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RESUMO"

!

O! uso! de!materiais! de! origem!biológica! possui! várias! vantagens! sobre! o! uso! de!materiais!

sintéticos! no! contexto! da! Medicina! Regenerativa! e! da! Engenharia! de! Tecidos.! A!

complexidade! química! e! nanoestrutural! desses! materiais! produz! efeitos! notáveis! de!

incentivo! à! proliferação! celular! e! ao! crescimento! tissular.! Além! do!material! propriamente!

dito,!a!microgeometria!do!substrato!em!que!células!são!cultivadas!tem!grande!importância!

nos! mecanismos! de! proliferação,! mobilidade! e! diferenciação! celular,! o! que! é! de! suma!

importância!para!o!desenvolvimento!dos!tecidos.!O!controle!da!geometria!é!desejável!para!a!

que!se!possa!influenciar,!ainda!que!indiretamente,!as!propriedades!dos!tecidos!cultivados.!!

Foi! estudada! a! influência! da! viscosidade! de! soluções! poliméricas! de! colágeno! –! um!

biomaterial! amplamente! usado! na! Engenharia! de! Tecidos! –! na! eficiência! da! técnica! de!

fabricação!de!scaffolds!através!do!emprego!de!dispositivos!microfluídicos.!Foram!preparadas!

soluções! de! colágeno! bovino! de! tipo! I! em! Ácido! Acético! e! essas! amostras! foram!

caracterizadas!quanto!a!concentração!e!pH.!Variações!de!tais!amostras! foram!fabricadas!–!

de!concentração!2%,!7%,!15%!e!30%,!e!de!pH!variando!entre!1!e!10!–!e!foram!executados!

ensaios! reológicos! de! medição! de! viscosidade! por! taxa! de! cisalhamento! constante! em!

viscosímetro! de! cone?placa.! Foi! observada! uma! intensa! variação! na! viscosidade! entre! as!

amostras! de! concentrações! diferentes,! mas! mais! especialmente! pronunciada! entre! as!

amostras!de!15%!e!30%.!Nas!amostras!em!que!o!pH!foi!modificado!também!foi!observado!

aumento!de!viscosidade,!ainda!que!menos!intenso!que!o!detectado!no!ensaio!com!variação!

na!concentração.!O!aumento!de!viscosidade!ocorreu!especialmente!na!faixa!de!pH!entre!4!e!

5,! sendo! esses! os! valores! de! pH! em! que! o! material! se! mostra! mais! morfologicamente!

estável.! Foram! explorados! também! métodos! e! materiais! variados! na! fabricação! de!

dispositivos!microfluídicos,! visando! reduzir! o! custo! de! implementação! dessas! ferramentas!

tão! versáteis.! Foi! possível! concluir! que! a! resolução! de! fabricação! necessária! para! que! o!

dispositivo! trabalhe! em! regime! microfluídico! é! mais! facilmente! alcançável! do! que! é!

deduzível! pela! literatura,! porém! o! controle! de! fluxo! dentro! dos! canais! requer! bombas! e!

reguladores! de! pressão! de! alta! resolução,! o! que! faz! com! que! os! custos! de! operação! da!

técnica!ainda!sejam!relativamente!elevados.!Adicionalmente,! foi!desenvolvida!uma!técnica!

de! fabricação! de! espumas! por! sonicação! e! reticulação! rápida,! e! os! scaffolds! resultantes!
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foram!analisados!por!microscopia!eletrônica!quanto!à!morfologia,!interconexão!e!dimensões!

dos!poros.!A!concentração!de!surfactantes!na!solução!sonicada!também!foi!considerada.!Os!

resultados!evidenciam!que!a!sonicação!permite!um!controle!menor!da!morfologia!do!que!a!

técnica!microfluídica,!porém!consegue!um!controle!maior!do!que!outras! técnicas!de!baixo!

custo,!evidenciando!uma!relação!custo?benefício!superior.!

!

!

Palavras?chave:!Engenharia!de!Tecidos,!scaffold,!colágeno,!ultrassom,!microfluídica,!técnica!
de!fabricação,!materiais!alternativos,!baixo!custo.!
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ABSTRACT!

!

The!use!of!biological!materials!has!several!advantages!over!the!use!of!synthetic!materials!in!

the!field!of!Regenerative!Medicine!and!Tissue!Engineering.!In!addition!to!compatibility!and!a!

smaller!chance!of! rejection!of!biomaterials,! the!chemical!and!nanostructural!complexity!of!

these!materials!produce!remarkable!effects!to!stimulate!cell!proliferation!and!tissue!growth.!

In! addition! to! the! actual!material,! the!microgeometry! of! the! substrate! in! which! cells! are!

grown! is! very! important! in! the!proliferation,!mobility! and! cell! differentiation!mechanisms,!

which!is!of!paramount!importance!for!the!development!of!tissues.!Controlling!the!geometry!

is!desirable!to!be!able!to!influence,!though!indirectly,!the!properties!of!the!cultured!tissue.!

In!the!present!work!were!studied!the!influence!of!the!viscosity!of!polymer!solutions!based!

on! collagen! ?! a! widely! used! biomaterial! in! tissue! engineering! –! in! the! efficiency! of! the!

scaffold!manufacturing!technique!by!employing!microfluidic!devices.!Type!I!bovine!collagen!

solutions! were! made! in! Acetic! Acid! and! these! samples! were! characterized! in! regards! to!

concentration!and!pH.!Variations!of!such!samples!were!produced!?!versions!of!concentration!

2%,! 7%,! 15%! and! 30%,! and! pH! ranging! between! 1! and! 10! ?! and! rheological! tests! were!

performed! for! the!measurement!of! viscosity!at! constant! shear! rate! in!a!viscometer!of! the!

cone?plate!kind.!A!strong!variation!in!viscosity!between!samples!of!different!concentrations,!

but! especially! pronounced! between! the! samples! of! 15%! and! 30%,! was! observed.! In! the!

samples!of! varying!pH!was!observed! a! viscosity! increase,! although! less! intense! than!what!

was!detected!on!the!varying!concentration!test.!The! increase!happens!especially! in!the!pH!

range! between! 4! and! 5,! these! being! the! pH! in! which! the!material! possesses! its! greatest!

morphological!stability.!!

Varied!methods!and!materials!were!explored! in!the!manufacture!of!microfluidic!devices! in!

order! to!reduce!the!cost!of! implementation!of! these!very!versatile! tools.! It!was!concluded!

that!the!manufacturing!resolution!necessary!for!the!device!to!work!on!microfluidic!regimen!

is!more!easily!attainable!than!is!deductible!by!the!literature,!but!the!flow!control!within!the!

channels!requires!pumps!and!high?resolution!pressure!regulators,!which!keep!the!technical!

operating!costs!still!relatively!high.!Additionally,!a!technique!for!making!foams!by!sonication!

and!rapid!crosslinking!was!developed!and!the!resulting!scaffolds!were!analyzed!by!electron!
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microscopy! for!morphology,! pore! size! and! interconnection! analysis.! The! concentration! of!

surfactant!in!the!sonicated!solution!was!also!taken!into!account.!The!results!show!that!the!

sonication!allows!a! lesser!control!of!the!morphology!when!compared!with!the!microfluidic!

technique,!but!achieves!a!greater!control!than!other!low?cost!techniques,!meaning!a!higher!

cost?benefit!ratio.!

!

!

Keywords:!Tissue!Engineering,!scaffold,!collagen,!ultrasound,!microfluidics,!manufacture!
technique,!alternative!materials,!low!cost.!
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1. INTRODUÇÃO"

!

A! Engenharia! de! Tecidos! (ET)! é! uma! área! multidisciplinar! (envolvendo! Medicina,! Biologia,!

Engenharia!e!Design)!que!apresenta!intenso!crescimento!desde!a!década!de!1980,!em!grande!

parte! pelo! interesse! pela! sua! capacidade! em! reconstruir! tecidos! e! órgãos! com! danos!

anteriormente!considerados!irreparáveis!(CHAN;!LEONG,!2008).!

Além!da!formação!de!tecidos!in.vitro.para.posterior!implante!in.vivo,!a!Engenharia!de!Tecidos!

se! comunica! especialmente! com! a! biologia! celular! e! com! a!medicina! prostética.! Pesquisas!

nessas!áreas!estabeleceram!padrões!que!descrevem!o!comportamento!de!células!em!cultura,!

de!forma!que!fosse!possível!cultivar!tecidos!mais!fiéis!aos!que!compõem!organismos.!

Como! exposto! por! Ingber! (2008),! a! matriz! extracelular! (MEC)! e! o! microambiente!

tridimensional!são!definitivos!na!transformação!de!uma!célula!saudável!em!cancerosa,!assim!

como! sua! organização! com! outras! células! cancerosas! na! formação! de! um! tumor.! Em! um!

estudo!anterior,! Ingber! (1997)!propôs!que!a! relação!é!sobretudo!mecânica:!dependendo!da!

estrutura! do! ambiente! que! circunda! a! célula,! alterações! no! seu! citoesqueleto!modificam! a!

forma!como!ela!responde!aos!fatores!físicos!(temperatura!e!pressão),!químicos!e!bioquímicos.!

A!importância!da!volumetria!e!da!topografia!em!escalas!micro!e!nano!do!ambiente!de!cultura!

foi!evidenciado!também!no!trabalho!de!Karuri!et.al.,!2004,!em!que!foi!examinada!a!força!de!

aderência!de!células!epiteliais!a!um!substrato!com!micro!e!nano!ranhuras.!Foi!notado!que!a!

força! de! adesão! focal1! e! a! produção! de! MEC,! essencial! na! formação! do! tecido,! são!

diretamente! proporcionais! em! intensidade.! Outros! estudos! ligando! topografia! com! adesão!

focal!e!MEC!foram!executados!por!Nikkhah!et.al.!(2012)!e!demonstraram!como!o!ambiente!de!

cultura! tridimensional! adequado! resulta! em! tecidos! de! melhores! propriedades! para! seu!

próprio!fim!específico.!Alguns!órgãos,!como!evidenciado!por!Mandal!et.al.!(2011),!precisam,!

obrigatoriamente,!do!ambiente!tridimensional!para!se!formarem,!devido!à!heterotipicidade2!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

1!Processo!no!qual!as!células!se!fixam!em!um!substrato!de!cultura!rígido.!As!ligações!multimoleculares!formadas!
ligam!a!MEC,!através!de!receptores!da!membrana!celular,!ao!citoesqueleto.!Adesão!focal,!portanto,!também!se!
refere!às!regiões!onde!há!transmissão!de!força!ao!substrato,!o!que!permite!à!célula! formar!pseudópodes!e!se!
locomover.!(BALABAN,!2001).!
2! Definição! dada! a! tecidos! ou! estruturas! compostas! por! diferentes! componentes,! que! interagem! física! e!
quimicamente! entre! si! de! forma! a! definir! as! propriedades! do! material! resultante.! No! caso! de! tecidos! a!



!

 2 

do!tecido!que!o!constitui.!Nesse!cenário!a!cultura!2D,!historicamente!executada!em!placas!de!

petri,!não!permite!culturas!celulares!que!representem!o!tecido!desejado.!

Embasada! nessas! novas! descobertas! sobre! a! importância! da! topografia! do! substrato,! a!

tecnologia!de!fabricação!de!scaffolds!aprimorou!a!forma!de!adicionar!a!terceira!dimensão!ao!

meio!de!cultura,!além!de!controlar!sua!volumetria.!Enquanto!que!na!nanoescala!é!esperado!

que! o! scaffold! supra! os! requerimentos! para! crescimento! de! um! tecido! sadio! e!

morfologicamente! semelhante! ao! original,! foi! possível! apenas! recentemente! controlar! a!

forma! na!macroescala,! gerando! um!meio! de! cultura! com!morfologia! exata! para! preencher!

uma!lacuna!no!tecido!quando!feito!um!enxerto,!ou!para!substituir!uma!parte!do!corpo,!como!

mandíbula,!orelha!ou!disco!intervertebral!(KIM!et.al.,!2013).!!

Uma! propriedade! essencial! nos! scaffolds,! independente! da! técnica! utilizada! em! sua!

fabricação,!é!a!porosidade.!As!dimensões,!a!distribuição!e!o!formato!dos!poros,!a!composição!

química!das!superfícies,!a!espessura!das!paredes,!a!estabilidade!mecânica,!além!da!conexão!

entre!poros,!são!fatores!essenciais!ao!sucesso!da!cultura!de!diferentes!tecidos.!O!estudo!das!

espumas!e!do!controle!de!seus!poros!foi!tema!de!diversos!trabalhos,!como!os!de!Karp!et.al.!

(2003),!que!trata!da!formação!de!poros!através!de!várias!técnicas,!diversas!entre!si,!de!Nam!et.

al.! (2007),! que! trata! os! poros! como! “defeitos”! que! são!deliberadamente! inseridos! em!uma!

matriz!de!outro!modo!compacta!demais!para!funcionar!como!scaffold,!e!de!Lin!et.al.,!(2011),!

que! apresenta! um! método! de! fabricação! através! do! uso! de! microbolhas! fabricadas!

individualmente.!!

Esse!último!trabalho!trata!da!fabricação!de!bolhas!com!grande!precisão!dimensional!por!meio!

do!uso!de!dispositivos!microfluídicos.!Tais!dispositivos!lidam!com!quantidades!minúsculas!de!

fluidos!em!canais!muito!estreitos!?!da!ordem!de!grandeza!micrométrica!?,!onde!as!grandezas!

físicas!que!regem!a!dinâmica!de!fluidos!deixam!de!ser!derivadas!da!inércia!e!passam!a!ser!as!

mais!fortemente!ligadas!à!viscosidade!e!densidade!do!fluido!em!questão,!diferentemente!do!

que!ocorre!em!escala!macroscópica.!A!dependência!de!grandezas!constantes!para!um!fluido,!?!

diferente!da!inércia!e!do!momento,!dependentes!da!velocidade!da!matéria!–!torna!qualquer!

processo!executado!nessas!condições!muito!previsível!e!de!alta!repetibilidade.!!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

heterotipicidade! quase! sempre! se! refere! à! presença! de! diferentes! tipos! de! células! em! sua! composição.!
(NAPOLITANO,!2007).!
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Fabricando?se!bolhas!quase! idênticas!em!quantidade!suficiente,! forma?se!uma!espuma,!que!

recebendo! o! devido! tratamento! pode! ser! usada! como! um! scaffold! que! terá! poros!

praticamente!idênticos.!Enquanto!que!a!relação!entre!as!bolhas!e!o!scaffold!seja!praticamente!

intuitiva,!o!material!intermediário!–!a!espuma!–!teve!suas!propriedades!pouco!estudadas,!e!é!

possível!que!haja!relações!ainda!não!observadas!e!potencialmente!importantes!entre!o!início!

e! o! fim!do!processo! de! fabricação!descrito.!O! presente! trabalho! buscou!determinar! se! tais!

relações!existem!e!descrevê?las.!

! !
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2. OBJETIVOS"

!

2.1. Objetivo"Geral"

!

Caracterizar!fisicamente!as!soluções!poliméricas!precursoras!de!scaffolds!para!Engenharia!de!

Tecidos! baseados! em!polímero! de! origem!biológica,! biodegradável! e! biocompatível.! Avaliar!

técnicas! e! materiais! alternativos! na! fabricação! de! dispositivos! microfluídicos.! Analisar!

diferentes! abordagens! à! fabricação! de! espumas! precursoras! de! scaffolds! através! de!

dispositivos!microfluídicos!e!sonicação.!

!

2.2. Objetivos"Específicos"

!

Fabricar!dispositivos!microfluídicos!capazes!de!gerar!bolhas!de!dimensões!controladas;!

Avaliar! a! eficácia! de! materiais,! técnicas! e! processos! alternativos! e! de! baixo! custo! para! a!

fabricação!de!tais!dispositivos;!

Desenvolver!métodos!de!preparo!de!soluções!de!colágeno!por!meio!de!sonicação.!

Mapear!a!relação!entre!pH!e!viscosidade!em!hidrogéis!poliméricos!a!base!de!colágeno.!

Definir!por!análise!reológica!a!relação!de!viscosidade!versus.concentração!das!amostras;!

Definir!por!análise!reológica!a!relação!de!viscosidade!versus.pH!das!amostras;!

Desenvolver!métodos!de!produção!de!scaffolds!por!meio!da!sonicação;!

Avaliar!a!microestrutura!e!morfologia!de!scaffolds!fabricados;!

Avaliar!a!biocompatibilidade!dos!scaffolds!fabricados.!

!

! "
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3. REVISÃO"BIBLIOGRÁFICA"

!

3.1. Engenharia"de"Tecidos"e"Scaffolds"

!

Um!dos! fatores!de!maior! relevância!na!Engenharia!de!Tecidos! (ET)! é!o! substrato!no!qual! é!

feita! a! cultura! celular.! Propriedades! como! citotoxidade,! estabilidade! no! meio! de! cultura,!

desempenhos! mecânico! e! estrutural! quando! a! cultura! é! feita! in. vivo,! e! capacidade! de!

promover! adesão! celular! estão! diretamente! ligadas! ao! substrato,! ao! processo! de! cultura!

(composição!do!meio!de!cultura!utilizado,!frequência!de!troca!do!meio,!presença!de!esforços!

mecânicos,!entre!outros)!e!ao!resultado!obtido!(CHAN!et.al.,!2008).!

No!caso!de!substratos! tridimensionais! ?! ! conhecidos!como!scaffolds,!por! funcionarem!como!

andaimes!em!que!as!células!podem!se!fixar!–!a!porosidade!é!fator!preponderante!na!fixação!

celular! (KARP! et. al.,! 2003).! Além! do! scaffold! ser! biocompatível! e! não?citotóxico,! as!

características!de!seus!poros!são! importantes:!a!dimensão!dos!poros,!a!existência!de!canais!

que! os! interligam! (interconectividade),! o! formato! (esférico,! poliédrico),! e! a! existência! de!

nano?texturas!de!superfície!definem!o!sucesso!da!cultura!celular!(KIM!et.al.,!2013).!

Primeiramente!existe!a!necessidade!de!que!o!material!que!compõe!o!scaffold!não!seja!nocivo!

às!células!que!nele!serão!semeadas!e!cultivadas.!Para!tanto!é!necessário!que!o!material!seja!

biocompatível.! Isso! quer! dizer! que! o!material! permite! adesão! celular! e! não! gera! nenhuma!

resposta!imune!no!organismo!em!que!a!cultura!seja!implantada.!

Dentre! os! materiais! costumeiramente! utilizados! como! matéria! prima! para! scaffolds,!

cerâmicos,! metálicos! e! poliméricos,! os! mais! usados! são! poliméricos.! Polímeros! de! origem!

biológica,!como!o!colágeno!e!o!alginato,!ou!de!origem!sintética,!como!a!família!dos!poliésteres!

alifáticos!são!apropriados!para!a!ET.!Polímeros!de!origem!natural,!por!serem!biocompatíveis,!

biodegradáveis! sem! metabólitos! nocivos! e! por! poderem! ser! estrutural! e! mecanicamente!

adaptados! para! replicar! sua! função! biológica! em! organismos,! são! considerados! mais!

apropriados!para!a!ET!que!materiais!sintéticos.!Geralmente!esses!materiais!são!processados!e!

purificados!para!a!aplicação!em!!ET,!o!que!garante!a!esterilidade!em!seu!uso!(ABOU!NEEL!et.

al.,!2013).!
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Às!características!dos!polímeros!naturais!se!alia!a!possibilidade!de!processá?los!na!forma!de!

géis.! Géis! são! materiais! de! fabricação! relativamente! simples,! requerem! condições! de!

processamento!facilmente!atingíveis!e!scaffolds!podem!ser! fabricados!a!partir!desse!tipo!de!

material! com! precisão! e! por! processos! de! baixo! custo.! Os! géis! também! podem! ter! sua!

porosidade!controlada!com!precisão!quando!utilizadas!técnicas!que!controlem!o!diâmetro!das!

bolhas! que! os! compõem.!Uma! técnica! para! produção! de! scaffolds! com! tal! controle! é! a! de!

geração!de!bolhas! em!dispositivos!microfluídicos.!Um!exemplo!de! scaffold! gerado!por! essa!

técnica!é!mostrado!nos!quadros!A!e!C!da!Figura!1!(COLOSI!et.al.,!2013).!! !

!

Figura!1!?!Comparação!de!scaffolds!fabricados!por!geração!de!bolhas!em!dispositivo!microfluídico!(MEV!em!a,!e!visualização!
tridimensional!em!c)!e!por!infusão!de!gás!(MEV!em!b,!render!tridimensional!em!d).!Nota?se!a!maior!homogeneidade!do!

primeiro!caso!(adaptado!de!COLOSI,!2013).!!

!

Segundo!Fedorovich!et.al.! (2011),! a!densidade!de!poros! também!é! relevante,! visto!que!em!

diferentes!regiões!de!um!tecido!pode?se!encontrar!diferentes!tipos!de!células!ou!formas!como!

elas! são! empacotadas.! Diferenças! na! forma! de! empacotamento! celular! ou! na! densidade!

a)! b)!

c)! d)!
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celular!podem!fazer!com!que!o!tecido!se!comporte!de!formas!diferentes!e!seja!adequado!a!

funções! diferentes.! Tal! densidade! pode! ser! regulada! pela! densidade! de! poros! do! scaffold!

utilizado.!

Como!apontado!por!Moore! (2011),! algo!crítico!para!a!ocorrência!da!adesão! focal,!processo!

em!que!células!animais!se!fixam!a!um!substrato!e!se!movem!por!ele,!é!a!compatibilidade!de!

escala! de! micro! e! nano?texturas,! ranhuras,! recessos! ou! micro! e! nano?poros! recobrindo! os!

meso?poros!(que!são!os!poros!de!dimensionamento!semelhante!ao!das!células!cultivadas)!do!

scaffold.!Esse!tipo!de!diferenciação!topográfica!é!encontrado!em!tecidos!in.vivo!e!servem!de!

guia!para!o!posicionamento!de!novas!células,!permitindo!a!manutenção!do!tecido!ao!longo!de!

múltiplas!reconstituições!(KARURI!et.al.,!2004).!

As! características!mecânicas! de! scaffolds! 2D! e! 3D! foram! exploradas! por! Rampichová! et. al.!

(2013),!que!apontou!uma!maior!proliferação!de!células!na!cultura!tridimensional!devido!à!da!

existência!de!poros!interconectados!e!de!dimensões!compatíveis!com!as!da!célula.!No!mesmo!

trabalho! a! nano?topografia! do! substrato! também! foi! indicada! como! responsável! pela!

sinalização!física!que!induz!a!diferenciação!de!células!tronco!mesenquimais!(CTM)!em!células!

do!tecido!ósseo.!!

Técnicas!de!fabricação,!em!especial!as!que!envolvem!a!remoção!de!material!particulado!após!

consolidada!a!fase!contínua!do!scaffold! (Solvent.Casting/Particulate.Leaching,!por!exemplo),!

permitem! que! sejam! introduzidos! fissuras! e! poros! em! scaffolds! laminados,! que! são!

tipicamente! compactos!demais!e! com!poros!pequenos!demais!para!permitir! a! formação!de!

tecidos.!Quando! tais! lacunas! são! introduzidas! é!possível!medir! uma!maior! atividade! celular!

nos! tecidos! resultantes.! Isso! ocorre! devido! à! penetrabilidade! dessas! áreas! por! células!

dispersas!e!pelo!próprio!meio!de!cultura,!o!que!aumenta!a!eficiência!da!nutrição!e!remoção!

de!metabólitos!das!células!naquela!região!(NAM!et.al.,!2007).!!

Técnicas!de!manufatura!aditiva! também! já! foram!exploradas!para!a!confecção!de!scaffolds.!

Uma!técnica!que!ganhou!popularidade!por!ser!relativamente!barata!e!de!fácil!implementação!

é! a! FDM! (Fused. Deposition. Modeling! na! sigla! em! inglês,! o! que! pode! ser! traduzido! como!

Modelagem!por!Deposição!de!Fundido).!Nessa!técnica!o!scaffold!é!construído!pela!deposição!

de!fios!do!material!escolhido.!Esses!fios!podem!ser!compostos!de!biopolímeros!semelhantes!a!

termoplásticos! e! fundidos! a! temperaturas! elevadas,! ou! semelhantes! a! géis,! extrudados! por!
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um!bico! e! posteriormente! reticulado.!A! geometria! gerada! pela! acumulação!de! camadas! de!

fios!poliméricos!é!visível!na!Figura!2,!à!esquerda.!

!

