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RESUMO 

 

FABRICAÇÃO AUTOMÁTICO DE MATRIZES CELULARES TRIDIMENSIONAIS 

COM NANOFIBRAS DE ALINHAMENTO CONTROLADO E DISTRIBUIÇÃO 

CELULAR UNIFORME 

 

A presente invenção diz respeito a sistema e processo de 

fabrico automático de matrizes celulares tridimensionais com 

nanofibras de alinhamento controlado e distribuição celular 

uniforme ao longo da espessura. 

 

O sistema da presente invenção compreende um módulo de formação 

de nanofibras por eletrofiação, um modulo coletor das 

nanofibras constituído por dois cilindros coletores (6,30), um 

módulo de deposição das nanofibras coletadas constituído por 

uma mesa de deposição (10) com movimentos linear (22) e rotação 

(24), módulo de electropulverização de células constituído por 

um tubo capilar de electropulverização de células (13).  

 

A formação das matrizes celulares ocorre dos movimentos 

lineares alternados da mesa de deposição (10) entre a posição 

do modulo coletor das nanofibras, e o módulo de 

eletropulverização onde são semeadas as células sobre as 

camadas de malha bidimensional de nanofibras. 

 

A presente invenção tem aplicação na área da engenharia de 

tecidos, em particular na medicina regenerativa. 
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DESCRIÇÃO 

 

FABRICAÇÃO AUTOMÁTICO DE MATRIZES CELULARES TRIDIMENSIONAIS 

COM NANOFIBRAS DE ALINHAMENTO CONTROLADO E DISTRIBUIÇÃO 

CELULAR UNIFORME 

 

Domínio técnico da invenção 

 

A presente invenção diz respeito a um sistema e a um processo 

de fabrico automático de matrizes celulares tridimensionais 

por eletrofiação a partir de nanofibras de alinhamento 

controlado e distribuição celular uniforme ao longo da sua 

espessura. 

 

A partir da implementação da invenção é possível obter-se, de 

forma totalmente automática e sem intervenção manual, matrizes 

celulares tridimensionais de fibras poliméricas alinhadas, com 

uma distribuição celular uniforme, ao longo da espessura da 

matriz, que podem apresentar diversos padrões de alinhamento 

das nanofibras, ao longo da espessura, sendo as células dos 

tecidos selecionados semeadas, de forma intercalada, sobre as 

camadas de malhas bidimensionais de nanofibras, depositadas ao 

longo da espessura, fazendo assim com que a espessura da matriz 

seja dependente do número de camadas de fibras depositadas, da 

espessura das fibras e do grau de compactação entre camadas. 

 

Desta forma, a presente invenção tem aplicação em áreas 

variadas, na fabricação de produtos ou estruturas, à escala 

nanométrica, que dependem da área de superfície elevada, como 

por exemplo em biotecnologia, na área farmacêutica, área de 

engenharia de tecidos, em particular na medicina regenerativa. 
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Estado da arte 

 

Dentre os principais temas de interesse no processamento de 

materiais poliméricos está a produção de estruturas 

poliméricas micro ou nanoestruturadas, em especial nanofibras 

ou nanofios. As propriedades únicas dos nanomateriais 

associadas às diferentes possibilidades de morfologias e 

funcionalidades descortinam uma série de possibilidades de 

novas aplicações e impulsionam o avanço no processamento destas 

nanoestruturas. 

 

Neste aspeto, o método de fiação eletrostática ou eletrofiação 

mostra-se muito vantajoso, uma vez que as fibras obtidas 

através desta técnica exibem elevada área superficial, aliada 

a um baixo custo de produção e possibilidade de serem formadas 

a partir de uma grande variedade de polímeros ou compósitos. 

Esta técnica baseia-se na aplicação de campos elétricos de 

alta tensão (5-50 KV) e baixa corrente (0,5-1 A) para a 

produção fibras de diâmetros muito reduzidos. Neste processo 

as forças eletroestáticas controlam a formação e deposição 

destas fibras. 

 

O documento US2349950A descreve um arranjo experimental 

básico, em que o diagrama proposto já apresenta uma 

configuração formada por numa fonte de alta tensão, solução 

polimérica e um sistema de aterramento. 

 

Atualmente, a configuração fundamental de um processo genérico 

de eletrofiação consiste numa seringa, onde é introduzido o 

polímero fundido ou solução polimérica, que é conectada a um 

tubo capilar, uma bomba difusora, a qual controla o caudal da 

solução polimérica a ser fornecido, de modo a que seja mantido 

sempre uma gota de solução na ponta do tubo capilar, um coletor 

metálico, mantido a potencial zero (aterrado), onde serão 
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recolhidas as fibras produzidas, uma fonte de alta tensão, 

responsável por produzir uma diferença de potencial entre a 

ponta do tubo capilar e o coletor. Com a aplicação do campo 

elétrico entre o tubo capilar e o coletor a gota de solução 

fica sujeita a orientação de cargas na sua superfície.  

 

Conforme a intensidade do campo aumenta, o balanço das cargas 

eletrostáticas ao qual a gota está sujeita, nomeadamente a 

força de tensão superficial da solução e a força exercida pelo 

campo elétrico aplicado, começa a sofrer um desequilíbrio e, 

a partir de um determinado valor crítico de campo elétrico, é 

projetado um jato de material polimérico do tubo capilar e 

acelerado em direção ao coletor.  

 

Durante a trajetória até o coletor, o jato com a solução 

polimérica sofre evaporação de grande parte do seu solvente, 

garantindo assim que as fibras formadas tenham rigidez 

suficiente para suportarem o próprio peso. Para além disso, o 

solvente que permanece na solução, como humidade, permite a 

adesão de umas fibras às outras, à medida que são depositadas 

em camadas, formando uma teia não tecida. Nesta configuração 

básica as fibras eletrofiadas formam uma manta ou tecido 

bidimensional, com orientação aleatória, devido a 

instabilidade da trajetória do jato. 

 

O interesse no processo de eletrofiação tem crescido muito 

rapidamente desde a década de 1990. Esforços 

multidisciplinares, tanto na área da investigação académica 

quanto orientados para aplicações específicas, têm gerado um 

enorme número de publicações científicas, submissões de 

patentes e um aumento significativo da exploração da técnica 

por parte das empresas de produtos de filtragem, medicina 

regenerativa, vestuário de proteção, catálise, entre outras. 
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As redes de fibras orientadas apresentam possibilidade de 

desenvolvimento de propriedades anisotrópicas nos materiais. 

Estas relações são bastante óbvias no campo da engenharia dos 

tecidos.  

 

Exemplos típicos incluem produção de malhas poliméricas, 

contendo fibras alinhadas, utilizadas como substratos para 

cultura e regeneração de células neurais, devido a natureza 

inerentemente anisotrópica dos nervos e seus mecanismos de 

regeneração. Nestas aplicações de bioengenharia é requisito 

fundamental que o material de “scaffold” tenha uma estrutura 

tridimensional de porosidade controlada, para que seja 

possível o desenvolvimento da matriz celular tridimensional em 

toda a profundidade da matriz.  

 

Muitos dos esforços têm-se concentrado na produção de fibras 

alinhadas e com padronização controlada, devido ao seu 

excecional potencial para elaboração de dispositivos 

funcionais, como por exemplo os apresentados nos documentos 

US20120009292A1, US20110142806A1 e US2016004706A1. 

 

Têm sido sugeridas várias abordagens para promover o 

alinhamento das mantas de fibras eletrofiadas, de entre as 

quais o processo de “air gap electrospinning”, que prevê a 

configuração de elétrodos paralelos espaçados, com as fibras 

estiradas no espaçamento entre as placas, tem sido o método 

mais utilizado para depositar e coletar estas fibras. 

 

A publicação de um trabalho pioneiro de Dan Li e colaboradores 

(Li, et al., Nanoletters, 2003, 3:8, 1167) mostrou que dois 

efeitos favoreciam a produção e deposição de nanofibras bem 

alinhadas, entre o espaço dos elétrodos dispostos em paralelo, 

nomeadamente o efeito do direcionamento de deposição das 

nanofibras, causada pela deformação do campo elétrico entre o 
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tubo capilar e o coletor, e a acumulação das cargas ao longo 

das nanofibras depositadas, que favorece o arranjo paralelo 

entre elas, devido a repulsão eletrostática.  

 

Uma variação interessante desse sistema de montagem é o coletor 

para produção de matrizes de fibras, cujo sistema compreende 

elétrodos dispostos num plano separados por 90º. O seu 

funcionamento baseia-se na ligação do terminal terra aos 

elétrodos dispostos na mesma linha. As fibras eletrofiadas são 

coletadas entre os elétrodos, que estão ligados à terra, sendo 

esta ligação alternada entre os pares de elétrodos com 

intervalos de tempos definidos, permitindo a formação de uma 

malha com camadas de fibras com diferentes arranjos (Li, et 

al., Adv. Matter, 2004, 16:4, 361).  

 

Neste sentido, o documento US20110018174A1 divulga a produção 

de fibras eletrofiadas alinhadas, com controlo de localização 

e orientação das fibras, sendo, para este efeito, utilizado um 

dispositivo que fornece uma voltagem em função do tempo 

selecionado, em que essa voltagem é aplicada a um coletor com 

múltiplos elétrodos. No entanto, o referido documento não 

divulga um processo com a capacidade de formar uma matriz 

tridimensional de fibras alinhadas com qualquer espessura 

desejada. 

 

Outras estratégias para a formação de matrizes tridimensionais 

de fibras alinhadas têm sido objeto de estudos, principalmente 

no campo da medicina regenerativa, como, por exemplo os 

artigos: Sheikh, et.al., Nanomedicine,2015, 11, e Li, et.al., 

Mater. Sci. Eng. C.,2016,68.  

 

Neste sentido também o documento US 8580181B1 divulga um método 

para a formação de matrizes tridimensionais de nanofibras 

alinhadas com uma estrutura aberta e solta.  
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Embora as configurações acima descritas contemplem a formação 

de múltiplas camadas de fibras alinhadas umas sobre as outras, 

no espaço entre os elétrodos, ainda se verifica a existência 

de alguns problemas com a formação de matrizes tridimensionais.  

 

As limitações dos processos atuais de eletrofiação de fibras 

alinhadas relacionam-se, sobretudo com o facto de que, à medida 

que as fibras alinhadas e carregadas eletricamente são 

depositadas umas sobre as outras, a carga elétrica crescente 

tende a repelir as novas fibras de serem depositadas, impedindo 

o seu correto alinhamento e limitando a sua espessura a poucos 

décimos de milímetro da matriz de fibras formada.  

 

Além do problema descrito, relacionado com a formação de 

matrizes tridimensionais de elevada espessura e com 

alinhamento controlado das nanofibras ao longo da sua 

espessura, outros problemas ocorrem quando se procede à 

semeação deste tipo de matrizes de nanofibras com células, 

para efeitos de engenharia de tecidos, pois o processo de 

semeação é normalmente um processo manual em que as células 

são depositadas manualmente sobre as superfícies das matrizes 

tridimensionais de nanofibras previamente fabricadas.  

 

A operação de semeação manual das matrizes tridimensionais de 

nanofibras exige uma mão-de-obra laboratorial intensiva com 

elevados custos e riscos de contaminação, sendo um processo 

manual apresenta uma baixíssima reprodutibilidade em termos da 

uniformidade da distribuição das células depositadas, sendo 

que todas estas limitações associadas ao processo de semeação 

contribuem decisivamente para a limitar a produção em larga 

escala destas matrizes celulares.  

 

Outra limitação associada ao processo de semeação manual de 

matrizes tridimensionais de nanofibras, com espessuras na 
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ordem dos vários milímetros, é a de não ser possível controlar 

a distribuição das células ao longo da espessura/profundidade 

da matriz tridimensional, já que estas ficam essencialmente 

acumuladas nas fibras superficiais da matriz tridimensional, 

deixando assim o núcleo da matriz tridimensional sem ou com 

poucas células.  

 

Este efeito conduz a que a matéria extracelular, produzida 

pelas células durante o período de cultura, se concentre 

essencialmente nas regiões periféricas da matriz 

tridimensional de nanofibras, deixando o núcleo sem matéria 

extracelular e criando assim tecidos com propriedades 

mecânicas altamente anisotrópicas que limitam ou mesmo impedem 

a sua aplicação na área clínica e/ou médica.          

