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Resumo 

 
Cada vez mais surge a necessidade de substituir tecidos humanos por outros 

materiais capazes de os mimetizar. Neste contexto, a engenharia de tecidos, que 

combina a utilização de células e biomateriais, permite desenvolver soluções 

terapêuticas capazes de substituir parte ou a totalidade de um órgão. Para tal, 

foram desenvolvidos nos últimos anos biomateriais de origem diversa. Entre 

estes, os polímeros e as respetivas técnicas de processamento, com vista a obter 

as melhores caraterísticas para mimetizar o tecido alvo, têm sido objeto de 

investigação. 

No caso particular da cartilagem, há a necessidade de reproduzir a arquitetura 

anisotrópica nativa que dá a este tecido a possibilidade de sofrer forças de 

compressão, tração e de cisalhamento sem danificar a sua estrutura e de suportar 

cargas superiores ao peso corporal do ser humano. Esta estrutura fibrosa 

complexa apresenta fibras com orientações distintas, existindo assim 

microambientes diferentes. A sua recriação in vitro deverá proporcionar a 

migração e proliferação celular, sendo por isso um grande desafio. 

No seguimento dos estudos desenvolvidos anteriormente no grupo da equipa de 

orientação deste projeto, neste trabalho foi desenvolvida uma estrutura em 

bicamada com diferentes orientações das fibras compostas pela junção de um 

polímero sintético – policaprolactona – com um natural – gelatina – conseguida 

por eletrofiação. De forma a obter um maior tamanho de poro, vantajoso para a 

migração celular, procedeu-se simultaneamente à eletropulverização de 

micropartículas sacrificiais de polietilenoglicol, que foram posteriormente 

removidas. Os estudos de viabilidade celular comprovaram a biocompatibilidade 

da estrutura e a capacidade desta de garantir uma adesão, distribuição e 

infiltração das células através do scaffold. Este estudo comparou testes de 

viabilidade celular estáticos e dinâmicos. Verificou-se que sobre compressão 

cíclica estes biomateriais tridimensionais (3D) apresentam melhores resultados 

de viabilidade e de penetração celular para o interior da estrutura, talvez devido 

ao fluxo do meio provocado pela força de compressão.  
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Abstract 

 
There’s an increasing need to replace human tissues with other materials capable 

of mimicking them. In this context, tissue engineering, which combines the use of 

cells and biomaterials, allows the development of therapeutic solutions capable 

of replacing part or all of an organ. To this end, biomaterials of different origins 

have been developed in recent years. Among these, polymers and the respective 

processing techniques, in order to obtain the best characteristics to mimic the 

target tissue, have been target of research. 

In the particular case of cartilage, there is a need to reproduce the native 

anisotropic architecture that gives this tissue the possibility of undergo through 

compression, traction and shear forces without damaging its structure and 

supporting loads bigger than the human body weight. This complex fibrous 

structure presents fibers with different orientations, thus having different 

microenvironments. Its in vitro recreation should provide cell migration and 

proliferation, which is why it is a big challenge. 

Following the studies previously developed in the group of the project's guidance 

team, in this work a bilayer structure was developed with different orientations 

of the fibers composed by the junction of a synthetic polymer - polycaprolactone 

- with a natural - gelatin - achieved by electrospinning. In order to obtain a larger 

pore size, advantageous for cell migration, electrospraying of polyethylene glycol 

sacrificial microparticles was carried out simultaneously, which were posteriorly 

removed. Cell viability studies have proven the biocompatibility of the structure 

and its ability to guarantee cell adhesion, distribution and infiltration through the 

scaffold. This study compared static and dynamic cell viability tests. It was found 

that under cyclic compression these tridimensional (3D) biomaterials show better 

results of viability and cell penetration into the structure, perhaps due to the flow 

of the medium caused by the compression force. 
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 Introdução 
A engenharia de tecidos (ET) é a uma área que estuda os objetivos necessários para a 

reconstrução de tecidos de mamíferos do ponto de vista estrutural e funcional [1]. Para que o tecido 

seja funcional a longo prazo é necessário que estas organizações de tecidos possuam diferentes 

zonas estruturais dependentes da profundidade e matrizes celulares associadas consistentes com 

as necessidades metabólicas e biomecânicas dos tecidos que pretendem imitar [2].  

A necessidade da ET tem particular importância no caso dos tecidos com capacidade reduzida 

de autorreparação.  Os tecidos e órgãos que não regeneram espontaneamente, atualmente e em 

contexto médico, são induzidos a reparar, a partir de diversos métodos, de forma a superar as suas 

limitações biológicas que debilitam o processo natural de regeneração [1].  

A osteoartrite (OA) é um exemplo de uma doença degenerativa, que afeta uma grande parte 

da população (240 milhões de pessoas [3]), normalmente numa idade mais avançada, associada à 

destruição da cartilagem e dos tecidos circundantes. A OA é classificada em primária e secundária, 

sendo a primária para os casos de etimologia multifatorial de origem desconhecida em casos 

individuais, e a secundária é iniciada por lesões, devido a atividade física ou acidentes. A incidência 

da OA está correlacionada não apenas com a idade, mas também com a obesidade e, devido às 

tendências crescentes na expectativa de vida e no excesso de peso dos jovens, espera-se um 

aumento constante na prevalência desta doença [1]. O processo de lesão é progressivo e não há 

medidas profiláticas ou intervencionais para detê-lo. A razão pela qual estas articulações não 

regeneram é devida à natureza da estrutura e fisiologia do tecido: não vascularizado, não inervado, 

e abrigando ainda poucas células (condrócitos), que são incapazes de se movimentar [1]. 

Ao nível do tecido cartilaginoso (TC), as abordagens cirúrgicas passam pela exploração da 

resposta espontânea de reparação e as mais usadas são a condroplastia por abrasão, a perfuração 

Pridie e a microfraturação. Estas intervenções têm como objetivo expor as lesões da cartilagem à 

medula óssea que irá então promover reações para a reconstrução. Os procedimentos cirúrgicos 

referidos induzem o sangramento através dos espaços ósseos subcondrais e levam à formação de 

coágulos sanguíneos que vão fomentar uma resposta de cicatrização que é muito variável, não 

reprodutível e o tecido formado será fibroso e pouco estável. Estes métodos são apenas fiáveis para 

pacientes jovens, pois nos mais idosos o potencial de reparação tecidual espontâneo é 

empobrecido e o número e a disponibilidade de células estaminais derivadas da medula óssea são 

reduzidos, excluindo a generalidade dos pacientes de OA [1]. 

Existem ainda estratégias de transplantação, como por exemplo os autoenxertos 

osteocondrais (mosaicoplastia), os aloenxertos osteocondrais e os implantes autólogos de 

condrócitos. Todas estas estratégias acarretam desvantagens para a sua utilização, sendo as mais 

comuns a resposta imunológica, a escassez de material doador e doenças do mesmo, no caso dos 

aloexertos [1]. 