Figura!2!?!Comparação!entre!scaffold!fabricado!por!FDM!(esq.)!e!scaffold!fabricado!por!Moldagem!com!Solvente/Lavagem!de!
Particulado!(SCPL),!uma!técnica!mais!antiga!(dir.).!As!dimensões!de!poros!no!scaffold!por!FDM!são!controladas,!enquanto!que!

no!fabricado!por!SCPL!há!pouco!controle!sobre!os!poros!formados!(BRUN,!2012).!

!

Ao!mesmo! tempo! em!que! possuem!boas! propriedades! no! que! concerne! a! porosidade,! um!

problema! comum! a! scaffolds! esponjosos! é! a! resistência! mecânica! inapropriada! para!

aplicações! in. vivo.! Em! casos! nos! quais! o! scaffold. é! implantado! para! substituir! estruturas!

cartilaginosas,! como! o! menisco! ou! discos! intervertebrais,! há! um! requerimento! mecânico!

considerável,! ao! mesmo! tempo! em! que! a! degradação! da! esponja! leva! à! queda! de! sua!

resistência!mecânica!(MUNRO!et.al.,!2011).!

O! uso! de! estruturas! porosas! baseadas! em! colágeno,! apesar! de! apropriado! pela!

biocompatibilidade,! possibilidade! de! reabsorção! e! alta! afinidade! com! células,! é! limitado! in.

vivo.por!suas!propriedades!mecânicas!(XIA!et.al.,!2013).!

Ainda! segundo! Xia! et. al.! (2013),! tal! limitação! pode! ser! contornada! ao! se! adicionar! um!

componente! de! maior! resistência! mecânica.! A! apatita! tem! sido! usada! na! fabricação! de!

compósitos!devido!a!suas!propriedades!mecânicas!e!biocompatibilidade!elevadas.!

O! interfaceamento! de! colágeno! com! hidroxiapatita! (HA)! foi! comentado! também! por! Abou!

(2013),!que!aponta!a!existência!de!tal!compósito!em!organismos!vivos.!Em!áreas!como!dentes!
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e!ossos,!a!rigidez!da!HA!é!combinada!com!a!flexibilidade!do!colágeno,!gerando!materiais!de!

alta!resiliência.!

Um! estudo! semelhante! foi! realizado! por!Wu! et. al.! (2013),! que! aplicou! a! diferenciação! de!

densidade!como!fator!de!diferenciação!no!tecido!resultante.!Nesse!estudo!foram!fabricados!

scaffolds! de! bifásicos! para! substituição! in. vivo. de! discos! intervertebrais.! Esses! scaffolds!

possuíam! propriedades! mecânicas! diferentes! em! diferentes! regiões! devido! a! variações! na!

densidade! da! treliça,! sendo! compostos! apenas! por! colágeno.! As! propriedades! eram!

apropriadas!e!serviam!de!guia!físico!para!a!produção!de!diferentes!tipos!de!MEC!pelas!células!

cultivadas.!

A!necessidade!de!se!controlar!finamente!a!microestrutura!de!um!scaffold!pode!ser!atendida!

pelo!método! da! fabricação! de! espumas! usando! dispositivos! microfluídicos! (DMs),! também!

conhecidos! como! chips! microfluídicos,! em! que! é! possível! gerar! bolhas! de! dimensões! sub?

milimétricas! monodispersas.! As! estruturas! porosas! podem! ser! fabricadas! ao! se! cruzar! um!

fluxo! controlado! de! ar! com! uma! solução! de! alginato! de! alta! viscosidade,! sendo! as! bolhas!

formadas! liberadas! em! uma! solução! de! carbonato! de! cálcio,! onde! ocorre! a! reticulação! e!

enrijecimento!do!scaffold!(AHMAD,!2011).!

Dentre!as!várias!técnicas!pelas!quais!é!possível!fabricar!os!poros!em!um!hidrogel,!a!inserção!

direta!de!bolhas!geradas!por!DM!é!uma!das!mais!eficientes.!As!bolhas!são!monodispersas,!de!

tamanho! controlado,! se! organizam! espacialmente! de! forma! automática,! e! a! estrutura!

resultante!é!altamente!organizada.!De!forma!também!benéfica!para!o!processo,!o!gel!não!é!

exposto! a! tratamentos! térmicos! ou! entra! em! contato! com! substâncias! desnecessárias! ao!

processo!(BAL,!2013).!

!

3.2. Introdução"à"Tecnologia"Microfluídica""

!

A!tecnologia!microfluídica!é!aquela!que!manipula!fluidos!em!quantidades!mínimas,!da!ordem!

de!grandeza!dos!microlitros!(10?9!a!10?18!litros),!em!canais!com!dimensões!que!vão!de!dezenas!

a!centenas!de!micrômetros!de!largura!(MCDONALD!et.al.,!2000).!



!

 10 

Ao!se!trabalhar!nessa!escala!alguns!benefícios!são!alcançados,!como!o!tamanho!reduzido!do!

aparato! utilizado! e! as! diminutas! quantidades! de! reagentes! e! amostras! necessários! para! a!

realização!de!um!ensaio.!Aliadas!às!pequenas!dimensões!do!DM!tem?se! também!a! redução!

nos!custos!de!fabricação!dos!mesmos,!maior!mobilidade!–!certos!dispositivos!são!chamados!

de!laboratório?em?chip3!tamanha!sua!funcionalidade!e!portabilidade!?!e!maiores!resolução!e!

sensibilidade! nos! ensaios.! Em! contraponto! ao! custo! dos! chips,! o! aparato! para! operação! da!

técnica!(bombas!peristálticas!ou!de!seringa,!atuadores!eletromecânicos,!circuitos!de!controle!

para!movimentação!eletromagnética,!entre!outros)!deve!ser!de!alta!precisão,!o!que!tende!a!

elevar! o! investimento! inicial.! Características! menos! evidentes! são! as! relacionadas! com! o!

comportamento! dos! fluidos! em! microcanais! –! como! o! fluxo! laminar,! a! baixa! inércia,! e! o!

aumento!da!relevância!da!viscosidade!e!da!tensão!superficial,!além!do!aparente!aumento!do!

efeito!de!fluxo!eletro?osmótico!(WHITESIDES,!2006).!

!

3.3. Origem"da"Tecnologia"Microfluídica"

!

O! campo!da!microfluídica! possui! quatro! campos! originários:! a! análise!molecular,! a! biologia!

molecular,!a! tecnologia!de!defesa!militar!norte?americana!e!a!microeletrônica! (WHITESIDES,!

2006).!

Pode?se!dizer!que,!ainda!que!distantes,!grandes!influências!na!criação!da!microfluídica!são!as!

técnicas!de!análise!baseadas!em!cromatografia!gasosa!(GC),!a!cromatografia!de!líquido!de!alta!

pressão! (HPLC)! e! a! eletroforese! capilar! (CE).! Essas! técnicas! trabalham! com! amostras! de!

volumes!ínfimos!em!canais!capilares,!e!a!microfluídica!tem!como!foco!justamente!a!fabricação!

e! emprego! de! canais! nessa! escala.! Através! desses! ensaios,! aliados! à! alta! capacidade! de!

detecção!óptica!do!laser,!foi!possível!atingir!uma!alta!resolução!e!sensibilidade!na!detecção!e!

análise! de! amostras!muito! pequenas.! Foi! apenas! natural! que,! com! tão! bons! resultados! em!

uma!escala!pequena,!fossem!desenvolvidos!dispositivos!especializados!para!isso.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

3! Laboratório?em?chip! se! referem!a!aparatos!portáteis! capazes!de! realizar!processos!normalmente!executados!
em! laboratórios.! O! uso! da! palavra! “chip”! também! deriva! da! origem! da! tecnologia! microfluídica! e! de!MEMS!
(Microelectromechanical!System!–!ou!Sistema!Microeletromecânico,!em!português):!a!litografia!para!fabricação!
de!chips!eletrônicos.!
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O! primeiro! DM! foi! um! cromatógrafo! de! gases! construído! na! Universidade! de! Stanford! na!

década!de!1970.!Apesar!desse!sistema!não!ter!sido!continuado,!o!crescimento!do!campo!da!

genômica!estimulou!o!avanço!de!aparelhos!de!análise!de!misturas!de!macromoléculas!através!

de!HPLC!e!CE.!Dispositivos!que!trabalhavam!com!soluções!aquosas!foram!então!construídos!

em! quatro! diferentes! laboratórios:! Manz,! Harrison,! Ramsey! e! Mathies,! baseados!

principalmente!nas!técnicas!de!fabricação!da!microeletrônica,!que!já!eram!bem!desenvolvidas!

na!época!(MCDONALD!et.al.,!2000).!

Outro! campo!originário! foi! o! da!pesquisa!militar! norte?americana.!A!maior! influência!desse!

campo! se! deu! nos! Estados!Unidos! ao! final! da!Guerra! Fria,! quando! se! percebeu! que! armas!

químicas!e!biológicas!eram!uma!ameaça!real.!A!Agência!de!Projetos!de!Pesquisa!Avançados!

em!Defesa!(DARPA)!criou!uma!série!de!programas!de!apoio!na!década!de!1990!voltados!para!

o!desenvolvimento!de!dispositivos!de!detecção!e! identificação!de!patógenos!que!pudessem!

ser! levados!a!campo.! Inerente!ao!uso! intencionado,!os!dispositivos!deveriam!ser!portáteis!e!

leves.!Tais!programas!foram!um!grande!estímulo!ao!crescimento!acadêmico!da!microfluídica!

(WHITESIDES,!2006).!

Ainda!de! acordo! com!Whitesides! (2006),! outro! campo! tecnológico! de! grande! relevância! ao!

surgimento! da! microfluídica! foi! a! microeletrônica.! As! técnicas! de! fabricação! utilizadas! nos!

dispositivos! originais! e! usadas! ainda! hoje! na! construção! de! microcanais! são! quase! todas!

derivadas! de! técnicas! de! fabricação! de! microchips! e! de! microdispositivos! eletromecânicos!

(MEMS,!na! sigla! em! inglês),! especialmente!a! fotolitografia.!O!que!aconteceu!na! infância!da!

microfluídica!foi!a!tentativa!da!aplicação!direta!da!fotolitografia!e!outras!técnicas!relacionadas!

com! a! fabricação! dos! DMs,! inclusive! usando! os! mesmos! materiais! como! substrato.! O!

problema! é! que! os! substratos! utilizados! na! microeletrônica! –! vidro! e! silício! –! são!

inapropriados!como!suporte!direto!para!culturas!de!células,!tanto!no!cultivo!quanto!na!análise!

das!culturas.!Tanto!o!vidro!quanto!o!silício!são!impermeáveis!a!gases,!o!que!impede!a!cultura!

de! células! de! mamíferos.! Outra! propriedade! que! diminui! a! usabilidade! do! silício! é! a! sua!

opacidade!à!luz!visível!e!à!luz!ultravioleta,!o!que!impede!o!uso!de!métodos!ópticos!de!análise!

e!detecção.!No!caso!do!vidro!a!estrutura!amorfa!dificulta!a!gravação!química!de!canais!com!

paredes!verticais!e!diminui!a!repetibilidade!do!processo,!apesar!da!transparência!óptica!desse!

material!torná?lo!melhor!candidato!que!o!silício.!Além!disso,!o!fato!de!serem!materiais!rígidos!

dificulta!a!manipulação!das!células!e!do!próprio!fluido!dentro!dos!canais.!
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A! seleção! de! alguns! materiais! atualmente! utilizados! foi! feita! nessa! época.! O! Poli! (dimetil?

siloxano)! (PDMS),! um! tipo! de! elastômero,! foi! utilizado! em! pesquisas! exploratórias! que!

visavam! substituir! o! vidro! e! o! silício! por! materiais! com! propriedades! que! permitissem! a!

viabilidade! celular.!O!PDMS!possui! características! ideais! para! essa! aplicação,! sendo! as!mais!

notáveis!a!maleabilidade!e!permeabilidade!a!gases!(NG!et.al.,!2002).!

Ambos!o!vidro!e!o!silicone!possuem!superfícies!de!baixa!energia,!o!que!os! tornam!de!baixa!

aderência!e!faz!com!que!tenham!baixa!molhabilidade!por! líquidos!polares,!como!a!água.!Ao!

serem! expostas! a! um! plasma! de! oxigênio! essas! superfícies! são! rapidamente! oxidadas.!

Acredita?se! que! a! oxidação! introduza! grupos! silanóis! (Si?OH)! na! camada! superficial! dos!

materiais! (ambos! baseados! em! Silício).! O! silanol! sofre! condensação! com! os! grupos!

apropriados! (OH,! COOH! e! cetona)! de! qualquer! superfície! contra! a! qual! o! material! seja!

conformado!com!aplicação!de!pressão.!No!caso!do!vidro!e!do!PDMS,!as!ligações!geradas!são!

Si?O?Si! após! a! perda! de! uma! molécula! de! água.! Essas! ligações! covalentes! unem! os! dois!

materiais!sem!adesivos!e!com!uma!fixação!irreversível!e!de!alta!resistência!(MCDONALD!et.al.,!

2000).!!

Desde!então!foram!desenvolvidas!diferentes!técnicas!e!componentes!para!um!DM!com!base!

nas!propriedades!do!PDMS.!Essas!estruturas!vão!de!simples!canais!a!válvulas,!misturadores!e!

bombas! hidráulicas.! A! mais! evidente! contribuição! das! propriedades! do! PDMS! à! geração!

dessas! diferentes! estruturas! é! a! dependência! da! maleabilidade! própria! dos! elastômeros:!

deformações! no! dispositivo! podem! substituir! peças! móveis,! mantendo! a! complexidade! de!

fabricação! baixa.! Também!é! interessante! notar! que! algumas! dessas! estruturas! surgiram! da!

necessidade! de! se! contornar! as! propriedades! inerentes! aos! microfluidos,! como! o! fluxo!

laminar:! se! é! necessário!misturar! duas! substâncias! dentro! de! um!DM,! tal!mistura! deve! ser!

feita!com!o!uso!do!arrasto!causado!pelas!paredes!dos!canais,!sendo!necessário!fazer!os!fluidos!

percorrerem!canais!em!ziguezague!(NGUYEN,!2005).!

! !
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3.4. Motivação"para"Desenvolvimento"do"Campo"

!

Como!demonstrado!por!McDonald!(2000),!são!muitos!os!motivos!pelos!quais!o!uso!de!DMs!é!!

interessante:!do!ponto!de!vista!econômico!o!uso!de!tais!dispositivos!leva!à!redução!de!custos!

de! fabricação,! operação! e! descarte! relacionados! aos! ensaios! e! testes! neles! realizados;! o!

tempo!requerido!para!análises!em!DMs!é!reduzido;!o!consumo!de!reagentes!e!amostras,!e!a!

geração! de! subprodutos! potencialmente! contaminantes! ou! tóxicos! também! são! reduzidos;!

além!de!os!DMs!serem!facilmente!portáteis!e!passíveis!de!uso!em!campo.!!

Como! se! não! bastassem! todas! as! melhorias! de! custos! e! usabilidade! relacionados! com! o!

tamanho!reduzido!do!dispositivo,!algumas!propriedades!só!ocorrem!em!canais!microfluídicos,!

por!efeitos!físicos!inerentes!à!escala.!Em!estudos!que!dependem!desses!efeitos,!a!realização!

em!maiores! escalas! é! consideravelmente!mais! difícil! ou! simplesmente! impossível.! Um! caso!

claro!em!que!as!dimensões!são!essencialmente!relevantes!é!o!de!estudos!que!se!utilizam!do!

efeito!de!difusão!entre!dois!fluxos!líquido!para!a!deposição!localizada!de!um!produto!insolúvel!

da!reação!que!ocorre!na!interface.!Tal!precisão!de!deposição!foi!validada!por!McDonald!et.al.!

(2000),!que!usou!o!efeito!para!a!criação!de!eletrodos!micrométricos!de!prata!dentro!de!um!

DM.!

!

3.5. Usos"Atuais"

!

Reações!entre!enzimas!e!substratos,!e!reações!que!possibilitem!a!detecção!e!identificação!de!

determinados!patógenos!e!toxinas!são!duas!áreas!de!destaque!quando!DMs!são!usados!como!

ferramenta!de!ensaios!puramente!químicos!(MCDONALD!et.al.,!2000).!

Aparatos! de! detecção! portáteis! já! estão! sendo! desenvolvidos! para! uso! em! campo.! Um!

produto!baseado!em!DMs!que!são!capazes!de!colher!amostras!do!ar!e!as!dispor!para!análise!

em! Espectroscopia! Raman! Amplificada! por! Superfícies! (SERS! na! sigla! em! inglês)! já! foi!

desenvolvido!(COOPER,!2010).!
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Uma!técnica!bem!estabelecida!de!detecção!de!agentes!biológicos!é!o!PCR!(Polymerase!Chain!

Reaction,!ou!Reação!em!Cadeia!de!Polimerase)!miniaturizado,!na!qual!amostras!de!volumes!

entre! um! centésimo! e! um! milésimo! de! mL! são! viáveis.! Tal! técnica! é! capaz! de! detectar! a!

presença! de! alguns! fatores! biológicos! de! risco,! como! a! bactéria! B.. anthracis! e! a! toxina!

botulínica!(PRATT!et.al.,!2011).!

As!aplicações!são!as!mais!variadas!no!campo!da!Biologia!Molecular:!amplificação!de!DNA!para!

PCR!e!RT?PCR;!análise!de!plasma!sanguíneo!e!outros!fluidos!corporais;!diagnósticos!baseados!

em! ensaios! imunológicos! e! enzimáticos;! síntese! combinatória! de! compostos! orgânicos! e;!

detecção! de! moléculas! monodispersas! são! apenas! algumas! das! aplicações.! O! campo! da!

biologia! molecular! é! tão! proximamente! ligado! à! microfluídica! que! pode?se! afirmar! que!

ensaios!envolvendo!biomoléculas!permeiam!todos!os!ensaios!envolvendo!materiais!biológicos!

(MCDONALD!et.al.,!2000).!

Uma!das!aplicações!mais!avançadas!da!microfluídica!é!a! triagem!de!centenas!a!milhares!de!

condições! –! tais! como! pH,! composição,! presença! de! co?solventes! e! concentração! –! para!

cristalização! de! proteínas.! Não! só! as! condições! podem! ser! finamente! controladas! como! a!

proteína,!após!cristalizada,!pode!ser!manipulada!sem!que!haja!dano!à!sua!estrutura!(SHIM!et.

al.,!2007).!

Estratégias!de!separação!e!manipulação!de!células!em!DMs!são!conhecidas,!tanto!envolvendo!

técnicas! eletrocinéticas! (eletroforese! e! dieletroforese,! por! exemplo)! e! não?eletrocinéticas,!

incluindo! imobilização! química! por! anticorpos,! separação! baseada! em! diferenças!

dimensionais,! e! separação! por! distribuição! das! células! em! diferentes! fluxos! microfluídicos!

(PRATT!et.al.,!2011).!

É! possível! também! estudar! a! dinâmica! interna! de! células! monodispersas! de! forma! a!

caracterizar! mecanismos! de! regulação! genética.! A! capacidade! de! se! gerar! e! controlar!

perturbações!ambientais!dentro!do!DM!é!crucial!nesse!estudo!(BENNETT,!2009).!

Dispositivos!microfluídicos! também! foram! usados! para! separação! e! pareamento! de! células!

para!eletrofusão4.!O!uso!de!DMs!é!consideravelmente!mais!eficiente!que!outras!técnicas!por!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

4!Processo!em!que!duas!células!tem!suas!membranas!celulares!temporária!e!reversivamente!permeabilizadas!por!
um!pulso!elétrico.!(ZIMMERMANN,!1988).!
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facilitar! a! manipulação! das! células,! aumentar! a! viabilidade! celular,! diminuir! a! chance! de!

contaminação!das!amostras!utilizadas!e!sofrer!de!menores!efeitos!térmicos!(HU!et.al.,!2013).!

Um!dispositivo!microfluídico!foi!projetado!para!separação!e!posicionamento!de!embriões!de!

peixe?zebra,!de!forma!a!permitir!a!visualização!e!o!estudo!in.vivo!da!angiogênese!na!espécie.!

(AKAGI! et. al.,! 2013).! O! dispositivo! projetado! foi! construído! em! poli(metil?metacrilato)!

(PMMA),! por! usinagem! por! laser! infravermelho.! As! técnicas! de! separação! utilizadas! nesse!

projeto!são!aplicáveis!também!a!células.!

Apropriações!de!outras!tecnologias!também!acontecem,!gerando!resultados!interessantes:!no!

que! foi! chamado!de!“cruzamento!de!uma! impressora! jato!de! tinta!e!um!contador!Coulter”,!

temos!o!uso!de!técnicas!de!geração!finamente!controlada!de!gotículas!com!a!capacidade!de!

contagem! de! partículas! encontrada! em! equipamentos! como! o! contador! mencionado.! Essa!

combinação! permite! uma! contagem! e! separação! de! alta! velocidade! e! de! alta! precisão,!

chegando!a!números!como!70.000!partículas!por!segundo!(EISENSTEIN,!2006).!

Por! serem! de! dimensões! da! mesma! ordem! de! grandeza! que! a! maioria! das! bactérias,!

dispositivos!microfluídicos!podem! ser! usados! como!ambientes! controlados!para! estudos!de!

comportamento!e!metabolismo!tanto!de!colônias!inteiras!como!de!seres!isolados.!Galajda.et.

al.! (2007)! demonstram! que! é! possível! gerar! estruturas! que! rendem! padrões! previsíveis! de!

distribuição! de! indivíduos! dentro! de! uma! colônia.! Usando! paredes! formadas! por! aberturas!

afuniladas!foi!possível!quantificar!a!passagem!de!bactérias!entre!câmaras!adjacentes!e!ligar!a!

taxa!de!passagem!ao!ângulo!em!que!acontece!o!contato!dos!indivíduos!com!a!parede!porosa.!

Esse! tipo!de!estudo!é! capaz!de!definir!padrões!de!movimentação!bacteriana!que!permitam!

melhores!simulações!computacionais!de!crescimento!e!mobilidade!de!colônias.!

Solvas!et.al.!(2011)!desenvolveram!um!DM!capaz!de!agrupar!por!tamanho!e!idade!vermes!da!

espécie Caenorhabditis.elegans.!O!grupo!provou!que!é!possível!manipular!seres!vivos!muito!

maiores! que! bactérias! simplesmente! pela! geometria! dos! dispositivos! em! que! eles! estão!

inseridos.! Nesse! caso,! a! geometria! foi! projetada! com! base! no! conhecimento! prévio! dos!

diferentes!padrões! comportamentais!de!animais! jovens!e!maduros!dessa!espécie,!de! forma!

que! os! vermes! inseridos! no! labirinto! agrupassem! a! si! mesmos! sem! a! influência! dos!

pesquisadores.!
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O! grupo! de! Lockery! (2008)! estudou! a! mesma! espécie! de! nematoide,! porém! com! uma!

abordagem!praticamente! inversa! à! de! Solvas:! ao! invés! de! projetar! um! circuito! baseado! no!

comportamento! do! animal! estudado,! o! objetivo! de! Lockery! era! estudar! a! relação! entre! a!

neurobiologia!do!verme!e!seu!comportamento!quando!exposto!a!sinais!químico?físicos!muito!

específicos,! ao!mesmo! tempo!em!que!o! substrato!dos! testes! simulava!a! topografia!de! solo!

úmido.!O!uso!de!DMs!foi!imprescindível!porque!o!padrão!de!experimentos!com!o!C..elegans,!

que!ocorre!em!agarose,!não!permite!o!mesmo!nível!de!controle!de!gradientes!de!difusão!e!

muito!menos!o!controle!de!fatores!como!pressão!hidrostática!e!topografia!do!substrato.!

De! especial! interesse! neste! trabalho,! a! microfluídica! pode! ser! aplicada! no! campo! da!

Engenharia! de! Tecidos! tanto! como! equipamento! de! uso! direto! (como! no! caso! dos!

biorreatores)!quanto! como! ferramenta!de! fabricação!ou!modificação!de!estruturas!úteis! ao!

campo!(como!substratos!tridimensionais!para!cultura!celular,!por!exemplo).!

Lin! et. al.! (2011)! fizeram! a! caracterização! de! scaffolds. esponjosos! construídos! a! partir! da!

geração!em!DMs!de!microbolhas!em!solução!gelatinosa,!processo!apresentado!na!Figura!3.!O!

processo!permitiu!um!controle! fino!do! tamanho!das!bolhas,!que!se! tornariam!poros!após!a!

polimerização!da!gelatina.!Ao!mesmo!tempo!a!auto?organização!das!bolhas!no!meio! líquido!

fez!com!que!o!scaffold!possuísse!uma!estrutura!com!poros!claramente!ordenados,!de!forma!

análoga!à!organização!atômica!em!um!cristal,!como!é!visto!no!quadro!A,!na!Figura!4.!Segundo!

os!autores,!o!processo!é!de!alta!repetibilidade!e!baixo!custo.!