 

Para determinadas aplicações, como exemplo a engenharia de 

tecidos, é necessária a formação de matrizes celulares de 

nanofibras, com elevada espessura, i.e. na ordem de vários 

milímetros, com controlo do alinhamento das fibras ao longo da 

espessura, com uma distribuição uniforme das células em todo 

o volume da matriz tridimensional de nanofibras, com controlo 

da distância entre nanofibras (porosidade no plano) alinhadas 

no plano de deposição que formam as malhas bidimensionais de 

nanofibras e controlo do grau de compactação (porosidade ao 

longo da espessura) entre as camadas das malhas bidimensionais 

de nanofibras depositadas.  

 

A porosidade destas matrizes de nanofibras é da maior 

relevância para potenciação da migração e multiplicação 

celular, assim como para a chegada de nutrientes às células, 

na totalidade do volume da matriz tridimensional de nanofibras. 

 

Desta forma, existe a necessidade de se desenvolver um sistema 

e de se implementar um processo de fabrico automático de 
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matrizes celulares tridimensionais com nanofibras de 

alinhamento controlado e de distribuição celular uniforme ao 

longo da espessura, que permita produzir diversos padrões de 

alinhamento das fibras ao longo da espessura da matriz e 

possibilite uma distribuição uniforme das células ao longo da 

espessura da matriz. 

 

A presente invenção propõe resolver os problemas do estado da 

técnica, acima descritos, através da implementação de um 

sistema e de um processo de fabrico automático de matrizes 

celulares tridimensionais, que podem apresentar diversos 

padrões de alinhamento das fibras, ao longo da espessura da 

matriz e com uma distribuição uniforme das células ao longo da 

espessura da matriz, sendo esta espessura dependente do número 

de camadas de fibras depositadas, da espessura das fibras e do 

grau de compactação entre camadas.   

 

 

Sumário da invenção 

 

A presente invenção diz respeito a um sistema e processo de 

fabrico automático de matrizes celulares tridimensionais, por 

eletrofiação, a partir de nanofibras com alinhamento 

controlado e distribuição celular uniforme ao longo da sua 

espessura. 

 

O sistema da presente invenção compreende um módulo (A) de 

formação de nanofibras por eletrofiação, um modulo (B) coletor 

das nanofibras formadas, um módulo (C) de deposição das 

nanofibras coletadas, um módulo (D) de electropulverização de 

células, uma bomba de vácuo e uma unidade computacional, de 

acordo com a reivindicação 1. 

 

A configuração deste sistema, em particular o facto do módulo 

(B), coletor de nanofibras, compreender dois cilindros 
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coletores, com eixos coaxiais e perpendiculares ao eixo do 

tubo capilar de eletrofiação, em que cada cilindro é dotado de 

movimento de rotação contínuo, através de um motor elétrico 

controlado por uma unidade computorizada, em que as nanofibras 

eletrofiadas são coletadas nas superfícies e entre as 

superfícies dos cilindros coletores, compreendendo, ainda este 

módulo (B), escovas para remoção das nanofibras, que permanecem 

nas superfícies cilíndricas, e em que o módulo (C), de 

deposição de fibras, compreende uma mesa de deposição, capaz 

de ser movimentada linearmente, na direção paralela à sua 

superfície e na direção do eixo do tubo capilar de 

eletrofiação, e rotacionalmente, em torno do seu eixo 

longitudinal, assegura que o processo de eletrofiação decorra 

de uma forma continuada e automática, com formação de matrizes 

tridimensionais com distribuição uniforme das células ao longo 

da espessura da matriz celular tridimensional e com alinhamento 

e distância entre nanofibras controlada em função do resultado 

desejado. 

 

Para além disso, a presença do módulo (D), de 

eletropulverização de células, torna possível que o processo 

de engenharia de tecidos, por eletrofiação, decorra de forma 

contínua e automatizada, capaz de produzir matrizes celulares 

tridimensionais adequadas para o uso em medicina, medicina 

regenerativa, engenharia de cartilagem, etc, de acordo com a 

reivindicação 15. 

 

Noutro aspeto, a presente invenção diz respeito a um processo 

contínuo e automático de formação de matrizes celulares 

tridimensionais com nanofibras de alinhamento controlado e 

distribuição celular uniforme ao longo da sua espessura, de 

acordo com a reivindicação 3. 
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O processo da presente invenção permite obter, de forma 

totalmente automática e sem intervenção manual, matrizes 

celulares tridimensionais de fibras poliméricas alinhadas, com 

uma distribuição celular uniforme ao longo da espessura da 

matriz, as quais podem apresentar diversos padrões de 

alinhamento, das nanofibras que as compõem, ao longo da sua 

espessura, sendo a espessura da matriz dependente do número de 

camadas de fibras depositadas, da espessura das fibras e do 

grau de compactação entre camadas. 

 

Este processo, apresenta, como a vantagem adicional, o facto 

de ser versátil, simples, e de funcionar em modo automático e 

continuo, não sendo, portanto, necessário produzir séries de 

camadas de malhas de nanofibras com um determinado alinhamento 

proceder à adição manual de outras camadas, com diferentes 

alinhamento e evita-se o laborioso processo manual de semeação 

celular das matrizes tridimensionais de nanofibras previamente 

fabricadas, ultrapassando-se a limitada capacidade deste 

processo manual em assegurar a uniformidade/controlo da 

distribuição das células nas matrizes tridimensionais de 

nanofibras ao longo da espessura.  

 

Esta limitação, que conduz a que a matéria extracelular 

produzida pelas células, durante o período de cultura, se 

concentre essencialmente nas regiões periféricas da matriz 

tridimensional de nanofibras, deixando o núcleo desta sem 

matéria extracelular e logo criando de tecidos com propriedades 

mecânicas altamente anisotrópicas limitando ou mesmo impedindo 

a sua adoção clínica, fica assim totalmente ultrapassada.      

 

 

Breve descrição das figuras 
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Figura 1: Representação esquemática de uma forma de realização 

de um sistema de fabricação, de acordo com a presente invenção, 

em que os seguintes números representam: 

 

6 cilindro coletor do modulo coletor; 

10 mesa de deposição posicionada no modulo coletor; 

13 tubo capilar de eletropulverização; 

22 direção e sentidos do movimento linear da mesa de deposição 

paralelo à sua superfície; 

24 sentidos do movimento de rotação da mesa de deposição em 

torno do seu eixo longitudinal; 

30 cilindro coletor do modulo coletor; 

 

Figura 2: Representação esquemática de uma forma de realização 

de um sistema de fabricação, de acordo com a presente invenção, 

em que os seguintes números representam: 

 

1  sistema de fabricação;  

2  contentor/seringa com o polímero a eletrofiar;  

3  suporte do tubo capilar de eletrofiação; 

4 tubo capilar de eletrofiação do modulo de eletrofiação; 

5 nanofibra eletrofiada sobre as superfícies cilíndricas 

(33, 35) dos cilindros coletores (6, 29); 

6 cilindro coletor do modulo coletor; 

7  motor do cilindro coletor (6); 

8 nanofibras depositadas na mesa de deposição (10); 

9 superfície da mesa de deposição (10) com orifícios, que 

ligam à câmara no seu interior (não representada); 

10 mesa de deposição posicionada no modulo coletor; 

11 canal de ligação entre a câmara interior (não representada) 

da mesa de deposição (10) e a bomba de vácuo (21); 

12 anel coletor do módulo de eletropulverização; 

13 tubo capilar de eletropulverização; 
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14 contentor/seringa com células em suspensão a 

eletropulverizar; 

15 suporte do tubo capilar de eletropulverização; 

16 ligação de polaridade positiva entre o tubo capilar de 

eletropulverização (13) e a fonte de alimentação (17); 

17 fonte de alimentação do modulo de eletropulverização; 

18 ligação de polaridade negativa/neutro entre o anel coletor 

(12) e a fonte de alimentação (17); 

19 mesa de deposição posicionada no modulo de 

eletropulverização; 

20 unidade de controlo computorizada; 

21 bomba de vácuo; 

22 direção e sentidos do movimento linear da mesa de deposição 

paralelo à sua superfície; 

23 carro do movimento linear da mesa de deposição paralelo à 

sua superfície; 

24 sentidos do movimento de rotação da mesa de deposição em 

torno do seu eixo longitudinal; 

25 prato do movimento de rotação da mesa de deposição em torno 

do seu eixo longitudinal; 

26 carro do movimento da mesa de deposição na direção do tubo 

capilar de eletrofiação; 

27 direção e sentidos do movimento da mesa de deposição na 

direção do tubo capilar de eletrofiação; 

28 suporte dos cilindros coletores (6, 30); 

29 motor do cilindro coletor (30); 

30 cilindro coletor do modulo coletor; 

31 sentido de rotação dos cilindros coletores; 

32 escova de limpeza do cilindro coletor (30); 

33 ligação de polaridade negativa/neutro entre os cilindros 

coletores (6, 30) e a fonte de alimentação do modulo 

coletor (17); 

34 superfície cilíndrica condutora do cilindro coletor (30); 

35 escova de limpeza do cilindro coletor (6); 
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36 superfície cilíndrica condutora do cilindro coletor (6); 

37 fonte de alimentação do modulo de eletrofiação; 

38 ligação de polaridade positiva entre o tubo capilar de 

eletrofiação e a fonte de alimentação do modulo do modulo 

de eletrofiação (17); 

39 motor do carro do movimento linear da mesa de deposição 

paralelo à sua superfície; 

40 motor do prato do movimento de rotação da mesa de deposição 

em torno do seu eixo longitudinal; 

41 motor do carro do movimento da mesa de deposição na direção 

do tubo capilar de eletrofiação; 

 

Figura 3: Representação esquemática de uma parte do sistema de 

fabricação (1), com representação em corte parcial da mesa de 

deposição (10) de acordo com uma forma de realização 

preferencial da presente invenção, em que: 

- a nanofibra eletrofiada (5) encontra-se coletada sobre e 

entre as superfícies cilíndricas (34, 36) dos cilindros 

coletores (6, 30) de forma continua por ação do movimento de 

rotação (31) dos cilindros coletores (6,30) sendo a porção 

das nanofibras formadas entre as superfícies cilíndricas 

(34,36) depositadas (8) de forma continuada na superfície 

com orifícios (9) da mesa de deposição (10) estando os 

orifícios ligados à câmara (42) no seu interior, que é 

sujeita a pressão de vácuo através do canal de ligação (11) 

à bomba de vácuo (não representada);  

- o sentido da força de sucção (43), de fixação-compactação 

das nanofibras (8), gerada pelo efeito da pressão de vácuo 

presente na câmara (42); 

- as nanofibras (8) fixas à mesa de deposição (10) por ação da 

força de sucção (43) gerada pelo vácuo na superfície com 

orifícios (9) da mesa de deposição (10) rompem-se por efeito 

de estricção da parte fixa às superfícies (34, 36) dos 
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cilindro coletores (6,30) por ação do movimento de rotação 

(31) continuo destes.   

- as nanofibras (8) depositadas na mesa de deposição (10) 

formam uma malha com uma distância entre as nanofibras (44) 

controlada pelo movimento linear (22) da mesa de deposição 

paralelo à sua superfície; 

 

Figura 4: Representação esquemática de uma das formas de 

realização do processo de eletrofiação da invenção, em que: 

- a nanofibra eletrofiada (5) coletada pelas superfícies 

cilíndricas (34, 36) do modo coletor deposita-se de forma 

continuada na superfície com orifícios (9) da mesa de 

deposição (10) formando uma primeira malha bidimensional de 

nanofibras alinhadas (81) sendo a distância entre as 

nanofibras depositadas (45) e a dimensão da malha formada 

controladas pelo movimento linear (46) da mesa de deposição 

(10) paralelo à sua superfície (9), sendo a malha (81) fixa 

à mesa de deposição por ação da força de sucção (43) de vácuo 

gerada na superfície com orifícios (9) da mesa de deposição 

(10).   

