foram realizadas 64 varreduras por espectro, 

utilizando resolução de 2 cm-1.  

4.2.5.3 - Análises térmicas 

As análises termogravimétricas (TGA) foram realizadas utilizando o 

equipamento TA Instruments (Q500), em atmosfera de ar sintético com fluxo de 

60 mL.min-1 e temperatura de 25 a 700°C com rampa de aquecimento de 10 

°C.min-1. 

As análises de calorimetria exploratória diferencial (DSC) foram 

feitas no equipamento TA Instruments (Q100), em atmosfera de nitrogênio com 

fluxo de 50 mL.min-1 com rampa de aquecimento e resfriamento de 10°C min-1. 

As análises foram feitas na faixa de temperatura de 25 a 180°C. 

4.2.5.4 - Ângulo de contato 

As medidas de ângulo de contato foram realizadas no equipamento – 

CAM 101 modelo KSV Instruments, equipado com câmera CCD – KGV 5000.  

Para as medidas gotejou-se na superfície das mantas, 5 uL de uma solução 

Tampão Fosfato Salino (PBS pH 7,4) e o ângulo de contato foi calculado 

automaticamente pelo software – KSV CAM 2008. Os valores obtidos em 

quintuplicata por amostra, permitiram estimar o caráter hidrofílico/hidrofóbico 

das mantas. 
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4.2.6 - Estudo da degradação das MNPs 

Para avaliar o perfil de degradação das diferentes mantas obtidas, 5 

mg de cada MNP foram imersas em 10 mL de tampão PBS (pH 7,4) e mantidas 

sob agitação de 150 rpm a temperatura controlada de 37°C. As MNPs foram 

analisadas nos períodos de 7, 15, 21, 28 e 35 dias. As mesmas foram lavadas com 

água destilada e secas em dessecador à vácuo até massa constante. As análises 

foram realizadas em triplicata.  

O percentual de perda de massa foi calculado de acordo com a 

EQUAÇÃO 1. 

 

𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎 𝑀𝑎𝑠𝑠𝑎(%) = (
𝑀0 − 𝑀𝑡

𝑀0
) × 100                           EQUAÇÃO 1 

 

Onde:  M0 (massa da amostra seca antes da incubação, mg); 

Mt (massa da amostra seca após a incubação, mg). 

4.2.7 - Eficiência de encapsulamento 

A eficiência de encapsulamento (EE) foi determinada de acordo com 

metodologia reportada por CHYSINUAN et al. (2009)77. Para isso, cerca de 6 mg 

das mantas de nanofibras contendo o GSE foram dissolvidas em uma mistura 

DMF/acetona (1:1, v/v) e a quantidade de extrato encapsulado foi determinada 

empregando-se a técnica de espetroscopia de UV-vis (Shimadzu – UV 1100), 

através do monitoramento da absorção em 278 nm. As análises foram feitas em 

triplicatas. Foram utilizadas como branco as mantas sem extrato, solubilizadas na 

mesma mistura de solventes. A concentração do extrato foi determinada 

utilizando uma curva de calibração previamente estabelecida e a eficiência de 

encapsulamento foi calculada de acordo com a EQUAÇÃO 2. 

 

EQUAÇÃO 2 𝐸𝐸 (%) =
𝑐𝑜𝑛𝑐.  𝑑𝑒 𝐺𝑆𝐸 𝑛𝑎 𝑛𝑎𝑛𝑜𝑓𝑖𝑏𝑟𝑎

𝑐𝑜𝑛𝑐.  𝑡𝑒ó𝑟𝑖𝑐𝑎 𝑑𝑒 𝐺𝑆𝐸
 𝑥 100  
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Onde: conc. de GSE na nanofibra (concentração de GSE presente na 

nanofibra). 

           conc. teórica de GSE (concentração adicionada de GSE no 

preparo das nanofibras).  

4.2.8 - Estudo de atividade antioxidativo do GSE 

O método empregado para estabelecer a atividade antioxidante do 

GSE foi a do sequestro do radical DPPH, descrita por ANAMARIJA et al (2008), 

com modificações. O potencial oxidativo do GSE foi avaliado pela diminuição do 

valor de absorbância em 516 nm, decorrente do consumo do radical livre DPPH, 

utilizando o espectrofotômetro UV-vis, (Shimadzu, modelo 1100). Para a 

construção da curva de calibração, soluções metanólicas de DPPH nas 

concentrações 1, 5, 10, 20, 30 e 40 ug.mL-1 foram utilizadas, na qual metanol foi 

empregado como branco. 

Soluções metanólicas de GSE foram preparadas nas concentrações: 

75; 56,25; 37,5; 18,75 e 7,5 ug.mL-1. Também foram preparadas soluções 

metanólicas de ácido gálico nas mesmas concentrações, utilizado como amostra 

padrão do potencial oxidativo. Também foram dissolvidas em solução de 

DMF/acetona (1:1) mantas de PLA/GSE, PLA/PEO/GSE e PLA/ALOE/GSE, e 

soluções metanólicas destas misturas foram preparadas na concentração de 75 

ug.mL-1. À estas soluções foi adicionado uma solução de DPPH em metanol (40 

ug.mL-1) na proporção 9:1 (v/v). As misturas reacionais foram mantidas ao abrigo 

de luz por 60 minutos e após este período, mediu-se os valores de absorbância das 

amostras. Todos as análises foram realizadas em triplicata e para determinar a 

atividade antioxidante do GSE em pó e do encapsulado nas nanofibras, utilizou-

se a EQUAÇÃO 3. 

AA (%) = 
(Acontrole- Aamostra)

Acontrole
 x 100                 EQUAÇÃO 3               
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4.2.9 -   Ensaio de liberação in vitro do GSE  

Para determinar a concentração de GSE liberado em tampão PBS, 

primeiramente, foi construída uma curva de calibração utilizando-se soluções de 

GSE em PBS nas seguintes concentrações:  0,12, 0,090, 0,060, 0,030, 0,015, 

0,0075 e 0,0060 mg mL-1. Os valores de absorbância foram medidos em 278 nm 

utilizando espectrofotômetro UV-vis (Shimadzu – 1100).  