A! dimensão! das! bolhas! tem! influência! direta! na! forma! como!ocorre! o! encaixe! entre! elas! e!

define! o! fator! de! empacotamento! da! estrutura! resultante,! que! é! análoga! a! uma! estrutura!

cristalina.!A!concentração!da!solução!muda!a!viscosidade!e!o!escoamento!da! fase!contínua,!

resultando! em! maior! ou! menor! estabilidade! das! bolhas! e! da! espessura! da! treliça! criada!

quando!os!poros!são!abertos.! !
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!

Figura!3!?!Exemplo!de!DM!gerador!de!bolhas!(a)!e!a!auto?organização!característica!dessas!bolhas!(b).!Em!(c)!é!mostrado!o!
processo!pelo!qual!a!espuma!é!transformada!em!um!scaffold!sólido!de!porosidade!aberta!(modificado!de!LIN,!2011).!

!

!

Figura!4!–!Diferença!na!auto?organização!de!bolhas!em!suspensão!de!acordo!com!seu!diâmetro.!Bolhas!de!mesmo!tamanho!
estabelecem!redes!regulares(A,!B),!enquanto!que!aglomerações!de!bolhas!de!dimensões!variadas!não!resultam!em!padrões!

regulares!(C,!D)!(AHMAD,!2011).! !

Espuma!líquida!em!
reservatório!

Espuma!de!poros!
fechados!

Espuma!de!poros!
abertos!

Cultura!de!células!em!
scaffold!

!!!

Saída!para!reservatório!Reservatório!em!forma!
de!disco!
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Outras! aplicações! no! campo! da! Engenharia! de! Tecidos! são:! a! fabricação! de! precursores!

monodispersos! para! semeadura! de! células! (AHMAD,! 2011);! o! uso! de! DMs! como!

microbiorreatores!de!perfusão!(LAGANÀ,!2012)!e!o!uso!de!DMs!como!substratos!semelhantes!

em!dimensões,!formato!e!afinidade!a!certos!tipos!de!tecido,!como!o!epitelial!(CHOI,!2013).!

De! forma! análoga! à! feita! nos! estudos! comportamentais! com! nematódeos,! são! factíveis!

estudos!sobre!evolução,!em!que!são!simuladas!condições!ambientais!e!uma!colônia!de!seres!

de! reprodução! rápida! é! deixada! para! viver! por! várias! gerações.! Nesse! tipo! de! estudo! são!

observadas! diferenciações! fenotípicas! e! mutações! por! múltiplas! gerações! daquela! que!

originalmente! era! uma! única! espécie! de! organismo.! Após! um! certo! número! de! gerações,!

pode?se!identificar!diferenças!suficientes!para!categorizar!a!colônia!como!sendo!de!uma!nova!

espécie,! que! tem! a! espécie! da! colônia! original! como! ancestral.! Geralmente! são! usadas!

bactérias!por!seu!rápido!ciclo!de!vida!e!fácil!obtenção.!

Keymer! et. al.! (2006)! fizeram! um! estudo! em! que! bactérias! eram! semeadas! em! um!

microambiente!nanofabricado,!de!forma!que!tais!bactérias!originariam!colônias!que!passavam!

por! mutações,! em! um! ciclo! que! o! autor! chamou! de! “metapopulações”.! Tais! populações!

possuíam! diferentes! comportamentos! e! capacidades! de! adaptação,! dependendo! das!

características!do!microambiente!onde!elas!eram!inseridas.!

Como!foi!mencionado!anteriormente,!DMs!construídos!a!partir!de!PDMS!são!especialmente!

fáceis! de! serem! localmente! deformáveis! por! aplicação! de! pressão! hidrostática! ou! por!

compressão! mecânica.! Um! grupo! que! explorou! a! maleabilidade! do! PDMS! na! fabricação! e!

operação!de!pinças!foi!o!de!Hulme!et.al.!(2010).!Para!imobilizar!indivíduos!do!nematelminto!C..

elegans,! foram! usados! canais! que! possuíam! uma! leve! inclinação! em! suas! paredes.! O! fluxo!

pelo!DM!forçava!os!animais!para!dentro!desses!funis,!onde!eles!passavam!a!agir!como!rolhas!

e! ficavam! imobilizados! pela! pressão! hidrostática! em! equilíbrio! com! a! força! exercida! pelo!

elastômero!constituinte!das!paredes!do!canal.!

Essa! técnica! também! foi! utilizada! por! Buonanno! et. al.! (2013)! na! imobilização!mecânica! de!

vermes!da!mesma!espécie..Com!o!uso!de!tal!técnica!os!autores!evitaram!outras!técnicas,!mais!

complicadas! e! que! envolviam! mudanças! no! meio! que! seriam! potencialmente! fatais! aos!

animais!estudados,!como!o!resfriamento!a!4°C!ou!o!uso!de!sedativos!nas!cobaias.!
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A! manipulação! de! bolhas! e! contas,! esferas! coloidais! fabricadas! no! próprio! DM,! é! uma!

combinação!com!resultados!interessantes.!Ao!mesmo!tempo!em!que!possibilita!controlar!com!

precisão! o! tamanho! e! a! frequência! da! formação! de! bolhas! nos! canais,! é! possível! forçá?las!

através! do! fluxo,! tornando?as! misturadores! e! bombas! capazes! de! circular! os! fluidos! nos!

microcanais,!como!o!mostrado!na!Figura!5,!a!seguir!(TERRAY!et.al.,!2002).!

!

!

Figura!5!?!Exemplo!do!uso!de!contas!coloidais!como!misturadores:!empurradas!pelo!próprio!fluxo!do!DM!as!contas!forçam!a!
mistura!do!líquido!branco!(na!área!inferior!dos!canais)!com!o!líquido!cinza!(na!área!superior!dos!canais)!(WHITESIDES,!2006).!

!

A! geometria!dos! canais! pode! ser!produzida!de! forma!a! separar! e!organizar! com!precisão!e!

rapidamente!partículas!em!suspensão!no!fluido!presente!no!DM,!geralmente!depositando!tais!

partículas! em! diferentes! câmaras! ou! poços! (TAN! et. al.,! 2004).! Um! exemplo! desse! uso! é! a!

divisão! em! partes! iguais! e! separação! em! câmaras! das! partículas! presentes! em! um! fluido!

biológico,! como! o! sangue.! No! caso! do! sangue,! por! exemplo,! é! possível! fazer! a! separação!

levando?se! em! conta! o! tamanho! das! partículas,! separando! plaquetas! de! hemácias! e! de!

leucócitos,!do!menor!para!o!maior,!respectivamente!(EISENSTEIN,!2006).!

Uma! outra! aplicação! interessante! é! a! captação! de! microrrecursos:! recursos! de! origem!

geralmente!biológica!e!que!apenas!são!relevantes!em!escala!macrométrica!quando!captados!

em!quantidades!relativamente!grandes.!Um!exemplo!disso!é!a!fabricação!de!um!protótipo!de!

display! que!usa!bactérias!bioluminescentes! como!análogas!a!pixels! e!é! capaz!de!detectar!e!

indicar!a!presença!de!arsênico!em!uma!amostra!(PRINDLE!et.al.,!2012).!
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Outra! área! que! se! beneficia! da! aplicação! de! efeitos! microfluídicos! é! a! microeletrônica!

moderna,!especialmente!na!construção!de!dissipadores!de!calor!de!alta!eficiência.!O!conceito!

foi!originalmente!apresentado!por!Tuckerman!e!Pease!(1981).!Tais!dissipadores!combinariam!

todas! as! características! desejáveis:! pequenas! massa! e! volume,! altíssima! razão! entre! área!

superficial!e!volume,!alto!coeficiente!de!transferência!de!calor!por!convecção!e!baixo!volume!

de!fluido!circulante.!Porém,!como!apontado!por!Dastan!(2013),!o! fato!dos!canais!serem!tão!

estreitos!faz!com!que!o!fluxo!tenha!de!ser!consideravelmente!alto!para!que!o!aparato!tenha!

utilidade! real.! Quais! materiais! e! técnicas! de! fabricação! são! apropriadas! para! superar! o!

problema! da! alta! pressão! dentro! de! um! DM! é! um! dos! focos! do! trabalho! de! Dastan! e! sua!

equipe.!

Microgotículas! e! canais! preenchidos! com! fluido! podem! ser! utilizados! como! lentes! e! guias!

ópticos,!respectivamente.!Aplicações!incluem!sistemas!de!detecção!óptica!de!alto!rendimento!

e! precisão! (EISENSTEIN,! 2006);! sistemas! de! separação! por! fixação! em! campo! de! luz!

(MACDONALD,! 2003);! canais! que! funcionam! como! emissores! em! sistemas! de! laser! de!

corante5,! tendo! sua! portabilidade,! facilidade! de! ajuste! e! intensidade! de! emissão! como!

grandes! benefícios! (VEZENOV! et. al.,! 2005);! câmaras! que! funcionam! como! lentes!

bidimensionais!e!que!tem!sua!distância!focal!facilmente!ajustada!(HUANG!et.al.,!2010).!!

!

3.6. Fabricação"de"Dispositivos"Microfluídicos"

!

Das!geometrias!de!canais!usadas!para!gerar!bolhas!em!DMs,!as!mais!comuns!são!do!tipo!de!

junção"em"T!(TJ!–!T!Junction,!mostrado!na!Figura!6)!e!de!foco"de"fluxo!(FFD!–!Flow!Focusing!

Device,!mostrado!em!diagrama!na!Figura!7),!geralmente!construídas!a!partir!de! técnicas!de!

fotolitografia!e!moldagem,!já!bem!estabelecidas!na!literatura!(LIN,!2011).!

Ambas!geometrias!usam!de!cisalhamento!para!realizar!a!segmentação!de!um!dos!fluxos!e!a!

formação!de!gotículas.!De!geometria!mais! simples,!os!dispositivos!TJ! realizam!cisalhamento!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

5!Laser!de!corante!(dye.laser,!em!inglês)!é!um!sistema!de!emissão!de!radiação!laser!em!que!o!material!emissor,!
ao!invés!de!um!gás!ou!cristal,!é!uma!solução!líquida!de!um!corante!orgânico!capaz!de!emitir!fluorescência.!
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assimétrico,! em!que!um!dos! fluxos! arrasta,! comprime!e! rompe!o!outro! fluxo.! Esse! efeito! é!

governado!principalmente!pela!relação!entre!velocidades!dos!dois!fluxos,!suas!viscosidades!e!

as!dimensões!dos!canais!em!cuja!intercessão!o!efeito!ocorre,!como!foi!discutido!em!detalhe!

por! Luo! (2012)! e! por! Steijn! (2010).! Esse! efeito! é! descrito! no! esquema! presente! na! figura!

abaixo:!

!

Figura!6!?!Esquema!apresentando!o!princípio!de!funcionamento!de!um!DM!do!tipo!TJ.!O!fluxo!da!fase!líquida!é!interrompido!
pela!entrada!da!fase!gasosa!(vista!no!esquema!se!aproximando!da!junção!e!a!preenchendo),!que!forma!uma!bolha!que!age!

como!plugue!(traduzido!de!STEJIN!et.al.,!2010).!

!

Nos! dispositivos! FFD! o! fluxo! de! uma! das! fases! é! cisalhado! simetricamente! pela! outra.!

Considerando! que! dispositivos! TJ! fazem! uso! da! intercessão! de! apenas! dois! canais! e! que!

dispositivos! FFD! se! valem! de! três! canais,! há! uma! diferença! de! desempenho! (velocidade,!

constância,! homogeneidade)!entre!os!dois! tipos!de!DM!na!produção!de!partículas! fluidas!e!

das! características! de! tais! partículas,! mesmo! quando! utilizados! os! mesmos! parâmetros! de!

fluxo!e!as!mesmas!substâncias!(LUO,!2012).!

A!geometria!FFD!é!mais!complexa!do!que!a!TJ,!porém!permite!melhor!controle!do!processo.!

Cada!uma!das!quatro!portas!que!constituem!o!cruzamento!dos!canais!pode!ser!dimensionada!

de! acordo! com! os! efeitos! desejados.! Efeitos! decorrentes! da! rugosidade! das! paredes! dos!

canais!também!são!relevantes!nessa!região!do!dispositivo!(TAMAYOL!et.al.,!2012).!
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!

Figura!7!?!Exemplo!da!geometria!característica!de!canais!do!tipo!FFD.!Em!detalhe!é!mostrado!o!processo!de!separação!das!
bolhas!em!função!do!tempo,!em!milissegundos!(ms)!(modificado!de!DOLLET!et.al.,!2008).!

!

Em! ambos! tipos! de! dispositivo,! as! propriedades! das! gotículas! ou! bolhas! são! controladas,!

principalmente,! pelo! controle! do! fluxo! dos! fluidos! sendo! injetados! no! DM.! Características!

intrínsecas! às! substâncias! utilizadas! (viscosidade! e! tensão! superficial,! por! exemplo)! são!

levadas!em!conta,!mas!a!própria!geometria!e!propriedades! superficiais!dos! canais! são!mais!

facilmente!modificáveis!e,!portanto,!mais!comumente!usadas!no!controle!dos!chips!(DERZSI,!

2012).!

Dependendo!da! relação!entre!os! fluxos!usados,!vários! regimes!de!operação!são!alcançáveis!

com! esses! modelos! de! DM.! Os! termos! mais! utilizados! para! descrever! os! regimes! são:! de!

formação!de!gotículas! (drop.formation),!de! formação!de!pescoço!(necking)!e!de! jateamento!

(jetting).!Cada!regime!possui!características!próprias!e!as!propriedades!das!fases!resultantes!

pode! variar! de! emulsões,! no! caso! de! gotícula! ou! bolhas! dispersas,! até! fios! concêntricos,!

análogos! à! estrutura! da! fibra! óptica,! no! caso! de! regimes! de! jateamento.! O! gráfico!

apresentado! na! Figura! 8! relaciona! a! velocidade! de! fluxo! com! o! regime! resultante! (CLIFT,!

1978),!e!a!Figura!9!mostra!diferentes!diâmetros!de!gotículas!obtidas!em!um!mesmo!regime!de!

operação.! !

Região!de!foco!de!

fluxo!
Líquido!

Gás!
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!

Figura!8!–!Gráfico!relacionando!o!regime!de!formação!de!bolhas!ou!jatos!em!função!da!velocidade!do!fluxo!e!taxa!de!fluxo!
(traduzido!de!CLIFT,!1978).!

!

!

Figura!9!–!Diferentes!dimensões!de!bolhas/gotículas!em!suspensão!possíveis!de!serem!fabricadas!em!um!DM.!Variações!de!
fluxo!e!pressão!de!injeção!das!fases!são!usadas!para!variar!as!dimensões!das!partículas!criadas!(adaptada!de!HONG,!2010).! !
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Para!a!obtenção!das!mencionadas!geometrias!de!canais,!que!são!a!essência!da!microfluídica,!

várias! técnicas! e! materiais! são! aplicáveis.! Desses! materiais,! alguns! dos! mais! comumente!

usados! são! as! resinas! termoplásticas! (Policarbonato! (PC),! Poli(metil! metacrilato)! (PMMA,!

também!conhecido!como!Acrílico),!e,!mais!raramente,!Poli(tetrafluoretileno)! (PTFE,! também!

conhecido! como! Teflon)),! resinas! termofixas! (resina! epóxi,! principalmente),! elastômeros!

(PDMS,! um! dos! materiais! mais! usados),! vidro,! wafers! de! silício! e! metais.! Materiais! mais!

facilmente! usináveis! ou! engraváveis! física! ou! quimicamente! são! geralmente! preferidos! por!

serem!mais!baratos!e!mais!rapidamente!trabalháveis.!Por!esse!motivo!materiais!rígidos,!como!

o!vidro!e!o!silício,!caíram!em!desuso!(DERZSI,!2012).!!

Técnicas! envolvendo! o! uso! de! polímeros,! especialmente! polímeros! processáveis! na! forma!

líquida!(resinas!termoplásticas!e!elastoméricas!ainda!não!curados)!se!destacam!pela!relativa!

facilidade! no! seu! emprego.! Sollier! et. al.! (2011)! qualifica! diferentes! técnicas! e!materiais! de!

acordo!com!o!custo!e!o!tempo!envolvidos!para!a!fabricação!de!um!DM,!como!apresentado!na!

Figura!10.!

!

Figura!10!–!Diferentes!técnicas!de!fabricação!de!dispositivos!microfluídicos,!organizadas!de!acordo!com!o!custo!(maior!para!a!
esquerda,!menor!para!a!direita)!e!o!tempo!de!trabalho!necessário!(menor!para!baixo,!maior!para!cima)!(traduzido!de!SOLLIER!

et.al.,!2011).!

!

Uma!das!técnicas!mais!atraentes,!por!sua!rapidez!e!baixo!custo,!é!a!de!Moldagem!de!Réplica,!

que! inclui! a! Litografia! Macia! (Soft. Lithography).! Nessa! técnica! é! feita! a! produção! de! uma!

matriz!e!sua!réplica!em!material!“macio”,!geralmente!elastômeros!(WHITESIDES,!2006).!
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As!matrizes! são!essenciais!e! têm!papel!definitivo!na!qualidade!da! réplica.!Uma!matriz!nada!

mais! é! do! que! uma! superfície! plana! de! dado!material! (chamado! comumente! de! substrato)!

com! detalhes! em! alto! relevo.! Para! produção! do! alto! relevo! é! possível! usinar! o! próprio!

substrato,! rebaixando! toda! a! superfície! e! deixando! intactas! as! áreas! que! compõem! a!

geometria!dos!detalhes,!ou!adicionar!material.!No!caso!de!se!adicionar!material,!isso!pode!ser!

feito!de!forma!localizada,!em!que!o!material!é!depositado!apenas!onde!é!necessário,!ou!pode?

se!recobrir!toda!a!superfície!do!substrato!e!posteriormente!remover!o!material!das!áreas!que!

não!compõem!os!detalhes!desejados!(MCDONALD!et.al.,!2000;!WHITESIDES!et.al.,!2006).!!

A!produção!da!matriz!pode!ser!feita!de!diferentes!modos.!Um!dos!modos!mais!comuns!é!por!

meio!da!fotolitografia,!que!é!empregada!nos!trabalhos!de!Heyries!et.al.!(2008),!Manbachi!et.

al.!(2008),!Choi!et.al.!(2013),!na!dissertação!de!Goh!(2009)!e!detalhado!no!protocolo!de!Huh!et.

al.!(2013),!entre!outros.!!

A! fotolitografia,! um! processo! análogo! à! fotografia! analógica,! consiste! no! revestimento! do!

substrato! da! matriz! com! um! material! fotossensível! (materiais! com! tal! propriedade! são!

conhecidos! como! photoresists),! que! após! secar! formando! uma! película! de! espessura!

controlada,!é!exposto!a!um!tipo!específico!de!radiação,!que!o!polimeriza.!A!família!de!resinas!

mais! comumente! empregada,! que! foi! utilizada! em! cada! um! dos! trabalhos! citados! no!

parágrafo! anterior,! é! a! SU?8.! Essa! resina! epóxi! possui! propriedades! (transparência! UV! e!

características!reológicas)!que!a!tornam!ideal!na!fabricação!de!DMs!e!é!fabricada!em!variantes!

de!diferentes!viscosidades.!Sua!cura!se!dá!por!exposição!à!radiação!UV!(CHOLLET,!2015).!

Para!controle!de!que!áreas!que!serão!expostas!à! luz!UV!e!quais!serão!protegidas,!usa?se!de!

um! instrumento! chamado!máscara! litográfica.! A! finalidade! de! tal!máscara! é! o! bloqueio! da!

radiação! de! acordo! com! um! desenho,! que! pode! ser! impresso! com! tinta! opaca! sobre! um!

substrato!transparente!ou!recortado!em!uma!folha!de!material!opaco.!Dependendo!do!tipo!

de!photoresist.usado,!que!pode!ser!positivo!ou!negativo,!as!áreas!que!não!forem!protegidas!

pela!máscara!reagem!diferentemente:!em!photoresists!positivos!as!áreas!expostas!se!tornam!

solúveis!e!podem!ser!removidas,!enquanto!que!em!photoresists!negativos!as!áreas!expostas!

sofrem!reticulação!e!se!tornam!insolúveis.!O!SU?8!é!um!photoresist!negativo!(CHOLLET,!2015).!
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O!processo!é!basicamente!o!mesmo!para!qualquer!resina!fotossensível,!geralmente!variando!

em! aspectos! da! aplicação,! e! os! tempos! necessários! para! secagem,! exposição,! revelação! e!

cura.!O!processo!é!descrito!no!esquema!apresentado!na!Figura!11.!

Independente!a!técnica!usada!na!composição!da!matriz,!a!aplicação!dela!é!essencialmente!a!

mesma:! sobre! a! face! com! o! alto! relevo! é! derramado! o! elastômero! líquido,! que! copia! os!

detalhes,! gerando! um!baixo! relevo.! Após! separada! da!matriz,! que! é! reaproveitável,! a! peça!

com! os! detalhes! em! baixo! relevo! é! selada! pela! a! adesão! de! uma! placa! lisa! em! sua! face!

engravada.!A!esse!bloco!selado!já!podemos!chamar!de!dispositivo!microfluídico.!O!processo!é!

detalhado!na!Figura!12!(MCDONALD!et.al.,!2000).!

Nesse! trabalho! é! explorada! a! técnica! fotolitográfica,! porém! com! o! emprego! de! resinas!

diferentes!das! comumente!empregadas,! na!busca!por!materiais! alternativos! e!de!mais! fácil!

obtenção!na!realidade!do!pesquisador!brasileiro.!Esse!objetivo!é!motivado!pela!dificuldade!de!

obtenção!e!o!alto!custo!inerente!à!aquisição!internacional!desses!materiais,!visto!que!alguns!

dos! produtos! mais! utilizados,! como! a! linha! de! resinas! fotossensíveis! SU?8,! empregada! na!

absoluta!maioria!dos!trabalhos,!não!possui!representante!em!território!brasileiro!ou!canal!de!

fornecimento!estabelecido.!

!

Figura!11!–!Esquema!descrevendo!o!processo!fotolitográfico.!O!processo!varia!dependendo!dos!materiais!usados,!mas!em!
geral!segue!os!passos!mostrados:!revestimento!do!substrato!com!resina!fotossensível!(photoresist),!posicionamento!da!
máscara,!exposição!com!a!radiação!apropriada!e!remoção!da!resina!não!polimerizada!(traduzido!de!Chollet,!2015).! !
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!

!

Figura!12!–!Processo!de!fabricação!de!DM!por!litografia!macia,!um!tipo!de!moldagem!de!réplica.!A!matriz!pode!ser!fabricada!
por!dezenas!de!processos!diferentes!(traduzido!de!McDonald!et.al.,!2000).!!

! !
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3.7. Processamento"por"Ultrassom"

!

Define?se!ultrassom!(US)!como!ondas!sonoras,!cujas! frequências!são!superiores!a!20kHz,!ou!

seja,! além!da! faixa!audível!para! seres!humanos.!A!propagação!dessas!ondas!através!de!um!

meio!líquido!produz!um!efeito!conhecido!como!cavitação!acústica!(CA).!O!efeito!de!cavitação!

é! causado! pela! ebulição! localizada! do! líquido! em! uma! miríade! de! pontos! no! volume! do!

recipiente!que!o!contém.!Nos!pontos!em!que!a!cavitação!ocorre,!uma!porção!do!líquido,!por!

efeito! da! interferência! entre! frentes! de! pressão! ultrassônicas,! se! torna! vapor! e! a! bolha!

resultante,!logo!em!seguida,!colapsa.!Esse!colapso!ocasiona!uma!intensa!onda!de!choque,!que!

é!disruptiva!a!qualquer! interface!entre! fases! fluidas!e!capaz!de!energia!a!estruturas!sólidas,!

como!fibras!e!partículas!em!suspensão!(CHANDRAPALA!et.al.!(2012);!JAFARI!et.al..(2006)).!!

A!utilização!da!cavitação!como!força!cisalhante!para!produção!de!emulsões!e!para!mistura!de!

reagentes!é!bem!documentado!e!extensamente!usado!nas!indústrias!química!e!alimentícia.!O!

uso!de!ondas!de!ultrassom!também!permite!a!obtenção!de!texturas!específicas!em!mousses.e!

espumas.!A!distribuição!de!diâmetro!de!poros!é!estreita!e!se!mostra!monomodal!ou!bimodal,!

variando! em! função! da! temperatura! em!que! a! sonicação! ocorre.! A! temperaturas! acima! de!

70˚C! a! distribuição! é! tipicamente!monomodal,! enquanto!que! a! temperaturas!mais! baixas! a!

distribuição!é!bimodal!(VILLAMIEL,!2000)..