Desta forma, a investigação sobre novos métodos de tratamento, nomeadamente, baseados na 

ET tem vindo a crescer. Neste sentido surge o conceito de biomateriais, que são vastamente 

utilizados na ET, para induzir e acelerar a reparação e regeneração de tecidos ou órgãos. Entre os 

materiais que têm sido utilizados para a ET incluem-se os materiais cerâmicos, metálicos e 

poliméricos [4]. Os biomateriais poliméricos podem ser compostos por diversos polímeros 

sintéticos ou naturais, ou até misturas dos dois de forma a tirar partido das vantagens de ambos. 
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Estes materiais são padronizados em modelos de duas e três dimensões para gerar arquiteturas 

desejadas com organizações complexas para os vários tipos de células [4]. A incorporação de células 

nos suportes a 3D torna o processo de regeneração da cartilagem mais complexo, mas permite 

coordenar o processo e superar as limitações encontradas no uso de células ou biomateriais 

isoladamente [5]. A estrutura de um scaffold – matriz de suporte para o crescimento celular num 

biomaterial – é de extrema relevância na área da ET, visto que esta será responsável por guiar ou, 

pelo menos, influenciar, o processo de crescimento do tecido, enquanto que as propriedades físicas 

e químicas da sua superfície alterarão o impacto da adesão das células e a ligação de fatores de 

crescimento à mesma [1]. 

A melhor estratégia para um tratamento baseado em ET passa pela criação de um scaffold que 

seja, entre outros, mecanicamente resistente e suporte o crescimento e proliferação celular. Este 

necessita, ao mesmo tempo, de degradar gradualmente e em simultâneo com a formação de novo 

tecido, ou seja, o scaffold deverá ser bioativo e biodegradável. O ideal seria desenvolver um 

material que fosse totalmente substituído por novo tecido, não deixando vestígios da sua aplicação, 

ficando o tecido/órgão regenerado [6]. Consequentemente, surge a necessidade de estudar 

materiais capazes de o fazer e técnicas que os possam moldar em estruturas com a distribuição 

similar ao tecido que se pretende substituir. A nível prático torna-se difícil de o fazer, variando ainda 

de tecido para tecido.  

Neste projeto abordou-se a ET dedicada à cartilagem, com o objetivo de desenvolver e avaliar 

uma metodologia para construir um scaffold anisotrópico baseada na eletrofiação. Para analisar a 

estrutura fibrosa criada foram realizados testes mecânicos e de viabilidade celular in vitro.  

A eletrofiação foi selecionada por ser uma técnica versátil e de baixo custo para o 

processamento de polímeros com malhas de fibras, desde a micro à nano escala. De um ponto de 

vista biológico, quase todas as matrizes extracelulares (MEC’s) de tecido conetivo são baseadas em 

estruturas de nanofibras (pele, cartilagem e osso). Desta forma, as nanofibras eletrofiadas são 

ótimas candidatas para dar um ambiente similar à estrutura nativa da MEC. As características 

desejadas na ET de scaffolds, alcançadas por malhas de nanofibras eletrofiadas são: (1) elevada 

porosidade; (2) poros interconectados com tamanho de poro ajustável; (3) capacidade de 

eficazmente funcionalizar a superfície; (4) morfologia de superfície ajustável [6]. 

 

1.1 Eletrofiação 
A eletrofiação produz malhas particularmente ajustáveis, mimetizando a escala e morfologia 

extracelular. As fibras produzidas com diâmetros variáveis apresentam: grande área de superfície 

em relação ao volume, porosidade ajustável e a possibilidade de manipular a composição das 

nanofibras, de forma a ter as propriedades e funcionalidades desejadas [6].  

A produção de nanofibras eletrofiadas é baseada no alongamento uniaxial de uma solução 

viscoelástica, que contém uma solução polimérica dissolvida (polar ou não polar), causada por 

forças electroestáticas. A eletrofiação possui três componentes principais: (1) fonte de energia de 

alta tensão; (2) tubo capilar com uma agulha; (3) base coletora metálica (Figura 1). O material do 

coletor deve ser condutor para criar uma diferença de potencial estável entre a agulha e o coletor, 

e controlar o campo elétrico que, por si, controla a deposição das fibras [6]. 
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A formação da fibra é alcançada forçando a solução polimérica viscosa através da agulha, 

exposta a um campo elétrico, formando inicialmente uma gota, mas que à medida que a 

intensidade do campo elétrico aumenta, esta gota é transformada numa estrutura fluida de forma 

cónica chamada cone de Taylor. Quando a força repulsiva electroestática dentro da solução 

carregada é maior que a tensão superficial, o cone é alongado, tornando-se num jato. Se a 

viscosidade e a tensão superficial da solução polimérica forem adequadas, a quebra do cone é 

impedida e é formado um jato estável. O filamento fluido é direcionado, posteriormente, até ao 

coletor. Neste momento, o solvente é evaporado e as nanofibras são formadas e depositadas na 

superfície do coletor como uma teia de pequenas fibras, a qual é denominada por malha 

nanofibrosa. Esta malha obtida tem uma estrutura de fibras alinhadas aleatoriamente (podendo 

ser obrigadas a alinharem-se com um coletor adequado), depositadas em camadas sucessivas no 

coletor estático ou em rotação [6].  

Vários parâmetros podem ser ajustados para variar o alongamento do cone de Taylor, o 

alongamento e diâmetro da fibra, e ainda a morfologia geral da fibra (diferentes coletores fornecem 

diferentes campos elétricos). Entre os diversos parâmetros ajustáveis temos: voltagem, taxa de 

fluxo, distância entre a agulha e o coletor, volatilidade do solvente, viscosidade e condutividade da 

solução. Temos ainda outros menos controláveis como a temperatura ambiente, a temperatura da 

solução, a humidade e a velocidade do ar na câmara de eletrofiação. Podem-se dividir os 

parâmetros que afetam o processo de eletrofiação em 3 categorias: parâmetros de processamento, 

parâmetros da solução e parâmetros do ambiente [6]. 

 Parâmetros de processamento 
Para obter um diâmetro controlado, a intensidade do campo elétrico tem de ser ajustada 

a partir de três parâmetros de processamento: a voltagem aplicada, a taxa de fluxo definida e a 

distância entre a ponta da agulha e o coletor [6]. Estes três parâmetros são controláveis e aplicados 

na eletrofiação.  

A formação de fibras só ocorre depois de ser atingida uma tensão limiar. Isto induz as 

mudanças necessárias na solução polimérica, juntamente com a geração de um campo elétrico, 

inicializando-se a eletrofiação [6]. Os parâmetros de processamento alteram a forma do cone de 

Taylor e estão também associados aos defeitos, como os beads, muito comuns nas superfícies das 

malhas. Um potencial elétrico demasiado alto pode transformar um jato contínuo numa 

pulverização de segmentos únicos de fibras ou mesmo em gotas, denominando-se este 

procedimento por eletropulverização. Os beads surgem com frequência quando as fibras não têm 

tempo suficiente para se esticarem antes de atingir o coletor, que pode ser corrigido com uma taxa 

de fluxo mais baixa [6]. 

As fibras são alongadas em movimentos oscilatórios no seu caminho até ao coletor. 

Durante este momento, o solvente evapora e a densidade de carga aumenta, provocando um 

alongamento local adicional (Figura 1), além de forte repulsão de carga contra áreas igualmente 

carregadas da fibra. O movimento perpendicular resultante ou “instabilidade de chicoteamento” 

da corrente da fibra, é delimitado por um cone envolvente em direção ao coletor. Todo este 

processo causa uma diminuição do diâmetro da fibra [6].  
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 Parâmetros da solução 
Os parâmetros da solução dependem do(s) polímero(s) e do(s) solvente(s) a utilizar. Inclui 

concentração, peso molecular, viscosidade, tensão superficial e condutividade elétrica da solução. 