 

Figura 5: Representação esquemática da malha de nanofibras 

bidimensional da primeira camada (81) que é seguida pela 

deposição da segunda camada de malha bidimensional de 

nanofibras alinhadas (82), sendo o alinhamento desta malha 

(82) controlado pelo movimento de rotação (49) da mesa de 

deposição (10) e a distância entre as nanofibras depositadas 

(47) e a dimensão da malha formada controladas pelo movimento 

linear (48) da mesa de deposição (10) paralelo à sua superfície 

(9), sendo as duas malhas (81, 82) fixas à mesa de deposição 

por ação da força de sucção (43) de vácuo gerada na superfície 

com orifícios (9) da mesa de deposição (10).   
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Figura 6: Representação esquemática da malha de nanofibras 

bidimensional da primeira camada (81) e segunda camada de malha 

de nanofibras bidimensional (82) que é seguida pela deposição 

da terceira camada de malha bidimensional de nanofibras 

alinhadas (83), sendo o alinhamento desta malha (83) controlado 

pelo movimento de rotação (51) da mesa de deposição (10) e a 

distância entre as nanofibras depositadas (49) e a dimensão da 

malha formada controladas pelo movimento linear (50) da mesa 

de deposição (10) paralelo à sua superfície (9), sendo as três 

malhas (81, 82, 83) fixas à mesa de deposição por ação da força 

de sucção (43) de vácuo gerada na superfície com orifícios (9) 

da mesa de deposição (10).   

 

Figura 7: Representação esquemática da malha de nanofibras 

bidimensional da primeira camada (81), segunda camada (82) e 

terceira camada (83) que é seguida pela deposição da quarta 

camada de malha bidimensional de nanofibras alinhadas (84), 

sendo o alinhamento desta malha (84) controlado pelo movimento 

de rotação (54) da mesa de deposição (10) e a distância entre 

as nanofibras depositadas (52) e a dimensão da malha formada 

controladas pelo movimento linear (53) da mesa de deposição 

(10) paralelo à sua superfície (9), sendo as quatro malhas 

(81, 82, 83 e 84) fixas à mesa de deposição por ação da força 

de sucção (43) de vácuo gerada na superfície com orifícios (9) 

da mesa de deposição (10).   

 

Figura 8: Representação esquemática do sistema de fabricação 

(1), de acordo com uma forma de realização preferencial da 

presente invenção, em que: 

- o movimento linear (55) da mesa de deposição (10) da posição 

no modulo coletor de nanofibras, após a deposição das quatro 

camadas de malhas bidimensionais de nanofibras (81, 82, 83 

e 84), para a posição do modulo de eletropulverização (19) 

posicionando-se concentricamente com o anel coletor (12); 
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- as quatro camadas de malhas de nanofibras (81, 82, 83 e 84) 

na mesas de deposição são semeadas com células através do 

cone de eletropulverização (56) que se forma entre o tubo 

capilar de eletropulverização (13) com polaridade positiva 

(16) e o anel coletor (12) com polaridade negativa/neutra 

(18); 

- durante o período de tempo de eletropulverização das células 

sobres as quatro camadas de malhas (81, 82,83 e 84) a mesa 

de deposição na posição de eletropulverização (19) terá 

movimento de rotação em continuo (57) por forma a uniformizar 

a distribuição das células na malhas depositadas; 

- durante o período de eletropulverização das células a pressão 

de vácuo nos orifícios da superfície (9) da mesa de deposição 

(19) é desligada. 

 

Figura 9: Representação esquemática do sistema de fabricação 

(1), de acordo com uma forma de realização preferencial da 

presente invenção, em que: 

- o movimento linear (59) da mesa de deposição da posição no 

modulo de eletropulverização (19) para a posição do modulo 

coletor de nanofibras (10) após a eletropulverização das 

células (58) sobre as quatro camadas de malhas bidimensionais 

de nanofibras (81, 82, 83, 84); 

- ativação da força de sucção (43) gerada pelo vácuo nos 

orifícios da superfície (9) da mesa de deposição (10), 

permitindo a fixação da malhas depositadas (81,82,83,84) e 

das futuras malhas a depositar (85,86,87,88); 

- movimento linear (60) da mesa de deposição (10) na direção 

e sentido oposto ao tubo capilar de eletrofiação (4) 

permitindo a deposição de nova/novas camadas de malhas 

bidimensionais de nanofibras (85,86,87,88) sobre as camadas 

de malhas (81,82,83 e 84) e células eletropulverizadas (58) 

precedentes; 
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- nova formação da nanofibra eletrofiada (5) sobre e entre as 

superfícies cilíndricas (34, 36) dos cilindros coletores (6, 

30) em movimento de rotação continuo (31), permitindo a 

deposição continua de novas camadas de malhas bidimensionais 

de nanofibras (85,86,87,88) que serão de forma alternada 

eletropulverizadas com células (58).  

 

Figura 10: Representação esquemática da vista superior da mesa 

de deposição (10) com a representação de oito malhas 

bidimensionais de nanofibras com diferentes alinhamentos (81) 

(82) (83) (84) (85) (86) (87) (88), depositados de forma 

sequencial em camadas, sendo que após a deposição sequencial 

das malhas (81) (82) (83) (84) procede-se à eletropulverização 

destas malhas com células (58) de seguida foram depositadas as 

malhas bidimensionais de nanofibras (83) (84) (85) (86) 

procedendo-se de seguida à eletropulverização de células (58) 

sobre estas, em que o conjunto destas oito camadas de malhas 

com células formam um padrão de alinhamentos (63), o qual é 

repetido sucessivas vezes, entre o primeiro (66), intermédios 

(65) e último (64) padrão, resultando assim na espessura (67) 

da matriz celular tridimensional de nanofibras (68), que é 

delimitado por as dimensões (61) e (62). 

 

 

Descrição geral da invenção 

 

A presente invenção diz respeito a um sistema e a um processo 

de fabrico automático de matrizes celulares tridimensionais, 

com obtenção de nanofibras de alinhamento controlado e 

distribuição celular uniforme ao longo da sua espessura, com 

possibilidade de se produzir diversos padrões de alinhamento 

das fibras ao longo da espessura da matriz com espessuras 

controlada e com uma distribuição uniforme das células ao longo 

da espessura da matriz, sendo esta espessura dependente do 
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número de camadas de malhas de nanofibras depositadas, da 

espessura das nanofibras e do grau de compactação entre 

camadas.  

 

O sistema da presente invenção compreende um módulo (A) de 

formação de nanofibras por eletrofiação, um modulo (B) coletor 

das nanofibras produzidas, um módulo (C) de deposição das 

nanofibras coletadas, e um módulo (D) de electropulverização 

de células. 

 

O módulo (A) compreende uma seringa para conter uma solução 

polimérica, conectada a uma bomba injetora, ligada a um tubo 

capilar de eletrofiação, que está ligado a uma fonte de tensão, 

configurada para fornecer polaridade positiva. O módulo (A) 

encontra-se alinhado perpendicularmente com os eixos dos dois 

cilindros coletores, do módulo (B) coletor de nanofibras. 

 

O módulo (B) compreende dois cilindros coletores, sendo cada 

um dotado de movimento de rotação contínuo, através da ação de 

um motor elétrico, que é controlado por uma unidade 

computorizada. A distância entre as faces de topo dos dois 

cilindros é igual ao diâmetro da mesa de deposição das 

nanofibras do módulo (C), sendo as superfícies cilíndricas, 

dos cilindros coletores, feitas em material condutor, podendo 

apresentar polaridade negativa ou neutra.  

 

A nanofibra de material polimérico, formada por eletrofiação 

a partir do tubo capilar do módulo (A), com polaridade 

positiva, desloca-se por ação de um campo elétrico em direção 

a um módulo coletor (C), sendo estas coletadas nas superfícies 

cilíndricas e entre as superfícies cilíndricas dos cilindros 

coletores, que se encontram em contínua rotação. 
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Para se manter a continuidade elétrica das superfícies 

cilíndricas, o módulo coletor (C) possui escovas para remover 

as nanofibras que permanecem nas superfícies cilíndricas, no 

final de cada ciclo de produção de fibras, assegurando desta 

forma a eletrofiação continuada das nanofibras nas e entre as 

superfícies cilíndricas em rotação dos cilindros coletores. 

 

As nanofibras eletrofiadas entre as superfícies cilíndricas 

dos cilindros coletores, em contínua rotação, são depositadas 

na superfície da mesa de deposição, do módulo de deposição. A 

mesa apresenta forma substancialmente circular e está 

posicionada entre as geratrizes dos dois cilindros coletores, 

com a sua superfície perpendicular ao eixo do tubo capilar de 

eletrofiação.  

 

Para além disso, a mesa de deposição apresenta orifícios que 

se estendem desde a sua superfície até uma câmara, que se 

encontra no interior da mesa, estando esta câmara ligada, por 

um canal, a uma bomba de vácuo. A força de sucção gerada pelo 

vácuo, nos orifícios da superfície da mesa de deposição, fixa 

as nanofibras depositadas à mesa. As nanofibras, assim fixadas 

à mesa, separam-se da parte fixa, nas superfícies cilíndricas 

dos cilindros coletores, por efeito de estricção da sua secção, 

devido ao contínuo movimento de rotação dos cilindros 

coletores. 

 

O movimento linear da mesa de deposição, paralelo à sua 

superfície, e o movimento rotação, em torno do seu eixo 

longitudinal, são realizados através de motores elétricos 

controlados por uma unidade computorizada. 

 

As nanofibras, depositadas continuamente e fixadas na 

superfície da mesa de deposição, são alinhadas em diferentes 

direções através do movimento de rotação da mesa de deposição, 
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sendo a distância entre as nanofibras depositadas, controlada 

pelo movimento linear da mesa de deposição. 

 

A deposição continuada de nanofibras, pelas superfícies 

cilíndricas dos cilindros coletores, permite a formação de uma 

malha bidimensional de nanofibras de organização e 

distribuição controlada sobre a superfície da mesa de 

deposição. O controlo da distância entre as fibras depositadas 

na mesa de deposição permite controlar a porosidade da malha 

no plano desta. 

 

O movimento controlado da mesa de deposição na direção e 

sentido oposto ao tubo capilar de eletrofiação (direção da 

espessura da matriz) após a formação da malha bidimensional de 

nanofibras sobre a superfície da mesa de deposição permite a 

deposição de uma nova malha bidimensional de nanofibras sobre 

a malha prévia com uma nova organização das nanofibras, sendo 

o número de camadas de malhas de nanofibras acumuladas sobre 

a mesa definida pela espessura pretendida para as matriz 

celular tridimensional, pela espessura das nanofibras 

depositadas e pela magnitude da pressão de vácuo gerada na 

superfície da mesa de deposição que controla o nível de 

compactação das camadas de malhas de nanofibras e logo da 

porosidade da matriz tridimensional ao longo da espessura. 

 

O movimento linear da mesa de deposição para a posição do 

modulo de electropulverização das células ocorre após a 

deposição de uma ou mais camadas de malhas bidimensional de 

nanofibras sobre a mesa de deposição, sendo o sistema de vácuo 

desligado, o modulo de eletropulverização das células pode ser 

constituído basicamente por uma seringa para conter uma solução 

com células em suspensão, conectada a uma bomba injetora, 

ligada a um tubo capilar de eletropulverização, que está ligado 

a uma fonte de tensão. 
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A fonte de tensão está configurada para fornecer polaridade 

positiva, estando alinhada com o coletor em forma de anel, com 

diâmetro interno igual ao diâmetro da mesa de deposição, com 

polaridade negativa ou neutra. 

 

A eletropulverização das células dá-se a partir do tubo capilar 

com polaridade positiva, em que a solução com células se 

desloca por ação de um campo elétrico em direção ao anel 

coletor.  

A solução com células é semeada sobre as malhas de nanofibras 

depositadas na mesa de deposição, que se encontra em posição 

concêntrica com o anel coletor. Nesta posição a mesa de 

deposição inicia um movimento de rotação por um determinado 

período de tempo, ficando assim a superfície da malha de 

nanofibras com células uniformemente distribuídas.  

 

O movimento linear da mesa de deposição de retorno ao módulo 

coletor de fibras, seguida de nova deposição de outra ou outras 

camadas de malhas bidimensionais de nanofibras, que se 

intercalam sucessivamente e de forma controlada, através das 

instruções fornecidas pela unidade computorizada, com a 

semeação de células da suspensão de células desejada, resulta 

assim numa matriz celular tridimensional com nanofibras de 

alinhamento controlado e de distribuição celular uniforme, ao 

longo da espessura da matriz. 