O! controle! do! tamanho! das! bolhas! geradas! pela! aplicação! de! ultrassom! também! é!

dependente! da! potência! usada,! como! também! demonstrado! por! Chandrapala! (2012).!

Considerada! a! faixa! usada! em! seu! estudo,! de! 400W! a! 20kHz,! potências! intermediárias!

produziram!as!menores!bolhas,!enquanto!que!o!aumento!da!potência! levou!a!um!aumento!

proporcional!na!dimensão!das!bolhas.!!!

Outro!mecanismo!de!controle!da! formação!e!estabilização!de!bolhas!e!partículas! fluidas!na!

em!soluções!ultrassonicadas!é!a!presença!de!um!surfactante.!Abismail!et.al.!(1999)!sumariza!a!

estabilidade!de!uma!emulsão!como!dependente!dos!seguintes!fatores:!tamanho!da!gotícula,!

bolha! ou! partícula! fluida;! diferença! entre! as! densidades! das! fases! contínua! e! dispersa;!

viscosidade! da! fase! contínua! e;! acima! de! tudo,! repulsão! estática! ou! estérica! entre! as!

partículas!fluidas,!fenômeno!em!que!o!papel!do!surfactante!é!mais!crucial.!No!mesmo!estudo!
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é! feita! uma! comparação! da! distribuição! de! dimensões! das! gotículas! que! compõem! a! fase!

dispersa!da!emulsão,!quando!estas!são!fabricadas!por!agitação!mecânica!convencional!e!por!

ultrassonicação.!É!evidenciado!que!a!distribuição!é!mais!estreita!na!emulsão!ultrassonicada,!e!

quando!a!concentração!de!surfactante!era!a!menor!dentre!as!testadas!(entre!1g/L!e!15g/L).!

Essa!observação!faz!contraponto!à!observação!de!Costantini!et.al.! (2014),!que!registrou!um!

estreitamento! no! gráfico! de! distribuição! de! dimensões! de! bolhas,! quando! aumentada!

concentração! de! surfactante.! Esse! último! trabalho,! porém,! no! lugar! da! sonicação,! usou!

dispositivos!microfluídicos!para!a!produção!de!bolhas!monodispersas!de!mesmo!tamanho!e!o!

papel!do!surfactante!foi!o!de!evitar!a!coalescência!das!bolhas.!!

O! trabalho!de! Jafari!et.al.! (2006)!compara!a!eficiência!de!produção!de!emulsões!em!DMs!e!

através!de!sonicação.!Uma!das!conclusões!obtidas!nesse!estudo!foi!o!de!que!é!possível!gerar!

por! sonicação!emulsões! com! tamanho!de! gotículas! e! bolhas! semelhantes! às! obteníveis! por!

meio!do!uso!de!DMs,!porém!com!uma!distribuição!bimodal!de!frequência!de!dimensões.!!

O!uso!de!ondas!ultrassônicas!ocorre!de!outras!formas!no!contexto!da!medicina!regenerativa.!

Na! maioria! dos! estudos! da! área! em! que! ondas! ultrassônicas! são! mencionadas,! elas! são!

utilizadas! em! frequências! relativamente! altas,! de! 100kHz! a! 200kHz,! especialmente! para! o!

imageamento! por! ultrassom!de! amostras! implantadas! in. vivo,! como! feito! por! Solorio!et. al.!

(2010),!Talukdar!et.al.!(2014)!e!YU!et.al..(2013).!Quando!comparado!à!faixa!de!aplicação!de!US!

para!agitação!e!atomização!de!fluidos,!na!faixa!de!20kHz!a!40kHz,!é!notável!que!o!ultrassom!

de! imageamento! não! causa! o! efeito! da! CA,! sendo! as! duas! técnicas! distantes! apesar! de! se!

basearem!na!mesma!forma!de!energia.!

O! uso! de! US! no! processo! de! fabricação! de! scaffolds! propriamente! dito! é! raro! e! foi!

documentado!como!uma!técnica!acessória,!não!sendo!a!principal!responsável!pela!geração!de!

poros!em!uma!matriz.!O!trabalho!de!WANG!et.al..(2006)!envolve!o!uso!de!US!para!abertura!de!

poros! em! uma!matriz! já! conformada! e! espumada! de! ácido! polilático! (PLA),! fabricada! pela!

técnica!de!fabricação!de!espuma!em!estado!sólido6.!

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

6!Nessa!técnica!um!bloco!de!polímero!é!exposto!a!altas!pressões!(na!faixa!de!3?5!Mpa)!a!um!gás,!que!é!absorvido!
pelo!polímero.!Quando!a!pressão!é!reduzida!de!volta!à!pressão!atmosférica,!o!gás!introduzido!no!polímero!forma!
bolhas,!gerando!uma!espuma.!
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Ondas! ultrassônicas! de! baixa! intensidade! também! são! usadas! como! estímulo!mecânico! ao!

desenvolvimento! de! tecidos! em! culturas! celulares.! É! conhecido! o! efeito! que! estímulos!

mecânicos! e! topográficos! do! ambiente! possuem! no! diferenciamento,! na! migração! e! na!

proliferação!celulares,!como!evidenciado!por!Wu!et.al.,!(2011),!Watanuki!et.al.,(2009)!e!Hsu!et.

al.!(2006).!

Finalmente,! ondas! ultrassônicas! de! alta! intensidade! foram! usadas! por! Li! et. al.. (2009)! para!

aumento!da!eficiência!da!extração!de!colágeno!de! tendões?de?aquiles!bovinos!pelo!método!

enzimático!em!meio!ácido!(Pepsina!em!Ácido!Acético).!O!presente!trabalho!faz!avanços!sobre!

esse! trabalho,! explorando! um! dos! pontos! concluídos! pelos! autores:! a! energia! ultrassônica!

parece! ser! capaz! de! realizar! a! extração! de! colágeno,! que! nada! mais! é! do! que! o!

desenrolamento! da! tripla! hélice! da! proteína,! mesmo! sem! a! presença! de! enzimas.! As!

implicações!esperadas!disso!são,!principalmente,!a!redução!dos!custos!e!da!complexidade!do!

processo,! visto! que! a! ausência! de! enzimas! na! solução! sonicada! remove! a! necessidade! o!

controle!preciso!de!temperatura!e!pH.!!

!

3.8. Polímeros"Biocompatíveis"e"Biodegradáveis"

!

De!pertinência!tão!alta!quanto!a!das!outras!áreas!envolvidas!na!Engenharia!de!Tecidos,!senão!

maior,! é! a! seleção! adequada! do! material! do! qual! um! scaffold! deve! ser! fabricado.! Essa!

pertinência!se! torna!mais!evidente!quando!todas!as!diferentes!aplicações!do!scaffold!–!seja!

para! cultura! tissular,! para! geração!de!microambiente,! fabricação!de! agregados! celulares!ou!

enxerto! in.vivo,.entre!outras!–!são!consideradas.!Se!for!pressuposto!que!o!material!deve!ser!

biocompatível! e! não! citotóxico! (o!mínimo!para! que! haja! a! sobrevivência! e! proliferação! das!

células! semeadas),! ainda! restam!questões! de! primeira! importância! para! a! formação!de! um!

tecido:! taxa! de! degradação! ou! reabsorção! pelo! organismo,! produção! de! metabólitos!

citotóxicos! e,! em! caso! de! implantes! que! substituem! estruturas! de! suporte! no! organismo,!

propriedades!mecânicas.!!

A! seleção!de!um!material!adequado!se! torna!um!desafio!quando!se! tenta!abordar! todas!as!

propriedades! citadas! ao!mesmo! tempo.!Materiais! inorgânicos! com!boa! biocompatibilidade,!
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como! o! fosfato! de! cálcio! e! materiais! baseados! em! fosfato! de! cálcio,! apresentam! boas!

propriedades! mecânicas! mas,! ao! mesmo! tempo,! apresentam! degradação! muito! lenta!

(CASTILHO! et. al.,! 2013).! Polímeros! de! origem! biológica! por! sua! vez,! como! o! colágeno,! o!

alginato,!a!quitosana!(MI!et.al.,!2001),!as!proteínas!fibroína!e!sericina!(derivadas!da!seda!do!

bicho?da?seda)! (ZHANG,! 2002),! e! a! seda! de! aranha! (ALTMAN! et. al.,! 2003)! são! degradados!

rapidamente! e! não! possuem! rigidez! ou! resistência! mecânica! suficientes! para! certas!

aplicações.!As!propriedades!mecânicas!de!diferentes!tipos!de!seda,!comparadas!com!outros!

polímeros!biológicos!e!sintéticos,!são!listadas!na!Tabela!1.!Polímeros!sintetizados!a!partir!de!

materiais! biológicos,! como! a! policaprolactona! (PCL),! o! ácido! polilático! (PLA)! e! o!

poli(polietilenoglicol?tereftalato)?poli(butileno?tereftalato)! apresentam! propriedades!

intermediárias! e! atualmente! seriam! boas! alternativas,! dependendo! da! aplicação,! não! fosse!

pela!disponibilidade!relativamente!menor!que!a!dos!polímeros!de!origem!biológica!(WANG!et.

al.,!2010;!BRUN!et.al.,!2013).!

Tabela!1?!Propriedades!mecânicas!comparadas!de!biomateriais!e!polímeros!sintéticos.!Na!segunda!coluna!UTS!é!a!sigla!em!
inglês!para!Tensão!Máxima!de!Tração!(Ultimate!Tensile!Strength)!(traduzido!de!ALTMAN!et.al.,!2003).!

!

!

Uma!solução!encontrada!é!a!da!fabricação!de!compósitos,!sejam!eles!biomaterial?biomaterial!

ou! biomaterial?inorgânico.! Compósitos! de! fibroína?quitosana! (BHARDWAJ,! 2011),! fibroína?

sericina!(ZHANG,!2002),!colágeno?apatita!(XIA!et.al.,!2013),!foram!fabricados!buscando!atingir!

um!equilíbrio! ideal!entre!propriedades!e! tempo!de!degradação.!É!notável!que!nem!sempre!



!

 32 

isso!significa!uma!degradação!mais! rápida:!no!caso!de!scaffolds!para! recuperação!de! tecido!

ósseo,!por!exemplo,!para!que!o!scaffold!ofereça!suporte!mecânico!por!tempo!suficiente!para!

a!estruturação!do!tecido,!é!desejável!um!tempo!de!degradação!mais!longo!do!que!se!desejaria!

no!caso!de!um!tecido!mole,!como!a!epiderme!(XIA!et.al.,!2013).!Tampouco!isso!significa!que!

todos! os! scaffolds! tenham! de! ser! compósitos! ou! tenham! de! apresentar! alta! resistência!

mecânica.!Em!vários!casos,!como!o!de!recuperação!de!tecidos!não!estruturais!ou!no!cultivo!de!

tecidos!para!enxerto,!um!scaffold! simples!de! colágeno,!por!exemplo,! realiza! seu!papel! com!

eficiência!mesmo!não!sendo!especialmente!resistente.!

Da!miríade!de!materiais!e!combinações!possíveis,!é!necessário!definir!um!material!com!o!qual!

trabalhar.! Tendo! em!mente! que! o! presente! trabalho! se! propõe! a! analisar! scaffolds! e! seus!

precursores! fabricados! através! da! técnica! microfluídica,! os! materiais! passíveis! de! pesquisa!

serão! limitados! a! polímeros! biológicos,! especificamente! o! colágeno! bovino! do! tipo! I,! de!

biocompatibilidade! bem! estabelecida! e! estudada.! Dessa! forma! são! eliminadas! variáveis!

relativas! à! viabilidade! celular! nas! culturas! e! os! resultados! podem! ser! mais! facilmente!

relacionados!às!propriedades!físicas!do!scaffold!e!seu!precursor.!!

!

3.9. Citotoxicidade"

!

De! acordo! com! a! ISO! 10993?5,! o! ensaio! de! citotoxicidade! in. vitro! é! o! primeiro! teste! para!

avaliar! a! biocompatibilidade! de! qualquer! material! para! uso! em! dispositivos! biomédicos.! O!

teste! de! citotoxicidade! consiste! em! colocar! o!material! direta! ou! indiretamente! em! contato!

com!uma!cultura!de!células!de!mamíferos,!verificando!as!alterações!celulares!por!diferentes!

mecanismos,!dentre!os!quais!a!incorporação!de!corantes!vitais.!!

!

A! avaliação! quantitativa! da! viabilidade! celular! pode! ser! realizada! através! de! métodos!

colorimétricos!utilizando?se!o!corante!MTT,!um!sal!amarelo!que!é!reduzido!pela!atividade!da!

enzima! desidrogenase! presente! em! mitocôndrias! de! células! viáveis,! resultando! em! um!

precipitado!de!cor!púrpura.!Desta!maneira,!a!viabilidade!celular!pode!ser!determinada!pela!

intensidade! da! coloração! púrpura! que! é! proporcional! à! quantidade! de! células! vivas! em!

contato!com!o!biomaterial.!! !
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4. MATERIAIS"E"MÉTODOS"

!

4.1. Protótipos"de"DMs"

!

Foram! fabricados! dispositivos!microfluídicos! do! tipo! foco! de! fluxo! (FFD,! na! sigla! em! inglês!

Flow.Focusing.Device)!e!de!junção!em!T!(TJ,!na!sigla!em!inglês!T.Junction)!a!partir!de!técnicas!

de!fotolitografia!e!moldagem,!já!bem!estabelecidas!em!literatura!(LIN!et.al.,!2011).!O!material!

usado! na! moldagem! foi! o! poli(dimetil?siloxano)! (PDMS),! um! silicone! de! alta! transparência!

óptica,!de!nome!comercial!Sylgard!184,!fabricado!pela!Dow!Corning.!!

Como!testes!preliminares!e!para!melhor!compreensão!do!funcionamento!desses!dispositivos,!

foram! fabricados! protótipos! rígidos! de! dispositivos! TJ! em! escalas! milimétricas! em! PMMA!

usinado.! Em! contraste,! os! dispositivos! finais! eram! elásticos! e! possuíam! canais! de! escala!

micrométrica.! Os! protótipos,! apresentados! na! Figura! 13,! foram! capazes! de! reproduzir! de!

forma!aproximada!os!efeitos!microfluídicos!descritos!na!literatura.!

!

!

Figura!13!?!Alguns!dos!protótipos!rígidos!de!DMs!fabricados!pelo!autor.!Os!canais!medem!aproximadamente!1,5mm!de!
diâmetro.!Os!cones!de!entrada!medem!2,5mm!de!diâmetro.!Escala!mostrada!em!milímetros.!Fonte:!do!autor!(2015).! !
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Foram! feitos! testes! de! prova! de! conceito! nos! protótipos,! que! consistiram!na! fabricação! de!

espumas!de!ar!em!solução!de!colágeno!em!ácido!acético.!Nesses!testes,!a!solução!(2,3%!m/v!

de! concentração! de! colágeno)! e! o! ar! foram! bombeada! pelo! DM! a! partir! de! duas! seringas,!

operadas!manualmente.! O! fluxo! de! ar! foi! capaz! de! interromper! o! fluxo! da! solução,! o! que!

indica!que!os!fluxos!de!líquido!e!gás!ocupavam!toda!a!seção!dos!tubos.!Esse!efeito!de!plugue!é!

a!base!do!funcionamento!de!dispositivos!TJ,!o!que!evidencia!o!funcionamento!do!dispositivo.!

!

4.2. Técnicas"de"Fabricação"de"Matrizes"

!

Na!exploração!de!materiais!e!técnicas!para!a!manufatura!de!matrizes!aplicáveis!na!fabricação!

de!DMs,! foram!definidos!métodos!experimentais,! baseados!nos!protocolos!usados!por!Huh!

(2013),!McDonald!(2000)!e!Whitesides!(2001).!Os!métodos!e!suas!principais!características!são!

delimitados!na!Tabela!2:!

Tabela!2!–!Métodos!e!materiais!abordados!para!a!fabricação!de!matrizes.!Fonte:!do!autor!(2015).!

!

!

O! vidro! foi! escolhido! como! substrato! por! sua! baixa! reatividade,! qualidade! de! acabamento!

(ausência! de! rugosidade! e! porosidade,! e! paralelismo! das! superfícies),! e! facilidade! de!

obtenção,!fator!que!é!decisivo!na!escolha!dos!materiais!explorados!nesse!trabalho.!

Fenolite! é! o! nome! comercial! do! compósito! composto! de! acetato! e! resinas! fenólicas,!

geralmente! prensadas! sob! altas! temperaturas! na! forma! de! chapas,! tarugos! e! tubos.! É! um!

material! comumente! utilizado! como! isolante! elétrico! na! indústria! eletrônica.! As! chapas!

laminadas!com!cobre!são!comumente!chamadas!de!“placas!cobreadas”,!ou!simplesmente!de!
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“placas!de!fenolite”.!As!placas!utilizadas!foram!do!tipo!laminada!com!cobre,!tendo!a!camada!

de!cobre!uma!espessura!de!50µm.!A!escolha!desse!material!se!deu!pela!sua!fácil!obtenção!e!

pela! conhecida! compatibilidade! com! resinas! fotossensíveis,! uma! vez! que! esse! é! um! dos!

processos!produtivos!mais!básicos!na!indústria!eletrônica.!!

Foram!usadas!máscaras!litográficas!projetadas!em!CAD!(computer.aided.design)!e!fabricadas!

pela! impressão! a! laser! com! toner! sobre! acetato! transparente.! Foi! usada! uma! impressora!

comercial!modelo!Minolta!Bizhub!C550,!e!a!impressão!feita!à!resolução!de!600!x!600!DPI!(dots.

per.inch).!Um!exemplo!das!máscaras!obtidas!dessa!forma!é!mostrado!na!Figura!14:!!

!

!

!

Figura!14!?!Exemplos!de!testes!de!máscaras!litográficas.!Fabricada!em!acetato!transparente!por!impressão!a!laser,!cada!
máscara!mostrada!mede!50mm!x!110mm.!As!marcações!servem!para!a!avaliação!da!resolução!máxima!conseguida!com!
determinada!combinação!de!substrato!e!resina!fotossensível.!No!detalhe!é!mostrada!a!opacidade!da!máscara,!quando!

observada!contra!a!luz.!Fonte:!do!autor!(2015).!
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4.2.1. Método.Fotolitográfico.

!

Para! fabricação! das! matrizes! de! Poliacetato! de! Vinila,! a! emulsão! de! PVA! em! água! foi!

sensibilizada! à! luz! UV! com! dicromato! de! amônio! na! proporção! de! 10:1! v/v! sob! luz! de!

segurança.! A! adição! do! dicromato! de! amônio! faz! com! que! o! PVA! seja! reticulável! quando!

exposto! à! luz! UV,! o! que! o! torna! insolúvel! em! água! e! permite! que! apenas! as! áreas! não!

expostas! sejam! removidas.! Tais!materiais! são! insumos! da! indústria! serigráfica! e! podem! ser!

adquiridos! prontos! para! o! uso.! Como! suporte! foram! utilizadas! lâminas! de! microscopia! de!

vidro!e!placas!de!fenolite,!ambas!adquiridas!prontas!para!o!uso.!!

O!seguinte!protocolo!foi!usado!para!a!fabricação!dessas!matrizes:!

• Placas!de!fenolite!cobreadas!de!100mm!x!45mm!tiveram!o!óxido!superficial!removido!

com! esponja! de! aço! e! lixa! grão! 1200! e! foram! desengorduradas! com! acetona.! As!

lâminas! de! vidro,! de! 75mm! x! 25mm,! foram! lavadas! com! água! e! detergente! e!

enxaguadas!com!acetona.!

• Foram!aplicados!entre!2mL!e!3mL!de!emulsão!sensibilizada!na!superfície!das!placas!e!

das! lâminas! com! a! ajuda! de! uma! espátula,! até! que! elas! fossem! completamente!

recobertas.!

• As! placas! recobertas! passaram! pelo! processo! de! revestimento! rotacional7. para!

redução! da! espessura! e! uniformização! da! camada! de! emulsão! durante! períodos!

variando!entre!10!e!30!segundos!a!velocidades!rotacionais!de!1500!a!3000!RPM.!

• O!filme!gerado!pelo!revestimento!rotacional!foi!deixado!secar!à!temperatura!ambiente!

em!câmara!escura!de!um!dia!para!o!outro!(aproximadamente!18!horas).!

• As!placas!e!lâminas!foram!posicionadas!sob!as!máscaras!de!acetato!e!expostas!a!luz!UV!

de! uma! lâmpada! fluorescente! compacta! de! 26W! e! pico! de! emissão! centrado! em!

365nm!durante!períodos!de!30!a!300!segundos!a!uma!distância!de!10cm.!

• Foi! feita! a! lavagem! em! água! destilada! das! placas! para! remoção! do! filme! não!

reticulado,!expondo!a!geometria!definida!pela!máscara.!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

7!A!técnica!de!spinCcoating,!ou!recobrimento!rotacional,!consiste!em!aplicar!força!centrífuga!a!um!substrato!de!
forma!a!espalhar!homogeneamente!uma!substância!em!sua!superfície!e!formar!um!filme!de!espessura!que!pode!
ser!variada!de!acordo!com!a!velocidade!(geralmente!medida!em!RPM)!e!o!tempo!de!rotação!da!peça.!
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• Por! último! as! placas! já! lavadas,! tendo! em! sua! superfície! apenas! o! relevo! desejado,!

foram!expostas!diretamente!à! luz!UV!por!15!minutos!para!a!completa!reticulação!do!

polímero.!

As!matrizes!de!epóxi!fotossensível!foram!fabricadas!de!forma!semelhante.!A!aplicação!da!

resina!também!foi!feita!com!a!utilização!de!um!revestidor!rotacional.!A!resina!usada!era!

do! tipo!negativo,!no!qual!a! reticulação!ocorre!nas!áreas!expostas!à! luz!UV.!O!protocolo!

usado! é! muito! semelhante! ao! usado! no! caso! do! PVA,! porém! com! diferenças! nos!

procedimentos!de!remoção!do!polímero!não!reticulado,!uma!vez!que!a!resina!é!revelada!

com!carbonato!de!sódio!(Na2CO3).!Ele!é!listado!integralmente!abaixo:!

• Placas!de!fenolite!cobreadas!de!100mm!x!45mm!tiveram!o!óxido!superficial!removido!

com! esponja! de! aço! e! lixa! grão! 1200! e! foram! desengorduradas! com! acetona.! As!

lâminas! de! vidro,! de! 75mm! x! 25mm,! foram! lavadas! com! água! e! detergente! e!

enxaguadas!com!acetona.!

• Foram!aplicados!de!2mL!a!3mL!de!resina!epóxi!na!superfície!das!placas!com!a!ajuda!de!

uma!espátula,!até!que!as!placas!fossem!completamente!recobertas.!

• As! lâminas! recobertas! passaram! pelo! processo! de! revestimento! rotacional. para!

redução! da! espessura! e! uniformização! da! camada! de! emulsão! durante! períodos!

variando!entre!20!e!80!segundos!a!velocidades!rotacionais!de!1500!a!3000!RPM.!

• O! filme! gerado! pelo! revestimento! rotacional! foi! deixado! para! secar! à! temperatura!

ambiente!em!câmara!escura!de!um!dia!para!o!outro!(aproximadamente!18!horas).!

• As!placas!e!lâminas!foram!posicionadas!sob!máscara!negativa!de!acetato!e!expostas!a!

luz!UV!de!uma!lâmpada!fluorescente!compacta!de!26W!e!pico!de!emissão!centrado!em!

365nm!durante!períodos!de!150!a!180!segundos!a!uma!distância!de!10cm.!

• Foi! feita! a! lavagem!em! solução!de! carbonato!de! sódio,! que! reage! com!a! resina!não!

reticulada!e!a!dissolve,!expondo!a!geometria!definida!pela!máscara.!

• Por!último,!lâminas!já!lavadas!foram!expostas!diretamente!à!luz!UV!por!15!minutos!de!

forma!a!terminar!o!processo!de!reticulação!da!resina.!

! !
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4.2.2. Método.de.Laminação.

!

Também!foram!fabricadas!matrizes!pela!adesão!de!fitas!de!poliimida!(Kapton.Tape.5413,.

3M)! e! PVC! (3M)! a! lâminas! de! microscopia! de! vidro! e! posterior! corte! dos! circuitos!

desejados! nas! fitas.! Após! aderidas! as! fitas! se! comportam! de! forma! muito! próxima! à!

película! gerada! por! revestimento! rotacional.! Quando! comparada! com! as! técnicas!

fotolitográficas,!a!diferença!mais!notável!é!a!qualidade!superior!das!bordas!do!relevo!da!

matriz! conseguido! por! essa! técnica.! Esse! ponto! é! comentado! mais! profundamente! na!

discussão!dos!resultados.!O!processo!de!preparo!de!uma!matriz!de!fita!adesiva!se!dá!como!

descrito!a!seguir:!