As MNPs contendo diferentes concentrações de GSE foram imersas 

em 15 mL de tampão PBS (pH 7,4) e mantidas sob agitação magnética à 

temperatura de 37°C. Em intervalos de tempo estabelecidos, foram retiradas 

alíquotas de 2 mL e igual volume de PBS foi adicionado. Os ensaios de liberação 

foram monitorados por um período de 720 horas, conforme ilustrado na FIGURA 

4.7. Todos os resultados foram obtidos em triplicata. A taxa de extrato liberado 

foi calculada utilizando a EQUAÇÃO 4. 

Liberação acumulada (%) = (Mt / M0) x 100         EQUAÇÃO 4 

 

Onde: Mt: Massa de GSE liberada no instante t 

 M0: Massa de GSE encapsulada na manta polimérica  

 

FIGURA 4.7 - Representação esquemática do procedimento experimental dos 

ensaios de liberação in vitro do GSE. 
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4.2.10 - Ensaios biológicos in vitro 

Os ensaios de citotoxicidade e viabilidade celular (adesão e 

proliferação) foram realizados no laboratório de inflamação e doenças infecciosas 

(LIDI) – UFSCar, em parceria com a Profa. Dra. Fernanda Anibal do 

departamento de morfologia e patologia (DMP) – UFSCar.  

Para a realização dos ensaios in vitro, fibroblastos da linhagem HFF1 

(fibroblastos de pele humana) foram cultivados no meio de cultura de Eagle, 

modificado por Dulbelcco (DMEM, Sigma Chemical Company, St. Louis MO, 

USA) suplementado com 10% de soro fetal bovino e 1% de solução antibiótica 

Pen/Strep (Gibco, EUA). As células foram mantidas em estufa a 37°C, em 

atmosfera úmida contendo 95% de ar e 5% de CO2 (Thermo Scientific, EUA). O 

monitoramento do crescimento celular foi realizado a cada 24 horas, utilizando 

microscópio invertido de fase (OLYMPUS, JAPÃO). Quando a monocamada 

celular tornou-se subcofluente, foi realizado o subcultivo de perpetuação da 

linhagem celular. Para o repique, o sobrenadante foi removido, as células lavadas 

com PBS para a retirada de resíduos celulares e, após este procedimento, foram 

adicionados 5 mL da enzima Tryple® (Sigma, EUA) e mantido a 37°C. Após a 

incubação, realizou-se nova lavagem com meio de cultura. A separação das 

células e o meio foi realizada por centrifugação a 1500 rpm a 4°C por 5 minutos 

e, posteriormente, as células foram ressuspensas em meio de cultura.  

4.2.10.1 - Cultivo dos fibroblastos em placas contendo as MNPs 

Após os processos de cultivo celular alcançarem a qualidade e 

quantidade necessária de células, foram inoculadas 5 × 104 células por poço em 

placas de 24 poços. Em cada poço foram distribuídos os diferentes tipos de MNPs, 

exceto no grupo controle, no qual foram inoculadas as células sem MNP. As 

placas de poços utilizadas não continham tratamento anti-adesão celular em suas 

paredes, possibilitando a adesão celular não somente ao material, mas também às 

paredes dos poços. As placas com tratamento anti-adesão foram utilizadas para a 
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inoculação do grupo controle. Após a semeadura, as culturas foram mantidas em 

estufa a 37°C, em atmosfera com 5% de CO2. Para garantir reprodutibilidade dos 

dados, o ensaio foi realizado em triplicata. 

4.2.10.2 - Ensaio de MTT 

Para a avaliação da proliferação celular, foi analisada a atividade 

mitocondrial das células utilizando o ensaio de citotoxicidade baseado em MTT, 

que envolve a conversão do 3-(4,5-dimethylthiazol-2-yl)-2,5-diphenyltetrazolium 

bromide (MTT) em formazano insolúvel, cuja reação provoca a mudança de 

coloração do material mitocondrial de amarelo para roxo.  Assim, após 24 horas 

do inoculo, cada poço recebeu 10% (v/v) de solução de MTT e após 4 horas de 

incubação, foi realizada a leitura da absorbância do inóculo em um leitor de 

microplacas, Multiskan FC (Thermo Scientific®), a 570 nm. 

O ensaio de Azul de Trypan foi realizado para determinar a 

viabilidade e crescimento celular dos fibroblastos. O ensaio consiste na marcação 

por tingimento das células utilizando o reagente Azul de Trypan. Após a marcação 

foram retiradas alíquotas do inóculo celular de cada poço e inseridas em câmara 

de Neubauer para contagem destas células em microscópio invertido de fase 

(OLYMPUS, JAPÃO). 

Após os ensaios de MTT, imagens de MEV das mantas foram obtidas 

para avaliar possíveis alterações da morfologia de HFF-1 e o processo de adesão 

celular após 12, 24 e 48 horas de incubação. Para isso, as mantas foram lavadas 

com tampão PBS, para remoção das células não aderidas, e posteriormente fixadas 

com o reagente Karnovsky´s. As mantas foram desidratadas utilizando-se 

soluções etanólicas de diferentes concentrações e secas à temperatura ambiente. 
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4.2.10.3 -   Análise estatística 

Os resultados das médias e desvios-padrão foram submetidos a testes 

de Normalidade, utilizando o teste de Shapiro - Wilk`s para todas as variáveis. 

Para a comparação dos grupos experimentais foi utilizado o teste de ANOVA e 

teste post hoc de Tukey. Os valores apresentados foram considerados 

significativos quando P ≤ 0,05. Para isto utilizou-se o software GraphPad Prism. 

(Versão 7.04 for Windows).78  
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5 -  RESULTADOS E DISCUSSÕES 

5.1 - Caracterização físico-química das mantas poliméricas 

Durante o trabalho de doutoramento foram desenvolvidas 9 

formulações distintas de mantas poliméricas: PLA, PLA/GSE10, PLA/GSE20, 

PLA/PEO, PLA/PEO/GSE10, PLA/PEO/GSE20, PLA/ALOE, 

PLA/ALOE/GSE10 e PLA/ALOE/GSE20. Para obtenção destas mantas com 

características adequadas para aplicação como matriz de liberação de 

antioxidante, iniciou-se pela otimização dos parâmetros da técnica de eletrofiação, 

incluindo as variáveis de processo (tensão, distância de trabalho e vazão de 

ejeção) e da solução polimérica (concentração polimérica e solventes). Após 

determinar a melhor condição experimental, mantas poliméricas flexíveis com 

aspecto homogêneo e de fácil manuseio foram obtidas como ilustrado na FIGURA 

5.1. 