A concentração do polímero delimita a capacidade de eletrofiação da solução, ou seja, se 

as fibras se formam ou não. Com a diminuição da concentração há uma diminuição do diâmetro da 

fibra, havendo um limite mínimo para não se formarem defeitos estruturais. Já o peso molecular 

influência não só as características elétricas, como reológicas da solução. As moléculas com pouco 

peso tendem a formar beads e, por outro lado, com elevado peso molecular formam fibras com 

grandes diâmetros [6]. A formação de gotículas, beads e fibras dependem também da tensão 

superficial da solução. A grande tensão superficial limita a formação de fibras, devido ao jato 

instável e a dispersão de gotículas, pelo que uma tensão superficial baixa pode formar fibras 

uniformes e lisas [6]. Para o caso da condutividade das soluções é fácil de compreender que há uma 

diminuição do diâmetro com aumento da condutividade devido à repulsão adicional [6][7].  

  Parâmetros do ambiente 
Os parâmetros menos controláveis, os do ambiente em que decorre a eletrofiação, são a 

temperatura e a humidade.  

Para uma melhor mobilidade das moléculas do polímero é necessária uma temperatura 

alta, que provocará uma menor viscosidade e um menor diâmetro de fibra como consequência. 

Uma baixa humidade leva a que o solvente evapore completamente [6]. Uma humidade maior está 

associada a uma solidificação mais lenta, que por si leva a um maior alongamento das fibras [7]. Ao 

mesmo tempo, uma humidade demasiado alta pode leva ao aparecimento de pequenos poros 

circulares nas superfícies das fibras [6].  

 

Figura 1- Esquema do setup experimental comum da eletrofiação e representação do cone de Taylor à saída 
do spinneret e da repulsão de cargas iguais no processo de deposição no coletor (adaptado de [6]). 
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1.2 Estratégias de obtenção de estruturas fibrosas 3D por eletrofiação  
Os scaffolds eletrofiados convencionais não mimetizam as características espaciais da MEC 

desejada. No processo usual de eletrofiação, as fibras geradas são densamente compactadas 

apresentando uma porosidade muito reduzida. O scaffold resultante é normalmente um substrato 

plano com uma distância reduzida entre fibras, o que impede a infiltração e proliferação celular 

essencial num scaffold 3D para permitir a formação de MEC.  

Existem diversas formas de obter estruturas 3D por eletrofiação. Para tal pode ser usada uma 

das seguintes estratégias: eletrofiação sequencial (aumentar o tempo de eletrofiação ou 

eletrofiação alternada de diferentes microfibras); pós-processamento de uma estrutura fibrosa a 

2D (dobrar, enrolar ou realizar expansão mecânica); montagem direta por um fator auxiliar (pela 

utilização de um molde ou de um coletor líquido); automontagem (organização de componentes 

ou agregação de estruturas sem intervenção humana) [7].  

 

1.3 Cartilagem articular 
Para reparar a cartilagem articular, que tem vários tipos de organização celular, num padrão 

específico é necessário um scaffold com organização espacial controlada, e não com propriedades 

homogéneas incapaz de suportar a atividade e expressão de múltiplas células [6]. 

 Caraterísticas da cartilagem 
A cartilagem articular que reveste as extremidades ósseas das articulações sinoviais 

permite a congruência entre os dois elementos esqueléticos opostos, facilitando as transferências 

de forças entre estes e o seu movimento sem atrito [1]. Este tecido suporta forças compressivas e 

de cisalhamento várias vezes superior ao peso corporal humano, durante anos, devido ao baixo 

atrito e alta capacidade de carga atribuídos à composição exclusiva da sua MEC. É também esta 

característica que dificulta a sua reparação ou mimetização [8]. Os condrócitos, originados pelas 

células estaminais mesenquimais, são responsáveis pela síntese e remodelação da MEC da 

cartilagem, que possui grandes quantidades de proteoglicanos e colagénio [3].  

Do topo para a base da cartilagem articular podem-se distinguir quatro zonas distintas com 

diferentes composições, morfologias celulares e características fisiológicas (ilustradas na Figura 2): 

− Zona superficial – zona mais fina responsável pelas propriedades de tração do tecido. Inclui 

uma alta densidade de condrócitos elipsoides com uma orientação paralela na superfície. 

Estes condrócitos sintetizam grande parte do colagénio, que é o principal componente da 

cartilagem articular (predominando o colagénio tipo II). 

− Zona transicional – 40 a 60% do volume total da cartilagem articular, contendo uma menor 

densidade celular. Esta zona possui células mais esféricas e fibras de maiores diâmetros. 

− Zona profunda – quase 30% do volume total da cartilagem, fornecendo uma ótima 

resistência às forças de compressão, sendo a camada com menor densidade celular. As 

células aqui são largas e esféricas, organizando-se perpendicularmente com a superfície da 

articulação. Apesar da sua baixa densidade celular, a conteúdo de proteoglicanos e o 

diâmetro das fibras é máximo. 

−  Zona calcificada – camada entre a zona profunda e o osso subcondral. Possui pouco volume 

de células elipsoides com uma abundante MEC calcificada, com baixa atividade metabólica 

[3].  
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Como referido anteriormente, as propriedades mecânicas de um scaffold devem ser similares 

às do local anatómico onde se pretende implantar. Assim, e para cumprir este objetivo, é 

fundamental que o scaffold tenha uma estrutura em forma de arcada para ter a capacidade de 

absorver peso durante a carga estática sustentada, possuindo um gradiente funcional com 

propriedades físicas e químicas. Neste caso, e para o tecido da cartilagem que se pretende 

reproduzir, esta estrutura em arcada terá de ser semelhante à rede de colagénio cartilaginoso, onde 

a orientação das fibras progridem de perpendicular – pilares da arcada  – na superfície subcondral 

do osso até aleatória na zona transicional, e por fim uma direção paralela na zona superficial – os 

arcos da estrutura [9]. 

Para obter uma replicação bem-sucedida todos estes fatores devem ser considerados para 

modelar uma resposta celular adequada. Isto porque os condrócitos são capazes de adaptar os seus 

padrões morfológicos e de expressão bioquímica de acordo com a geometria do microambiente 

circundante. O scaffold deve ainda ter as condições para a regeneração celular, incluindo a 

capacidade de suportar a densidade celular, a proliferação de condrócitos e de ter vascularização 

[3]. 

 Aplicações das malhas de nanofibras para cartilagem 
Embora os hidrogéis e scaffolds porosos permitam recriar as características anisotrópicas 

bioquímicas capazes de estimular a regeneração do tecido, não são capazes de fornecer a 

topografia fibrosa nanométrica assim como as respetivas propriedades mecânicas anisotrópicas 

essenciais para a formação de cartilagem articular funcional [9]. A eletrofiação surge como uma 

solução versátil para a formação de scaffolds fibrosos. A superfície das malhas de nanofibras 

eletrofiadas podem ser modificadas física ou quimicamente para obter o microambiente 

biomimético para as células e tecidos que os rodeiam. Isto vai melhorar a sua biocompatibilidade 

ou induzir uma resposta biológica específica das células anexadas.  

Em princípio, os scaffolds de nanofibras vão absorver facilmente as moléculas bioativas, devido 

à grande área de superfície, levando a uma ótima libertação local, mantendo os níveis altos de 

Figura 2- Divisão da cartilagem articular em zonas e organização topográfica das fibras de colagénio (adaptado 
de [47]). 
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moléculas bioativas nas células vizinhas [6]. No entanto, para otimizar o processo de difusão de 

nutrientes e resíduos, os scaffolds criados podem ser submetidos a compressões cíclicas para 

promover a homeostase dos condrócitos, tendo já sido provado os seus resultados benéficos em 

trabalhos anteriores [10][11][12]. Devido à composição exclusiva da MEC e arquitetura do 

colagénio, a cartilagem articular fornece uma articulação quase sem atrito e um tecido rígido de 

suporte de carga para absorver as forças compressivas substanciais que são transmitidas através 

da articulação durante a atividade [10]. 