• Lâminas! de! micrografia! de! vidro! de! 75! mm! x! 25! mm! foram! lavadas! com! água! e!

detergente!e!enxaguadas!com!acetona.!

• Um! pedaço! de! fita! pouco! maior! que! o! comprimento! da! lâmina! foi! aplicado!

longitudinalmente!sem!que!tenha!se!permitido!a!formação!de!bolhas.!No!caso!da!fita!

de! poliimida! são! necessários! dois! segmentos,! cuidadosamente! aderidos! lado! a! lado,!

uma!vez!que!a!fita!é!mais!estreita!do!que!a!de!PVC!(12mm!e!20mm,!respectivamente).!

• As! trilhas! foram! cortadas! com! a! ajuda! de! uma! régua! de! aço! e! um! bisturi.! Após!

cortadas,!as!matrizes! foram!conferidas!em!microscópio!óptico!para!garantir!que!não!

ocorreram! descolamentos,! abertura! de! fissuras! nos! entroncamentos! entre! trilhas! e!

que!as!áreas!removidas!não!deixaram!resíduos!de!adesivo.!

• Em!algumas!das!matrizes!foram!adicionados!pequenos!cilindros!de!polietileno!no!que!

seriam! as! entradas! e! saídas! dos! canais.! Esses! cilindros,! aderidos! com! cianoacrilato!

(Henkel),!geram!antecâmaras!na!peça!moldada!em!silicone!e!evitam!a!obstrução!dos!

canais!quando!um!tubo!ou!conector!são!inseridos!no!dispositivo.!

!

As!matrizes!foram!utilizadas!diretamente!após!o!último!passo!dos!protocolos,!tendo!sido!

mantidas!em!um!porta?lâminas!de!microscopia,!para!evitar!que!acumulassem!poeira.!!

! !
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4.3. Fabricação"de"DM"

!

A!geometria!em!relevo!resultante!do!processo!descrito!acima!foi!copiada!com!silicone!Sylgard!

184!(Dow!Corning),!um!silicone!do!tipo!PDMS!reticulado!com!catalizador!organometálico.!O!

Sylgard!184!possui!uma!dureza!Shore!A!relativamente!elevada!(Shore!A!de!aproximadamente!

43! a! 50),! que! possibilita! que! canais! tão! estreitos! quanto! 50! µm! sejam! fabricáveis! sem!

colapsarem.!

Para!fabricação!dos!dispositivos!de!silicone,!as!matrizes!foram!aderidas!ao!fundo!de!uma!caixa!

de!80!x!30!mm!construída!em!acrílico!e!simplesmente!recobertas!com!uma!camada!de!5mm!a!

10! mm! de! silicone! já! catalisado,! até! sua! cura.! Os! itens! envolvidos! nessa! operação! são!

mostrados!na!Figura!15.!O!tempo!de!cura!do!Sylgard!184!variam!em!função!da!temperatura!e!

é!superior!a!24!horas!à!temperatura!ambiente.!Usando!como!referência!a!relação!de!períodos!

de!cura!e!temperatura!dados!pela!ficha!técnica!fornecida!pelo!fabricante!e!apresentados!na!

Tabela!3,!foi!definida!a!temperatura!de!cura!de!80˚C!por!um!tempo!de!60!minutos.!

!

Tabela!3!–!Tempo!de!cura!do!PDMS!Sylgard!184!em!função!da!temperatura.!Fonte:!Ficha!técnica!do!fabricante!(Dow!Corning);!
Tabela!do!autor!(2015).!

!

!

Os!blocos!de!PDMS!moldado,!após!removidos!dos!moldes,!foram!perfurados!com!uma!agulha!

hipodérmica! bitola! G18! (Figura! 16)! que! teve! a! ponta! cortada! perpendicularmente! ao! seu!

comprimento,!formando!uma!borda!cortante,!semelhante!a!uma!ferramenta!de!punção.!

!



!

 40 

!

Figura!15!–!Peças!envolvidas!na!moldagem!de!réplica.!À!direita!o!molde,!que!consiste!em!uma!caixa!de!acrílico!e!a!matriz!
usada;!à!esquerda!o!bloco!de!PDMS!recém!retirado!do!molde.!Para!se!tornar!um!DM,!o!bloco!ainda!será!cortado!e!selado!

com!uma!lâmina!de!vidro.!Fonte:!do!autor!(2015).!

!

!

Figura!16!–!Agulha!de!bitola!G18!em!seu!estado!original!(topo)!e!após!ser!preparada!para!uso!como!punção!e!conector!nos!
DMs.!A!parte!plástica,!solta,!é!descartada.!Fonte:!do!autor!(2015).!

!

O!protocolo!original!de!Huh!(2013)!indica!a!técnica!de!ativação!das!superfícies!de!uma!lâmina!

de!vidro!e!do!bloco!de!PDMS!por!exposição!a!plasma!de!ar!ou!oxigênio!por!dois!segundos!e!
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posterior! adesão!por! conformação!e! a! aplicação!de!3! kg!de!pressão!no! conjunto!montado.!

Essa! técnica! foi! testada!usando?se!o!modo!Glow.Discharge. (Descarga! Luminescente).de!um!

metalizador! marca! Quorum,! modelo! SC7620,! com! as! amostras! a! 40! mm! de! distância! do!

emissor,!com!uma!corrente!de!plasma!entre!13mA!e!15mA!por!períodos!que!variaram!entre!

30!e!90!segundos,!porém!sem!sucesso.!

Para! a! adesão! do! bloco! moldado! de! PDMS! à! lâmina! de! vidro! foram! testadas! diferentes!

técnicas! com!o!uso!de! adesivos! químicos.! Tais! técnicas! foram! inspiradas,! em!grande!parte,!

pelo!trabalho!de!Tang!(2010),!que!apontou!a!dificuldade!na!reprodução!da!adesão!por!plasma!

e! sugeriu! o! uso! de! adesivos! químicos,! especialmente! silanoaminas! e! silanoepóxis,! para! tal!

adesão.!

Testes! foram! realizados! com! adesivo! epóxi! de! duas! partes! (1:1! v/v),! LOCA! (Liquid.Optically.

Clear.Adhesive,.um!adesivo!transparente!de!cura!UV)!e!PDMS!catalisado.!Os!adesivos!foram!

preparados! e! aplicados! com! uma! espátula! sobre! lâminas! limpas! e! depositados! por!

revestimento!rotacional.por!80!segundos,!de!forma!semelhante!à!de!preparo!das!matrizes.!!

No!caso!do!adesivo!epóxi,!um!DM!teve!sua!face!moldada!posta!em!contato!com!a!fina!camada!

de! adesivo! assim! que! o! processo! de! recobrimento! terminou,! visto! que! o! tempo! de!

endurecimento! da! resina! é! de! apenas! cinco! minutos.! A! adesão! resultante! foi! satisfatória,!

havendo!rasgamento!do!bloco!de!PDMS!em!testes!de!arrancamento!manual.!Porém,!apesar!

da!alta!viscosidade!do!adesivo!após!a!aplicação,!houve!preenchimento!dos!canais!moldados!

por! fluência! capilar.! Os! canais! bloqueados! inviabilizaram! o! uso! do! DM.! Em! testes!

subsequentes,! em! que! se! aguardou! um! intervalo!maior! entre! o! recobrimento! e! o! contato!

entre!DM!e!adesivo,!a!força!de!adesão!se!mostrou!consideravelmente!menor!e!o!dispositivo!

vazou!quando!testado.!!

A! técnica! foi! repetida! com! adesivo! do! tipo! LOCA! substituindo! o! epóxi.! Apesar! da! cura!

relativamente!rápida!desse!tipo!de!adesivo!quando!exposto!a!luz!UV!(cerca!de!15!minutos),!a!

baixa! viscosidade! inicial! da! substância! permitiu! que! ela! fluísse! para! dentro! dos! canais!

moldados!e,!de!forma!semelhante!ao!que!ocorreu!nos!testes!com!o!adesivo!epóxi,!inutilizasse!

o!dispositivo.!
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O! último! adesivo! testado! foi! o! próprio! PDMS! que,! após!misturado! com! seu! catalisador! na!

proporção! de! 10:1! v/v! como! especificado! pelo! fabricante,! foi! aplicado! por! recobrimento!

rotacional! a! uma! lâmina! de! vidro! de!microscopia.! Após! a! aplicação,! a! lâmina! foi! posta! em!

estufa!a!80!˚C!por!20!minutos,!o!que!causou!uma!cura!parcial.!Até!que!ocorra!a!polimerização,!

o! Sylgard! 184! catalisado! possui! uma! viscosidade! de! 4000mPa! e! um! tempo! de! trabalho!

superior!a!duas!horas,!o!que!o!permite!fluir!sobre!formas!complexas!e!permite!o!escape!de!

bolhas.! ! Após! a! cura! parcial! a! 80! ˚C,! o! filme! de! silicone! assumiu! um! caráter! pegajoso! e! a!

consistência!de!um!gel!firme.!Isso!permitiu!que!o!DM!aderisse!ao!filme,!ao!mesmo!tempo!em!

que!o!adesivo! já!possuía! viscosidade!alta!o! suficiente!para!não! fluir!para!dentro!dos! canais!

moldados.!Após!aderido!o!DM,!o!conjunto! foi!deixado!por!60!minutos!em!estufa!a!80! ˚C.!A!

adesão!resultante!foi!forte!o!suficiente!para!permitir!o!uso!do!dispositivo!sem!vazamentos!e!

sem! prejudicar! o! fluxo! de! reagentes! nos! canais! do! aparato.! ! Em! testes! de! arrancamento!

manual!houve!rompimento!do!bloco!de!silicone!do!dispositivo!e!não!da!face!aderida,!o!que!

comprova!a!qualidade!da!montagem.!

Finalmente,!a!conexão!entre!DMs!e!bombas! foi! feita!com!tubos!de!silicone!e!os!conectores!

feitos!a!partir!das!agulhas!G18.!

!

4.4. Definição"de"Parâmetros"para"Fabricação"de"Bolhas"

!

Inicialmente!foram!definidos!os!seguintes!parâmetros!para!a!geração!das!espumas:!

• Dimensão.média.desejada.das.bolhas.entre.100µm.e.500µm..

• Concentração.da.solução.polimérica:!

• 2,2%.m/v;.

• 7%!m/v;.

• 15%.m/v;.

• 23%!m/v;.

• 30%!m/v;.
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Os!valores!selecionados!são!referenciados!no!trabalho!de!Lin! (2011),!que!usou!uma!solução!

de! colágeno! de! 7%! de! concentração! massa/volume! com! 1%! em! volume! do! surfactante!

Pluronic! F?127! (Sigma! Aldrich).! O! intuito! foi! testar! maiores! e! menores! concentrações! da!

solução!e!avaliar!o!processo!microfluídico!sob!as!diferentes!condições.!A!menor!concentração,!

de! 2,2%,! é! incidental! e! foi! conseguida! como! produto! final! do! processo! de! fabricação! da!

solução!de!colágeno,!descrito!e!comentado!no!item!4.5.!A!concentração!de!23%!deixou!de!ser!

usada!na!fase!final,!em!que!foi!usada!sonicação!para!fabricar!espumas!precursoras!e!scaffolds.!!

!

4.5. Fabricação"das"Soluções"Poliméricas"

!

O! material! de! escolha! foi! o! colágeno! bovino! do! tipo! I! em! fibra! Novapro®! (JBS,! Brasil)! e!

utilizado!sem!purificação!adicional.!O!emprego!do!colágeno!como!único!polímero!empregado!

na! construção!dos! scaffolds! (em! contraste! com!o!uso!de! compósitos! e!múltiplos! polímeros!

combinados)! se! deu! pelo! foco! do! trabalho! nas! técnicas! de! fabricação.! Assim,! o! uso! de! um!

único!material,! e! um! já! bem! estudado,! evita! um! aumento! exagerado! da! complexidade! do!

estudo,!permitindo!um!melhor!foco!nos!objetivos!propostos.!

A! dissolução! do! colágeno! foi! feita! de! duas! formas:! por! banho?maria! e! por! sonicação.! Os!

detalhes!de!cada!abordagem!são!descritos!a!seguir:!

!

4.5.1. Banho.Maria.

!

O! colágeno! foi!misturado! a! ácido! acético! 0,02!M! na! proporção! de! 66,7! g! por! 1000!mL! do!

ácido.!Essa!proporção! foi!definida! tendo!como!referência!o!protocolo!de! fabricação!de!géis!

para!o! teste!de!Bloom,!que!mede!a! rigidez!de!géis! (CZERNER!et.al.,! 2013).!A! suspensão! foi!

posta! em! banho?maria! por! 60! minutos! a! 60! ˚C! para! dissolução! das! fibras! colágenas.! Em!

seguida!a!solução!teve!seu!pH!neutralizado!(pH!7!±!0,5)!pela!adição!de!solução!de!NaOH!0,5!M!

sob!agitação! constante.!O!pH! foi!medido!ao! longo!do!processo! com!um!pHmetro!Hamilton!

PC300!SX.!
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A!seguir,!a!solução!neutralizada,!composta!tanto!de!colágeno!dissolvido!como!de!fibras!não!

dissolvidas! em! suspensão,! foi! dividida! em! tubos! de! Falcon! de! 50mL! e! centrifugada! a! 2500!

RPM!por!15!minutos.!O!decantado,!composto!das!fibras!não!completamente!dissolvidas,! foi!

então!removido!por!filtragem!e!o!sobrenadante,!equivalente!a!cerca!de!60%!do!volume!inicial,!

recolhido.!!

A!solução!teve!sua!concentração!medida!por!espectrofotometria!UV/Vis,!através!da!detecção!

de! proteínas! totais! pelo! método! de! biureto.! Para! tanto! foi! preparada! uma! curva! de!

calibragem!contra! a!qual! foi! comparada!a! absorbância!da!amostra! a!540nm.!Através!de! tal!

ensaio! foi! possível! determinar! que! a! concentração! de! proteínas! totais! do! sobrenadante!

resultante!do!processo!é!de!2,2%.!!

Foram!obtidas!outras!concentrações!de!colágeno!dissolvido!em!banho!por!meio!da!remoção!

do! solvente! da! solução! inicial.! Para! concentração! do! material! foi! utilizado! um! frasco! de!

kitasato!de!1000mL!de! capacidade! contendo!300mL!da! solução! inicial.! Esse! frasco! teve! seu!

conteúdo! mantido! a! 40˚C! e! sob! agitação! constante! pela! utilização! de! aquecedor?agitador,!

marca! Fanem,! modelo! 258.! Após! elevada! a! temperatura! da! solução,! o! que! diminui! a!

viscosidade!e!aumenta!a!pressão!de!vapor!da!água!nela!presente,!o!frasco!foi!ligado!por!meio!

de!uma!mangueira! e!uma! válvula!manual! a! um! liofilizador!modelo! LT600!da!marca! Terroni!

Equipamentos!Científicos.!O! liofilizador,!por!sua!vez,! foi!operado!com!uma!bomba!de!vácuo!

da!marca! Edwards,!modelo! E2M5.! Foi! então! possível! usar! a! válvula!manual! para! ajustar! o!

vácuo!gerado!dentro!do!frasco!kitasato,!fazendo!com!que!a!solução!ali!contida!se!mantivesse!

em!ebulição!constante,!apesar!da!temperatura!relativamente!baixa.!O!objetivo!da!utilização!

dessa!técnica!de!concentração!foi!a!aceleração!do!processo!de!remoção!de!água!da!solução!

sem!que!fosse!necessário!elevar!a!temperatura!demasiadamente.!

As! soluções! concentradas! foram! retiradas!do!aparato!após!3!horas,! período! suficiente!para!

reduzir!o!volume!de!300ml!para!menos!de!20ml.!Devido!às!maiores!viscosidade!e!temperatura!

de!gelificação!da!solução!final!nem!sempre!é!possível!remover!todo!o!conteúdo!do!frasco,!o!

que! impossibilita! que! seja! calculada! a! concentração! por! um! simples! cálculo! de!

proporcionalidade.! Para! medir! a! concentração! final! de! cada! batelada! foi! preparada! uma!

alíquota!diluída!do!material,!que!foi!analisada!por!espectrofotometria!no!ensaio!de!proteínas!

totais,! assim!como!a! solução!base! (ainda!não! concentrada)!havia! sido.!Após!determinada!a!
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concentração! exata! das! soluções,! cada! uma! delas! foi! diluída! até! atingir! a! concentração!

padronizada! de! 30%.! A! partir! dessa! solução! foram! feitas! novas! diluições,! atingindo?se! as!

concentrações!desejadas.!

!

4.5.2. Sonicação.

!

Outra! abordagem! testada!para! a!dissolução!do! colágeno! foi! a! sonicação!da! solução.! Foram!

usados!os!mesmos!parâmetros!usados!para!a!dissolução!em!banho?maria:!colágeno!a!6,67%!

m/v!em!ácido!acético!0,02M.!

Foi! usado!um! sonicador!modelo!VCX!750!da!marca! Sonics!&!Materials,! equipado! com!uma!

ponteira! removível! de! 12,7mm! (1/2! polegada),! fabricada! da! liga! de! titânio! Ti?6Al?4V.! Essa!

dimensão! de! ponteira! é! apropriada! para! processar! amostras! entre! 10mL! e! 250mL! e! na!

amplitude!máxima!opera!com!um!curso!de!114µm.!Os!parâmetros!usados!em!todos!os!testes!

foram!a!frequência!de!20kHz!e!a!amplitude!máxima.!

Cada!amostra,!de!volume!total!de!100mL!foi!colocada!em!um!béquer!de!PFTE!e!foi!processada!

por! 60! minutos,! divididos! em! três! períodos! de! 20! minutos! de! operação! do! sonicador!

intercalados! com! 15! minutos! de! repouso,! de! forma! a! evitar! o! sobreaquecimento! do!

equipamento.!A!variação!de!temperatura!da!amostra!foi!controlada!com!o!uso!de!um!banho?

maria! a! 10˚C.! Perdas! evaporativas! causadas! pelo! aquecimento! da! amostra! foram! repostas!

manualmente!durante!o!próprio!processo.!!

Após! sonicadas! as! amostras! estavam! prontas! para! processamentos! e! experimentos!

subsequentes.!

!

4.6. Ensaios"Reológicos"

!

Um!dos!parâmetros!relevantes!na!viscosidade!dos!hidrogéis!de!colágeno!é!o!pH.!Foi!estudado!

o!efeito!que!variações!de!pH!possuem!sobre!a!viscosidade!e!a!forma!como!as!fibras!colágenas!
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interagem! quando! sob! esforço! mecânico.! Esse! tipo! de! dado! é! relevante! visto! que! forças!

cisalhantes! estão! presentes! em! ambas! técnicas! (microfluídica! e! sonicação)! abordadas! na!

produção!das!espumas.!

!Duas!análises!foram!realizadas:!!

• Análise! da! variação! na! viscosidade! de! alíquotas! de! mesmo" pH" e" diferentes"

concentrações!e;!

• Análise!da!variação!da!viscosidade!de!alíquotas!de!mesma"concentração"e"diferentes"

valores"de"pH.!

Para!realização!dos!ensaios,!foram!retiradas!alíquotas!de!0,5mL!do!hidrogel!obtido!em!banho!

maria!e!de!concentração!base! (2,2%)!e,!a! seguir,! tais!alíquotas! tiveram!seu!pH!variado!pela!

adição! 20! µL! de! soluções! ácidas! (Ácido! Clorídrico! e! Ácido! Acético)! e! básica! (Hidróxido! de!

Sódio),!separadamente.!Também!foram!retiradas!alíquotas!de!0,5mL!de!pH!7!de!bateladas!de!

hidrogel! que! passaram! pelo! processo! de! concentração.! As! alíquotas! foram! submetidas! a!

análise!reológica!em!um!reômetro!modelo!R/S,!marca!Brookfield,!com!uso!de!um!conjunto!de!

cone!e!placa!(cone!C50?1).!O!ensaio!reológico!consistiu!na!medição!da!viscosidade!da!amostra!

ao!longo!de!600!segundos!com!taxa!de!cisalhamento!constante.!

As!alíquotas!usadas!para!esse!ensaio!foram!organizadas!de!acordo!com!a!Tabela!4:!

Tabela!4!–!Reagentes!adicionados!às!alíquotas!de!0,5mL!de!colágeno!a!2,2%,!suas!concentrações!e!o!pH!da!solução!
resultante.!Fonte:!do!autor!(2015).!

!

!

O!pH! resultante!da!adição!dos!ácidos!e!bases! foi!medido! com!kit!de! fitas!de!análise!de!pH!

Neutralit,!fabricado!pela!Merck.!
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As!alíquotas!de!diferentes!concentrações!utilizadas!possuíam!as!seguintes!concentrações:!

• Concentração!de!2,2%!(solução!base).!

• Concentração!de!15%.!

• Concentração!de!30%.!

Essas!alíquotas!possuíam!pH!7±0,5.!O!ensaio!de!reologia!pelo!qual!elas!foram!submetidas!foi!

exatamente!o!mesmo!das!alíquotas!com!pH!variante:!medição!de!viscosidade!pelo!método!de!

placa! e! cone! (C50?1),! ao! longo! de! 600! segundos,! com! a! captura! de! 150!medições,! taxa! de!

cisalhamento!constante!de!1500!1.s?1,!a!uma!temperatura!constante!de!60!˚C.!

!

4.7. Fabricação"das"Espumas"por"Microfluídica"

!

Desejou?se!estudar!precursores!de!scaffolds!com!bolhas!entre!100μm!e!500μm.!A!variação!do!

diâmetro!das!bolhas!é!controlada!com!a!variação!dos!fluxos!de!injeção!da!fase!gasosa!e!fase!

líquida!no!DM,!seguindo!parâmetros!definidos!empiricamente.!A! injeção!de!fase! líquida!nos!

DM!foi!realizada!por!uma!bomba!peristáltica!Minipuls!2,!da!marca!Gilson.!

A! fase! líquida! consistiu! nas! soluções! preparadas! de! colágeno! de! diferentes! concentrações:!

30%,!23%,!15%,!7%!e!2,2%,!m/v.!Ao!colágeno!foi!adicionado!o!surfactante!Pluronic!F?127!em!

diferentes!concentrações.!Esse!material!é!mencionado!em!diferentes!protocolos!de!fabricação!

de!scaffolds,!por!(LIN!et.al.,!2011)!e!Ahamad!(2011).!As!soluções!foram!sonicadas!a!20!kHz!e!

amplitude!máxima!por!60!segundos,!apenas!para!realizar!a!completa!mistura!das!soluções,!e!

depois! desgaseificadas! a! vácuo.! Esse! último! passo! garantiu! que! o! DM! fosse! o! único!

responsável!por!bolhas!presentes!na!espuma!em!sua!saída.!

A! fase! dispersa! usada! foi! de! Nitrogênio! (White! Martins),! por! ser! inerte! e! prontamente!

disponível.!O! fluxo! foi!controlado!diretamente!pelo! regulador!de!pressão!do!cilindro,!marca!

SM,!modelo!300.!

O!seguinte!roteiro!foi!seguido:!

• DM!recebeu!pressão!de!gás!aumentado!gradualmente;!
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• DM!recebeu!fluxo!de!solução!polimérica!e!surfactante!em!fluxo!também!aumentado!

gradualmente;!

• As!bolhas!que!formadas!na!saída!do!DM!foram!levadas!por!meio!de!uma!mangueira!de!

silicone! até! um! recipiente! contendo! uma! pequena! quantidade! de! uma! solução! de!

colágeno!de!mesma!concentração!da!que!estava!sendo!injetada,!mantido!em!banho?

maria!mantido!entre!4°C!e!10°C.!

O!acúmulo!de!bolhas!na!saída!desse!DM!é!a!espuma!que!desejava?se!obter.!

Para!a!fabricação!das!espumas!reticuladas!seria!utilizada!uma!técnica!derivada!da!usada!por!

Ahmad!(2011),!em!que!as!bolhas!geradas!no!DM!são!injetadas!diretamente!em!um!recipiente!

contendo!o! agente! reticulador!da! fase! contínua!da!espuma.!No! caso!do! colágeno!o! agente!

reticulador!usado!é!o!Glutaraldeído!(GA).!Nesse!experimento!foi!usado!GA!a!25%!v/v,!tendo!

como! referência! o! trabalho! de! Lin! et. al.! (2011).! Mesmo! quando! as! bolhas! estão!

monodispersas!em!um!meio!diferente!do!que!foi!originalmente!injetado!no!DM!elas!mantêm!

a!estrutura!globular.!No!caso!desse!experimento!acredita?se!que,!por!conta!da!presença!de!

surfactante! na! solução! colágena,! as! bolhas! emergem! no! recipiente! que! contém! GA! como!

pequenas! cápsulas! cujo! interior! é! composto! da! fase! gasosa! e! a! casca! é! formada! por! uma!

película!da!solução!polimérica.!!