 

O número de camadas de malhas de nanofibras depositadas sobre 

a mesa de deposição e o numero de vezes que ocorre a 

eletropulverização das células é definida pela espessura 

pretendida para as matriz celular tridimensional, bem como 

pela espessura das nanofibras depositadas, pela magnitude da 

pressão de vácuo gerada na superfície da mesa de deposição que 

controla o nível de compactação das camadas de malhas de 
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nanofibras e logo da porosidade da matriz tridimensional ao 

longo da espessura e pela densidade celular pretendida para a 

matriz.  

 

As sucessivas camadas de malhas bidimensionais de nanofibras, 

depositadas sobre a superfície da mesa de deposição, são 

mantidas em posição na mesa de deposição, por ação do vácuo 

gerado nos orifícios da superfície superior da mesa de 

deposição que comunicam com uma câmara no seu interior 

conectada à bomba de vácuo. 

 

O controlo da pressão na bomba de vácuo tem igualmente o 

propósito de controlar o grau de compactação entre as camadas 

de malhas bidimensionais de nanofibras formadas e logo a 

porosidade na direção perpendicular ao plano da camada de malha 

de nanofibras depositada. 

 

O controlo da distância entre o tubo capilar de eletrofiação 

com polaridade positiva e os cilindros coletores, o controlo 

da velocidade de rotação dos cilindros coletores, o controlo 

dos movimentos lineares e de rotação da mesa de deposição, o 

controlo da pressão da bomba de vácuo, o controlo da distância 

entre o tubo capilar de eletropulverização das células com 

polaridade positiva e o anel coletor, o controlo da voltagem 

dos tubos capilares, da superfícies cilíndricas dos cilindros 

coletores e do anel coletor são efetuados por uma unidade de 

controlo computorizada que em função do alinhamento e distância 

entre nanofibras desejado para cada camada bidimensional 

depositada e da espessura da matriz pretendida e da densidade 

celular pretendida programa a sequência de todos os movimentos, 

pressão de vácuo e polaridade dos elétrodos necessários com 

base num programa computacional desenvolvido para o efeito. 
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Assim, o sistema da presente invenção possui a capacidade de 

produzir, de forma contínua e automática, matrizes celulares 

tridimensionais com nanofibras de alinhamento controlado e 

distribuição celular uniforme ao longo da sua espessura.  

 

Para além disso, confere ainda a possibilidade de produzir 

matrizes com diversos padrões de alinhamento e com diferentes 

distâncias entre nanofibras (porosidade), ao longo da 

espessura da matriz, e com uma distribuição uniforme de células 

componentes de tecidos, ao longo da espessura da matriz, de 

forma controlada. 

 

Estes efeitos são obtidos pela combinação de diferentes 

particularidades técnicas, entre elas se destacam a utilização 

de uma mesa de deposição com a capacidade de efetuar movimentos 

lineares e de rotação controlados, permitindo assim a 

possibilidade de controlo do alinhamento e da distância entre 

as nanofibras depositadas na sua superfície e a superfície da 

mesa coletora. 

 

Por outro lado, a superfície da mesa coletora, provida de 

orifícios, que são sujeitos a pressão de vácuo, permitem a 

fixação das fibras a essa mesa, permitindo também o controlo 

e definição do grau de compactação (porosidade) a apresentar 

entre as diferentes camadas de malhas bidimensionais de 

nanofibras depositadas, bem como o apoio e depósito das 

nanofibras sobre a mesa de deposição. 

 

A separação das fibras depositadas, que ocorre por efeito de 

estricção das nanofibras à superfície dos cilindros coletores, 

aquando do movimento continuado desses cilindros, e o movimento 

linear da mesa de deposição na direção e sentido oposto ao do 

tubo capilar de eletrofiação, contribui vantajosamente para a 

deposição de sucessivas camadas de malhas bidimensionais de 
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fibras, e o movimento linear da mesa de deposição, para a 

posição concêntrica, com o anel coletor do modulo de 

electropulverização das células. 

 

A solução com células, que é eletropulverizada sobre as malhas 

de nanofibras depositadas na mesa de deposição, o movimento de 

rotação da mesa de deposição, nesta posição, por um determinado 

período de tempo, assegura a distribuição uniforme das células 

na superfície da malha de nanofibras, enquanto o movimento 

linear, de retorno da mesa de deposição ao módulo coletor de 

fibras, permite uma nova deposição de outra ou outras camadas 

de malhas bidimensionais de nanofibras. 

 

O movimento alternado e controlado da mesa de deposição entre 

a posição de deposição de nanofibras e a posição de 

eletropulverização das células permite fabricar de forma 

automática uma matriz celular tridimensional com nanofibras de 

alinhamento controlado e distribuição celular uniforme, ao 

longo da espessura, sendo o número de camadas de malhas de 

nanofibras depositadas sobre a mesa de deposição e o numero de 

vezes que ocorre a eletropulverização das células definida 

pela espessura pretendida para a matriz celular 

tridimensional, pela espessura das nanofibras depositadas, 

pela magnitude da pressão de vácuo gerada na superfície da 

mesa de deposição que controla o nível de compactação das 

camadas de malhas de nanofibras e logo da porosidade da matriz 

ao longo espessura e pela densidade celular pretendida para a 

matriz.  

 

 

Descrição detalhada da invenção 

 

A presente invenção diz respeito a um sistema e a um processo 

de fabrico automático de matrizes celulares tridimensionais. 
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1. O sistema da presente invenção compreende:  

 

- um módulo de formação de nanofibras (A), que compreende um 

recipiente para contenção e fornecimento de polímero fundido 

ou solução polimérica, tipicamente uma seringa, e uma bomba 

injetora, ligada a um tubo capilar de eletrofiação, ligado 

a uma fonte de tensão, configurada para fornecer polaridade 

positiva; 

 

- um módulo coletor de nanofibras (B), para recolha das 

nanofibras eletrofiadas, que compreende dois cilindros 

coletores com superfícies cilíndricas com polaridade 

negativa ou neutra, com eixos coaxiais em movimento de 

rotação continuo e expostos ao tubo capilar de eletrofiação; 

 

- um módulo de deposição das nanofibras (C), para acumulação 

e formação das malhas bidimensionais, de nanofibras 

coletadas entre os cilindros coletores, que compreende uma 

mesa de deposição posicionada entre as geratrizes dos 

cilindros coletores com a capacidade de realizar movimento 

linear e de rotação; 

 

- um módulo de eletropulverização (D), para eletropulverização 

das células sobre as malhas bidimensionais de nanofibras 

previamente depositadas na mesa de deposição, repetindo-se 

a semeação de células de forma alternada com a deposição de 

sucessivas malhas bidimensionais de nanofibras, que 

compreende um recipiente para contenção e fornecimento da 

solução com células em suspensão, tipicamente uma seringa, 

e uma bomba injetora, ligada a um tubo capilar de 

eletropulverização, um coletor em forma de anel estando este 

anel com polaridade negativa ou neutra; 
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- uma ou mais fontes de alimentação, para o sistema de 

eletrofiação e eletropulverização; e 

- um dispositivo com capacidade de produção de vácuo, 

tipicamente uma bomba de vácuo. 

 

Para além dos referidos elementos, o sistema da presente 

invenção compreende ainda uma unidade de controlo 

computorizada e a eletrónica necessária ao seu adequado 

funcionamento, atuadores, nomeadamente os atuadores do 

movimento linear e de rotação da mesa de deposição, bem como 

toda a cabelagem elétrica para distribuição de energia aos 

vários componentes do sistema assim como todos os dispositivos 

e acessórios necessários a garantir as condições de 

esterilização, de humidade e temperatura necessárias a 

garantir a sobrevivência das células depositadas nas malhas de 

nanofibras durante o tempo de fabrico da matriz celular 

tridimensional. 

 

De uma forma mais particular, o sistema (1) da presente 

invenção compreende: 

 

- um módulo (A) de formação de nanofibras por eletrofiação com 

um tubo capilar de eletrofiação (4);   

- um modulo (B) coletor de nanofibras com dois cilindros 

coletores (6,30); 

- um módulo (C) de deposição das nanofibras coletadas, que 

forma malhas bidimensionais de nanofibras com alinhamento e 

distância entre nanofibras controlado ao longo da superfície 

da mesa de deposição (10) por combinação dos movimentos 

linear (22) e rotação (24) desta; e 

- um módulo (D) de eletropulverização de células, onde as 

células (58) são semeadas a partir tubo capilar de 

eletropulverização (13) sobre as malhas bidimensionais de 

nanofibras previamente depositadas na mesa de deposição (10) 
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repetindo-se a semeação de células de forma alternada com a 

deposição de sucessivas camadas de malhas bidimensionais de 

nanofibras obtendo-se assim uma distribuição uniforme das 

células ao longo da espessura da matriz celular 

tridimensional; 

- uma bomba de vácuo (21) para regulação de pressão;  

 

Em que: 

 

O módulo (A) de formação de nanofibras compreende: 

- um tubo capilar de eletrofiação (4) com polaridade positiva; 

- um suporte de comprimento regulável(3); 

 

O módulo (B) coletor de nanofibras compreende:  

- dois cilindros coletores (6, 30) com eixos, coaxiais, 

perpendiculares e alinhados com o eixo do tubo capilar de 

eletrofiação (4); 

- dois motores elétricos (7, 29) para movimentar em rotação 

continua os cilindros coletores (6, 30) controlados por uma 

unidade computorizada (20), a distância entre as faces de 

topo dos dois cilindros coletores (6, 30) é igual ao diâmetro 

da mesa de deposição das nanofibras (10); 

- superfícies cilíndricas (34, 36) dos cilindros coletores (6, 

30) em material condutor elétrico estando estas com 

polaridade negativa ou neutra, as nanofibras (5) 

eletrofiadas são coletadas nas superfícies cilíndricas e 

entre as superfícies cilíndricas (34, 36); 

- escovas (32, 35) para remover as nanofibras que ficam nas 

superfícies cilíndricas (34,36) mantendo a continuidade 

elétrica das superfícies cilíndricas (34, 36) assegurando 

desta forma a eletrofiação continuada das nanofibras; 

 

O módulo (C) de deposição de nanofibras compreende: 
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- uma mesa de deposição (10) de forma circular posicionada 

entre a geratrizes dos cilindros coletores (6,30) com 

superfície plana perpendicular ao eixo do tubo capilar de 

eletrofiação (4) onde as nanofibras (5) eletrofiadas entre 

os cilindros coletores (6, 30) são depositadas por ação da 

rotação (31) destes;  

- uma câmara (42) que se encontra no interior da mesa (10) em 

que a superfície da mesa de deposição com orifícios (9) que 

se estendem desde a sua superfície até esta câmara (42); 

- uma bomba de vácuo (21) ligada à câmara (42), por um canal 

(11);  

- três motores elétricos (7,39,41) controlados por uma unidade 

computorizada (20) para movimentação da mesa de deposição 

(10) linearmente na direção paralela à sua superfície (22), 

na direção (27) do eixo do tubo capilar de eletrofiação (4) 

e para o movimento de rotação (24) em torno do seu eixo 

longitudinal; e 

 

O módulo (D) de eletropulverização de células compreende: 

- um recipiente para contenção e fornecimento de uma solução 

com células em suspensão (14), tipicamente uma seringa, e 

uma bomba injetora, ligada a um tubo capilar de 

eletropulverização (13); 

- uma fonte de tensão configurada para fornecer polaridade 

positiva ligada ao tubo capilar de eletropulverização (13); 

- um suporte de comprimento regulável(15),  

- um coletor em forma de anel (12) com diâmetro interno 

idêntico ao diâmetro da mesa de deposição (10) estando este 

anel com polaridade negativa ou neutra (18);  

em que:  

- o controlo dos movimentos linear (22) e de rotação (24) da 

mesa de deposição (10) quando posicionada entre a geratriz 

dos cilindros coletores (6, 30) possibilita a organização 

bidimensional da malha de nanofibras depositada permitindo 
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o controlo do seu alinhamento (81,82,83,84) sobre a 

superfície da mesa de deposição (10) assim como a distância 

(45, 47, 49, 52) entre as nanofibras depositadas; 

- a mesa de deposição (10), apresenta movimento controlado 

(27, 60), na direção do eixo do tubo capilar (4), 

permitindo este movimento a deposição de camadas de malhas 

bidimensionais de nanofibras sobre as malhas previamente 

depositadas; 

- a bomba de vácuo (21) exerce uma pressão de vácuo 

controlado sobre os orifícios da mesa de deposição (9) 

permitindo fixar as nanofibras à superfície da mesa de 

deposição (10);  

- a mesa de deposição (10) movimenta-se alternadamente (55, 

59) entre a posição do modulo coletor das nanofibras onde 

são depositadas as nanofibras e o módulo de 

eletropulverização onde são semeadas (56) as células (58) 

sobre as malhas bidimensionais de nanofibras; 

- o número de camadas de malhas de nanofibras depositadas 

(65, 64, 66) sobre a mesa de deposição (10) e o numero de 

vezes que ocorre a eletropulverização das células é 

definida pela espessura (67) pretendida para a matriz 

tridimensional (68), pela espessura das nanofibras, pela 

magnitude da pressão de vácuo que controla o nível de 

compactação das camadas de malhas de nanofibras e logo da 

porosidade da matriz ao longo espessura e pela densidade 

celular pretendida para a matriz.  