Os scaffolds fibrosos criados neste trabalho foram eletrofiados por uma mistura polimérica 

sintético-natural de policaprolactona (PCL) e gelatina (GEL), de forma a conseguir uma estrutura 

semelhante à da própria cartilagem articular.  

O PCL é um poliéster linear alifático, tem uma temperatura de transição vítrea de − 62 C e um 

ponto de fusão de 55-60 C. É um polímero biocompatível e biodegradável de baixo custo. Devido 

à sua semicristalinidade e natureza hidrofóbica, exibe uma taxa de degradação lenta (entre 2 a 4 

anos) e as suas propriedades mecânicas, como o seu fácil processamento e capacidade de 

adaptação, são apropriadas para uma gama de aplicações dentro da ET [13][14]. No entanto, tem 

também diversas desvantagens como a sua natureza hidrofóbica intrínseca e fraca interação com 

fluídos biológicos, tornando a adesão e proliferação celular menos eficaz [15].  

A GEL tem também grande biocompatibilidade e biodegradabilidade, possuindo uma 

composição e propriedades biológicas muito similares ao colagénio – principal componente da 

cartilagem articular – podendo ainda melhorar a absorção de água de outros polímeros, como da 

PCL [16][17]. A incorporação de GEL na estrutura de PCL (PCL+GEL) não só permite diminuir 

significativamente a capacidade hidrofóbica da PCL, como também tem uma influência favorável 

na resposta celular do material, aumentando a adesão celular [18]. No entanto, a GEL como 

componente principal da estrutura de um scaffold teria como desvantagem as fracas propriedades 

mecânicas [15]. De forma a tirar partido das vantagens de ambos os polímeros, estão reportados 

vários estudos onde a mistura destes polímeros é aplicada à ET [19][20][21].  

As fibras de PCL+GEL são mais uniformes e possuem diâmetros e fibras mais reduzidos do que 

as de PCL [21]. Isto é explicado pelo facto de a GEL possuir uma densidade maior (1,3 g/cm3) do que 

a de PCL (1,13 g/cm3). Assim, a incorporação da GEL na solução de PCL permite a obtenção de um 

comportamento viscoso ótimo, prevenindo a instabilidade do jato na ponta da agulha, minimizando 

ainda a formação de beads [22]. A desvantagem desta diminuição do tamanho das fibras é a 

redução significativa do tamanho do poro em relação às fibras de apenas PCL. O tamanho de poro 

relativamente mais pequeno do que o tamanho dos condrócitos (10 a 20 μm [23]) torna-se um 

impedimento para a migração celular, e consequente colonização celular do scaffold [24][21]. O 

aumento do tamanho do poro e a da interconetividade melhorará a infiltração celular nos scaffolds 

eletrofiados [14].  

Ao longo dos anos foram desenvolvidas diversas técnicas com o objetivo de aumentar o 

tamanho do poro. Entre estas temos a combinação simultânea de nano e microfibras, a eletrofiação 

criogénica que permite a deposição simultânea de fibras e cristais de gelo que serão 

posteriormente removidos, a aplicação de fibras sacrificiais, uso de um coletor líquido, de 

ultrassom, de espuma de gás, ou outros coletores específicos, e ainda a utilização de sais ou outras 

substâncias solúveis em água com diferentes diâmetros, que são integradas nos scaffolds como 

partículas sacrificiais, que depois de retiradas deixam lacunas, aumentando assim o tamanho final 
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dos poros dos scaffolds [14][25]. Muitas destas técnicas requerem setups complexos, por isso 

utilizou-se um procedimento mais simples e eficaz, a eletrofiação simultânea com 

eletropulverização de materiais sacrificiais [14][9][21].  

Semitela et al. [21] usou um polímero natural – GEL – para preencher a falta de propriedades 

bioindutivas, e uma material sacrificial – polietilenoglicol (PEG) – para aumentar o tamanho do 

poro. O PEG foi mais tarde removido por hidratação gradual de etanol, restando uma estrutura 

anisotrópica de PCL+GEL porosa. A hidratação gradual à base de etanol é realizada para preservar 

a estrutura porosa 3D, visto que a GEL é insolúvel em etanol, mas solúvel em água [26]. Embora a 

dissolução da GEL não cause a perda completa da morfologia fibrosa devido à presença de PCL, 

pode afetar a porosidade dos scaffolds [26]. De facto, quando a GEL é colocada em soluções de 

grande concentração de etanol, estabelece ligações com as moléculas de etanol, criando 

aglomerados sanduiche com a camada de moléculas de água dentro [27], levando à dispersão das 

fibras e preservação da estrutura fibrosa [21]. Semitela et al. observou ainda que o scaffold 

eletrofiado pela solução de PCL+GEL, após remoção do PEG, possuía maior tamanho de poro médio 

do que o scaffold com apenas PCL, possivelmente devido à dissolução adicional de GEL no 

compósito, criando mais espaço para a migração celular [28][21]. Esta foi a estratégia escolhida 

para a composição da malha desenvolvida, caraterizada e apresentada neste projeto e descrita na 

próxima secção. 
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 Materiais e Métodos 
 Com uma matriz de PCL e GEL pretendeu-se reproduzir a organização anisotrópica da 

cartilagem articular. A eletrofiação da estrutura anisotrópica dividiu-se em duas partes. Numa 

primeira reproduziu-se a parte inferior do scaffold (PI), pilares da arcada, e numa segunda a parte 

superior (PS), arcos da estrutura. Esta abordagem para a construção da estrutura 3D bicamada 

biomimética com características anisotrópicas foi desenvolvida recentemente por Girão et al. [9]. 

Na Figura 3 demostra-se o esquema proposto.  

2.1 Fabricação 
A PCL (Mn=80 kDa, Sigma-Aldrich) e a GEL (de pele suína, Sigma-Aldrich) foram dissolvidas 

separadamente em 2,2,2 trifluoroetanol (TFE, TCI) numa concentração de 10% (m/v) e agitados à 

temperatura ambiente durante 12-18 horas. De seguida, as duas soluções foram misturadas numa 

proporção de volume de 1:1, tendo sido adicionado ácido acético a 0,2% (v/v) para facilitar a sua 

mistura. Já a solução de PEG (Mn=8 kDa, Sigma-Aldrich), numa concentração de 1,5 g/mL, foi 

preparada dissolvendo-o em clorofórmio (ACROS Organics) e agitando a solução a 50 C durante 30 

•eletrofiação do
composto PCL+GEL
simultaneamente com
a eletropulverização
da solução de PEG;

•coletor cilíndrico
rotativo.

1ª Etapa

•rede fibrosa
enrolada em
espirais cilíndricas
para construção
da PI.

2ª Etapa

•repetição da 1ª etapa,
agora sobre a PI num
coletor fixo;

•a PI terá orientação
vertical das fibras, e a
PS horizontal.

3ª Etapa

•Remoção
das
partículas
de PEG.

4ª Etapa

Figura 3- (a) Estruturação da morfologia anisotrópica que se pretende recriar pela eletrofiação em duas 
partes: parte inferior (PI), onde as fibras organizar-se-ão perpendicularmente em relação à superfície, e parte 
superior (PS), onde as fibras organizar-se-ão paralelamente em relação à superfície (adaptado de [47]); (b) 
Processo esquemático da microfabricação dos scaffolds com PCL e GEL que foi realizado. 