Como!discutido!ao!final!do!trabalho,!não!foi!possível!fazer!a!reticulação!de!bolhas!fabricadas!

por!DM!uma! vez! que! não! foi! possível! operar! os! dispositivos! com!as! bombas! e! reguladores!

disponíveis!na!realização!desse!trabalho.!

!

4.8. Fabricação"de"Espumas"por"Sonicação"

!

O! processo! de! fabricação! de! espumas! por! sonicação! se! deu! em! caráter! experimental! e!

incremental.!Cada!amostra!processada!permitiu,!após!ser!analisada,!que!modificações!fossem!

aplicadas! à! técnica! visando! a! obtenção! de! scaffolds! de! morfologia! e! dimensionamento! de!

poros!compatível!com!a!cultura!de!células,!além!de!baixa!toxicidade.!
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Às! soluções! poliméricas! foram! adicionados! alguns! aditivos:! o! surfactante! (Pluronic! F?127),!

antibióticos! e! antimicóticos! (Penicilina! e! Estreptomicina,! respectivamente)! e! o! agente!

reticulador! (Glutaraldeído).! As! concentrações! de! cada! aditivo! são! descritas! em! detalhe! na!

sessão!4.10!(Controle!de!Amostras).!!

O! protocolo! de! fabricação! final,! definido! após! a! produção! de! cinco! rodadas! de! amostras,!

passo?a?passo:!

Fabricação.de.espumas.

• Volumes!entre!20mL!e!70mL!de!solução!de!colágeno!extraídas!tanto!por!banho?maria!

quanto! por! sonicação! e! com! pH! previamente! neutralizado! foram! colocados! em!

béqueres!de!PTFE.!

• Os!béqueres!foram!mantidos!em!banho?maria!a!60˚C!por!60!minutos.!

• Em! seguida! foram! introduzidos! o! surfactante! (previamente! dissolvido! ou! ainda! na!

forma!de!pó)!e!a!solução!de!antibiótico!e!antimicótico.!

• As! soluções!nos!béqueres! foram! sonicadas!por!30! segundos! com!a! imersão! total! da!

ponteira!na!solução!para!homogeneização.!

• Em!seguida!a!ponteira!de!US!foi! retirada!e!reintroduzida!na!solução!repetidas!vezes,!

causando!a!formação!de!espuma!e!o!aumento!do!volume!da!solução.!

• Foi! introduzido! o! agente! reticulador! com! a! ajuda! de! um! conta?gotas.! A! ponteira!

continuou!sendo!introduzida!e!removida!da!amostra,!para!efetuar!a!completa!mistura!

do!reticulador.!

• Após! 15! segundos! de! agitação! ou! gelificação! da! espuma,! o! béquer! foi! retirado! do!

sonicador! e! posto! em! banho?maria! a! 4˚C! para! diminuir! o! escoamento! da! solução!

polimérica! e! a! coalescência! da! espuma.! O! béquer! foi! mantido! ali! até! que! a! sua!

temperatura!atingisse!10˚C.!

• A!amostra!então!foi!deixada!para!reticular!por!60!minutos!em!geladeira.!

Fracionamento.e.lavagem..

• Após! reticulada,! a! amostra! é! removida! do! béquer! com! a! ajuda! de! uma! espátula! e!

fracionada!em!cubos!de!cerca!de!5mm!de!lado.!Foi!usada!uma!lâmina!reta!de!estilete,!
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previamente!esterilizada.!No!caso!de!amostras!muito!elásticas!foi!necessário!realizar!o!

corte!por!cisalhamento!com!tesouras,!também!previamente!esterilizadas.!

• Foi!feita!a!neutralização!dos!grupos!aldeídos!não!consumidos!na!reação!de!reticulação!

com!um!banho!de!60!minutos!em!Glicina!1M!sob!agitação.!

• Em!seguida!as!amostras!foram!lavadas!três!vezes!em!tampão?fosfato!salino!(PBS)!para!

a! completa! remoção! da! Glicina! e! do! Glutaraldeído,! para! a! neutralização! do! pH! das!

amostras.!

Preparo.para.teste.de.Citotoxicidade.

• Amostras!usadas!nos!testes!de!citotoxicidade!foram!mantidas!em!PBS!em!geladeira!e!

utilizadas!sem!posteriores!modificações.!

Preparo.de.amostras.para.Microscopia.Óptica.(MO).

• Algumas! das! amostras! iniciais! foram! observadas! sob! microscópio! óptico.! Foram!

retiradas! fatias! de! aproximadamente! 0,5mm! com! a! ajuda! de! um! bisturi! e! feito! o!

tingimento! e! montagem! temporária! de! lâminas! para! visualização! em! microscópio!

óptico.!

Preparo.de.amostras.para.Microscopia.Eletrônica.de.Varredura.(MEV).

• Amostras!para!análise!por!microscopia!eletrônica!de!varredura!foram!desidratadas!em!

série!de!etanol!com!uma!permanência!de!20!minutos!nas!concentrações!de!20%,!40%,!

60%!e!80%,!e!60!minutos!em!etanol!100%.!!

• O!excesso!de!etanol!foi!removido!com!um!lenço!de!papel!absorvente.!

• Em! seguida! as! amostras! foram! rapidamente! congeladas! em! nitrogênio! líquido! e!

liofilizadas!overnight!(aproximadamente!18!horas).!

• Foi! feita! a!montagem! em! porta?amostras! de! 12,5mm! de! diâmetro! com! fita! adesiva!

dupla?face! de! carbono! e!metalização! com!aproximadamente! 20nm!de! liga! de!Ouro?

Paládio.!!

Para! microscopia! óptica! foi! empregado! um! microscópio! Leica! DMLS,! com! a! captura! de!

imagens!feita!com!uma!câmera!Canon!G12.!
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As!imagens!de!MEV!foram!obtidas!em!Vega!3,!fabricado!pela!Tescan.!Foram!usadas!voltagens!

de! aceleração! de! 20kV! e! 30kV! e! as! imagens! foram! geradas! por! detecções! de! elétrons!

secundários! (SE,. secondary. electrons)! e! elétrons! retro?espalhados! (BSE,! backscattered.

electrons).!

Para!tratamento!e!análise!das!imagens!adquiridas!por!micrografia,!foi!empregado!o!software!

ImageJ.!Esse!é!um!software!de!código!aberto!largamente!utilizado!em!aplicações!científicas!e!

que!possui,!dentre!outras,! ferramentas!que!permitem!a!contagem!e!medição!de!partículas.!

Foram!avaliadas!a!regularidade!de!poros!e!morfologia!dos!scaffolds.!

!

4.9. "Teste"de"Bloom"

!

Desejou?se!comparar!a!dureza!dos!hidrogéis!obtidos!através!da!solubilização!por!US!à!dureza!

resultante!das!técnicas!clássicas,!melhor!documentadas.!A!dureza!é!considerada!uma!das!mais!

importantes!propriedades!de!hidrogéis!e!pode!ser!usada!como!base!para!várias!avaliações!do!

desempenho!mecânico!de!scaffolds!(COLE!et.al.,!1997).!

O!teste!consiste!em!medir!a!resistência!máxima!da!superfície!de!um!dado!volume!da!gelatina,!

equivalente!a!112g!do!material,!quando!pressionado!a!uma!taxa!constante!por!uma!face!lisa!

de!pistão.!Essa!face!deve!ter!12,5mm!de!diâmetro,!e!deve!causar!uma!indentação!de!4mm!de!

profundidade!na! superfície!de!um!gel! a!6,67%!de! concentração!e!a!10˚C,! sem!que!o!gel! se!

rompa.!A!unidade!de!medida!dessa!resistência!é!o!grama!(g)!(COLE!et.al.,!1997).!

Foi! realizado! o! teste! de! Bloom! de! duas! amostras! de! colágeno,! usando! um! equipamento!

montado!pelo!autor,!adaptando!a!célula!de!carga!de!uma!balança!analítica!modelo!Mark500,!

fabricada!pela!Tepron.!O!suporte!motorizado!do!tipo!Helipath!(marca!Brookfield),!usado!para!

prover!o!movimento!do!pistão,!possui!uma!chave!que!inverte!a!direção!de!movimento!após!

atingir! esbarros! que! podem! ser! posicionados! pelo! usuário,! o! que! permitiu! determinar! com!

precisão!o!curso!do!pistão!em!4mm.!O!pistão!foi!fabricado!em!polipropileno!e!tubo!de!fibra!de!

vidro!e!operado!a!uma!velocidade!de!avanço!de!0,37mm/s.!A!balança!foi!conectada!por!meio!

de!porta!serial!a!um!PC!(Dell)!e!a!força!registrada!a!uma!taxa!de!aproximadamente!4,5!pontos!

amostrais!por!segundo.!



!

 52 

O!aparato!é!apresentado!na!Figura!17.!

!

Figura!17!–!Aparato!montado!para!o!teste!de!dureza!dos!géis!obtidos.!É!mostrado!o!suporte!Helipath!(1),!o!pistão!(2),!a!
amostra!(3),!a!célula!de!carga!(4)!e!o!multímetro!responsável!pelas!leituras!de!temperatura!(5).!Fonte:!do!autor!(2015).!

!

Em!cada!ensaio!de!força!Bloom!foram!executados!múltiplos!ciclos!de!compressão,!iniciados!a!

uma! temperatura! inferior! a! 10˚C! e! interrompidos! uma! vez! que! o! gel! atingia! 11˚C.! A!

temperatura! foi!acompanhada!durante!o!ensaio!com!o!uso!de!um!termopar!acoplado!a!um!

multímetro!modelo!179!da!marca!Fluke,!posto!em!contato!direto!com!o!gel.!

O! protocolo! de! Bloom! leva! em! consideração! possíveis! variações! de! umidade! na! amostra! e!

determina!que!a!medição!final!da!força!seja!uma!faixa!de!valores!entre!80%!e!120%!do!valor!

medido.!Portanto,!para!se!calcular!o!valor!de!Bloom!a!partir!das!curvas!geradas!pelas!dezenas!
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de!milhares!de!pontos!amostrais!coletados,!tirou?se!uma!média!dos!valores!máximos!de!cada!

ciclo!entre!10˚C!e!11˚C.!A!partir!dessa!média!foram!calculados!os!valores!mínimos!e!máximos!

de!Bloom.!

"

4.10. Controle"de"Amostras"

!

O!caráter!experimental!do!trabalho!fez!com!que!uma!quantidade!considerável!de!amostras!de!

diferentes!configurações!fossem!fabricadas.!Para!melhor!controle!e!mais!fácil!organização!do!

material!fabricado!foi!criado!um!padrão!de!nomenclatura.!Esse!padrão!serviu!para!identificar!

as! amostras! ao!mesmo! tempo! em!que! descrevia! a! forma! como! ela! foi! fabricada.!O! código!

resultante!dessa!nomenclatura!é!comentado!na!Figura!18:!

!

!

Figura!18!–!Descrição!da!nomenclatura!usada!para!nomear!as!amostras!fabricadas.!Os!principais!aspectos!da!produção!são!
mencionados!no!código!resultante,!que!é!único!para!cada!amostra.!Fonte:!do!autor!(2015).!
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!Uma!relação!das!amostras!produzidas!e!suas!principais!características!é!apresentada!na!

Tabela!5:!

Tabela!5!–!Relação!das!amostras!preparadas.!As!amostras!A01!e!A02!(células!mais!escuras!na!primeira!coluna)!foram!as!que!
passaram!por!teste!de!Bloom.!Alguns!nomes!de!reagentes!foram!abreviados!quando!necessário:!PLU,!Pluronic;!GLA,!

Glutaraldeído;!Col,!Colágeno.!A!coluna!“Antibiótico”!se!refere!à!solução!de!Penicilina!e!Streptomicina.!Os!valores!nessa!coluna!
se!referem!às!unidades!totais!de!Penicilina!adicionada!à!amostra.!As!linhas!em!que!não!é!especificado!o!volume!de!PLU!

adicionado!pertencem!a!amostras!em!que!foi!adicionado!PLU!na!forma!de!pó.!Fonte:!do!autor!(2015).!

Amostra Extração 
Concentração 

de Colágeno (% 
m/v) 

Vol 
Col 

(mL) 

Conc. 
Pluronic 
(% m/v) 

Volume 
Pluronic 

(mL) 

Conc. 
GLA (% 

m/v) 

Volume 
GLA 
(mL) 

Antibiótico 
(u) 

Volume 
Final 
(mL) 

Col 
Final (% 

w/v) 

Plu 
Final 

(%w/v) 

GLA 
Final 

(%v/v) 

A00-BM-
ENR01 

Banho-
maria 2.30% 20 - - 0.00% 0 0 20 2.30% - 0.00% 

A00-BM-
ENR02 

Banho-
maria 7.00% 20 - - 0.00% 0 0 20 7.00% - 0.00% 

A00-BM-
ENR03 

Banho-
maria 15.00% 20 - - 0.00% 0 0 20 15.00% - 0.00% 

A00-BM-
ENR04 

Banho-
maria 30.00% 20 - - 0.00% 0 0 20 30.00% - 0.00% 

             A00-BM-
ER01 

Banho-
maria 2.30% 20 10.00% 10 10.00% 1.5 0 31.5 1.46% 3.17% 0.48% 

A00-BM-
ER02 

Banho-
maria 7.00% 20 - - 10.00% 1.5 0 21.5 6.51% - 0.70% 

A00-BM-
ER03 

Banho-
maria 7.00% 20 10.00% 10 10.00% 1.5 0 31.5 4.44% 3.17% 0.48% 

A00-BM-
ER04 

Banho-
maria 15.00% 20 - - 10.00% 1.5 0 21.5 13.95% - 0.70% 

A00-BM-
ER05 

Banho-
maria 15.00% 20 10.00% 10 10.00% 1.5 0 31.5 9.52% 3.17% 0.48% 

A00-BM-
ER06 

Banho-
maria 30.00% 20 10.00% 10 10.00% 1.5 0 31.5 19.05% 3.17% 0.48% 

             A01-S-
GC01 

Sonicado 
Ácido 6.67% 100 - - 50.00% 0 0 100 6.67% - 0.00% 

A01-S-
ER01 

Sonicado 
Ácido 6.67% 75 10.00% 1.6 50.00% 3.75 0 80.35 6.23% 0.20% 2.33% 

             A02-S-
GC01 

Sonicado 
Ácido 6.67% 100 - - 50.00% 0 0 100 6.67% - 0.00% 

A02-S-
ER01 

Sonicado 
Ácido 6.67% 70 15.00% 5 50.00% 0.15 0 75.15 6.21% 1.00% 0.10% 

             A03-S-
ER01 

Sonicado 
Ácido 7.00% 15 15% 5 10.00% 0.15 1250 20.15 5.21% 3.72% 0.07% 

A03-S-
ER02 

Sonicado 
Ácido 7.00% 30 10.00% - 10.00% 0.3 1250 30.3 6.93% 10.00% 0.10% 

A03-S-
ER03 

Sonicado 
Ácido 7.00% 30 10.00% - 10.00% 0.3 1250 30.3 6.93% 10.00% 0.10% 

A03-S-
ER04 

Sonicado 
Ácido 7.00% 20 10.00% - 10.00% 0.2 1250 20.2 6.93% 10.00% 0.10% 

             A04-S-
ER01 

Sonicado 
Ácido 7.00% 30 5.00% - 10.00% 0.3 1250 30 7.00% 5.00% 0.10% 

 
 

           A05-BM-
ER01 

Banho-
maria 7.00% 30 5.00% - 10.00% 0.3 1250 30 7.00% 5.00% 0.10% 

!

! !
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4.11. Citotoxicidade"

!

Foram!executados!testes!de!toxicidade!a!partir!do!método!de!MTT.!As!amostras!sonicadas!das!

bateladas!A01,!A02,!A03,!foram!avaliadas!após!culturas!de!24!horas,!e!amostras!das!bateladas!

A04!e!A05!após!120h,!todas!em!triplicatas.!

O!procedimento!se!deu!da!seguinte!forma:!

!

Isolamento.e.Cultivo.das.CélulasCTronco.do.Tecido.Adiposo.Humano.

.

O!meio!de!cultura!utilizado!foi!Dulbecco’s!Modified!Eagle’s!Medium!?!DMEM!(Sigma?

Aldrich)! suplementado!com!5!mM!de!bicarbonato!de!sódio! (Cinética!Química!Ltda),!10%!de!

soro! fetal! bovino! (Cripion),! 1000! unidades/mL! de! penicilina,! 1mg/mL! de! estreptomicina! e!

2,5μg/mL!de!anfotericina!B!(Sigma?Aldrich)!e!60mg/L!de!gentamicina!(Schering?!Plough).!O!pH!

do!meio! foi! ajustado! para! 7,2! e! filtrado! com!membrana! de! difluoreto! de! polivinilideno! de!

0,22μm!(Millipore).!

O! isolamento!e! cultivo!das! células?tronco! a!partir! do! tecido! adiposo!humano! (hASC)!

foram! realizados! conforme! descrito! por! Zuk! et. al.. (2001).! As! hASC! foram! obtidas! do!

lipoaspirado! resultante! de! pacientes! do! sexo! feminino,! entre! 20! e! 40! anos,! submetidas! à!

cirurgia! de! lipoaspiração! de! acordo! com! as! normas! aprovadas! pelo! Comitê! de! Ética! em!

Pesquisa!da!UFMG!(Parecer!nº!ETIC!?!0107.0.203.000?10).!As!hASC!foram!expandidas!até!a!4ª!

passagem!para!serem!utilizadas!nos!experimentos.!

!

Ensaio.de.Citotoxicidade.

.

A!citotoxicidade!dos!biomateriais!foi!mensurada!pelo!ensaio!de!MTT,!baseado!em!um!

método! colorimétrico! que! avalia! a! capacidade! de! enzimas! desidrogenases,! presentes! em!

células! viáveis,! em! converter! o! sal! de! brometo! de! 3?(4,5?dimetiltiazol?2?il)?2,5?

difeniltetrazolium,! solúvel! em! água,! em! cristais! de! formazan,! produto! insolúvel! em! água.!

(MOSMANN,!1983).!
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Os!cristais!de!formazan!são!solubilizados!e!a!densidade!óptica!pode!ser!determinada!

por!espectrofotometria!a!595nm.!O!número!de!células!viáveis!é!diretamente!proporcional!à!

quantidade!de!cristais!de!formazan!produzidos.!

hASC!na!quinta!passagem!foram!plaqueadas!em!placas!de!24!poços!na!densidade!de!

1x104!células!por!poço.!As!amostras!tridimensionais!das!bateladas!A01,!A02!e!A03,!cortadas!

em!formato!quadrangular!de!aproximadamente!5mm!x!5mm,!foram!utilizadas!para!o!ensaio!

de! citotoxicidade.! Amostras! da! batelada! A04! ainda! estão! sendo! analisadas! e! serão!

comentadas! no! capítulo! Trabalhos! Futuros.! O! método! de! esterilização! das! amostras! foi!

radiação! ultravioleta! por! 40! minutos.! Como! controle! positivo! dos! ensaios! foram! utilizadas!

células!em!meio!DMEM.!Os!ensaios!foram!realizados!em!triplicata!(n=3).!!

As!células!foram!incubadas!juntamente!das!amostras!em!estufa!à!37°C!em!atmosfera!

úmida!e!5%!CO2!por!24!horas.!Ao!término!desse!período!de!incubação,!o!meio!de!cultura!foi!

retirado!e!descartado!e!210μL/poço!de!meio!DMEM!foram!adicionados.!Em!seguida,! foram!

acrescentados!170μL/poço!de!solução!de!MTT!(Invitrogen)!(5mg/mL)!e!a!placa! incubada!em!

estufa! a! 37˚C,! atmosfera! úmida! e! 5%! CO2! por! 2! horas.! As! hASC! foram! observadas! ao!

microscópio! ótico! para! visualização! dos! cristais! de! formazan.! E! estes! foram! solubilizados!

através!da!adição!de!210μL/poço!da!solução!de!SDS!10%?HCl!(ácido!clorídrico!0,01M!?!10%!de!

sulfato!de!sódio!dodecil!em!água)!seguido!de!incubação!em!estufa!à!37˚C,!atmosfera!úmida!e!

5%!CO2!por!18!horas.!Transferiu?se!100μL!de!cada!poço!para!uma!placa!de!96!poços!(fundo!

reto),! em! triplicata,! e! a! densidade! ótica! foi! mensurada! no! espectrofotômetro! a! 595nm.!

Durante!o!experimento,! todos!os!passos!envolvendo!o! reagente!MTT! foram!executados!em!

condições!mínimas!de!luminosidade.!Os!resultados!obtidos!foram!analisados!por!ANOVA!oneC

way!seguido!pelo!teste!de!Bonferroni!e!expressos!como!média!±!EMP!(erro!médio!padrão).!

!

! !
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5. Resultados"e"Discussão"

!

5.1. Matrizes"Fotolitográficas"

!

Os! testes! envolvendo! a! tecnologia! litográfica! renderam! resultados! variados.! Foi! possível!

constatar! que! dos! substratos! selecionados! a! placa! de! fenolite! permitiu! melhor! adesão! da!

emulsão!de!PVA,!potencialmente!viabilizando!a!produção!de!protótipos!em!silicone.!Não!foi!

possível!gerar!geometrias!aplicáveis!como!molde!no!substrato!de!vidro,!como!evidenciado!nas!

Figura!19!e!Figura!20.!

!

Figura!19!?!Lâminas!de!vidro!com!aplicação!de!PVA.!Áreas!quadradas!medem!6mm!x!6mm.!Trilhas!variam!em!espessura!de!
1000µm!(trilha!mais!a!baixo!em!cada!lâmina)!a!100µm!(trilha!do!topo).!É!possível!perceber!a!variação!na!espessura!da!
camada!polimérica!pela!sua!opacidade!(a!lâmina!superior!recebeu!uma!camada!mais!espessa).!Fonte:!do!autor!(2015).!

!

A!fraca!aderência!do!PVA!às!lâminas!de!vidro!pode!ser!atribuída!a!vários!fatores,!entre!eles:!

baixa!energia!superficial!do!vidro,!baixa!força!de!adesão!inerente!à!resina!de!PVA!e!ausência!
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de!microtextura!no! substrato! e! a! área! superficial! aumentada! resultante!de! tal! textura,! que!

beneficiaria!a!força!de!adesão.!

!

Figura!20!?!!Lâminas!de!vidro!com!aplicação!de!PVA.!Áreas!quadradas!medem!6mm!x!6mm.!Trilhas!variam!em!espessura!de!
1000µm!a!100µm.!A!variação!na!espessura!da!camada!polimérica!é!notavelmente!mais!intensa!entre!essas!duas!amostras,!
sendo!que!na!amostra!superior!ela!era!espessa!demais!para!permitir!a!lavagem!da!área!não!reticulada.!Caso!fosse!levada!

adiante!a!lavagem,!toda!a!película!seria!removida.!Fonte:!do!autor!(2015).!

!

Os! resultados! com! as! placas! de! fenolite! se! mostraram! mais! consistentes! e! de! qualidade!

superior,!quando!comparados!ao!uso!de!vidro!como!substrato.!As!marcas!de!óxido!aparentes!

nas! placas! mostradas! nas! Figura! 21,! Figura! 22,! Figura! 23,! e! Figura! 24! são! resultantes! de!

manipulação! posterior! à! fabricação! e! não! estavam!presentes! no!momento! da! aplicação! da!

camada!polimérica.!

Estima?se! que! a! combinação! fenolite/cobre! e! resina! de! PVA! permita! a! fabricação! de!

dispositivos!perfeitamente!funcionais.!Também!foi!estudado!o!desempenho!do!substrato!de!

cobre! quando! conjugado! com! photoresist! baseado! em! epóxi,! que! apresentou! adesão! e!

resolução!superiores.!

! !
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!

!

Figura!21!–!A!geometria!gravada!neste!pequeno!recorte!de!fenolite!(15mm!x!15mm)!demonstra!o!tipo!de!qualidade!possível!
com!essa!combinação!de!photoresist!e!substrato.!As!trilhas!possuem!larguras!variando!de!1000µm!a!100µm.!Fonte:!do!autor!

(2015).!

!

!

Figura!22!–!Um!dos!primeiros!testes!foi!realizado!com!uma!camada!relativamente!grossa!de!photoresist.!A!geometria!
resultante!foi!bem!definida,!porém!a!lavagem!tomou!tempo!demais,!o!que!permitiu!o!intumescimento!das!trilhas!e!o!

descolamento!de!algumas!delas.!Fonte:!do!autor!(2015).!