 

FIGURA 5.1 - Fotografias (A) das mantas poliméricas de PLA, PLA/GSE10 E 

PLA/GSE20, respectivamente. (B) imagem demonstrando a flexibilidade de uma 

das mantas.  

5.1.1 - Microscopia eletrônica de varredura 

As mantas foram caracterizadas por imagens de MEV para avaliação 

da morfologia e diâmetro das nanofibras. A FIGURA 5.2, mostra as imagens 

obtidas e os respectivos histogramas de distribuição de tamanho das nanofibras 

de PLA, PLA/PEO e PLA/ALOE. Como observado, foram obtidas nanofibras 
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homogêneas com superfície lisa e randomicamente orientadas para as três 

formulações. As nanofibras de PLA apresentaram diâmetro de 149 ± 23 nm de 

diâmetro, como mostrado na FIGURA 5.2 (A-B). A adição de PEO resultou em 

um aumento do diâmetro (304 ± 46 nm), mostrado na FIGURA 5.2 (C-D),, devido 

ao aumento do volume livre que ocorre após a formação da blenda, o que pode 

ser atribuído as diferentes conformações entre cada uma das fases da blenda, 

reduzindo o empacotamento das cadeias de PLA 79. O mesmo comportamento foi 

observado após a incorporação do extrato de Aloe Vera às nanofibras de PLA, 

FIGURA 5.2 (E-F), resultando em nanofibras com diâmetro de 281 ± 55 nm. É 

importante salientar que em função do reduzido diâmetro, as nanofibras possuem 

elevada razão área/volume o que é uma característica importante para a aplicação 

como matriz para liberação controlada de fármacos. 
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FIGURA 5.2 - (A, C, E) Imagens de MEV e (B,D,F) histogramas de distribuição 

de diâmetros das nanofibras de PLA, PLA/PEO, PLA/ALOE, respectivamente. 

 

Após a incorporação do GSE nas concentrações de 10 e 20 % (m/m), 

não foi observado nenhuma alteração significativa na morfologia e diâmetros 

médios, como observado na FIGURA 5.3 e TABELA 5.1. 
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FIGURA 5.3 - Imagens de MEV das nanofibras de (A) PLA/GSE10, (B) 

PLA/GSE20, (C) PLA/PEO/GSE10, (D) PLA/PEO/GSE20, (E) 

PLA/ALOE/GSE10 E (F) PLA/ALOE/GSE20. 

 

 

 

 

 

 

 



38 

 

TABELA 5.1 - Tabela com o diâmetro médio das nanofibras para as diferentes 

formulações. 

Amostras Diâmetro médio (nm) 

PLA 149 ±23 

PLA/GSE10 130 ±25 

PLA/GSE20 152 ±29 

PLA/PEO 304 ±46 

PLA/PEO/GSE10 271 ±66 

PLA/PEO/GSE20 213 ±55 

PLA/ALOE 281 ±55 

PLA/ALOE/GSE10 233 ±54 

PLA/ALOE/GSE20 306 ±64 

5.1.2 - Espectroscopia no infravermelho com transformada de 

Fourier  

A FIGURA 5.4 (A), apresenta os espectros de FTIR das nanofibras 

de PLA, PLA/PEO e PLA/ALOE. Em todas as amostras foi possível observar as 

bandas relativas às vibrações dos grupos funcionais do PLA, entre as quais 

podemos destacar as bandas em 1752 cm-1 relativa a ligação C=O, 1184 e 1086 

cm-1 associadas ao grupamento C-O-C e em 1453 e 1382 cm-1 relacionadas a 

deformação da ligação C-H 80. Além das bandas características do PLA, foi 

possível observar no espectro das nanofibras de PLA/PEO o modo de vibração 

adicional em 2890 cm-1 relacionado à deformação C-H da cadeia do PEO 79. Para 

as nanofibras de PLA/ALOE o espectro obtido foi similar ao obtido pelas 

nanofibras de PLA, o que pode ser relacionado à sobreposição das bandas ou à 

baixa concentração de ALOE utilizada. A FIGURA 5.4 (B) apresenta o espectro 

do GSE puro e das nanofibras após a incorporação do mesmo. O GSE é composto 

principalmente por compostos fenólicos como procianidinas, catequinas, 

epicatequinas e ácido gálico, por exemplo19. Bandas características destes 

compostos foram observadas em 3300 cm-1 correspondente à ligação O-H, em 

1604 e 1520 cm-1 referente à deformação do grupo -C=C-O de anéis 
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heterocíclicos, em 1437 cm-1 associada à deformação C-H de anéis aromáticos, 

em 1283 e 1104 cm-1 relativas à vibração C-O 81,82. Após a incorporação do GSE, 

um modo vibracional adicional, indicados por setas na FIGURA 5.4 (B), 

associado ao grupamento -C=C-O do extrato, foi observado em 1619, 1616 e 1614 

cm-1 para as nanofibras de PLA/GSE20, PLA/PEO/GSE20 e PLA/ALOE/GSE20, 

respectivamente. Essas bandas encontram-se deslocadas em relação ao espectro 

do GSE puro, indicando uma interação entre a matriz polimérica e o GSE, 

possivelmente através de ligações de hidrogênio 47,80,83. O mesmo comportamento 

foi observado para as nanofibras contendo 10 % (m/m) de GSE. Estes resultados 

demonstram que o método de incorporação do GSE às diferentes matrizes foi 

realizado com sucesso. 
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FIGURA 5.4 - Espectros de FTIR das nanofibras de (A) PLA, PLA/PEO, 

PLA/ALOE e (B) GSE, PLA/GSE20, PLA/PEO/GSE20 e PLA/ALOE/GSE20 
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5.1.3 - Análises Térmicas 