PS 

PI 

(a) 

(b) 
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minutos. A solução resultante arrefeceu durante 10 minutos e, seguidamente, foi inserida numa 

seringa de plástico de 10 mL e submetida a eletropulverização. Simultaneamente procedeu-se à 

eletrofiação da solução de PCL+GEL. Após observar a morfologia das fibras num microscópio ótico 

(SEM) e denotar a falta de anomalias estruturais, colocou-se um coletor cilíndrico rotativo, usado 

para haver alinhamento das fibras [25], para a eletrofiação da PI. Os parâmetros da eletrofiação-

eletropulverização apresentam-se na Tabela 1 [29]. 

 

Tabela 1- Parâmetros da solução usados na eletrofiação-eletropulverização dos scaffolds 

 

As redes preparadas foram secas durante uma semana à temperatura ambiente para remoção 

do solvente residual, antes do seu uso posterior. Seguidamente, recortaram-se retângulos desta 

malha com dimensões de 5 por 40 mm (Figura 4(a)) e enrolaram-se os mesmos para formar 

cilindros espirais (Figura 4(b)), com o auxílio de um molde de teflon com poços cilíndricos. Para a 

realização da PS, estas foram depois colocadas num suporte de teflon com dois anéis de cobre 

diretamente ligados à superfície do coletor metálico, agora estático. A ligação do cobre à superfície 

condutora é fulcral para a deposição da malha se dar preferencialmente sobre o cilindro espiral. O 

sistema foi envolvido com parafilme M e ainda por papel em volta da base para melhor isolamento 

do material condutor ao seu redor, como representado na Figura 4(c). Para a PI estabelecer uma 

ligação forte com a PS, foram colocadas duas gotas de água na parte superior do cilindro e, 

inicialmente, a eletrofiação começou com o sistema centrado por cima do molde com um feixe fixo, 

durante 5 minutos, após os quais se iniciou também a eletropulverização da solução de PEG, com 

uma distância de feixe de 150 mm a 5 mm/s.  

 

 PI PS 

 PCL+GEL (50:50) PEG PCL+GEL (50:50) PEG 

Solvente TFE clorofórmio TFE clorofórmio 

Concentração  10 (m/v %) 1,5 g/mL 10 (m/v %) 1,5 g/mL 

Taxa de alimentação (mL/h) 1,5 4 1,5 4 

Calibre da agulha (G) 21 18 21 18 

Voltagem (kV) 24 - 30 26,5 - 29,5 

Distância do coletor (cm) 9 15 

Velocidade de rotação (rpm) 750 ─ 

Distância percorrida pelo 
spinneret (mm) 

100 150 

Velocidade do spinneret 
(mm/s) 

5 5 
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As partículas de PEG foram removidas dos scaffolds mais tarde, a partir de uma série gradual 

de soluções aquosas de etanol (90, 70, 50, 30 e 10 % v/v) e depois em água destilada. Por último, 

os scaffolds foram liofilizados (LyoQuest, Telstar) para realizar os testes mecânicos e de 

turgescência, visualização ao SEM e ensaios in vitro.  

 

2.2 Caracterização 

 Microscopia eletrónica de varrimento (SEM) 
A morfologia das malhas eletrofiadas e dos scaffolds 3D, antes e após a remoção de PEG, 

foi visualizada no SEM (Hitachi TM4000 plus, Japan) com uma voltagem de aceleração de 5kV. Para 

tal, as amostras foram fixadas com o auxílio de fita de carbono (Emitech K950 equipment) no 

suporte do SEM. 

A medição da distância entre fibras e do diâmetro das micropartículas de PEG foi baseada 

na observação das imagens ao SEM utilizando o software do ImageJ. Registou-se, manualmente, 

mais de 50 regiões aleatórias entre fibras e áreas de PEG (n > 50) [21]. 

 Taxa de turgescência  
A capacidade de absorção de água dos scaffolds foi determinada pela turgescência dos 

mesmos liofilizados (com peso conhecido) em água destilada durante um dia. O scaffold hidratado 

foi removido em intervalos de tempo predeterminados (30min, 1h, 2h, 4h, 6h e 24h) e 

imediatamente pesados com uma balança analítica. A taxa de turgescência foi calculada com a 

seguinte fórmula: 

𝑇𝑎𝑥𝑎 𝑑𝑒 𝑡𝑢𝑟𝑔𝑒𝑠𝑐ê𝑛𝑐𝑖𝑎 =
𝑤𝑤 − 𝑤𝑑

𝑤𝑑
 

Onde 𝑤𝑤 e 𝑤𝑑 são os pesos dos scaffolds no estado hidratado e no estado seco respetivamente. 

 Propriedades mecânicas 
A medição das propriedades mecânicas foi realizada utilizando uma máquina de ensaios 

mecânicos (Shimadzu Scientific Instruments MMT-101N) com uma célula de carga de 100 N. As 

propriedades de compressão foram medidas enquanto os scaffolds se encontravam hidratados, 

com uma taxa de 0,5 mm/min. O módulo de compressão, uma medida da resistência que o scaffold 

Figura 4- Construção dos scaffolds: (a) retângulos da malha eletrofiada com o cilindro rotativo; (b) enrolamento 
e colocação das tiras retangulares nos poços de um molde de teflon (PI); (c) suporte de teflon onde as espirais 
foram colocadas dentro dos anéis de cobre para eletrofiação-eletropulverização da PS na superfície da PI. 

(a) (b) (c) 
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oferece à sua compressão, das amostras foi calculado pelo módulo da tangente da porção linear da 

curva de tensão-deformação (𝜎 − 𝜀) a baixa deformação, com o programa OriginLab.  

 Estudos in vitro em condições estáticas e com estimulação mecânica 
Para os estudos in vitro recorreu-se a uma linha celular de condrócitos imortalizados humanos 

C28/I2. As células foram mantidas a 37 C, numa atmosfera humidificada com 5% de CO2 no ar, em 

meio de Eagle modificado por Dulbecco/Mistura Nutritiva de Ham F-12 1:1 (v/v) (meio de Eagle: 

Gibco, Life Technologies; F-12: Sigma-Aldrich) suplementado com 10% (v/v) de soro bovino fetal 

não ativado pelo calor (Gibco, Life Technologies) e 1% (v/v) Penicilina/estreptomicina (Grisp). A 

mudança de meio foi realizada duas vezes por semana. As células foram recolhidas na pré-

confluência, utilizando tripsina/solução de EDTA (0,25%, Sigma-Aldrich) para a cultura celular. 

Os scaffolds foram esterilizados a priori, em 70% de etanol durante 4 horas e lavados em 

solução tampão de fosfato-salino (PBS, Sigma Aldrich) 3 vezes. Os scaffolds foram colocados 

individualmente numa placa de 48 poços. As células foram cultivadas numa proporção de 0,5 × 106 

células por scaffold, sendo que metade destas na PS e a outra metade na PI. Seguiu-se a incubação 

das mesmas a 37 C durante duas horas, permitindo a adesão celular. Como controlo negativo 

utilizou-se scaffolds sem células. Após um período inicial de adesão de 5 dias, um total de 5 scaffolds 

carregados de células foram colocados no biorreator [30] e submetido a compressão não confinada 

num biorreator desenvolvido: duas horas de compressão sinusoidal (0,5 Hz, 0-10% deformação) e 

quatro de repouso, 4 vezes por dia durante 11 dias. Paralelamente, 5 scaffolds foram colocados e 

cultivados, como controlo estático, na incubadora durante os 11 dias. O meio de cultura foi 

renovado duas vezes por semana. A viabilidade celular foi então calculada baseando-se na atividade 

metabólica das células presentes nos scaffolds após 1, 7, 14 e 17 dias de cultura medidos pelo 

método de resazurina. A solução de resazurina (0,1 mg/mL em PBS, ACROS Organics) foi adicionada 

ao meio numa concentração final de 10% (v/v). Os scaffolds foram incubados nesta solução a 37 C 

por 4 h no escuro, após as quais foram transferidos 100 µL da solução, por poço, para uma placa de 

96 poços, para ser medida a absorbância entre os 570 e os 600 nm. Os valores de absorbância do 

controlo negativo foram subtraídos ao valor final. O controlo positivo, correspondente aos valores 

de absorbância do mesmo número de células incubadas na cultura de tecido de poliestireno no 

primeiro momento, foi considerado como 100%, sendo a viabilidade celular calculada como uma 

percentagem destes valores de controlo [29]. 