 

A nanofibra (5) de material polimérico, formada por 

eletrofiação a partir do tubo capilar (4), com polaridade 

positiva, desloca-se por ação de um campo elétrico em direção 

a um módulo coletor, que é constituído por dois cilindros 

coletores (6, 30) com eixos coaxiais, perpendiculares e 

alinhados com o eixo do tubo capilar de eletrofiação (4), cada 

cilindro é dotado de movimento de rotação contínuo (31), 
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através de um motor elétrico (7, 29) controlado por uma unidade 

computorizada (20), a distância entre as faces de topo dos 

dois cilindros (6, 30) é igual ao diâmetro da mesa de deposição 

das nanofibras (10). 

 

As superfícies cilíndricas dos cilindros coletores (34, 36)) 

são feitas em material condutor, podendo estas apresentar 

polaridade negativa ou neutra (33). 

 

As nanofibras eletrofiadas (5) são coletadas nas superfícies 

cilíndricas (34, 36) e entre as superfícies cilíndricas (34, 

36).  

 

O módulo (B) possui escovas (32, 35) para remover as nanofibras 

que ficam nas superfícies cilíndricas (34,36) mantendo a 

continuidade elétrica destas superfícies (34,36) assegurando 

desta forma a eletrofiação continuada das nanofibras nas e 

entre as superfícies cilíndricas em rotação (31). 

 

O módulo (C) de deposição de nanofibras compreende uma mesa de 

deposição (10), de forma circular, posicionada entre as 

geratrizes dos cilindros coletores (6, 30), com superfície 

plana perpendicular ao eixo do tubo capilar de eletrofiação 

(4), onde as nanofibras, eletrofiadas entre os cilindros 

coletores (6,30), são depositadas por ação da rotação (31) 

destes. 

 

A mesa de deposição (10) apresenta uma superfície com orifícios 

(9), que se estendem até uma câmara (42), a qual se encontra 

no interior da mesa (10), estando esta câmara (42) ligada, por 

um canal (11), a uma bomba de vácuo (21). 

 

As nanofibras depositadas (8) são fixadas à mesa de deposição 

(10) por ação da força de sucção (43), gerada pelo vácuo nos 
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orifícios da superfície da mesa de deposição (10). Estas 

nanofibras (8), fixadas à mesa (10), separam-se da sua parte 

fixa nas superfícies cilíndricas (34,36) dos cilindros 

coletores (6,30) por efeito de estricção da sua secção, devido 

à continuação do movimento de rotação (31) dos cilindros 

coletores (6,30). 

 

A mesa de deposição (10) movimenta-se linearmente 

paralelamente à sua superfície (22) e possui movimento rotação 

(24) em torno do seu eixo longitudinal, os movimentos lineares 

e de rotação da mesa são realizados através de motores 

elétricos (39, 40) controlados por uma unidade computorizada 

(20), o controlo destes movimentos permitem definir a 

organização bidimensional da malha de nanofibras depositadas 

na mesa de deposição (81, 82, 83, 84). 

 

As nanofibras depositadas (8) continuamente e fixadas na 

superfície (9) da mesa de deposição (10) são alinhadas em 

diferentes direções através do movimento de rotação da mesa de 

deposição (24). A distância entre as nanofibras depositadas é 

controlada pelo movimento linear da mesa de deposição (22). A 

continuada deposição de nanofibras, pelas superfícies 

cilíndricas coletoras (34, 36), permite a formação de uma malha 

bidimensional de nanofibras (81, 82, 83, 84), de organização 

e distribuição controlada, sobre a superfície da mesa de 

deposição (10). O controlo da distância (45, 47, 49, 52) entre 

as nanofibras depositadas na mesa de deposição (10) permite 

controlar a porosidade da malha bidimensional no plano desta. 

 

Após a formação da malha bidimensional de nanofibras (81, 82, 

83, 84), sobre a superfície da mesa de deposição (10), o 

movimento linear da mesa de deposição na direção e sentido 

oposto (60) ao tubo capilar de eletrofiação (4) determina o 

final de um ciclo de eletrofiação. 
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Assim, é possível iniciar nova deposição de malhas 

bidimensionais de nanofibras (82) sobre as malha previamente 

formadas (81), com uma nova organização das nanofibras. 

 

O número de camadas (64, 65, 66) de malhas de nanofibras 

depositadas sobre a mesa é definida pela espessura (67) 

pretendida para cada matriz celular tridimensional (68), pela 

espessura das nanofibras depositadas e pela magnitude da 

pressão de vácuo gerada na superfície da mesa de deposição 

(10) que controla o nível de compactação das camadas de malhas 

de nanofibras e logo da porosidade da matriz tridimensional 

(68) ao longo da espessura (67). 

 

O módulo (D) de eletropulverização de células compreende um 

recipiente (14), para contenção e fornecimento de uma solução 

com células em suspensão, tipicamente uma seringa, e uma bomba 

injetora, ligada a um tubo capilar de eletropulverização (13), 

ligado a uma fonte de tensão (17), configurada para fornecer 

polaridade positiva (16), um suporte de comprimento regulável 

(15), um coletor em forma de anel (12) com diâmetro interno 

idêntico ao diâmetro da mesa de deposição (10) estando este 

anel com polaridade negativa ou neutra (18). 

 

Após a deposição de uma ou mais camadas de malhas (81,82,83,84) 

de nanofibras sobre a mesa de deposição (10), esta movimenta-

se linearmente (55) em direção ao módulo (D) de 

eletropulverização de células, até ficar centrada com o coletor 

em forma de anel (12), o qual apresenta polaridade negativa ou 

neutra (18). Nesta posição a mesa de deposição (10) inicia um 

movimento de rotação (57) sobre o seu eixo e o sistema de vácuo 

é desligado iniciando a semeação das células (56) a partir do 

tubo capilar de eletropulverização (13), com polaridade 

positiva (16), sobre as malhas de nanofibras (81,82,83,84), 
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durante um determinado período de tempo, ficando assim a 

superfície da malha de nanofibras com células (58) 

uniformemente distribuídas.  

 

Após a eletropulverização das células (56), sobre as camadas 

de malhas de nanofibras (81,82,83,84), a mesa de deposição 

(10) movimenta-se (59) novamente para o módulo coletor de 

fibras, a fim de se proceder a um novo ciclo de deposição de 

outra ou de outras camadas de malhas bidimensionais de 

nanofibras com orientação e distância entre nanofibras 

controlada.  

 

A mesa de deposição (10) movimenta-se alternadamente (55, 59) 

entre a posição do módulo coletor das nanofibras, onde são 

depositadas as nanofibras, e o módulo de eletropulverização, 

onde são semeadas as células (56) de forma controlada pela 

unidade computorizada (20) obtendo-se assim uma matriz celular 

tridimensional (68) com nanofibras de alinhamento controlado 

e distribuição celular uniforme ao longo da espessura (67). 

 

O número de camadas de malhas de nanofibras depositadas 

(64,65,66) sobre a mesa de deposição (10) e o numero de vezes 

que ocorre a eletropulverização das células (56) sobre estas 

é definida pela espessura (67) pretendida para a matriz celular 

tridimensional (68), pela espessura das nanofibras 

depositadas, pela magnitude da pressão de vácuo gerada na 

superfície da mesa de deposição que controla o nível de 

compactação das camadas de malhas de nanofibras e logo da 

porosidade da matriz tridimensional ao longo da espessura e 

pela densidade celular pretendida para a matriz celular 

tridimensional (68). 

 

As sucessivas camadas bidimensionais de malhas de nanofibras, 

depositadas (81,82,83,84) na mesa de deposição (10), são 
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mantidas em posição por ação de uma força de sucção (43) gerada 

pela pressão de vácuo nos orifícios da superfície (9) da mesa 

de deposição (10), os quais comunicam com uma câmara (42), no 

seu interior, conectada por um canal (11) à bomba de vácuo 

(21). 

 

O controlo da pressão na bomba de vácuo (21) tem igualmente o 

propósito de controlar a forças de sucção (43) sobre as fibras 

e o grau de compactação entre as camadas de malhas de 

nanofibras (81,82,83,84) bidimensionais formadas e, 

consequentemente, a porosidade na direção perpendicular ao 

plano da camada de fibras depositada. 

 

O controlo da distância entre o tubo capilar de eletrofiação 

(4), com polaridade positiva, e a geratriz dos cilindros 

coletores (6, 30), o controlo da velocidade de rotação (31) 

dos cilindros coletores (6, 30), o controlo dos movimentos 

lineares (22) e de rotação (24) da mesa de deposição, o 

controlo da pressão da bomba de vácuo (21), o controlo da 

distância entre o tubo capilar de eletropulverização (13) das 

células com polaridade positiva e o anel coletor (12), o 

controlo da voltagem nos tubos capilares (38) e nas superfícies 

cilíndricas (34,36) dos cilindros coletores (6,30) e do anel 

coletor (12) é efetuado por uma unidade de controlo 

computorizada (20), a qual, em função do alinhamento e 

distância das nanofibras desejado, para cada camada de malha 

bidimensional de nanofibras depositada (81,82,83,84), da 

espessura (67) da matriz (68) pretendida e da densidade celular 

pretendida, programa a sequência de todos os movimentos, 

pressão de vácuo e polaridade dos elétrodos necessários com 

base num programa computacional desenvolvido para o efeito. 

 

2. Processo de fabrico automático de matrizes celulares 

tridimensionais com nanofibras de alinhamento controlado 
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e distribuição celular uniforme ao longo da espessura 

 

O processo da presente invenção realiza-se em várias etapas 

com utilização do sistema de fabricação (1), tal como descrito 

na secção anterior. 

 

A produção de matrizes celulares tridimensionais com 

nanofibras de alinhamento controlado e distribuição celular 

uniforme ao longo da espessura ocorre a partir do movimento 

linear alternado (55, 59) da mesa de deposição (10) entre a 

posição do módulo coletor das nanofibras, onde são depositadas 

as nanofibras alinhadas (8), e o módulo de eletropulverização, 

onde são semeadas as células (56) sobre as camadas de malha 

bidimensional de nanofibras (81,82,83,84). 

 

As nanofibras depositadas (8) continuamente e fixadas na 

superfície da mesa de deposição (10) são alinhadas em 

diferentes direções através do movimento de rotação da mesa de 

deposição (24), a distância entre as nanofibras depositadas é 

controlada pelo movimento linear (22) da mesa de deposição 

(10), a continuada deposição de nanofibras pelas superfícies 

cilíndricas (34,36) dos cilindros coletores (6, 30) permite a 

formação de malhas bidimensionais de nanofibras (81,82,83,84) 

de organização e distribuição controlada sobre a superfície 

(9) da mesa de deposição (10), o controlo do distância (45, 

47, 49, 52) entre as fibras depositadas na mesa de deposição 

(10) permite controlar a porosidade da malha bidimensional no 

plano desta; 

 

O movimento linear controlado da mesa deposição na direção e 

sentido oposto (60) ao tubo capilar de eletrofiação (4) permite 

a deposição de uma nova malha bidimensional de nanofibras sobre 

a malha prévia com uma nova organização das nanofibras, sendo 

o número de camadas (64,65,66) de malhas de nanofibras 
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depositadas sobre a mesa (10) definida pela espessura (67) 

pretendida para a matriz celular tridimensional (68), pela 

espessura das nanofibras depositadas e pela magnitude da 

pressão de vácuo gerada na superfície da mesa de deposição (9) 

que controla o nível de compactação das camadas de malhas de 

nanofibras e logo da porosidade da matriz tridimensional ao 

longo da espessura (67). 