! !
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!

!

Figura!23!–!Usando!uma!configuração!com!recobrimento!rotacional!na!rotação!e!duração!máximas,!a!camada! !
resultante!apresentou!espessura!menor!do!que!o!aproveitável,!além!de!falhas!na!cobertura.!Fonte:!do!autor!(2015).!

!

!

Figura!24!–!Após!seis!séries!de!testes!foi!possível!chegar!a!uma!configuração!com!boa!resolução,!espessura!constante!da!
camada!e!remoção!satisfatória!do!polímero!não!reticulado.!Fonte:!do!autor!(2015).!

! "
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Ainda! que! tenha! sido! possível! fabricar! uma!matriz! de! boa! resolução! bidimensional! com! a!

resina! de! PVA,! isso! só! foi! possível! quando! a! camada! aplicada! por! recobrimento! rotacional!

apresentava!uma!espessura!pequena!demais!para!gerar!canais!microfluídicos!de!alturas!úteis.!

Buscando! um! material! que! mantivesse! a! resolução! bidimensional! quando! aplicado! em!

camadas!mais!espessas,! foram!feitos!testes!com!a!resina!epóxi!de!cura!UV,!que!se!mostrou!

igualmente!aderente!ao! laminado!de!cobre!quanto!ao!vidro!de! lâminas!de!microscopia.! !As!

lâminas!de!vidro!foram!preferidas!ao!laminado!metálico!por!dispensarem!as!fases!de!remoção!

de!óxido!por!abrasão!e!de!polimento!necessárias!para!viabilizar!o!uso!da!superfície!de!cobre!

para!essa!aplicação.!

Através! de! ensaios! sequenciais! com! o! recobrimento! rotacional! foi! possível! chegar! a!

configurações!ideais!para!a!fabricação!da!matriz!com!a!resina!epóxi.!Os!parâmetros!utilizados!

nas!matrizes!melhor!sucedidas!(Figura!25)!foram:!

• Recobrimento!com!espátula!da!lâmina!com!cerca!de!2ml!de!resina;!

• Rotação!a!2500!RPM!por!180!segundos;!

• Secagem!em!câmara!escura!à!temperatura!ambiente!por!cerca!de!10h;!

• Exposição!por!90!segundos!a!luz!UV,!26W,!a!10cm!de!distância.!

• Lavagem!em!solução!reveladora,!enxague!com!água!destilada!e!re?exposição!a!UV!por!

15!minutos.!

!

Figura!25!?!Matrizes!fabricadas!em!lâminas!de!vidro!(25mm!x!75mm)!por!fotolitografia!de!resina!epóxi.!As!duas!matrizes!à!
esquerda!não!são!utilizáveis,!enquanto!que!as!à!direita!apresentam!geometria!perfeita.!Fonte:!do!autor!(2015).!
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Uma!das!matrizes! foi! analisada! em!MEV! para! observação! detalhada! da!microtopografia! da!

camada! já! curada! de! resina,! uma! vez! que! é! sabido! que! o! Sylgard! 184! é! capaz! de! replicar!

finamente! detalhes! na! escala! de! dezenas! de! mícrons! e! moldaria! qualquer! defeito.! Foi!

observado! que! a! resina! curada! possui! uma! superfície! rugosa,! com! partículas! de! aspecto!

flocular,!medindo!de!2µm!a!10µm!de!extensão,!embutidas!em!uma!matriz!polimérica.!!

Acredita?se!que!tais!flocos,!visíveis!na!Figura!26,!sejam!parte!de!uma!carga!adicionada!à!resina!

para!obtenção!da!viscosidade!necessária!para!permitir!a!aplicação!pelo!método!de!silkCscreen,!

muito!usado!na!indústria!eletrônica,!principal!consumidora!desse!tipo!de!photoresist.!!

!

!

Figura!26!?!Micrografia!eletrônica!da!superfície!da!matriz!de!resina!epóxi,!mostrando!bordas!e!uma!microtopografia!rugosas.!
Em!(A)!temos!uma!visão!de!um!entroncamento!de!trilhas!na!matriz,!enquanto!(B),!(C)!e!(D)!são!aumentos!na!magnificação!de!

(A).!Em!(D)!é!muito!clara!a!presença!de!flocos!embutidos!no!material.!Fonte:!do!autor!(2015).!

!

É!mencionado!em!literatura!que!a!superfície!interna!dos!canais!microfluídicos,!assim!como!a!

molhabilidade! do! material! de! que! eles! são! compostos,! possuem! influência! nos! efeitos!

microfluídicos! observados.! Portanto,! apesar! de! viável! a! produção! de! matrizes! com! esse!

material,!a!usabilidade!dos!DMs!produzidos!a!partir!de!tais!matrizes!ainda!requer!investigação!

futura.!
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5.2. Matrizes"Laminadas"

!

Foi!explorada!a!manufatura!de!matrizes!com!o!uso!de!um!filme!autoadesivo!de!poliimida!(fita!

Kapton,!disponível!comercialmente!como!isolante!elétrico!para!microeletrônica).!As!matrizes!

foram! fabricadas!manualmente,! com!a! ajuda!de!um!estereomicroscópio! (Motic! SMZ?168)! e!

bisturis.!Os!canais!fabricados!tiveram!sua!geometria!(do!modelo!Junção!em!T)!com!canais!de!

300µm!de!largura!por!60µm!de!altura!(com!a!fita!de!poliimida)!e!150µm!de!altura!(para!duas!

camadas!de!fita!de!PVC).!Algumas!das!matrizes!fabricadas!são!mostradas!na!Figura!27,!abaixo.!

!

!

!

!

Figura!27!?!Matrizes!fabricadas!em!poliimida!(à!esquerda)!e!PVC!(à!direita).!Dispositivos!criados!a!partir!desse!tipo!de!matriz!
possuem!melhor!acabamento!interno!nos!canais,!em!comparação!às!matrizes!de!epóxi,!que!são!rugosas.!Fonte:!do!autor!

(2015).!

!

! !
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O!adesivo!baseado!em!silicone!usado!na!fita!de!poliimida!se!mostrou!mais!resistente!ao!corte!

com!bisturi,! o! que! dificultou! o! corte! dos! detalhes!mais! finos! da!máscara! e! fez! com!que! as!

bordas!tivessem!pior!acabamento,!quando!comparada!à!máscara!de!PVC.!A!maior!capacidade!

de!alongamento!do!PVC! (alongamento!na! ruptura!de!180%,! comparado!a!um!alongamento!

máximo! de! aproximadamente! 40%! da! fita! de! poliimida)! permitiu! que! os! cruzamentos!

gerassem! uma! geometria! contínua,! mesmo! quando! os! cortes! ultrapassavam! o! ponto!

desejado.!Isso!permitiu!que!cortes!retilíneos!fossem!feitos!através!de!segmentos!previamente!

posicionados!e!cortados,!e!evitou!que!fosse!necessário!encaixar!precisamente!o!início!de!um!

corte!ao!final!de!outro,!o!que!resultou!em!melhor!acabamento!nas!matrizes!de!PVC.!

Ambas!matrizes!laminadas!suportaram!bem!os!procedimentos!de!moldagem,!mesmo!quando!

feito!em!estufa!a!80°C,!sem!demonstrar!descolamentos!ou!modificações!nos!adesivos,!o!que!

permitiu!que!fossem!usadas!mais!de!uma!vez.!

A!qualidade!das!bordas!conseguidas!é!apresentada!nas!micrografias!eletrônicas!na!Figura!28,!

abaixo:!!

!

Figura!28!–!Comparação!da!qualidade!de!bordas!obtidas!por!recorte!das!fitas!adesivas!laminadas!e!as!dimensões!obtidas.!
Poliimida!à!esquerda,!PVC!à!direita.!Fonte:!do!autor!(2015).!!

!
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A!qualidade!das!bordas!e!a! verticalidade!das!paredes!dessas!matrizes,! especialmente!as!de!

PVC,!são!compatíveis!com!a!qualidade!conseguida!quando!photoresists.de!referência!como!o!

SU?8! são! empregados.! Esse! fato! garante! a! alta! qualidade! das! junções! em! DMs! assim!

fabricados!e!a!reprodutibilidade!dos!resultados,!quando!comparados!à!literatura.!

Considerando?se! o! custo! praticamente! insignificante! da! metragem! de! fita! usada! para! a!

confecção! de! uma! matriz,! o! processo! é! bastante! atraente! do! ponto! de! vista! econômico.!

Apesar! que! o! processo! de! laminação! e! recorte! manuais! limite! a! complexidade! dos! canais!

passíveis!de!se!obter,!o!processo!mostra?se!vantajoso!para!aplicações!relativamente!simples,!

como!é!o!caso!da!Junção!em!T.!

!

5.3. Montagem"dos"Dispositivos"Microfluídicos"

!

Os!DMs!fabricados!e!montados!puderam!ser!avaliados!quanto!à!qualidade!de!acabamento!dos!

canais! e! da!montagem! obtidos! pelos!métodos! avaliados,! porém! não! foi! possível! operá?los!

para!a!fabricação!de!bolhas!e!espumas.!

As! geometrias! presentes! nas! matrizes! foram! copiadas! com! grande! precisão,! inclusive!

imperfeições.!Os!DMs!construídos!a!partir!de!matrizes!de!epóxi!apresentaram!rasgamento!nas!

bordas! dos! canais,! quando! removidos! do! molde.! Considerada! a! rugosidade! observada! por!

MEV!nessas!matrizes,! é! compreensível! que! área! superficial! e! o!poder!de! adesão! resultante!

causem!problemas!na!desmoldagem.!

Os!DMs!moldados! de!matrizes! laminadas! apresentaram!melhor! acabamento! nos! canais,! se!

aproximando!mais! dos! dispositivos! descritos! na! literatura.! A! verticalidade! das! paredes,! um!

dos!benefícios!do!uso!do!SU?8,!é!facilmente!alcançável.!

A! técnica! de! selagem! por! adesão! com! PDMS! semi?curado! se! mostrou! eficiente! e! de! boa!

repetibilidade.!Em!sua!capacidade!de!vazão!máxima,!a!bomba!peristáltica!empregada!apenas!

foi! capaz!de!gerar! vazamentos!no!DM!nos!pontos!de!entrada!da! tubulação,! cuja!vedação!é!

feita!apenas!por!pressão.!Não!foi!possível!detectar!vazamentos!na!face!aderida!à! lâmina!de!

vidro.! Em! testes! de! arrancamento,! o! bloco! do! DM! rasgou! antes! que! o! filme! de! PDMS!
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responsável!pela!adesão!cedesse!ou!rompesse.!Esse!desempenho!é!superior!ao!das!adesões!

obtidas! por! oxidação! de! superfícies.! Isso! sugere! que! a! selagem! de! DMs! com! PDMS! é! uma!

técnica! viável! e! especialmente! acessível,! quando! levado! em! conta! que! o! adesivo! é! um!dos!

componentes!básicos!do!processo!de!moldagem.!

Considerando?se! o! baixíssimo! custo! da! produção! de! um! DM! como! o! da! Figura! 29,! pode?se!

considerar!as! técnicas!exploradas!como! factíveis,! reproduzíveis!e!ao!alcance!da!maioria!dos!

pesquisadores.!

!

!

Figura!29!?!Um!DM!do!tipo!TJ!após!a!selagem!e!a!adição!de!conectores!e!tubos.!No!detalhe!os!componentes!evidenciados:!A:!

agulha!G18!modificada!usada!como!conector;!B:!Tubo!de!silicone;!C:!bloco!de!PDMS!moldado;!D:!lâmina!de!vidro!revestida!de!

PDMS!e!aderida.!Fonte:!do!autor!(2015).!

!

5.4. Fabricação"de"Soluções"Poliméricas"

!

Das! técnicas! abordadas! a! que! melhor! possibilitou! a! dissolução! das! fibras! colágenas! foi! a!

sonicação.!Partindo!de!uma!mesma!mistura!inicial!de!colágeno!e!ácido!acético!na!proporção!

de!6,67%!m/v,!a!centrifugação!das!soluções!resultantes!a!2500!RPM!por!15!minutos!revela,!
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por! conta! do! volume! de! sobrenadante! em! relação! ao! volume! de! decantado,! que! o!

rendimento! é! de! aproximadamente! 60%! (em! volume)! no! caso! da! solubilização! por! banho?

maria.!Em!comparação,!a!solubilização!resultante!da!sonicação!foi!superior!a!90%.!Alíquotas!

de!1,5mL!foram!coletadas!a!cada!5!minutos!da!sonicação,!para!estudo!em!microscópio!óptico!

das!fibras!em!suspensão.!Às!alíquotas!foram!adicionados!300µm!de!rosa!de!bengala!e!foi!feita!

uma!montagem!temporária!em!uma!lâmina!de!microscopia!de!vidro!e!cobertas!com!lamínula.!

As! lâminas! foram!observadas!a!400x!de!magnificação.!Na!Figura! 30!é!possível!ver!as! fibras!de!

colágeno!já!intumescidas!pela!absorção!do!ácido!acético!(à!esquerda),!e!a!solução!homogênea!

resultante!do!processo!(à!direita).!

!

Figura!30!–!Micrografia!óptica!de!fibras!de!colágeno!em!suspensão!ao!longo!do!processo!de!sonicação.!No!início!do!processo!

os!emaranhados!de!fibras!colágenas!se!apresentam!mais!volumosos!e!são!dissolvidos!ao!longo!do!processo.!Aumento!de!

100x.!Fonte:!do!autor!(2015).!

!

5.5. Reologia"

!

Para!análise!das!amostras!de!pH!variante! foi! feita!uma!triagem!inicial!quanto!à!natureza!da!

mudança!de! viscosidade! em! relação! ao!pH.!As! alíquotas! às! quais! foram!adicionados! ácidos!

apresentaram!aumento!na!viscosidade!em!relação!às!alíquotas!de!pH!neutro.!As!alíquotas!que!
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receberam! bases! apresentaram! viscosidade! reduzida.! A! partir! dessa! observação! inicial,! foi!

possível! selecionar! a! faixa!de!pH!de! interesse,! de!pH!7! a!pH!1,! e! conduzir! uma!quantidade!

maior!de!ensaios!de!forma!a!normalizar!os!resultados.!A!seguir!foram!preparadas!alíquotas!de!

caráter!ácido!em!triplicatas,!e!foram!executados!ensaios!de!reologia.!O!gráfico!combinado!das!

análises!das!diferentes!amostras!geradas,!apresentado!na!Figura!31,!mostra!o!grau!em!que!o!

pH!influi!na!viscosidade!do!hidrogel!de!colágeno.!!

!

!

!

Figura!31!?!Gráfico!comparativo!de!viscosidade!de!géis!de!colágeno!de!diferentes!pHs!e!mesma!concentração!(2,2%!m/v).!O!
eixo!das!ordenadas!contém!os!valores!da!viscosidade!medida!(Pa.s),!enquanto!que!o!eixo!das!abcissas!mede!a!duração!do!

ensaio!em!segundos.!Fonte:!do!autor!(2015).!

!

O!outro!tipo!de!amostra!analisada!(Figura!32),!de!concentração!variante!mas!mesmo!pH!(pH!=!

7),!demonstrou!uma!intensa!variação!de!viscosidade.!A!diferença!inicial!entre!as!amostras!de!

30%! e! 2,2%! era! de! aproximadamente! 15x! (o! hidrogel! de! concentração! 30%! sendo! quinze!

vezes!mais!viscoso!que!o!de!concentração!2,2%).!Ao!final!dos!seiscentos!segundos!de!duração!

do!ensaio,!o!valor!medido!da!viscosidade!da!amostra!mais!concentrada!superava!em!mais!de!

cinquenta!vezes!a!da!amostra!de!concentração!base.!Também!notável!foi!a!grande!diferença!

de! viscosidade! entre! as! amostras! de! 15%! e! 30%! de! concentração,! ainda! mais! quando!

comparada!à!diferença!relativamente!pequena!existente!entre!a!amostra!de!2,2%!e!a!de!15%.!
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!

Figura!32!?!Gráfico!comparativo!de!viscosidade!de!géis!de!colágeno!de!diferentes!concentrações!e!mesmo!pH!(pH!=!7).!O!eixo!
das!ordenadas!contém!os!valores!da!viscosidade!medida!(Pa.s),!enquanto!que!o!eixo!das!abcissas!mede!a!duração!do!ensaio!

em!segundos.!Fonte:!do!autor!(2014).!

!

O! aumento! da! viscosidade! apresentado! quando! o! gel! é! exposto! a! esforço! cisalhante! é!

atribuído!ao!emaranhamento!das!moléculas!de!colágeno!(BOTT!et.al.,!2010)!e!à!renaturação!

da!proteína!quando!sob!algum!esforço!(CZERNER!et.al.,!2013),!e!tende!a!diminuir!após!certo!

ponto,! quando! começa! a! haver! distensão! excessiva! do! material! e! rompimento! ou!

escorregamento!das!moléculas.!O!fenômeno!do!escorregamento!das!triplas!hélices!colágenas!

e! a! resultante! diminuição! da! viscosidade! não! pôde! ser! observado! no! período! do! ensaio!

realizado.! Pode?se! deduzir! que,! considerados! os! esforços! cisalhantes! apenas!momentâneos!

inerentes!à! injeção!de!bolhas!em!dispositivo!microfluídico!e!a!duração!do!processo!–!muito!

pequena!?,!a!viscosidade!da!solução!colágena!pode!ser!mantida!dentro!de!uma!faixa!funcional!

para!o!trabalho,!sem!que!haja!entupimento!dos!canais!microfluídicos!ou!esforço!excessivo!nas!

conexões!do!dispositivo,!quase!todas!feitas!por!pressão,!sem!adesivos.!

É! notável! também! a! existência! de! uma! faixa! ótima! de! pH! em! que! há! um! aumento! na!

viscosidade! do! hidrogel! de! forma! considerável.! O! controle! de! pH! através! da! injeção! de!

soluções! ácidas! e! básicas! concentradas! e! a! manutenção! de! tais! pH! por! soluções! tampão!

poderá!permitir!o!controle!da!viscosidade!da!solução!ainda!dentro!dos!canais!do!DM.! !
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5.6. Scaffolds"Fabricados"por"Microfluídica"

!

Os! dispositivos! microfluídicos! selados! por! membrana! de! PDMS! tiveram! desempenho!

excepcional,! não! ocorrendo! nenhuma! vez! vazamentos! ou! descolamentos! nos! dispositivos!

fechados!por!tal!técnica.!

As!espumas!fabricadas!através!da!técnica!microfluídica!não!possuíram!rigidez!estrutural!como!

o! esperado! e! não! resistiram!à! fase! de! reticulação!por! imersão,! dissolvendo?se.! Tudo! indica!

que!as!concentrações!das!soluções!de!colágeno!utilizadas!requerem!maior!controle!de!fatores!

ambientais! (temperaturas! do! dispositivo! e! tubulações,! especialmente)! para! o! uso! com! a!

técnica,!mesmo!quando! os! protocolos! encontrados! em! literatura! eram! seguidos.!O! tipo! de!

problema!ocorrido!na!injeção!da!solução!polimérica!variou!de!acordo!com!a!concentração:!as!

espumas!de!soluções!de!concentração!de!2,2%!e!de!7%!colapsaram!na!saída!do!dispositivo,!

mesmo! quando! o! recipiente! que! recebia! a! espuma! estava! resfriado! ou! continha! solução!

reticuladora!resfriada;!soluções!de!concentrações!de!15!e!30%!se!mostraram!viscosas!demais!

para! correr! suavemente! pelos! canais! e! tubos! do! dispositivo! de! forma! constante,! gerando!

surtos!de!pressão!em!que!a!fase!gasosa!interrompia!completamente!o!fluxo!da!fase!líquida.!O!

que!ocorre!nesse!cenário!é!a!interrupção!da!produção!de!bolhas!e,!dependendo!da!posição!do!

tubo!de!saída,!o!jato!de!ar!resultante!pode!danificar!qualquer!espuma!que!tenha!sido!gerada!

pelo!DM.!

As!falhas!encontradas!mostram!que,!apesar!de!precisa!na!fabricação!de!bolhas!e!promissora!

no!campo!da!Engenharia!de!Tecidos,!a!microfluídica!requer!um!controle!maior!dos!reagentes!

empregados!do!que!é!inferível!através!da!literatura!existente.!Isso!se!dá!de!forma!análoga!à!

selagem! dos! canais! em! um! bloco! de! PDMS,! o! que! é! essencial! na! fabricação! de! um! DM:!

enquanto!o!processo!é!citado!como!confiável!e!de!alta!repetibilidade!por!diversos!trabalhos,!o!

trabalho! de! Tang! (2010)! é! notável! justamente! por! apontar! as! dificuldades! na! selagem! e! a!

baixa! reprodutibilidade! do! processo! de! adesão! por! plasma,! além! de! descrever! as! diversas!

etapas! do! processo! em! detalhes.! Tais! dificuldades! foram! encontradas! na! execução! do!

trabalho!aqui!descrito,!corroborando!as!observações!feitas!por!Tang!e!dando!continuidade!à!

busca! por! alternativas! à! selagem! com! plasma.! O! método! aqui! utilizado,! de! recobrimento!
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rotacional! do! substrato! com! PDMS,! dispensa! equipamentos! e! insumos! além! dos! que! são!

cruciais!para!a!fabricação!da!matriz.!

!

5.7. Scaffolds"Fabricados"por"Sonicação"

!

As! espumas! não! reticuladas! se! mostraram! muito! dinâmicas,! sendo! instáveis! e! exibindo!

intensa! coalescência! ao! longo! de! um! período! de! 24! horas,! mesmo! quando! refrigeradas! a!

aproximadamente!6˚C.!Por!esse!motivo,!espumas!não!reticuladas!só!puderam!ser!analisadas!

logo! após! a! fabricação,! período! em! que! possuem! as! mesmas! características! relativas! à!

porosidade!que!as!espumas!reticuladas.!Micrografias!ópticas!dessas!espumas!são!mostradas!

nas!Figura!33!e!Figura!34,!antes!e!depois!da!coalescência,!respectivamente.!

!

!

Figura!33!–!Micrografia!óptica!da!amostra!A00?BM?ENR01,!assim!que!é!sonicada.!A!amostra!consiste!em!espuma!não!
reticulada!de!colágeno!a!2,2%,!sem!surfactante.!Fonte:!do!autor!(2015).!

500µm!
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!

!

Figura!34!–!Micrografia!óptica!da!amostra!A00?BM?ENR01,!10!minutos!após!a!fabricação.!A!amostra!consiste!em!espuma!não!
reticulada!de!colágeno!a!2,2%,!sem!surfactante.!O!tamanho!médio!das!bolhas!aumenta!devido!à!coalescência.!Fonte:!do!

autor!(2015).!

!

Quanto! às! espumas! reticuladas,! a! reação! de! reticulação! acontece! rapidamente,!

provavelmente!pela!grande!área!de!contato!entre!as!soluções!durante!a!dispersão!feita!pelo!

sonicador!e!pela!energia!vibracional!e!calor!aplicados!aos!reagentes.!Em!cerca!de!30!segundos!

a!solução!assume!uma!consistência!elástica,!porém!firme,!que!já!não!permite!mais!a!inserção!

da! ponteira.! O! tempo! exato! de! sonicação! necessário! para! a! reticulação! é! dependente! da!

concentração!de!colágeno,!sendo!menor!para!maiores!concentrações.!

Após! a! reticulação! amostras! sem! surfactante! foram! mantidas! resfriadas! entre! 4˚C! e! 8˚C!

durante! 24h! para! se! observar! se! haveria! coalescência.! Foi! observado! que! nas! amostras! de!

menor! concentração! houve! depósito! da! fase! líquida! no! fundo! do! béquer! (Figura! 35),!

ocupando! cerca!de!50%!do!volume!que! inicialmente!era! completamente!de!espuma.!Ainda!

assim,! na! espuma! remanescente! a! porosidade! se! mostrava! homogênea! (Figura! 36),! sem!

coalescência! notável.! Para! análise! mais! aprofundada! da! porosidade,! o! material! foi!

500µm!



!

 73 

desgaseificado!a!vácuo!ao!mesmo!tempo!em!que!era!submerso!em!séries!de!etanol!a!20%,!

40%,! 60%! e! 80%! por! 15! minutos! e! etanol! 100%! por! 30! minutos.! O! vácuo! permite! que! a!

pressão!de!gás!distenda!as!paredes!entre!os!poros,!rompendo?as!e!permitindo!a!penetração!

do!etanol!e!a!desidratação!de!todo!o!volume!da!esponja.!!

!