Após a finalização do período de cultura, os scaffolds foram fixados com 4% de 

paraformaldeído, lavados 3 vezes com a solução de PBS e desidratados com soluções aquosas de 

etanol com concentrações crescentes (desde 50% a 100% v/v), cada uma num período de 15-20 

minutos. Seguidamente procedeu-se à secagem das estruturas com hexametildisilazano (TCI), 

durante a noite na hote, e finamente visualizaram-se as amostras no SEM. 
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 Resultados e Discussão 

3.1 Morfologia e topografia dos scaffolds 
A matriz desenvolvida deverá ser suficientemente porosa, de forma a permitir a infiltração 

de células e a difusão de nutrientes, bem como os produtos de excreção. A anisotropia bem definida 

forçará as células a formarem-se em colunas verticais, na zona profunda, e paralelamente à 

superfície, na zona superficial, durante o processo de remodelação, o que favorecerá as suas 

capacidades mecânicas. 

Apesar da presença da GEL na mistura polimérica beneficiar o comportamento celular e 

tornar as fibras mais uniformes, produz também fibras mais finas, o que leva, consequentemente, 

à redução dos espaços entre as mesmas. Esta redução da distância entre fibras resulta numa 

deficiente penetração celular e menor difusão de nutrientes e resíduos [12][21][29]. Para esta 

composição polimérica foram relatados tamanhos de poros que rondam os 4 a 5 µm [21][31], 

valores estes que limitam a infiltração celular. A desvantagem da diminuição do tamanho do poro 

é combatida pela utilização de PEG, substância sacrificial que depois de retirada por lixiviação deixa 

poros largos onde as células poderão proliferar. Por esse motivo, simultaneamente à eletrofiação 

da solução PCL com GEL ocorreu eletropulverização de micropartículas sacrificiais de PEG.  

A remoção do PEG não alterou a morfologia da estrutura 3D do scaffold, como visível na 

Figura 5 e Figura 6(a) e (c), antes e depois da extração das micropartículas. A montagem da PI com 

a PS foi bem-sucedida, talvez devido à introdução das gotas de água destilada sobre a PI do scaffold 

aquando da sua colocação sobre o coletor para a eletrofiação-eletropulverização da PS, 

possivelmente devido à dissolução da GEL, auxiliando a ligação destas duas camadas.  

As micropartículas sacrificiais de PEG, depositadas uniformemente por entre as fibras de PCL 

e GEL (Figura 6(b)), tinham uma distribuição de tamanho de 34,69 ± 10,25 μm. Após a remoção 

destas, a distância entre fibras era de 12,08 ± 4,91 μm, onde a maior incidência dos diâmetros dos 

poros se encontrava entre os 10 e os 20 μm, concretamente, na mesma dimensão dos condrócitos. 

Relatos anteriores mostram que as malhas de PCL e GEL são as que possuem menor tamanho de 

poro (3,97 ± 1,15 μm), com 65% dos poros menores que 5 μm, e as malhas com apenas PCL têm 

um tamanho de poro maior (6,23 ± 1,85 μm), com 80% da distribuição entre os 5 e os 10 μm [21]. 

A ampliação aqui observada do tamanho de poro, verificada anteriormente por Semitela et al. [21] 

para o mesmo composto polimérico e depois da retirada do PEG (tamanho de poro de 14,27 ± 4,23 

Figura 5- Scaffold antes (a) e depois (b) da remoção das micropartículas de PEG por hidratação gradual de 
etanol. 

(b) (a) 
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μm), mostra que este scaffold é capaz de suportar a proliferação e migração celular dos 

condrócitos. 

 

3.2 Estudo das propriedades mecânicas: taxa de turgescência e módulo de 

compressão 
A metodologia utilizada para aumentar o tamanho do poro é suscetível a alterar a resistência 

compressiva dos scaffolds relativamente às camadas convencionais de PCL eletrofiadas. Estruturas 

com maior porosidade possuem ainda maior capacidade de absorção de água, que pode ser 

responsável por um aumento do módulo de compressão [29]. Para o estudo das propriedades 

mecânicas realizaram-se então testes de turgescência e de compressão. 

Na PI há um espaço entre ramos fibrosos concêntricos da espiral resultante da malha 

primeiramente eletrofiada. Este espaço pode ser responsável por maior parte da captação da água, 

tendo uma vantagem intrínseca visto que as lacunas desta metodologia serão facilmente capazes 

de, não só impulsionar a migração celular a 3D, mas também garantir um fornecimento eficaz de 

oxigénio/nutrientes e remoção de resíduos metabólicos [9][32]. 

Com o gráfico da Figura 7(a) observa-se que os scaffolds após estarem em contacto com a 

água absorvem cerca de 11 vezes o seu peso inicial em água, mantendo esta quantidade de água 

relativamente constante após o seu primeiro contacto com esta. Ou seja, a quantidade de água que 

o scaffold absorve não depende do tempo que está imerso. 

(e) (a) (c) 

(d) (f) (b) 

Figura 6- Imagens do SEM antes ((a) e (b)) – rodeadas a laranja/picotado – e depois ((c) e (d)) – rodeadas a 
azul/tracejado – da remoção do PEG e gráficos da distribuição do diâmetro das partículas PEG (e) e do diâmetro 
do poro das fibras após a retirada das mesmas (f). 
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Normalmente, o comportamento mecânico dos scaffolds fibrosos, tanto no estado hidratado 

como no seco, tem duas zonas, uma primeira correspondente à resposta elástica linear e uma 

seguinte não linear para a resposta plástica, que normalmente acaba com a fratura da camada 

fibrosa [18]. A cartilagem articular, como outros tecidos fibrosos biológicos (tendões e ligamentos), 

tende a endurecer com o aumento da tensão para valores de tensão superiores [11]. Neste tecido, 

inicialmente, as fibras de colagénio rearranjam-se na direção da carga e na região linear as fibras 

alinhadas são alongadas até que ocorra rutura [11]. 