Os termogramas apresentados na FIGURA 5.5 (A e B) mostram que 

as nanofibras de PLA, PLA/PEO e PLA/ALOE se decompõem em um único 

evento térmico. As nanofibras de PLA se decompõem na faixa de temperatura de 

295 – 370 °C. Em consequência da adição do PEO e do ALOE foi observado uma 

diminuição da temperatura de início da degradação, para 220 °C, quando 

comparado às nanofibras de PLA. A diminuição da estabilidade térmica do PLA 

nestes casos pode ser atribuída ao fato que o PEO e o ALOE podem intercalar em 

torno das cadeias poliméricas do PLA, diminuindo as interações entre as cadeias 

poliméricas 79,84. Como pode ser observado na FIGURA 5.5 (C e E), a curva de 

TGA do GSE mostrou um evento inicial de perda de massa (4 %) abaixo de 100 

°C associado a dessorção de moléculas de água, seguido por sua decomposição 

na faixa de 120 a 515 °C. A curva de DTg FIGURA 5.5 (D e F) para o GSE 

apresentou um pico largo entre 120 – 290 °C seguido por dois outros picos a 430 

e 505 °C, sugerindo a sobreposição de vários processos que ocorrem em 

decorrência da variedade de moléculas que compõe o extrato 84,85. As curvas de 

TGA/DTg para as nanofibras contendo 10 e 20 % de GSE apresentaram perfil de 

degradação similar, onde foram observados dois estágios de perda de massa, 

relacionados à degradação da matriz polimérica seguida pela decomposição do 

extrato. A temperatura do segundo pico de degradação, correspondente à 

temperatura de degradação do GSE, diminui significativamente após o processo 

de encapsulamento, o que provavelmente está relacionado à dissolução/dispersão 

do composto bioativo antes do encapsulamento. Este mesmo comportamento foi 

observado por ACEITUNO-MEDINA et al, 2015 após a encapsulação de 

quercitina e ácido ferúlico em matriz do polissacarídeo Pululano, empregando-se 

a técnica de eletrofiação 86. 
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FIGURA 5.5 – (A, C e E) curvas de TGA  e (B, D e F) curvas de DTg das mantas 

de PLA, PLA/PEO e PLA/ALOE com 10 e 20 % (m/m) de GSE.  
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As propriedades térmicas das mantas poliméricas também foram 

avaliadas pela técnica de DSC, conforme ilustrado na FIGURA 5.6 (A – F). Na 

primeira corrida de aquecimento, FIGURA 5.6 (C), todas as amostras 

apresentaram o evento térmico relacionado à transição vítrea (Tg) do PLA em 

torno de 60 °C. Após a incorporação do PEO foi observado o surgimento do pico 

em torno de 56 °C referente a temperatura de fusão (Tm) do PEO. Como se pode 

observar, existe uma sobreposição considerável entre esses dois eventos o que 

dificultou a análise quantitativa da miscibilidade dos polímeros na formação da 

blenda, cujo comportamento também foi observado por DAI et al (2015)79. Neste 

mesmo estudo, os autores observaram o pico relacionado à fusão de nanofibras de 

PEO com mesmo peso molecular em 72 °C. Com base neste dado, observa-se um 

deslocamento da Tm do PEO para temperaturas mais baixas quando são formadas 

as mantas de PLA/PEO e PLA/PEO/GSE. Essa mudança possivelmente está 

relacionada com a alteração do empacotamento das cadeias do PEO pelo PLA, 

prejudicando a cristalinidade do PEO. O mesmo comportamento foi observado 

para nanofibras de blendas de PLA com diferentes concentrações de poli(butileno 

adipato) utilizado como matriz para liberação de agente antireumatóico.87 De 

acordo com a FIGURA 5.6 (C e E), nenhum evento relacionado ao GSE e ao 

ALOE foi identificado. Além disso, a adição destes dois compostos não provocou 

nenhum deslocamento significativo na Tg do PLA, possivelmente devido à baixa 

concentração utilizada.75 Na segunda corrida de aquecimento, FIGURA 5.6 (D e 

F), a Tg do PLA foi observada na mesma temperatura de 60 °C para todas as 

amostras. 
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FIGURA 5.6 – Curvas de DSC (A, C e E) do primeiro e (B, D e F) segundo 

aquecimento das mantas PLA, PLA/PEO, PLA/ALOE, PLA/GSE 10 e 20 %, 

PLA/PEO/GSE 10 e 20 %, PLA/ALOE/GSE 10 e 20 %. 

5.1.4 - Ângulo de contato 

A natureza hidrofílica de um material é um parâmetro importante 

visando aplicações biomédicas, pois pode afetar a adesão e o crescimento celular 

em sua superfície 88. Para determinar esta natureza hidrofílica das mantas foram 

realizadas medidas de ângulo de contato. Como mostrado na FIGURA 5.7, as 
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mantas de PLA e PLA/ALOE apresentam natureza hidrofóbica com valores de 

ângulo em torno de 130°. Por outro lado, a blenda PLA/PEO apresentou um 

caráter hidrofílico, com ângulo de contato de 58°, originada pela presença do PEO 

na matriz, o qual introduz sítios preferenciais para interação com moléculas de 

água 32. 

A incorporação de 10 e 20 % de GSE nas mantas de PLA e 

PLA/ALOE não resultou em qualquer alteração significativa no ângulo de 

contato, mantendo o caráter hidrofóbico das mantas. Entretanto, quando GSE foi 

adicionado nas mantas de PLA/PEO, as mantas apresentaram caráter hidrofóbico. 

Uma possível explicação para este comportamento é a formação de ligações de 

hidrogênio entre os grupamentos hidroxilas dos compostos fenólicos presentes no 

GSE e os grupos oxigenados presentes na cadeia do PEO levando, assim, a uma 

menor disponibilidade de sítios disponíveis para interação com moléculas de água 

74,79.   
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FIGURA 5.7 – Gráfico dos valores de ângulo de contato das mantas. 