 

Desta forma, o processo de fabricação de matrizes celulares 

tridimensionais com nanofibras de alinhamento controlado e 

distribuição celular uniforme ao longo da espessura da presente 

invenção compreende os seguintes passos:  

 

a) exposição das duas superfícies cilíndricas (34, 36) dos 

cilindros coletores (6,30)ao tubo capilar de eletrofiação 

(4) contendo uma solução de um determinado polímero 

adequado em função da matriz a produzir, sendo essa 

exposição feita com a aplicação de uma voltagem negativa 

ou neutra às duas superfícies cilíndricas (34,36) estando 

os cilindros coletores (6, 30) animadas de movimento de 

rotação (31) permanente para a eletrofiação continua de 

nanofibras (5) sobre estas e entre estas superfícies 

(34,36) na zona da geratriz mais próxima ao tubo capilar 

de eletrofiação (4); 

b) deposição continua das nanofibras eletrofiadas (5) entre 

as superfícies cilíndricas (34,36) sobre a superfície com 

orifícios (9) da mesa de deposição (10), posicionada entre 

as geratrizes dos cilindros coletores (6,30), por ação do 

movimento de rotação (31) continuo dos cilindros 

coletores (6,30); 

c) aplicação de pressão de vácuo às nanofibras depositadas 

da mesa de deposição (10) através dos orifícios na sua 

superfície (9) para fixar e compactar as nanofibras à 

mesa de deposição (10);  
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d) movimentos linear (22) e de rotação (24) da mesa de 

deposição (10) por forma a alinhar e espaçar (44, 45, 47, 

49, 52) as nanofibras depositadas pelas superfícies 

cilíndricas (34,36) formando uma malha bidimensional de 

nanofibras (81) de organização e distribuição controlada 

sobre a superfície (9) da mesa de deposição (10); 

e) rotura das nanofibras fixas à mesa de deposição (10) por 

efeito de estricção da sua secção, devido à continuação 

do movimento de rotação (31) dos cilindros coletores 

(6,30); 

f) movimento linear (22) da mesa de deposição (10) na direção 

e sentido oposto (60) ao tubo capilar de eletrofiação 

(4); 

g) repetição dos ciclos, tal como descritos no passo (d), 

(c) e (f), tantas veze quanto necessário, por forma a 

depositarem-se sucessivas camadas de malhas 

bidimensionais de nanofibras (81,82,83,84) sobre as 

malhas depositadas no ciclo anterior; 

h) interrupção do processo de eletrofiação das fibras; 

i) movimento linear (55) da mesa de deposição (10) para a 

posição concêntrica com o coletor anelar (12) do módulo 

de eletropulverização de células; 

j) interrupção da aplicação da pressão de vácuo na superfície 

da mesa de deposição (9); 

k) exposição das malhas bidimensionais de nanofibras 

(81,82,83,84) na mesa de deposição (10) ao tubo capilar 

de eletropulverização (13) contendo uma solução de um 

determinado meio com células em suspensão, sendo essa 

exposição feita com a aplicação de uma voltagem negativa 

ou neutra (18) ao anel coletor (12) em torno da mesa de 

deposição (10) por um período de tempo; 

l) movimento de rotação (57) das malhas bidimensionais de 

nanofibras (81,82,83,84) por ação da rotação da mesa de 
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deposição (10) para uniformização da distribuição celular 

(58) na superfície das malhas de nanofibras; 

m) paragem da eletropulverização das células;  

n) aplicação da pressão de vácuo na superfície da mesa de 

deposição (10); 

o) movimento linear (59) da mesa de deposição (10) para a 

posição entre geratrizes dos cilindros coletores (6,30); 

p) repetição de ciclos, tal como descrito nos passos de (a) 

a (o), tantas vezes quanto o necessário, os fatores 

relacionados com a rotação (24) e movimento linear da 

mesa de deposição (22) no passo (d) podem ser modificados 

em relação ao ciclo anterior, para formar malhas 

bidimensionais de nanofibras com alinhamento e distância 

entre nanofibras diferentes dos obtidos no ciclo 

anterior. 

 

Assim, o movimento controlado (27) da mesa de deposição (10) 

na direção e sentido oposto (60) ao tubo capilar de 

eletrofiação (4) após um conjunto de camadas de malhas fibras 

depositadas seguida da eletropulverização das células (56) 

permite a acumulação de sucessivas camadas de malhas 

bidimensionais de nanofibras (81,82,83,84) com células (58) e 

a formação de uma matriz celular tridimensional (68) com 

nanofibras de alinhamento controlado e distribuição celular 

uniforme com espessura (67) dependente do número de camadas 

(64,65,66) de fibras depositadas, da espessura das nanofibras 

e do grau de compactação entre camadas que é controlado pela 

pressão vácuo e a pressão de vácuo fixa as fibras à mesa. 

     

O processo de fabricação de matrizes celulares tridimensionais 

(68) com nanofibras de alinhamento controlado e distribuição 

celular uniforme ao longo da espessura (67) decorre em contínuo 

pela realização sucessiva dos vários passos para a formação 
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camadas bidimensionais de nanofibras e eletropulverização de 

células, de acordo com o acima descrito. 

 

3. Caracterização das matrizes tridimensionais com nanofibras 

de alinhamento controlado e distribuição celular uniforme 

ao longo da espessura 

 

A espessura das matrizes obtidas varia em função do número de 

camadas de malhas de nanofibras depositadas, da espessura 

dessas nanofibras e do grau de compactação entre camadas, este 

ultimo controlado pela pressão de vácuo exercido nas camadas 

de fibras depositadas na superfície da mesa de deposição. 

 

Por outro lado, o alinhamento e a distância, entre as 

nanofibras de cada camada é controlado pelos diferentes 

movimentos de rotação e linear da mesa de deposição em cada 

passo de deposição de fibras.  

 

A densidade celular da matriz tridimensional de nanofibras é 

definida pelo número de camadas de nanofibras depositadas, 

pela espessura das nanofibras depositadas, pela magnitude da 

pressão de vácuo gerada na superfície da mesa de deposição que 

controla o nível de compactação das camadas de malhas de 

nanofibras, pelo número de vezes que ocorre a 

eletropulverização das células (56) sobre a malhas 

bidimensionais de nanofibras e pela duração do período de 

eletropulverização das células sobre as malhas. 

 

Em conclusão, através da implementação do sistema e do processo 

da presente invenção é possível fabricar matrizes celulares 

tridimensionais (68) com nanofibras de alinhamento controlado 

e distribuição celular uniforme ao longo da espessura que 

ocorre do movimento linear alternado da mesa de deposição entre 

a posição do módulo coletor das nanofibras, onde são 
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depositadas as nanofibras alinhadas e o módulo de 

eletropulverização onde são semeadas as células sobre as 

camadas de malha bidimensional de nanofibras, as quais podem 

apresentar diversos padrões de alinhamento e distância entre 

nanofibras, ao longo da espessura da matriz podendo ser esta 

espessura também variável.   

 

4. Aplicações das matrizes 

 

Exemplo: Produção de uma matriz celular tridimensional com 

nanofibras de alinhamento controlado e distribuição celular 

uniforme ao longo da espessura. 

 

O presente exemplo refere-se à produção de uma matriz celular 

composta por 48 camadas de malhas de nanofibras poliméricas 

alinhadas e células de uma linha celular de condrócitos para 

engenharia de cartilagem, com uma espessura total de 3 mm. 

 

O polímero usado para fabricar a matriz foi policaprolactona 

(PCL) com um peso molecular de 80.000 Da. O PCL foi dissolvido 

com concentrações de 12% de diclorometano (DCM) e 

dimetilformamida (DMF) com um rácio de 1:1 (v:v) após 12 horas 

em agitação à temperatura ambiente.  

 

Em seguida, procedeu-se à eletrofiação do polímero fundido, 

com recurso a um tubo capilar (4) com um fluxo de 2.5 mL/h, 

uma voltagem de 25 kV e uma distância de trabalho de 15 cm 

relativamente às superfícies cilíndricas (34,36) dos cilindros 

coletores (6,30).  

 

Nesta configuração do sistema de eletrofiação (1), os cilindros 

coletores (6,30) possuem um diâmetro de 80 mm e movimentam-se 

com uma velocidade de rotação continua de 10 rpm e as 
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superfícies cilíndricas (34,36) foram sujeitos a uma voltagem 

negativa de -3 kV.   

 

A mesa de deposição possui um diâmetro de 6 mm, sendo os 

orifícios na sua superfície (9) sujeitos a uma pressão de vácuo 

de 3300 Pa. Para a formação de cada camada de malha 

bidimensional de nanofibras com diferentes alinhamentos e 

distância entre nanofibras foram programadas diferentes 

combinações de velocidades e cursos de trabalho em movimento 

linear (22) e movimento de rotação (24) da mesa de deposição 

(10). 

 

As 48 camadas de malhas bidimensionais de nanofibras 

depositadas resultaram da realização de 6 ciclos consecutivos 

(6 vezes) de 8 camadas de malhas bidimensionais com diferentes 

alinhamentos (81), (82), (83), (84), (85), (86), (87) e (88) 

pela seguinte ordem, sendo as caraterísticas de velocidade e 

curso da mesa de deposição (10) para cada malha a seguinte: 

-  a malha bidimensional (81) obtida com a curso linear (46) 

de -1.5 mm a -0.7 mm a uma velocidade linear de 3 m/s e um 

curso angular de +0º;  

-  a malha bidimensional (82) obtida com a curso linear (48) 

de -0.1 mm a -0.8 mm a uma velocidade linear de 6 m/s e um 

curso angular (49) de +22.5º;  

-  a malha bidimensional (83) obtida com a curso linear (50) 

de 0 mm a +0.7 mm a uma velocidade linear de 1 m/s e um 

curso angular (51) de 40º;  

-  a malha bidimensional (84) obtida com a curso linear (53) 

de +0.8 mm a +2 mm a uma velocidade linear de 2 m/s e um 

curso angular (54) de 50º;  

-  a malha bidimensional (85) obtida com a curso linear 

de -1.5 mm a -0.7 mm a uma velocidade linear de 1 m/s e um 

curso angular de +0º;  
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-  a malha bidimensional (86) obtida com a curso linear 

de -0.1 mm a -0.8 mm a uma velocidade linear de 3 m/s e um 

curso angular de -22.5º;  

-  a malha bidimensional (87) obtida com a curso linear de 0 

mm a +0.7mm a uma velocidade linear de 5 m/s e um curso 

angular de -40º;  

-  a malha bidimensional (88) obtida com a curso linear de 

+0.8mm a +2 mm a uma velocidade linear de 3 m/s e um curso 

angular de -50º;  

 

Para o processo de eletropulverização das células uma linha 

celular de condrócitos humanos imortalizada C28 / I2 foi usada 

e mantida a 37ºC em uma atmosfera humidificada de 5% de CO2 no 

ar, em DMEM / F-12 (Sigma – Aldrich), suplementado com 10% (v 

/ v) de FBS (Sigma –Aldrich), 1% (v / v) P / S (Sigma – Aldrich) 

e 0,25 µg / mL de anfotericina B. As células foram colhidas na 

pré-confluência usando solução de tripsina / EDTA (0,25%; 

Sigma-Aldrich). 1,00 × 10^6 condrócitos foram suspensos em 154 

µL de meio de cultura e vertidos em uma seringa de plástico de 

5 mL. 

 

A suspensão de condrócitos foi submetida a eletropulverização 

com um fluxo de 2 mL / h a +12,5 kV através de tubo 

capilar/agulha (13) cega 27G (0,4 mm de diâmetro e 1,5 mm de 

comprimento) com uma distância entre a agulha e o coletor em 

forma anel (12) de 70 mm, a mesa de deposição (10) posicionou-

se concentricamente com o anel coletor (12). O anel coletor 

foi submetido a uma voltagem de -1 kV. Nesta posição a mesa de 

deposição (10) iniciou o movimento de rotação (57) a uma 

velocidade de 5 rpm durante 3s. 