No caso em estudo o material não foi pressionado até à rutura. Na Figura 7(b), observa-se 

que, inicialmente, o scaffold comprime com o aumento da tensão, demostrando o seu carácter 

elástico. No entanto, para extensões maiores, o material é mais rígido e difícil de deformar com o 

aumento da carga, como num tecido cartilaginoso. Pela visualização da sequência de imagens da 

Figura 8, e confirmado pelo gráfico da Figura 7(b), pode-se concluir que o scaffold tem 

comportamento, maioritariamente, no regime elástico. Desta forma, não deforma 

permanentemente com a tensão que lhe é exercida, voltando à sua posição inicial, pelo que a 

deformação aplicada é reversível. 
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Figura 7- Gráfico da turgescência média, em função do tempo em horas, dos scaffolds após a remoção das 
micropartículas de PEG e sem cultura celular (a), e gráfico da tensão em função da deformação de um dos 
scaffolds com módulo de compressão de 2,24 ± 0,38 kPa (b). 
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Figura 8- Visualização do comportamento de um dos scaffolds hidratados aquando do teste de compressão, 
visualizando o seu comportamento elástico assim que retirada a carga exercida sobre ele. 
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O valor médio do módulo de compressão dos 5 scaffolds, dos quais se fez o teste de 

compressão molhados, calculado pelo módulo da tangente da porção linear da curva de tensão-

deformação (𝜎 − 𝜀) a baixa deformação, foi de 1,94 ± 0,38 kPa. As propriedades mecânicas foram 

observadas com os scaffolds hidratados, para representar melhor as condições fisiológicas nativas 

da cartilagem articular [21][33]. Com a introdução de GEL na solução, seria esperado um aumento 

no módulo de compressão do compósito PCL+GEL em relação ao PCL [28]. Também a diminuição 

do diâmetro das fibras gerado pela adição de GEL traduzir-se-ia num aumento do módulo de 

compressão [34][35]. No entanto, quando aumenta a porosidade – uso de PEG [36]– e a estrutura 

está imersa em água – estado hidratado [33] – este valor diminui significativamente em relação a 

uma malha de PCL+GEL sem PEG e seca, respetivamente [21]. A diminuição devido à hidratação 

deve-se sobretudo ao carácter hidrofílico da GEL [37]. Assim, e como seria expectável, o valor do 

módulo de compressão foi inferior ao dos relatados por outros autores [9]. 

Girão et al.[9], com a mesma estrutura de scaffold, mas com uma solução sem GEL, ou seja, 

uma construção com PI e PS obtida pela eletrofiação de PCL paralelamente com a 

eletropulverização de PEG, obteve um modulo de compressão de 38,8 ± 48,6 kPa. Este valor é 

consideravelmente superior ao conseguido aqui devido à presença da GEL pois, como tem sido 

demostrado, a incorporação de um polímero natural degrada o módulo de compressão [38]. A 

gama de valores reportada para o módulo de compressão do tecido cartilaginoso é de 89,5 ± 48,6 

kPa [39], pelo que o valor calculado não se encontra nesta gama. Para justificar este valor mais 

baixo, também se pode analisar a influencia dos poros na estrutura: a dilatação dos poros 

observada, muito provavelmente, reduz a compactação das fibras, permitindo a curvatura das 

mesmas na PI da estrutura. Isto resultará num módulo de compressão inferior [12]. Isto demostra 

que a metodologia utilizada para o aumento do poro é suscetível a alterar consideravelmente a 

resistência à compressão relativamente à estrutura com apenas PCL. 

A pesar da resistência à compressão do scaffold ser relativamente baixa, em comparação com 

os valores assumidos para a cartilagem articular [10][40], é importante salientar que existem 

estudos que referem que os scaffolds com modulos de compressão mais baixos tendem a favorecer 

a condrogénese devido à ausência de um efeito de stress-shielding [41]. Assim, estes scaffolds 

permitem a transferência de carga mecânica para os condrócitos, estimulando assim a formação 

de novo tecido/MEC, que então será capaz de sustentar as mesmas características mecânicas da 

cartilagem [42][43]. Tem sido reportado que scaffolds com módulos de compressão inferiores 

podem ser favoráveis à condrogénese, evitando o efeito de stress-shielding, e consequentemente 

permitindo a estimulação mecânica dos condrócitos [12][44]. 

 

3.3 Estudos in vitro: medidas da atividade metabólica com estimulação mecânica 

cíclica 
Os ensaios não tóxicos de resazurina, para obter a percentagem de condrócitos viáveis, 

foram realizados nas estruturas fibrosas após 1, 7, 14 e 17 dias de cultura, por meio da redução 

metabólica da resazurina, um corante azul fracamente fluorescente, para resorufina, um composto 

altamente fluorescente, detetado por espetrofotometria [21][45].  

O método da resazurina é usado em sistemas in vitro medindo a intensidade de fluorescência 

que é proporcional ao número de células vivas metabolicamente ativas. Este baseia-se na redução 

da resazurina a resorufina: a resazurina é um corante redutor com uma leve fluorescência 
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intrínseca, de cor azul escuro, enquanto a resorufina é uma molécula altamente fluorescente, de 

cor rosa. A molécula de resazurina pode penetrar nas células passando pela membrana celular, 

sendo reduzida no citoplasma produzindo a resorufina fluorescente. A resorufina difunde-se das 

células para o meio de cultura, que por si só não é capaz de reduzir a resazurina. Apenas as células 

vivas podem realizar esta reação, pois as inviáveis perdem a capacidade metabólica, não gerando 

nenhum sinal fluorescente [45]. 

Para as condições estáticas, a percentagem de células viáveis aumentou significativamente 

durante o período de cultura (Figura 9(a)), indicando que houve proliferação celular, como é visível 

pela distribuição das células por toda a superfície do scaffold (Figura 10), confirmando assim a 

biocompatibilidade da estrutura criada. No dia 7 este valor subiu acima dos 100% e no dia 14 

assumiu a percentagem máxima na ordem dos 150%, possivelmente implicando que a taxa de 

proliferação celular diminuiu posteriormente devido à inibição do crescimento por contacto celular, 

levando à saturação do scaffold [21]. Isto é, depois dos poros dos scaffolds estarem quase todos 

preenchidos naquela zona, a capacidade de proliferação diminui por não haver espaço para as 

células colonizarem. Após alguns dias, provavelmente o tempo necessário para colonizar um novo 

poro, as células poderão ser novamente capazes de proliferar, mas novamente, quando o novo 

poro for preenchido, a taxa de proliferação diminui e assim por diante [45]. Este deslocamento 

pode ser facilitado durante a compressão. 

Conclui-se aqui que a estrutura anisotrópica tem potencial para suportar a fixação das 

células, a viabilidade e a proliferação contínua até duas semanas. A presença da GEL foi essencial 

para o melhoramento da anexação das células [21], bem como o aumento da porosidade da malha 

fibrosa pela utilização das partículas sacrificiais. 

Pela comparação da viabilidade celular, relativamente à cultura inicial, tanto para os scaffolds 

após a compressão, como para o controlo estático, a percentagem de condrócitos viáveis aumentou 

ao longo do tempo de cultura, sugerindo que ocorreu proliferação celular em ambos. No entanto, 

e como esperado, para os 5 scaffolds que sofreram estimulação mecânica a viabilidade passou para 

quase o dobro (Figura 9(b)), confirmado o efeito benéfico da estimulação mecânica como já 

reportado [12][46].  
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Figura 9- (a) Gráfico da média da viabilidade dos scaffolds em ambiente estático em função do tempo em 
dias; (b) Gráfico da média da viabilidade para o estado estático e para o estado de compressão ao fim de 17 
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Visto que os condrócitos normalmente residem num ambiente mecânico dinâmico, a 

presença ou ausência de estímulos mecânicos, neste caso a compressão não confinada, pode ter 

grande influência na biossíntese de condrócitos in vivo e na produção e remodelação da MEC 

[12][46]. Outro facto que explica este aumento assenta no fluxo de meio provocado pela 

compressão, que faz com que haja uma melhoria no transporte de nutrientes, resíduos da atividade 

metabólica e, possivelmente, até das células. É provável que este fluxo leve a uma maior 

proliferação celular no interior da estrutura. Comparando a proliferação das células na superfície 

dos scaffolds pode-se denotar que há uma grande concentração de condrócitos na zona de cima e 

na zona de baixo do scaffold em ambiente estático (Figura 10(a)), enquanto que no dinâmico, e 

avaliando apenas a superfície, há apenas uma concentração maior na zona de cima (Figura 11(a)). 