5.2 - Estudos de degradação das MNPs 

A estabilidade em meio biológico de um material para aplicação 

como curativo é um parâmetro que deve ser avaliado, pois determina o tempo de 

vida útil do material empregado.89 A biodegradabilidade das mantas de PLA, 

PLA/PEO e PLA/ALOE foi avaliada por ensaio de degradação hidrolítica na 

presença de tampão PBS (pH 7,4) por 35 dias, sendo as curvas de perda de massa 

em função do tempo apresentadas na FIGURA 5.8 (A). Foi observado que a manta 

composta por PLA não apresentou nenhuma alteração de massa durante o tempo 

de estudo. A baixa taxa de degradação do PLA pode relacionar-se com a baixa 

penetração e difusão de água na matriz polimérica devido à sua natureza 

hidrofóbica 90, corroborando com os dados apresentados no estudo de ângulo de 
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mantas de PLA/ALOE e PLA/PEO, respectivamente, estando relacionadas com a 

saída do PEO e ALOE da matriz polimérica devido as suas características 

hidrofílicas. Estes valores são próximos às massas teóricas incorporadas ao PLA 

para obtenção das mantas, sendo 5 % para o ALOE e de 12 % para PEO. Imagens 

de MEV das mantas após os ensaios de degradação, FIGURA 5.8 (B-D) 

mostraram que a morfologia das nanofibras mantiveram-se praticamente 

inalteradas.  

 

FIGURA 5.8 - (A) Curva de perda de massa das mantas em função do tempo em 

tampão PBS (pH 7,4 – 37 °C). Imagens de MEV das nanofibras de (B)PLA, (C) 

PLA/PEO e (D) PLA/ALOE após o ensaio de degradação hidrolítica. 
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GSE foram encontrados valores de EE de 88%±2, 87%±2 e 85%±3 para as 

nanofibras de PLA, PLA/PEO e PLA/ALOE. Valores similares de 86%±3, 85% 

±2 e 86% ±2, foram encontrados para as nanofibras de PLA, PLA/PEO e 

PLA/ALOE contendo 20 % de GSE. Estes resultados indicam que a perda de GSE 

durante o processo de encapsulamento pela técnica de eletrofiação foi reduzida, 

oscilando entre 10 e 15 % evidenciando a alta eficiência de encapsulamento do 

GSE para estas matrizes poliméricas. 

5.4 - Estudo de atividade antioxidante do GSE 

O processo inflamatório é a resposta do sistema imunológico à 

injurias, como uma lesão tecidual. Mediadores inflamatórios apresentam ainda a 

função de aumentar a permeabilidade vascular de modo que mais células de 

defesa cheguem a região afetada, auxiliando no processo de cicatrização92. 

Espécies reativas de oxigênio (ROS, do inglês Reactive Oxygen Species) são 

importantes mediadores inflamatórios em condições patológicas45, porém, o 

excesso de produção dessas espécies pode acarretar em uma perturbação no 

equilíbrio oxidativo celular, provocando danos aos tecidos e infecção, retardando 

o processo de regeneração tecidual 93. Sabe-se que o GSE possui uma forte ação 

antioxidante e capacidade de sequestrar ROS. Dessa forma, o GSE pode limitar o 

risco do desenvolvimento de processos associados ao estresse oxidativo tecidual 

47. A fim de se avaliar a atividade antioxidante do GSE em pó e encapsulado nas 

nanofibras, foi realizado o ensaio de DPPH. Este método consiste na redução do 

radical DPPH relativamente estável à sua forma não radical na presença de um 

doador de H com atividade antioxidante 80, como esquematizado na FIGURA 5.9. 

O método de DPPH, por apresentar uma metodologia simplificada, com alta 

sensibilidade, rapidez, precisão e baixo custo, é amplamente utilizado para 

determinação da atividade antioxidante de extratos naturais e abundantes em 

grupamentos fenólicos, alimentos e amostras biológicas.41,94,95 O método consiste 

no monitoramento da absorbância da solução que decresce de acordo com o 
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consumo do radical DPPH, resultando na mudança da cor violeta escuro para o 

amarelo.96 

 

FIGURA 5.9 – Mecanismo reacional entre o radical DPPH e antioxidante através 

da transferência do átomo de hidrogênio.97 

 

Para balizar os valores obtidos de atividade antioxidante do GSE, foi 

utilizado como padrão de referência o ácido gálico, o qual possui elevada 

atividade antioxidante96,98. Após 60 minutos, foram medidos os valores de 

absorbância das misturas reacionais de DPPH com os compostos antioxidantes e 

utilizando a equação 3, obteve-se os valores de atividade antioxidante tanto para 

o padrão, ácido gálico, como para o GSE na forma de pó e encapsulado nas 

nanofibras, FIGURA 5.10. Os resultados obtidos mostraram que o GSE, além de 

possuir atividade antioxidante semelhante ao ácido gálico, confirmando seu alto 

poder antioxidante, também reteve sua atividade antioxidante após o processo de 

eletrofiação, possibilitando a aplicação das mantas desenvolvidas neste trabalho 

como biomateriais para auxílio no tratamento de reepitelização tecidual. 
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FIGURA 5.10 – Percentual de consumo  (atividade antioxidante) do radical DPPH 

pelo padrão ácido gálico, GSE em pó e GSE encapsulado na nanofibra. 

5.5 - Ensaio de liberação in vitro do GSE 

O ensaio de liberação in vitro do GSE foi realizado utilizando-se as 

mantas de nanofibras poliméricas de PLA, PLA/PEO e PLA/ALOE contendo 10 

e 20 % (m/m) de GSE. O ensaio foi realizado em tampão PBS (pH 7,4 – 37 °C) 

sob agitação de 30 rpm durante o período de 30 dias (720 h). Os valores do 

percentual cumulativo de liberação do GSE foram calculados a partir das leituras 

dos valores de absorbâncias em 278 nm (utilizando-se um espectrofotômetro UV-

vis), utilizando-se a EQUAÇÃO 4 (Seção 4.2.9), e os valores médios máximos de 

liberação obtidos para cada um dos sistemas encontram-se na TABELA 5.2. 
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TABELA 5.2 - Valores médios máximos da taxa de liberação do GSE para 

diferentes mantas.  