 

No final de cada quatro camadas de malha bidimensional de 

nanofibras depositadas na mesa de deposição (10) esta deslocou-

se 0.0625 mm na direção e em sentido oposto (60) ao tubo 
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capilar de eletrofiação (4), sendo este o valor correspondente 

à espessura média das quatro camadas de malhas bidimensionais 

de nanofibras depositadas. No total a mesa de deposição 

deslocou-se em sentido oposto ao tubo capilar de eletrofiação 

cerca de 3 mm, o correspondente à espessura da matriz (67) 

obtida no final das 48 camadas depositadas.  

 

Após cada quatro camadas de malhas depositadas (81, 82, 83, 

84) a mesa de deposição movimenta-se (55) para a posição do 

módulo de eletropulverização de células, sendo desligado o 

vácuo na mesa de deposição e semeadas as células (58) sobre as 

malhas, de seguida a mesa de deposição (10) movimenta-se (59) 

para o modulo coletor de nanofibras para nova deposição de 

quatro camadas de malhas de nanofibras (85, 86, 87, 88), sendo 

o sistema de vácuo novamente ligado. Este processo automático 

e alternado entre a deposição das malhas de nanofibras e a 

semeação de células (58) sobre estas foi repetido até se 

atingir a espessura (67) final da matriz celular de nanofibras 

alinhadas (65).    

 

A matriz tridimensional de fibras alinhadas obtida neste 

exemplo exibe, tal como a cartilagem nativa, um alinhamento 

preferencial das fibras na sua zona superficial paralelo à 

superfície, na zona intermédia não apresenta qualquer 

alinhamento preferencial, e na zona mais profunda as fibras 

estão alinhadas de uma forma verticalizada relativamente à 

superfície.  

  

 

Lisboa, XY de fevereiro de 2020. 
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REIVINDICAÇÕES 

 

1. Um sistema de fabrico automático de matrizes celulares 

tridimensionais com nanofibras de alinhamento controlado e 

distribuição celular uniforme ao longo da espessura que 

compreende (a) um módulo de formação de nanofibras por 

eletrofiação, (b) um modulo coletor das nanofibras, (c) um 

módulo de deposição das nanofibras coletadas, que forma 

malhas bidimensionais de nanofibras (81,82,83,84) com 

alinhamento e distância entre nanofibras controlada por 

combinação dos movimentos linear (22) e rotação (24) da mesa 

de deposição (10), estas malhas acumulam-se em sucessivas 

camadas formado a espessura da matriz celular (67), a 

superfície com orifícios (9) da mesa de deposição (10) está 

ligada por um canal a uma bomba de vácuo (21), (d) um módulo 

de eletropulverização de células, em que o movimento linear 

(55) da mesa de deposição (10) da posição no módulo de 

coletor de nanofibras para a posição de eletropulverização 

das células (56) semeia as células das malhas de nanofibras 

previamente depositadas na mesa de deposição (10) repetindo-

se a eletropulverização de células de forma alternada com a 

deposição de sucessivas malhas bidimensionais de nanofibras 

obtendo-se assim uma distribuição uniforme das células ao 

longo da espessura da matriz celular tridimensional, 

caracterizado por: 

a) O módulo de formação de nanofibras compreender um tubo 

capilar de eletrofiação (4) com polaridade positiva e um 

suporte de comprimento regulável (3); 

b) O módulo coletor de nanofibras compreender dois cilindros 

coletores (6,30) com eixos coaxiais e perpendiculares ao 

eixo do tubo capilar de eletrofiação (4), cada cilindro 

é dotado de movimento de rotação (31) continuo através de 

um motor elétrico (7,29) controlado por uma unidade 
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computorizada (20), a distância entre as faces de topo 

dos dois cilindros coletores (6,30) é igual ao diâmetro 

da mesa de deposição das nanofibras (10), as superfícies 

cilíndricas (34, 36) são realizadas em material condutor 

estando estas com polaridade negativa ou neutra (33), as 

nanofibras (5) eletrofiadas são coletadas nas superfícies 

cilíndricas (34,36) e entre as superfícies cilíndricas 

(34,36), este módulo possui escovas (32,35) para remover 

as nanofibras que ficam nas superfícies cilíndricas 

(34,36) mantendo a continuidade elétrica das superfícies 

cilíndricas (34,36) assegurando desta forma a 

eletrofiação continuada das nanofibras nas e entre as 

superfícies cilíndricas (34,36) em rotação (31); 

c) O módulo de deposição de nanofibras compreender uma mesa 

de deposição (10) de forma circular posicionada entre a 

geratrizes dos cilindros coletores (6,30) com uma 

superfície com orifícios (9) perpendicular ao eixo do 

tubo capilar de eletrofiação (4) onde as nanofibras 

eletrofiadas entre os cilindros coletores (6,30) são 

depositadas por ação da rotação (31) destes, a mesa de 

deposição (10) apresenta orifícios que se estendem desde 

a sua superfície (9) até uma câmara (42) que se encontra 

no interior da mesa de deposição (10), estando esta câmara 

ligada, por um canal (11), a uma bomba de vácuo (21), a 

mesa de deposição (10) movimenta-se linearmente (22) 

paralelamente à sua superfície (9) e na direção (27) do 

eixo do tubo capilar de eletrofiação (4), a mesa de 

deposição (10) possui movimento rotação (24) em torno do 

seu eixo longitudinal, os movimentos lineares (22, 27) e 

de rotação (24) da mesa de deposição (10) são realizados 

através de motores elétricos (39,40,41) controlados por 

uma unidade computorizada (20), o controlo destes 

movimentos permitem a organização bidimensional da malha 
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de nanofibras (81,82,83,84) permitindo o controlo do seu 

alinhamento sobre a superfície da mesa de deposição (10) 

assim como a distância (44,45,47,49,52) entre as 

nanofibras depositadas; 

d) O módulo de eletropulverização de células compreende um 

recipiente (14) para contenção e fornecimento de uma 

solução com células em suspensão, tipicamente uma 

seringa, e uma bomba injetora, ligada a um tubo capilar 

de eletropulverização (13), ligado a uma fonte de tensão 

(17), configurada para fornecer polaridade positiva (16), 

um suporte de comprimento regulável(15), um coletor em 

forma de anel (12) com diâmetro interno idêntico ao 

diâmetro da mesa de deposição (10) estando este anel com 

polaridade negativa ou neutra (18), a mesa de deposição 

(10) movimenta-se alternadamente (55,59) entre a posição 

do modulo coletor das nanofibras onde são depositadas as 

nanofibras e o módulo de eletropulverização onde são 

semeadas as células (56) sobre as camadas de malhas 

bidimensionais de nanofibras (81,82,83,84); 

em que:  

- as superfícies cilíndricas (34,36) com polaridade negativa 

ou neutra (33), coletam as nanofibras (5) a partir do tubo 

capilar de eletrofiação (4) com polaridade positiva (38) 

de uma forma continua por ação do movimento de rotação 

(31) dos cilindros coletores (6,30);   

- através do movimento de rotação (31) dos cilindros 

coletores (6,30) controlados pela unidade computorizada 

(20) as nanofibras eletrofiadas (5) entre as superfícies 

cilíndricas (34,36) são depositadas (8) na superfície (9) 

da mesa de deposição (10) sendo as nanofibras fixas à mesa 

de deposição (10) por ação da força de sucção (43) gerada 

pelo vácuo nos orifícios da superfície (9) da mesa de 

deposição (10), estas nanofibras (8) fixas à mesa de 
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deposição (10) separam-se da sua parte fixa nas superfícies 

cilíndricas (34, 36) por efeito de estricção da sua secção, 

devido à continuação do movimento de rotação (31) dos 

cilindros coletores (6,30); 

- as nanofibras depositadas continuamente e fixas na 

superfície (9) da mesa de deposição (10) são alinhadas em 

diferentes direções (81,82,83,84) através do movimento de 

rotação (24) da mesa de deposição (10), a distância 

(44,45,47,49,52) entre as nanofibras depositadas é 

controlado pelo movimento linear (22) da mesa de deposição 

(10), todos os movimentos são controlados por uma unidade 

computorizada (20), a continuada deposição de nanofibras 

(8) por as superfícies cilíndricas coletoras (34,36) 

permite a formação de malhas bidimensionais de nanofibras 

(81,82,83,84) de organização e distribuição controlada 

sobre a superfície (9) da mesa de deposição (10), o 

controlo da distância (44,45,47,49,52) entre as nanofibras 

depositadas na mesa de deposição (10) permite controlar a 

porosidade da malha bidimensional no plano desta; 

- após a formação de uma ou várias malhas bidimensionais 

(81,82,83,84) de nanofibras sobre a superfície (9) da mesa 

de deposição (10), o movimento linear (27) da mesa 

deposição (10) na direção e sentido oposto (60) ao tubo 

capilar de eletrofiação (4) permite a deposição de novas 

malhas bidimensionais de nanofibras sobre as malhas 

prévias, sendo o número de camadas (64,65,66) de malhas de 

nanofibras depositadas sobre a mesa definida pela 

espessura (67) pretendida para as matriz celular 

tridimensional (68), pela espessura das nanofibras 

depositadas e pela magnitude da pressão de vácuo gerada na 

superfície (9) da mesa de deposição (10) que controla o 

nível de compactação das camadas de malhas de nanofibras 
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e logo da porosidade da matriz tridimensional ao longo da 

espessura (67); 

- após a deposição de uma ou mais camadas de malhas de 

nanofibras sobre a mesa de deposição (10) esta movimenta-

se linearmente (55) para o módulo de eletropulverização de 

células até ficar concêntrica com o coletor em forma de 

anel (12) este com polaridade negativa ou neutra (18), 

nesta posição a mesa de deposição (10) inicia o movimento 

de rotação (57) sobre o seu eixo e o sistema de vácuo é 

desligado iniciando a eletropulverização das células (56) 

a partir do tubo capilar (13) com polaridade positiva (16) 

sobre as malhas de nanofibras (81,82,83,84) por um período 

de tempo definido em função da densidade celular 

pretendida, ficando assim as malhas de nanofibras semeadas 

com células (58) uniformemente distribuídas, após a 

semeação das células a mesa de deposição (10) movimenta-

se (59) para o modulo coletor de fibras afim de se proceder 

a uma nova deposição de outra ou outras camadas de malhas 

bidimensionais de nanofibras com orientação e distância 

entre nanofibras controlado, intercalando-se 

sucessivamente e de forma controlada por a unidade 

computorizada (20) a deposição de malhas de nanofibras 

(81,82,83,84) e a semeação de células (56), fabricando-se 

assim uma matriz celular tridimensional (68) com 

nanofibras de alinhamento controlado e distribuição 

celular uniforme ao longo da espessura (67). 

- o número de camadas (64,65,66) de malhas de nanofibras 

depositadas sobre a mesa de deposição (10) e o número de 

vezes que ocorre a eletropulverização das células (56) 

sobre estas é definida pela espessura (67) pretendida para 

as matriz celular tridimensional (68), pela espessura das 

nanofibras depositadas, pela magnitude da pressão de vácuo 

gerada na superfície da mesa de deposição (10) que controla 
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o nível de compactação das camadas de malhas de nanofibras 

e logo da porosidade da matriz tridimensional ao longo da 

espessura (67) e pela densidade celular pretendida para a 

matriz celular tridimensional.  

 

2. Sistema de fabrico (1) de acordo com a reivindicação 

anterior que compreende unidade de controlo computorizada 

(20) e programa de computador. 