No caso do primeiro, é percetível que a concentração seja maior nessas zonas por ser nestas que 

se coloca a cultura celular, sendo que com o passar do tempo não se favorece a sua expansão. No 

entanto, e como referido, a viabilidade é 50% superior na estimulação mecânica, o que leva a supor 

que a proliferação no estado de compressão não confinada ocorre no interior do scaffold, 

fomentada pelo transporte de meio.  

As imagens SEM dos scaffolds carregados de células evidenciam a adesão e propagação 

celular pela superfície da estrutura, mas preferencialmente sobre as zonas referenciadas 

anteriormente, sendo possível visualizar os núcleos das células em ambos os ambientes de estudo 

(Figura 10 e Figura 11). Consegue-se ainda verificar a penetração de células nos scaffolds nos dois 

ambientes (Figura 10(d), Figura 11(e) a (f)), salientando-se fibras sobre os condrócitos à superfície. 

Este padrão de migração celular foi reportado também noutros estudos [9].  

As imagens SEM (Figura 10(b) a (c) e Figura 11(b) a (c)) exibem a interconetividade entre PI 

e a PS, que gerou uma infiltração dos condrócitos eficiente entre as duas partes. O espaço entre as 

camadas concêntricas fibrosas da espiral teve um papel importante nesta interligação, garantindo 

uma difusão de nutrientes e oxigénio, o que leva a uma maior proliferação e sobrevivência celular 

[9]. Esta espaço tem um maior impacto na estimulação mecânica por ser um canal para o fluxo, 

provocado pela compressão. Como resultado, no caso dos scaffolds que sofreram compressão 

cíclica, são exibidos prolongamentos celulares entre as superfícies da PI e a PS (Figura 11(b) e (c)). 

Figura 10- Imagens SEM da cultura celular no scaffold no estado estático após 17 dias de cultura (a); 
proliferação celular na PS (b) e PI (c); cultura celular na superfície da estrutura (d). 

(a) (b) 

(c) 

(d) 
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A força de reação sofrida pelos scaffolds no biorreator (Figura 12(a)) foi calculada pela 

diferença entre o valor da força máxima sentida menos a força mínima em cada hora. Para o efeito, 

e devido à grande quantidade de dados, recorreu-se ao programa Matlab para selecionar o valor 

da força máxima e mínima a cada intervalo de uma hora, registando no fim, para a respetiva hora, 

a força de reação correspondeste. Estes valores foram colocados num gráfico desta força em função 

da hora, que se encontra na Figura 12(b). No total de 273 horas (11 dias, 8 horas, 45 minutos e 22 

segundos) a força de reação foi, aproximadamente, constante com exceção dos momentos em que 

a porta do biorreator foi aberta para renovação do meio.  

O valor estável da força de reação ao longo do tempo leva à conclusão de que os scaffolds 

apresentam comportamento elástico, o que está de acordo com o observado nos ensaios 

mecânicos molhados, na secção 3.2, nos quais, tanto visual como estatisticamente, o scaffold 

voltava ao seu estado inicial sem sofrer deformação.  

 

 

 

Figura 11- Imagens SEM da cultura celular num scaffold após estimulação mecânica cíclica (a) e ampliação das 
zonas azuis/contínuas onde se encontram os prolongamentos celulares entre a PI e a PS do lado esquerdo (b) 
e direito da estrutura (c); proliferação celular sobre a superfície do mesmo (d) e ampliação da zona 
laranja/tracejada (e), onde se denota os núcleos dos condrócitos e a sua infiltração pela estrutura 3D, tal como 
noutras zonas com menor proliferação celular (f). 

(a) (b) (c) 

(e) (f) (d) 



20 

Futuramente seria interessante efetuar uma avaliação mais pormenorizada do conteúdo 

produzido pela MEC a partir de micrografias de fluorescência e cortes transversais na estrutura 3D 

para avaliar ainda a infiltração das células nos scaffolds [21][9]. 

Seria possível melhorar a proliferação e deposição de MEC nas próximas investigações pela 

aplicação de perfuração simultaneamente com a compressão não confinada dos scaffolds 

carregados de células [12]. Os protocolos de estimulação mecânica podem ser ainda otimizados 

para aprimorar a resposta celular dos condrócitos. Estipula-se que a estimulação cíclica poderá ter 

uma duração maior, levando a uma maior produção da MEC e consequente aumento do módulo 

de compressão devido ao aumento da resistência à compressão. Tal acontecimento levaria a um 

aumento da força de reação ao longo do tempo durante a compressão não confinada, como já 

observado [12], podendo ser confirmado pelo calculo do módulo de compressão no final da 

compressão cíclica. Este aumento na duração da estimulação poderá ainda levar a um aumento da 

viabilidade, devido ao transporte do meio. 

A estrutura anisotrópica aqui desenvolvida com o auxílio dos trabalhos anteriores, apresenta-

se como um modelo promissor com capacidade de oferecer o suporte mecânico adequado para a 

proliferação e migração celular, não só sobre compressão não confinada cíclica, mas também em 

condições estáticas. Assim, poderá ser uma escolha promissora para aplicação na ET da cartilagem. 

Os resultados in vitro deverão ainda ser validados in vivo para avaliar a sua eficácia biológica e 

mecânica. 
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 Conclusões  
Neste trabalho construiu-se uma estrutura anisotrópica com objetivo de imitar a estrutura em 

arcada nanofibrosa da cartilagem, de forma a recriar o gradiente biomecânico adequado para uma 

resposta celular in vitro melhorada. A topografia da estrutura analisada baseia-se na orientação das 

fibras em duas partes essenciais: uma vertical na zona profunda e uma horizontal na zona 

superficial. Para construir esta estrutura foi necessário alterar o coletor do setup da eletrofiação-

eletropulverização, para além de um pós-processamento da malha fibrosa a 2D (recorte e 

enrolamento em espiral).  

Tal como a organização da estrutura mecânica, outros parâmetros têm-se revelado essenciais 

para a mimetização da cartilagem, tal como a recriação do ambiente onde os condrócitos residem 

– hidratado e com estimulação mecânica – de forma a promover a proliferação e migração celular 

e a produção de MEC e ainda escolha de polímeros biocompatíveis e biodegradáveis. A utilização 

de PCL em conjunto com a GEL revelou vantagens mecânicas e bioquímicas, devido a natureza de 

ambos os polímeros. O uso de PEG permite ainda obter uma estrutura com melhor porosidade e 

interconetividade, resultando numa melhor infiltração e viabilidade celular. Esta mistura polimérica 

sintético-natural permitiu que as células penetrassem na estrutura 3D, proliferando ainda entre a 

PI e a PS do scaffold. 

O módulo de compressão dos scaffolds foi substancialmente mais baixo que a gama de valores 

reportados para a cartilagem articular, mas permitiu e favoreceu a transferência desta carga 

mecânica para os condrócitos, estimulando a formação de MEC, capaz de sustentar posteriormente 

as características mecânicas do tecido cartilaginoso. Isto foi de facto comprovado nos ensaios de 

compressão não confinada cíclica, onde se verificou um aumento significativo da viabilidade celular 

em comparação com o ambiente de cultura estático. A circulação facilitada de nutrientes e de 

células devido ao fluxo de meio de cultura provocado pela força de compressão também terá 

contribuído para a este resultado. 

Apesar de ainda haver muito trabalho de otimização a ser realizado, o rearranjo fibroso 

anisotrópico aqui desenvolvido é possivelmente válido e vantajosamente simples dentro das 

arquiteturas 3D que biomimetizam a cartilagem. 
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