Amostras 
Liberação média 

máxima (%) 

PLA/GSE10 75 ±4 

PLA/GSE20 69 ±2 

PLA/PEO/GSE10 43 ±4 

PLA/PEO/GSE20 38 ±3 

PLA/ALOE/GSE10 63 ±9 

PLA/ALOE/GSE20 50 ±3 

 

Os perfis de liberação do GSE para as diferentes mantas encontram-

se representados graficamente pela relação percentual cumulativo versus tempo 

nas FIGURAS 5.11 (A) e 5.12 (A). Distintos perfis de liberação foram observados 

para cada uma das mantas, dependendo de sua composição e da concentração de 

GSE. Para a liberação do GSE na concentração teórica de 10 % (m/m) , FIGURA 

5.11 (A e B), as mantas compostas por PLA apresentaram um rápida liberação 

inicial (efeito burst), liberando cerca de 60 % do conteúdo total de GSE nas 

primeiras 24 h. Entre 24 e 336 h, observou-se um perfil de liberação mais 

prolongado, no qual houve a liberação de mais 16% do extrato, totalizando 76%  

±4. Após 336 h o sistema atingiu o equilíbrio, não sendo mais observada se mais 

a liberação significativa de GSE. Para os sistemas PLA/PEO/GSE10 e 

PLA/ALOE/GSE10 perfis de liberação mais sustentáveis foram observados. Para 

a manta contendo PEO, nas primeiras 24 h de ensaio foram liberados apenas 20 

% e essa liberação continuou ocorrendo, sendo observado no final das 720 h de 

ensaio um valor total de liberação de 43%±4 do GSE. As mantas de 

PLA/ALOE/GSE10, apresentaram o mesmo indicativo de continuidade da 

liberação até a 720ª hora, mas a taxa de liberação do GSE foi significativamente 

maior, totalizando ao final das 720 horas 63%±9 de liberação. 
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FIGURA 5.11 – (A) Perfis de liberação e (B) valores do percentual de liberação 

cumulativo em 5, 24, 336 e 720h para as mantas de PLA/GSE10, 

PLA/PEO/GSE10 e PLA/ALOE/GSE10 em tampão PBS (pH 7,4). 
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As mantas contendo GSE à concentração teórica de 20 % (m/m), 

FIGURA 5.12 (A e B), apresentaram perfis de liberação semelhantes aos 

observados para as mantas contendo 10 % (m/m). Ao final de 24h foram liberados 

aproximadamente 54, 22 e 34% de GSE e, ao final das 720 h de ensaio, o valor 

percentual cumulativo de liberação foi de 69, 38 e 50%, para as mantas de 

PLA/GSE20, PLA/PEO/GSE20 e PLA/ALOE/GSE20, respectivamente. Como se 

pode observar, as porcentagens de GSE liberada para os sistemas com 10 e 20% 

são muito semelhantes. Esse comportamento pode estar relacionado ao fato de 

que durante o processo de obtenção das nanofibras, a partir da solução com maior 

massa de GSE, uma quantidade significativa do extrato fica encapsulado mais 

internamente nas nanofibras, tornando o processo de liberação do GSE mais 

lento.24,99,100 Comportamento semelhante foi observado no estudo da liberação do 

fármaco rapamicina utilizando nanofibras de PEO e poli(D,L-ácido lático).71 
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FIGURA 5.12 – (A) Perfis de liberação e (B) valores do percentual de liberação 

cumulativo em 5, 24, 336 e 720h para as mantas de PLA/GSE20, 

PLA/PEO/GSE20 e PLA/ALOE/GSE20 em tampão PBS (pH 7,4). 
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A liberação de fármacos encapsulados em nanofibras poliméricas 

pode ser afetado por diversos fatores57. Esses fatores podem estar relacionados 

com parâmetros de processo para obtenção das mantas, o que irá influenciar na 

compatibilidade fármaco-polímero-solvente, afetando a distribuição do fármaco 

na matriz polimérica e também no processo de liberação. Isso ocorre porque a 

liberação dá-se na interface fibra/solução - tampão e, nesse caso, três pares de 

interações estão envolvidas nesse processo: entre a droga, a matriz da nanofibra e 

a solução - tampão.71 Todos eles podem afetar a taxa de difusão do fármaco e, 

assim, afetar a sua liberação da matriz polimérica.17 No caso das mantas de 

PLA/GSE, a rápida liberação (burst) observada nas primeiras 24 h, possivelmente 

está relacionada à distribuição preferencial do GSE na superfície das nanofibras.19 

Isso ocorre devido à baixa solubilidade do GSE na acetona, solvente que apresenta 

maior afinidade pelo PLA. O mesmo comportamento foi relatado por ZENG et 

al. (2005). Nesse estudo,  os autores avaliaram o perfil de liberação dos 

antitumorais cloridrato de doxorrubucina (hidrofílico) e paclitaxel (lipofílico) 

utilizando nanofibras de poli(L-ácido lático) (PLLA).101 O paclitaxel apresentou 

elevada solubilidade no solvente utilizado nas formulações, enquanto o cloridrato 

de doxorrubicina mostrou baixa solubilidade. Como resultado, durante o processo 

de eletrofiação, a rápida evaporação do solvente permitiu que o paclitaxel fosse 

completamente disperso e encapsulado dentro das nanofibras. Já no caso do 

cloridrato de doxorrubicina ocorreu a separação de fases durante o processo de 

fiação, resultando em uma grande porção do fármaco na superfície das fibras, 

promovendo maior liberação nas primeiras horas de ensaio.  