 

3. Um processo para produção automático de matrizes celulares 

tridimensionais com nanofibras de alinhamento controlado e 

distribuição celular uniforme ao longo da espessura que 

decorre no sistema de qualquer uma das reivindicações 1 ou 

2 caracterizado por compreender os seguintes passos: 

 

a) exposição das duas superfícies cilíndricas (34,36) dos 

cilindros coletores (6,30) ao tubo capilar de 

eletrofiação (4) contendo uma solução de um determinado 

polímero adequado à função da matriz a produzir, sendo 

essa exposição feita com a aplicação de uma voltagem 

negativa ou neutra às duas superfícies cilíndricas 

(34,36) estando os cilindros coletores (6,30) animadas de 

movimento de rotação (31) para a eletrofiação continua de 

nanofibras (5) sobre estas e entre estas superfícies 

(34,36) na zona da geratriz  mais próxima ao tubo capilar 

de eletrofiação (4); 

b) deposição continuada das nanofibras eletrofiadas entre as 

superfícies cilíndricas (34,36) sobre a superfície com 

orifícios (9) da mesa de deposição (10), posicionada entre 

as geratrizes dos cilindros coletores (6,30), por ação do 

movimento de rotação continuo (31) dos cilindros 

coletores (6,30); 
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c) aplicação de pressão de vácuo às nanofibras depositadas 

da mesa de deposição (10) obtida através dos orifícios na 

sua superfície (9) para fixar e compactar as nanofibras 

à mesa de deposição (10);  

d) movimentos linear (22) e de rotação (24) da mesa de 

deposição (10) para a alinhar e distanciar as nanofibras 

depositadas pelas superfícies cilíndricas (34,36), 

formando uma malha bidimensional de nanofibras 

(81,82,83,84) de organização e distribuição controlada 

sobre a superfície da mesa de deposição (10); 

e) rotura das nanofibras (8) fixas à mesa de deposição (10) 

por efeito de estricção da sua secção, por ação do 

movimento de rotação (31) dos cilindros coletores (6,30); 

f) movimento linear (27) da mesa de deposição (10) na direção 

e sentido oposto (60) ao tubo capilar de eletrofiação 

(4); 

g) repetição dos ciclos, tal como descritos no passo (d), 

(c) e (f), tantas veze quanto necessário, por forma a 

depositarem-se sucessivas camadas de malhas 

bidimensionais de nanofibras sobre as malhas depositadas 

no ciclo anterior; 

h) interrupção do processo de eletrofiação das fibras; 

i) movimento linear (55) da mesa de deposição (10) para a 

posição concêntrica com o coletor anelar (12) do módulo 

de eletropulverização de células; 

j) interrupção da aplicação da pressão de vácuo na superfície 

da mesa de deposição (10); 

k) exposição das malhas bidimensionais de nanofibras 

(81,82,83,84) na mesa de deposição (10) ao tubo capilar 

de eletropulverização (13) contendo uma solução de um 

determinado meio com células em suspensão, sendo essa 

exposição feita com a aplicação de uma voltagem negativa 



 

8 

ou neutra (18) ao anel coletor (12) em torno da mesa de 

deposição (10) por um período de tempo; 

l) movimento de rotação (57) da mesa de deposição (10) por 

um período de tempo para semeação celular uniforme e 

controlo da densidade celular no plano das malhas de 

nanofibras depositadas (81,82,83,84) na mesa de deposição 

(10); 

m) paragem da eletropulverização das células (56);  

n) aplicação da pressão de vácuo na superfície da mesa de 

deposição (10); 

o) movimento linear (59) da mesa de deposição (10) para a 

posição entre as geratrizes dos cilindros coletores 

(6,30); 

p) repetição de ciclos, tal como descrito nos passos de (a) 

a (o), tantas vezes quanto o necessário, os parâmetros de 

rotação (24) e movimento linear (22) da mesa de deposição 

(10) no passo (d) podem ser modificados em relação ao 

ciclo anterior, para formar malhas bidimensionais de 

nanofibras com alinhamento e distância entre nanofibras 

(81,82,83,84) diferentes dos obtidos no ciclo anterior; 

em que: 

o movimento controlado (27) da mesa de deposição (10) na 

direção e sentido oposto (60) ao tubo capilar de 

eletrofiação (4) após cada camada de fibras depositada 

seguida da eletropulverização das células permite a 

acumulação de sucessivas camadas de malhas bidimensionais 

de nanofibras (81,82,83,84) com células (58) e a formação 

de uma matriz celular tridimensional (68) com nanofibras 

de alinhamento controlado e distribuição celular 

controlada com espessura (67) dependente do número de 

camadas (64,65,66) de fibras depositadas, da espessura 

das nanofibras e do grau de compactação entre camadas que 
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é controlado pela pressão vácuo e a mesma pressão de vácuo 

fixa as fibras à mesa. 

 

 

4. Processo para produção automático de matrizes celulares 

tridimensionais com nanofibras de alinhamento controlado e 

distribuição celular uniforme ao longo da espessura que, de 

acordo com a reivindicação anterior, que decorre no sistema 

de qualquer uma das reivindicações 1 ou 2 caracterizado por 

os cilindros coletores (6,30) possuírem superfícies 

cilíndricas condutoras (34,36) com movimento de rotação 

continuo (31) estando estas superfícies expostas de forma 

continuada ao tubo capilar de eletrofiação (4)sendo a 

continuidade da condutividade elétrica das superfícies 

cilíndricas (34,36) assegurada pela remoção ininterrupta das 

nanofibras depositadas nestas superfícies através de escovas 

de limpeza (32,35) em contacto permanente com estas 

superfícies na região da geratriz dos cilindros coletores 

(6,30). 

 

5. Processo para produção automático de matrizes celulares 

tridimensionais com nanofibras de alinhamento controlado e 

distribuição celular uniforme ao longo da espessura que de 

acordo com qualquer uma das reivindicações 3 ou 4, que 

decorre no sistema de qualquer uma das reivindicações 1 ou 

2 caracterizado por a mesa de deposição (10) acumular de 

forma continuada as nanofibras eletrofiadas entre as 

superfícies cilíndricas (34,36) dos cilindros coletores 

(6,30) integrando a mesa de deposição (10) orifícios que se 

estendem desde a sua superfície (9) até uma cavidade no seu 

interior (42) estando esta cavidade ligada (11) uma bomba 

de vácuo (21) com controlo de pressão, em que a mesa de 

deposição (10) possui movimento linear (27) controlado na 

direção do eixo do tubo capilar de eletrofiação (4). 
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6. Processo para produção automático de matrizes celulares 

tridimensionais com nanofibras de alinhamento controlado e 

distribuição celular uniforme ao longo da espessura que de 

acordo com qualquer uma das reivindicações 3 a 5, que decorre 

no sistema de qualquer uma das reivindicações 1 ou 2 

caracterizado por o alinhamento e distância entre as 

nanofibras depositadas na superfície da mesa de deposição 

(9) ser realizado pela combinação dos movimentos de rotação 

(24) e linear (22) da mesa de deposição (10) formando-se 

uma malha bidimensional de nanofibras (81,82,83,84) de 

organização e distribuição controlada sendo a porosidade no 

plano da malha bidimensional de nanofibras depositada 

controlada pelo distância (44,45,47,49,52) entre as 

nanofibras depositadas.  

 

7. Processo para produção automático de matrizes celulares 

tridimensionais com nanofibras de alinhamento controlado e 

distribuição celular uniforme ao longo da espessura que de 

acordo com qualquer uma das reivindicações 3 a 6, que decorre 

no sistema de qualquer uma das reivindicações 1 ou 2 

caracterizado por a força de sucção (43) gerada pelo vácuo 

nos orifícios da superfície(9) da mesa de deposição (10) 

fixar as nanofibras à mesa de deposição (10) separando-se 

estas nanofibras da parte ainda fixa nas superfícies 

cilíndricas (34,36) por efeito de estricção da sua secção, 

por ação do movimento de rotação (31) continuado dos 

cilindros coletores (6,30). 

 

 

8. Processo para produção automático de matrizes celulares 

tridimensionais com nanofibras de alinhamento controlado e 

distribuição celular uniforme ao longo da espessura que de 

acordo com qualquer uma das reivindicações 3 a 7, que decorre 
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no sistema de qualquer uma das reivindicações 1 ou 2 

caracterizado por o movimento linear da mesa deposição na 

direção e sentido oposto (60) ao tubo capilar de 

eletrofiação (4) permitir acumular sucessivas camadas de 

malhas bidimensionais de nanofibras (81,82,83,84) sobre a 

mesa de deposição (10) para a formação de uma estrutura de 

matriz celular tridimensional (68) de fibras em que a sua 

espessura (67) está dependente do número de camadas 

(64,65,66) de fibras bidimensionais depositadas, da 

espessura das fibras e do grau de compactação entre camadas 

desejado por ação do sistema e pressão de vácuo. 

 

9. Processo para produção automático de matrizes celulares 

tridimensionais com nanofibras de alinhamento controlado e 

distribuição celular uniforme ao longo da espessura que de 

acordo com qualquer uma das reivindicações 3 a 8, que decorre 

no sistema de qualquer uma das reivindicações 1 ou 2 

caracterizado por o controlo da pressão na bomba de vácuo 

(21) controlar o grau de compactação entre as camadas de 

nanofibras bidimensionais (81,82,83,84) formadas sobre a 

mesa de deposição (10) e a porosidade na direção 

perpendicular ao plano da camada de nanofibras depositada. 

 

10. Processo para produção automático de matrizes celulares 

tridimensionais com nanofibras de alinhamento controlado e 

distribuição celular uniforme ao longo da espessura que de 

acordo com qualquer uma das reivindicações 3 a 9, que decorre 

no sistema de qualquer uma das reivindicações 1 ou 2 

caracterizado por os vários parâmetros de velocidade, 

posição, voltagem e vácuo serem controlados por unidade de 

controlo computorizada (20) e um por programa de computador. 
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11. Processo para produção automático de matrizes celulares 

tridimensionais com nanofibras de alinhamento controlado e 

distribuição celular uniforme ao longo da espessura que de 

acordo com qualquer uma das reivindicações 3 a 10, que 

decorre no sistema de qualquer uma das reivindicações 1 ou 

2 caracterizado por o movimento linear da mesa de deposição 

(55) da posição da geratriz dos cilindros coletores (6,30) 

para a posição do tubo capilar de eletropulverização de 

células centrada no anel coletor (12) permitir a semeação 

das células sobre as malhas bidimensionais de nanofibras 

(81,82,83,84) previamente depositadas na superfície da mesa 

de deposição (10). 

 

12. Processo para produção automático de matrizes celulares 

tridimensionais com nanofibras de alinhamento controlado e 

distribuição celular uniforme ao longo da espessura que de 

acordo com qualquer uma das reivindicações 3 a 11, que 

decorre no sistema de qualquer uma das reivindicações 1 ou 

2 caracterizado por no final do movimento da mesa de 

deposição (55) para a posição do tubo capilar de 

eletropulverização das células se interromper da aplicação 

da pressão de vácuo na superfície da mesa de deposição (9) 

evitando a sucção do meio de suspensão das células, sendo a 

pressão de vácuo novamente aplicada à superfície da mesa de 

deposição (9) no inicio do movimento linear (59) para a 

posição de deposição das nanofibras pelos cilindros 

coletores (6,30).   

 

13. Processo para produção automático de matrizes celulares 

tridimensionais com nanofibras de alinhamento controlado e 

distribuição celular uniforme ao longo da espessura que de 

acordo com qualquer uma das reivindicações 3 a 12, que 

decorre no sistema de qualquer uma das reivindicações 1 ou 
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2 caracterizado por o movimento de rotação (57) da mesa de 

deposição (10) por um período de tempo, quando esta se 

encontra na posição centrada com o anel coletor (12) e tubo 

capilar de eletropulverização de células (13), permitir a 

semeação celular uniforme e o controlo da densidade celular 

no plano das malhas de nanofibras depositadas (81,82,83,84) 

na mesa de deposição (10); 

 

14. Processo para produção automático de matrizes celulares 

tridimensionais com nanofibras de alinhamento controlado e 

distribuição celular uniforme ao longo da espessura que de 

acordo com qualquer uma das reivindicações 3 a 13, que 

decorre no sistema de qualquer uma das reivindicações 1 ou 

2 caracterizado por os movimentos lineares alternados 

(55,59) da mesa de deposição (10) entre a posição da geratriz 

dos cilindros coletores (6,39) para deposição das malhas de 

nanofibras (81,82,83,84) e a posição do tubo capilar de 

eletropulverização de células (13) permitir a deposição 

alternada das malhas de nanofibras e a semeação de células 

(56) fabricando-se assim uma matriz celular tridimensional 

(68) com nanofibras de alinhamento controlado e distribuição 

celular uniforme ao longo da espessura (67). 

 

15. Matrizes celulares tridimensionais que decorrem no 

sistema de qualquer uma das reivindicações 1 ou 2 e são 

produzidas de acordo com qualquer uma das reivindicações 3 

a 14 caracterizadas por serem aplicadas em medicina, 

medicina regenerativa e/ou engenharia de cartilagem 

 

 

Lisboa, XY de fevereiro de 2020. 
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Fig. 2 

 

 



 

3/10 

 

 

 

 

 

Fig. 3 
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Fig. 4 
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Fig. 5 
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Fig. 6 
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Fig. 7 
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Fig. 8 
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Fig. 9 
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Fig. 10 