Os perfis de liberação mais controlados observados para os sistemas 

contendo PEO e ALOE podem estar relacionados a diversos fatores. O primeiro 

é devido à formação de interações intermoleculares entre os grupamentos 

hidroxilas dos compostos fenólicos do GSE e os grupos oxigenados presentes na 

cadeia do PEO e na molécula de ALOE. Essas interações tendem a aumentar a 

interação GSE/matriz das nanofibras, diminuindo assim, a interação do GSE com 
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o tampão PBS74,79,102. Outro fator é a questão da solubilidade dos compostos PEO, 

ALOE e GSE, os quais apresentam maior solubilidade em DMF, podendo 

favorecer um maior encapsulamento do GSE nas nanofibras. Por último, o maior 

diâmetro apresentado pelas nanofibras de PLA/PEO/GSE e PLA/ALOE/GSE 

também pode retardar o processo de liberação do extrato, uma vez que se levarmos 

em conta o processo de difusão do GSE na matriz polimérica, nanofibras com 

maior diâmetro apresentam um caminho mais longo para a difusão do extrato.102 

A influência do diâmetro na liberação foi demonstrada por QIN et al. (2013) no 

estudo da liberação de aspirina em nanofibras de PLA.103 

O mecanismo envolvido na liberação de compostos bioativos de 

baixo peso molecular por materiais fibrosos depende de vários fatores, incluindo: 

o processo de molhabilidade e inchamento das mantas de nanofibras, da natureza 

cristalina do fármaco após o processo de encapsulamento e da difusão de 

oligômeros solúveis em água através das nanofibras, além da morfologia das 

nanofibras (área superficial, densidade, porosidade, rugosidade).17 O estudo da 

influência desses parâmetros e, a consequente descrição do mecanismo de 

liberação envolvido em sistemas de fibras poliméricas em micro/nanoescala ainda 

encontram-se em desenvolvimento na literatura e, para isso diversos modelos 

matemáticos têm sido empregados.47,104 Dentre eles, o modelo Korsmwyer-

Peppas104 vem sendo amplamente utilizado, uma vez que descreve de forma direta 

o perfil de liberação do fármaco a partir de um sistema polimérico. Este modelo 

pode ser representado pela EQUAÇÃO 5, na qual k é uma constante cinética, 

Mt/M é a fração do fármaco ao longo do tempo t e n é conhecido como expoente 

de liberação. 

 

 Mt M∞ = ktn ⁄                         EQUAÇÃO 5 

 

Este modelo105 categoriza os perfis de liberação com base no valor 

do expoente n. Para n ≤ 0,5 o modelo corresponde a um mecanismo de difusão 
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Fickiana, enquanto se o valor de n estiver entre 0,5 < n < 1 é considerado como 

um mecanismo de transporte de massa não-Fickiano (anômalo).80 Os valores dos 

parâmetros cinéticos de liberação para as mantas de nanofibras poliméricas 

carregadas com GSE são apresentados na TABELA 5.3. O valor de n, FIGURA 

5.13, menor que 0,5 sugeriu que a liberação de GSE mostrou um típico 

mecanismo de difusão Fickiano, no qual, a liberação ocorreu pelo gradiente de 

concentração entre nanofibras e meio liberado.80 
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FIGURA 5.13 – Gráficos linearizados pelo modelo de Korsmeyer – Peppas para 

liberação de (A) PLA/GSE10, (B) PLA/GSE20, (C) PLA/PEO/GSE10, (D) 

PLA/PEO/GSE20, (E) PLA/ALOE/GSE10 e (F) PLA/ALOE/GSE20. 
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TABELA 5.3 – Mecanismos de liberação do GSE a partir dos parâmetros 

cinéticos para as diferentes mantas poliméricas.  

Amostras n k (min-1) R2 Mecanismo 

PLA/GSE10 0,16 0,44 0,985 Fickiano (Difusão) 

PLA/GSE20 0,11 0,72 0,974 Fickiano (Difusão) 

PLA/PEO/GSE10 0,26 1,00 0,982 Fickiano (Difusão) 

PLA/PEO/GSE20 0,21 0,91 0,993 Fickiano (Difusão) 

PLA/ALOE/GSE10 0,14 0,68 0,987 Fickiano (Difusão) 

PLA/ALOE/GSE20 0,04 0,60 0,953 Fickiano (Difusão) 

5.6 - Ensaios Biológicos 

5.6.1 - Viabilidade e citotoxicidade celular (fibroblasto humana 

HFF-1) 

Os estudos de viabilidade celular in vitro foram realizados com o 

intuito de se avaliar a biocompatibilidade das mantas obtidas. Dentre as células 

que participam do processo de cicatrização tecidual, os fibroblastos exercem papel 

fundamental na formação da matriz extracelular e de estruturas de colágeno 

responsáveis pelo suporte mecânico de células envolvidas durante o processo de 

regeneração do tecido lesionado.18 

Os resultados do ensaio de viabilidade celular realizado a partir do 

estudo de MTT confirmaram a não citotoxicidade das mantas de nanofibras 

poliméricas, ou seja, o processo empregado para a obtenção das mantas mostrou-

se potencialmente seguro para aplicações em meio biológico. Como mostrado na 

FIGURA 5.14, para as primeiras 24 horas, após o inóculo, não foram observadas 

diferenças significativas entre os grupos quanto ao crescimento celular. Já após 

48 horas, o grupo PLA apresentou diferença significativa quando comparado ao 

grupo controle (84%±5). O grupo PLA/GSE10 mostrou para as 48 horas de 

inoculação um crescimento de 120%±4 significativamente superior ao grupo 

controle e ainda mais superior quanto comparado ao grupo PLA. Com relação ao 
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grupo GPLA/PEO/GSE10, é importante ressaltar que nas 48 horas este grupo 

apresentou crescimento celular superior ao grupo controle (110±4), mas inferior 

ao grupo PLA/GSE10. O mesmo pode ser observado para o grupo 

PLA/ALOE/GSE10, que apresentou maior contraste ao MTT, indicando um 

maior crescimento celular. Este resultado pode ser explicado pela maior aderência 

das células às mantas de PLA/PEO/GSE10 e PLA/ALOE/GSE10, dificultando o 

desprendimento das células para realização do estudo, o que corrobora com as 

imagens de MEV mostrando a adesão celular sobre as mantas, FIGURA 5.16.  

 

FIGURA 5.14 - Avaliação do crescimento celular através do ensaio do MTT, em 

24 horas, 48 horas em relação ao grupo controle (*) diferença significativa 

(p<0.05). 

 

Em relação a viabilidade no ensaio do Azul de Trypan, foram 

verificadas as viabilidades nos dois tempos do grupo controle, TABELA 5.4. 
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TABELA 5.4 - Porcentagem de viabilidade da linhagem HFF-1, em 24 e 48 horas 

para o grupo controle. 

 

 

Não foi possível estabelecer as viabilidades das células aderidas as 

mantas poliméricas, devido à dificuldade de desprendê-las do material. Na 

FIGURA 5.15 (D, E), podemos observar a morfologia das células antes e depois 

da adição do reagente MTT. 

 

FIGURA 5.15 – Imagens digitais (A, B e C) das placas de inoculação. (A) placa 

contendo as mantas passando pelo processo de esterilização por luz UV, (B) placa 

com inóculo celular sobre as mantas e (C) placa com inóculo celular e MTT. (D 

e E), imagens de microscopia ótica das células de fibroblastos, linhagem HFF-1, 

(D) fibroblastos aderidos na placa, após 48 horas do inoculo grupo controle e (E) 

fibroblastos viáveis do grupo controle após a exposição ao reagente MTT, com 

alteração da coloração celular, indicativo de atividade metabólica e viabilidade 

celular. 
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Além da investigação da viabilidade celular, a biocompatibilidade de 

um material também está relacionada à capacidade de adesão celular na superfície 

do biomaterial.104  A FIGURA 5.16, mostra as imagens de MEV de células de 

fibroblastos na superfície das mantas poliméricas em dois períodos de incubação, 

24 e 48 horas. Como pode ser visto, não houve adesão e proliferação de 

fibroblastos sobre as mantas de PLA, tanto para as 24 horas, quanto para 48 horas 

de incubação, FIGURA 5.16 (A e B), respectivamente. Este fato pode estar 

relacionado às características hidrofóbicas da manta de PLA, como observado no 

estudo de ângulo de contato, desfavorecendo a interação entre as células e a 

superfície do material.106 

Para as mantas de PLA/GSE10, após 24 horas de incubação, 

percebeu-se esparsas áreas com células aderidas, FIGURA 5.16 (C), e após 48 

horas, FIGURA 5.16 (D), notou-se uma maior aderência e proliferação das células 

sobre o material. A maior proliferação celular nestas mantas, quando comparadas 

às mantas de PLA, mesmo apresentando características hidrofóbicas, 

possivelmente está relacionada as propriedades do GSE no auxílio da proliferação 

de fibroblastos.20 

As mantas de PLA/PEO/GSE10 apresentaram, dentre todas as 

mantas, a maior adesão e proliferação celular nos dois períodos de incubação, 

FIGURA 5.16 (E, F), devido possivelmente ao maior caráter hidrofílico, o que é 

adequado para a adesão celular.106 Além dessa maior proliferação, as células 

aderidas as mantas apresentaram morfologia mais extensa, indicando maior 

afinidade celular com o material, em comparação às outras mantas.59 A FIGURA 

5.16 (G, H), referente às mantas de PLA/ALOE/GSE10, mostra que assim como 

para as mantas PLA/PEO/GSE10, houve boa aderência e proliferação dos 

fibroblastos sobre o material. Mesmo mostrando-se um material, inicialmente, 

hidrofóbico, a adesão celular pode ser relacionada às características do extrato de 

Aloe Vera quanto a interação com os meios biológicos. GARCIA-ORUE 2017, 
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por exemplo, relatou o potencial uso de mantas eletrofiação contendo extrato de 

Aloe Vera para o tratamento de ferimentos. Estudos in vitro e in vivo mostraram 

que o Aloe estimula a ativação e proliferação de fibroblastos.75 
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FIGURA 5.16 – Imagens de MEV das mantas (A,B) PLA, (C,D) PLA/GSE10, 

(E, F) PLA/PEO/GSE10 e (G, H) PLA/ALOE/GSE10, evidenciando a adesão e 

proliferação dos fibroblastos, na qual, as imagens (A, C, E e G),  mostram 

proliferação após 24 h de incubação celular e as imagens (B, D, F e H) após 48 h 

de incubação celular. 
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6 -  CONCLUSÕES 

Na presente tese, foi possível demonstrar a importância da 

composição da manta polimérica eletrofiada e a sua influência no controle da 

liberação de fármacos e agentes antioxidantes.  De acordo com os resultados 

apresentado aqui e com base nos objetivos propostos, foi possível concluir que o 

processo de liberação é dependente do caráter hidrofílico e da composição das 

mantas carregadoras bem como da porcentagem de GSE encapsulado. Como 

conclusões específicas: 

A composição das mantas poliméricas foi otimizada com sucesso 

para as matrizes PLA, PLA/PEO e PLA/ALOE visando a obtenção de fibras de 

diâmetro nanométricos e hidrofilicidade modulável de acordo com a respectiva 

composição, como demonstrado por medidas de MEV e ângulo de contato, 

respectivamente; 

O GSE foi encapsulado com sucesso nas três composições de mantas 

poliméricas chegando à uma porcentagem de 90% de encapsulamento, como 

indicado por medidas de FTIR, TG e DSC. Além disso, o poder antioxidante do 

GSE foi mantido mesmo após o processo de encapsulamento nas mantas 

poliméricas pelo processo de eletrofiação; 

O perfil de liberação de GSE mostrou-se dependente da composição 

da manta, sendo resultante de transporte difusional Fickiano, onde a adição do 

PEO alterou o perfil de liberação do GSE, promovendo a possibilidade de 

modulação da liberação; 

Avaliação da viabilidade de crescimento celular de fibroblastos nas 

mantas demonstraram que as amostras carregadas com GSE são biocompatíveis. 

Além disso, a adição de PEO na matriz resultou em melhor adesão e maior 

proliferação celular, sugerindo maior biocompatibilidade. Tal fato pode ser 

atribuído ao maior caráter hidrofílico da manta PLA/PEO em comparação com as 

mantas PLA e PLA/ALOE.  
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Deste modo, os resultados obtidos demonstraram que a composição 

da matriz polimérica permite a modulação do perfil de liberação, em menos 

controlada (matriz de PLA) ou mais controlada e sustentada (matriz PLA/PEO e 

PLA/ALOE). Tal possibilidade de modulação, pode ser de grande valia para 

diferentes sistemas de aplicação e por conseguinte, diferentes necessidades. 

Assim, as mantas de nanofibras poliméricas desenvolvidas no presente trabalho 

apresentam grande potencial como alternativa para uma nova geração de curativos 

inteligentes.  
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