Figura!35!–Fluência!em!espuma!reticulada.!O!béquer!mostrado!contém!gel!reticulado!(7%,!sem!surfactante)!após!24h!em!
geladeira.!A!fração!líquida!é!uma!diluição!da!solução!original!que,!com!a!adição!de!água!presente!no!GA!e!no!corante!(usado!

para!facilitar!a!visualização!das!fases),!gelifica!apenas!parcialmente.!Fonte:!do!autor!(2015).!

!

!

Figura!36!–!Micrografia!óptica!de!espuma!reticulada!de!colágeno!(7%,!sem!surfactante).!Note!que!as!bolhas!presentes!se!
mantêm!aderidas!umas!às!outras,!uma!vez!que!a!fase!contínua!–!o!colágeno!–!está!gelificado!e!é!capaz!de!suportar!uma!

estrutura!tridimensional.!Fonte:!do!autor!(2015).! !

!500µm!
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Espumas! baseadas! na! solução! de! 2,2%! de! concentração! não! suportaram! a! exposição! ao!

vácuo,!colapsando!quando!deixou!de!haver!a!pressão!exercida!pelo!ar!dentro!dos!poros.!Essas!

amostras! foram! abandonadas! após! a! desgaseificação,! uma! vez! que! seus! poros! não!

mantinham!morfologia!estrutural! alguma!por! conta!própria.! Também!nessa! fase! ficou!claro!

que! o! gel! de! concentração! 30%! era! firme! demais! para! permitir! a! remoção! do! gás! nele!

aprisionado.! Amostras! dessa! concentração! inflam! ao! serem!expostas! ao! vácuo,! porém! sem!

que! haja! rompimento! das! paredes! entre! poros,! o! que! evita! a! fuga! do! gás.! Uma! vez! que! é!

estritamente!necessária!a!remoção!de!todo!solvente!de!uma!amostra!para!imageamento!por!

MEV!em!alto!vácuo,!foi!inevitável!abandonar!tais!amostras.!

A!confecção!das!amostras,!por!fim,!centrou?se!nas!concentrações!de!6,67%!e!7%.!A!primeira!

foi!utilizada!para!análise!do!material!pelo!Teste!de!Bloom,!enquanto!que!a! segunda! tomou!

como!referência!trabalhos!na!literatura.!Após!realizados!os!testes!de!Bloom,!a!concentração!

de!7%!foi!preferida,!por!ser!mais!facilmente!mensurável!e!possuir!precedentes!na!literatura.!

Além! das! análises! iniciais! por! microscopia! óptica,! foram! realizadas! análises! por! MEV! de!

amostras!de!cada!batelada.!As!análises!consistiram,!principalmente,!na!medição!dos!poros!e!

na! plotagem! da! distribuição! de! frequência! das! dimensões! obtidas.! Foram! feitas! também!

considerações!sobre!a!morfologia!e!a!interconectividade!observadas.!

Todas!as!amostras!observadas!por!meio!de!MEV! foram!desidratadas!por! série!crescente!de!

etanol! e! liofilizadas.! Esse! processo! causa! a! contração! das! amostras,! resultando! em! poros!

menores.!Uma!comparação!entre!as!dimensões!da!espuma!antes!e!depois!de!liofilizada!é!feita!

na! Figura! 37.! Ainda! assim,! as! dimensões! encontradas! se! enquadram! na! faixa! de! dimensões!

inicialmente! desejada.! Adicionalmente,! ao! serem! reidratadas! as! amostras! sofrem!

intumescimento,!assumindo!dimensões!próximas!à!originais.!!

Nas! análises! de! imagens! de! MEV! dos! scaffolds! produzidos! ficou! claro! que! não! há! uma!

organização! clara! na! distribuição! dos! poros,! o! que! é! esperado! quando! se! tem! poros! de!

tamanhos! variados! e! obtidos! por! uma! técnica! de! agitação! mecânica.! Uma! característica!

detrimental! encontrada! nas! primeiras! bateladas! (A00,! A01! e! A02)! é! a! porosidade!

majoritariamente! fechada,!o!que! impede!a!penetração!e!circulação!de!meios!de!cultura!e!a!

migração!celular!durante!a!cultura.!
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Figura!37!–!Comparação!de!dimensões!de!um!scaffold.úmido!(esquerda)!e!outro,!desidratado!em!etanol!e!liofilizado!(direita).!

A!redução!em!diâmetro!é!de!28,6!mm!para!13,7!mm,!ou!de!52%.!O!scaffold!da!direita!foi!tingido!com!Azul!de!Toluidina!

durante!a!sonicação.!Escala!em!milímetros.!Fonte:!do!autor!(2015).!

!

Nas!amostras!com!adição!de!surfactante!há!uma!notada!redução!de!espessura!das!paredes!

entre! poros,! uma! vez! que! as! bolhas! da! espuma! se! tornam! mais! estáveis! e! podem! ser!

pressionadas! umas! contra! as! outras! sem! que! haja! coalescência.! Poros! abertos! só! foram!

observados! a! partir! da! batelada! A03,! quando! a! concentração! de! surfactante! passou! a! ser!

superior! a! 5%.! Isso! corrobora! os! achados! de! Colosi! (2013)! e! de! Constantini! (2014),! que!

estudaram!a!ação!de!surfactantes!na!abertura!de!poros!em!scaffolds.!!

As!morfologias!observadas!são!comentadas!em!detalhe!a!seguir:!

!

5.7.1. Amostras.A00.

!

Apenas!as!amostras!reticuladas!foram!analisadas,!devido!à!sua!maior!estabilidade!morfológica!

e!mais!fácil!preparo!para!a!microscopia!eletrônica!de!varredura.!Adicionalmente,!os!géis!não!

reticulados! preparados! nesse! trabalho! foram! fabricados! como! ponto! de! referência,!
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contrastando! com! os! géis! reticulados,! e! não! com! a! intenção! de! serem! analisados! como!

possíveis!implantes,!posto!que!sua!fragilidade!impede!essa!aplicação.!

Foi! observada! uma! morfologia! de! poros! de! distribuição! relativamente! espaçada,!

especialmente! nas! amostras! sem! a! presença! de! surfactante.! Isso! significa! que! não! há! um!

controle!fino!do!dimensionamento!de!poros.!Ainda!assim,!a!porosidade!gerada!por!ultrassom!

possui! variação! de! dimensões! menor! do! que! a! obtida! por! outras! técnicas! de! agitação.!

(COLOSI,!2013).!

A!medição!dos!poros!foi!realizada!nas!amostras!de!7%!de!concentração!inicial!de!colágeno.!O!

controle! da! concentração! dos! reagentes! na! solução! polimérica! foi! melhorado!

incrementalmente! ao! longo! dos! experimentos,! de! forma! que! nessa! primeira! batelada! a!

concentração!final!de!colágeno!variou!de!acordo!com!a!quantidade!de!aditivos!adicionados,!

como!evidenciado!na!tabela!de!controle!de!amostras!(tabela!5).!!

O! estudo! das! amostras! sem! surfactante! (Figura! 38)! revelou! poros! de! formatos! irregulares,!

dimensões!largamente!variantes!e!paredes!entre!poros!(a!fase!contínua!da!espuma)!bastante!

espessas.!Esse!último!fato,!especialmente,!está!relacionado!à!ausência!do!agente!surfactante,!

que! permitiria! um! empacotamento! mais! compacto! das! bolhas! sem! que! houvesse!

coalescência.!Estando!esse!agente!ausente,!as!bolhas!que!podemos!observar!são!aquelas!que!

coalesceram,!formando!os!poros!maiores,!ou!se!mantiveram!isoladas!das!bolhas!vizinhas!por!

uma!parede!polimérica!espessa.!A!interconectividade!nesse!caso!é!praticamente!nula.!

As! amostras! contendo! surfactante! (Figura! 39)! apresentaram! porosidade! de! dimensões! e!

distribuição! ligeiramente! mais! irregulares,! mas! a! redução! da! espessura! das! paredes! foi!

notável!e!indicou!que!a!inclusão!do!surfactante!foi!positiva.!

É!notável!que!grande!parte!dos!poros!não!são!esféricos.!Para!cálculo!de!seu!diâmetro!foi!feito!

um!cálculo!do!diâmetro!de!Feret,!também!conhecido!como!diâmetro!de!paquímetro,!que!é!a!

maior!distância!entre!dois!pontos!do!perímetro!desenhado.!A!Figura!40!mostra!o!histograma!da!

frequência!em!que!cada!dimensão!de!poro!foi!contada!(dimensões!agrupadas!a!intervalos!de!

25! µm)! nas! amostras! A00?BM?ER02! e!A00?BM?ER03.! Foram!medidos,! ao!menos,! 100! poros!

por!scaffold.!!

! !
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!

!

Figura!38!–!Captura!de!tela!do!software!ImageJ!durante!a!medição!de!poros!a!partir!de!imagens!de!MEV!da!amostra!A00?BM?
ER02!(Colágeno!a!7%,!sem!surfactante).!Cada!contorno!em!amarelo!delimita!o!perímetro!de!um!poro.!Fonte:!do!autor!(2015).!
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!

Figura!39!–!MEV!da!Amostra!A00?BM?ER03!(Colágeno!a!7%,!com!surfactante).!Fonte:!do!autor!(2015).!

! !
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!

Figura!40!?!!Histograma!comparando!a!distribuição!de!tamanhos!de!poros!nas!amostras!A00?BM?ER02!(sem!surfactante,!em!

branco)!e!A00?BM?ER03!(com!surfactante,!hachurado).!Feret!em!µm.!Fonte:!do!autor!(2015).!

!

5.7.2. Amostras.A01.

!

Este! scaffold,! apresentado!na! Figura!41,. foi! o!primeiro! a! ser! fabricado!a!partir! de! colágeno!

extraído!por!sonicação.!A!morfologia.!Foi!também!a!primeira!amostra!a!passar!pelo!teste!de!

Bloom,!tanto!na!forma!compacta!quando!na!forma!de!espuma.!Por!esse!motivo,!a!amostra!foi!

produzida!em!maior!volume!do!que!outros!scaffolds,!tendo!75mL!na!forma!compacta!e!cerca!

de!100mL!de!volume!após!agitada!e!reticulada.!

O! gel! foi! reticulado! durante! a! sonicação! com! aproximadamente! 2,3%! de! Glutaraldeído.!

Também!foi!adicionado!surfactante,!previamente!dissolvido,!para!uma!concentração!final!de!

0,2%!de!surfactante.!A!redução!na!concentração!de!surfactante!da!batelada!A00!para!a!A01!

foi! motivada! pelo! fato! da! A01! ser! a! primeira! batelada! baseada! em! colágeno! extraído! por!

sonicação.!A!partir!dela!a!concentração!de!surfactante!foi!gradualmente!aumentada!à!medida!

em!que!seus!efeitos!na!morfologia!eram!avaliados.!

A!morfologia!observada!era!de!caráter!irregular,!constituída!de!poros!poligonais!e!de!paredes!

finas! intercalados! com! grandes! vazios! e! áreas! de! gel! compacto.! A! superfície! externa!

apresentou! uma! película! polimérica! que! fechava! os! poros! próximos! às! extremidades! do!

scaffold.! !
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!

!

Figura!41!–!MEV!da!amostra!A01?S?ER01.!No!detalhe,!em!amarelo,!os!poros!medidos.!Fonte:!do!autor!(2015).!

!

! !
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A!partir! das!medições! feitas,! foi! plotado! um!histograma! (Figura! 42)! com! a! distribuição! dos!

poros! por! dimensões.! O! histograma! abrange! todos! os! poros! medidos,! inclusive! os! pontos!

discrepantes,!e!a!contagem!é!feita!com!intervalos!de!25µm.!

!

Figura!42!–!Histograma!de!frequência!de!dimensões!poros!da!amostra!A01?S?ER01.!Feret!em!µm.!Fonte:!do!autor!(2015).!

!

Outra! avaliação! feita! foi! a! da! relação! entre! dimensões! e! razão! de! aspecto! (RA,! ou!Aspect.

Ratio,.AR)!dos!poros.!A!RA!é!a!razão!entre!o!maior!e!o!menor!eixo!do!perímetro!desenhado.!

Uma!RA!de!valor!próximo!a!1!(que!é!o!valor!mínimo!dessa!grandeza)!indica!uma!forma!cujo!

comprimento!e!a!largura!possuem!valores!próximos,!como!um!quadrado!ou!um!círculo.!Uma!

RA!de!valor!mais!alto!indica!um!formato!mais!alongado.!A!plotagem!do!gráfico!de!dispersão!

da!RA!versus!o!diâmetro!de!Feret!permite!correlacionar!as!dimensões!e!a! circularidade!dos!

poros,!o!que,!por!sua!vez,!permite!avaliar!os!efeitos!do!surfactante!e!do!fluxo!causado!pela!

sonicação!na!deformação!dos!poros.!

No!gráfico!de!dispersão!de!RA!versus!Feret!(Figura!43)!ficou!claro!que!mesmo!as!menores!bolhas!

medidas! apresentavam! grande! variância! no! aspecto.! Esse! efeito! é! atribuído! à! violenta!

agitação!ultrassônica!ainda!presente!no!momento!da!reticulação!e!à!variância!de!dimensão!da!

porosidade.!Quando!bolhas!de!diferentes!dimensões!são!comprimidas!umas!contra!as!outras,!

as! formas! resultantes! são! assimétricas,! em! contraste! com! as! formas! regulares! obtidas! da!

acomodação!de!bolhas!de!mesmo!diâmetro.!
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!

Figura!43!–!?!Gráfico!de!dispersão!da!amostra!A01?S?ER01.!Pontos!de!maior!RA!denotam!poros!mais!afilados.!Feret!em!µm.!
Fonte:!do!autor!(2015).! !

!

5.7.3. Amostras.A02.

!

A! composição! das! amostras! A02! foi! modificada! a! partir! da! composição! da! batelada! A01!

levando?se!em!conta!a!morfologia!observada!e!os!resultados!do!teste!de!citotoxicidade,!que!

evidenciou!a!marcada!toxicidade!do!material.!As!modificações!realizadas!foram!o!aumento!da!

concentração!de!surfactante,!na!busca!por!porosidade!aberta,!e!a!redução!na!concentração!

de!GA!que,!apesar!de!empregado!como!agente!reticulador,!é!altamente!citotóxico.!A!redução!

na! concentração! do! reticulador! resultou! em! uma! fluência! aumentada! da! fase! contínua! do!

scaffold!e!a!estratificação!da!amostra.!Os!três!estratos!resultantes!foram!uma!camada!de!gel!

compacto,! uma! de! gel! poroso! e! um! topo! de! espuma!membranosa.! Foi! possível! identificar!

poros! de!morfologia! definida! apenas! na! camada! central,! como!mostrado! na! Figura! 44.!Um!

recorte!da!camada!membranosa!é!mostrado!em!MEV!na!Figura!45.!

Os! poros!medidos,! apresentados! na! Figura! 46,! eram!de!morfologia! irregular! e! espaçada.! A!

porosidade! era! majoritariamente! fechada.! As! paredes! entre! poros! também! apresentaram!

espessuras!variadas,!de!membranosas!até!maciças,!semelhantes!às!encontradas!em!amostras!

sem!surfactante..! !
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!

Figura!44!–!Secção!transversal!da!amostra!A02?S?ER01.!Fonte:!do!autor!(2015).!

!

!

Figura!45!–!MEV!do!estrato!membranoso!da!amostra!A02?S?ER01.! !
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!

Figura!46!–!MEV!da!fração!porosa!da!amostra!A02?S?ER01.!No!detalhe,!em!amarelo,!os!poros!medidos.!Fonte:!do!autor!
(2015).!

! !



!

 85 

O!histograma!de!distribuição!das!dimensões!obtidas,!apresentado!na!Figura!47,!evidencia!uma!

maior!variabilidade!nas!dimensões!de!poro,!quando!comparada!com!as!amostras! fabricadas!

anteriormente.!

!

Figura!47!?!Histograma!de!frequência!de!dimensões!poros!da!amostra!A02?S?ER01.!Feret!em!µm.!Fonte:!do!autor!(2015).!

!

O! gráfico! de! dispersão,! apresentado! na! Figura! 48! ,! mostra! que! poros! maiores! possuem!
aspecto!mais!afilado!e!que!a!correlação!entre!os!dois!parâmetros!é!mais!forte!do!que!ocorre!
nas!amostras!anteriores.!

!

Figura!48!?!Gráfico!de!dispersão!da!amostra!A02?S?ER01.!Pontos!de!maior!RA!denotam!poros!mais!afilados.!Feret!em!µm.!
Fonte:!do!autor!(2015).! !

(µm)!

(µm)!
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5.7.4. Amostras.A03.

!

Foi!aumentada!a!concentração!da!solução!de!colágeno!base!de!6,67%!para!7%,!uma!vez!que!

nessa! batelada! não! seria! realizado! o! teste! de! Força! Bloom,! já! realizado! com! sucesso! nas!

bateladas!anteriores.!!

Após!fabricada!a!solução!base!para!as!amostras!da!batelada!A03,!a!concentração!dos!aditivos!

foi! modificada! de! modo! a! corrigir! os! defeitos! encontrados! nas! amostras! anteriores.! Foi!

mantida! a! concentração! de! 0,1%! de! GA! e! introduzida! a! lavagem! com! Glicina! para!

neutralização! do! GA! não! reagido.! A! concentração! de! surfactante! foi! aumentada! visando! a!

abertura!de!poros.! Para!melhor! refletir! as! características! comumente!descritas! de! scaffolds!

implantados,!também!foi!adicionado!um!aditivo!antibiótico!à!solução.!

!

A03CSCER01.

.

A! amostra! A03?S?ER01! (apresentado! na! Figura! 49! e! em! detalhe! na! Figura! 50)! apresentou!

porosidade! aberta! em! duas! escalas.! As! massas! analisadas! eram! compostas! por! filamentos!

poliméricos.!A!organização!dos!filamentos,!em!alguns!pontos,!assumiu!a!morfologia!de!poros!

esféricos!bem!definidos! (Figura!50),!de!diâmetros!entre!300µm!e!860µm.!A!maior!parte!da!

porosidade,! entretanto,! se! apresentava! na! forma! dos! interstícios! entre! os! mencionados!

filamentos.! A! escala! nesse! caso! era! pequena! demais! para! ser! quantificada! pelos! métodos!

usados,!mas!pode?se!averiguar!que!a!porosidade!era!de!alto!grau!de!interconectividade.!

No! estado! úmido! essa! amostra! se! mostrou! extremamente! macia! e! conformável.! Houve!

fluência! da!matriz! polimérica,! o! que! causou! coalescência! e! uma! leve! estratificação,! com!os!

poros!coalescidos,!entre!0.5mm!e!2mm!de!diâmetro!tendo!se!acumulado!no!topo!da!massa!

reticulada.!Apesar!de!aplicado!vácuo,!pode?se!deduzir!pela!morfologia!da!porosidade!que!essa!

técnica! era! estritamente! necessária! e! não! foi! a! responsável! pela! interconectividade!

encontrada.!!
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!

!Figura!49!–!MEV!da!amostra!A03?S?ER01.!Poros!esféricos!são!mais!distintos!no!quadrante!superior!direito!da!amostra.!No!
detalhe,!em!amarelo,!os!poros!medidos.!Fonte:!do!autor!(2015).!

! !
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!

!

Figura!50!–!Detalhe!da!morfologia!de!poros!encontrada!na!amostra!A03?S?ER01.!Fonte:!do!autor!(2015).!

! !
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As! medições! de! poros! dessa! amostra! revelaram! uma! distribuição! centrada! em!

aproximadamente!150µm!de!diâmetro!de!Feret,!como!apresentado!na!Figura!51.!O!histograma!

se!alonga!para!dimensões!maiores!de!poro!maiores!que!a!mediana,!mas!deve?se!observar!que!

o!método! utilizado! não! permitiu! a! contagem! e!medição! dos! interstícios! da! amostra! e! isso!

influencia!a!curva!de!distribuição.!

Figura!51!?!Histograma!de!frequência!de!dimensões!poros!da!amostra!A03?S?ER01.!Fonte:!do!autor!(2015).!

O! gráfico! de! dispersão! (Figura! 52)! apresentou! espalhamento! tendendo! ao! horizontal,! o! que!

indica!poros!de!aspecto!semelhante,!independentemente!dos!diâmetros!medidos.!!

!

Figura!52!–!Gráfico!de!dispersão!da!amostra!A03?S?ER01.!Pontos!de!maior!RA!denotam!poros!mais!afilados.!Feret!em!µm.!

Fonte:!do!autor!(2015).!. .

(µm)!

(µm)!
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A03CSCER02.

.

As!amostras!analisadas!apresentaram!a!mesma!porosidade!aberta!constituída!de!uma!treliça!

de! barras! afiladas,! assim! como! a! amostra! ER01.! Se! destacaram! duas! propriedades!

morfológicas! encontradas:! a! direcionalidade! da! treliça! (Figura! 53)! e! a! presença! de! uma!

microtextura!na!superfície!de!quase!todo!o!material!(Figura!54).!

Quando! úmido,! esse! material! se! mostrou! tão! resistente! ao! corte! com! lâmina! de! bisturi! e!

estilete! que! foi! necessário! realizar! o! fracionamento! por! cisalhamento.! Foi! empregado! uma!

tesoura!no!fracionamento.!A!amostra!foi!lavada!em!Glicina!e!em!PBS!antes!da!desidratação!e!

liofilização!que!permitem!atingir!o!alto!vácuo.!

Foram!consideradas!duas!hipóteses!para!a!criação!da!direcionalidade!identificada.!A!primeira!

é! a! de! que! os! violentos! fluxos! causados! pela! sonicação! são! travados! no! lugar! quando! a!

amostra! é! reticulada,! uma! vez! que! a! agitação! ultrassônica! foi! mantida! até! que! a! amostra!

gelificasse.! A! segunda! hipótese,! menos! provável,! é! a! de! que! a! direcionalidade! tenha! sido!

estabelecida!pela!passagem!da! lâmina!da! tesoura.!O!que!desafia!essa! ideia!é!a! variação!de!

direção!da!treliça!e!o!fato!da!amostra!ter!sido!lavada!sob!agitação!por!mais!de!3!horas,!o!que!

garantiria!tempo!suficiente!para!que!suas!estruturas!relaxassem!de!volta!à!disposição!original.!

A! microtextura! se! revelou! na! forma! de! poros! e! defeitos! na! fase! contínua! do! scaffold.! É!

possível!deduzir!que!a!massa!dos!filamentos!contém!poros!e!que!a!maioria!dos!poros!visíveis!

na!superfície!foram!abertos!pela!sua!própria!pressão!interna!quando!expostos!ao!vácuo.!

A!ausência!de!poros!bem!definidos!na!faixa!de!100µm!a!300µm!foi!interpretada!como!efeito!

da! maior! concentração! de! surfactante! na! solução,! o! que! modificou! excessivamente! o!

equilíbrio! entre! fase! líquida! e! gasosa,! permitindo! que! muito! mais! gás! ficasse! retido! na!

espuma,!e!de!forma!muito!mais!homogeneamente!distribuída.!O!surfactante!foi!adicionado!a!

essa!amostra!logo!antes!da!fabricação!da!espuma,!porém!não!foram!visualizadas!partículas!de!

Pluronic!não!dissolvido.!

! !



!

 91 

!

!

!

Figura!53!–!MEV!da!amostra!A03?S?ER02.!No!detalhe!são!evidenciadas!as!direções!de!fluxo!que!conformaram!a!estrutura!
porosa.!Fonte:!do!autor!(2015).!!

! !
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!

Figura!54!–!MEV!da!microtextura!na!amostra!A03?S?ER02.!Nos!detalhes!estão!evidenciados!exemplos!da!porosidade!e!da!
rugosidade!que!recobrem!a!fase!contínua!desse!scaffold.!Esses!detalhes!de!textura!podem!incentivar!ou!dificultar!a!fixação!de!

células.!Fonte:!do!autor!(2015).!

!

A03CSCER03.

.

Essa!amostra!teve!a!mesma!concentração!de!Pluronic!a!foi! levada!a!um!banho?maria!a!80˚C!

por! duas! horas! para! garantir! a! completa! dissolução! do! surfactante.! O! resultado! foi! um!

scaffold!absolutamente!irregular!(Figura!55),!sem!poros!identificáveis!e!sem!uma!treliça!bem!

estabelecida.!A!morfologia!observada!foi!a!de!aglomerados!de!gotículas!da!solução!colágena.!

À!essa!construção!instável!é!atribuído!o!fato!dessa!amostra!haver!se!dissolvido!quando!posta!

em!cultura!para!o!teste!de!toxicidade.!

. .
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.

.

!

Figura!55!–!MEV!da!amostra!A03?S?ER03.!Não!foi!possível!identificar!um!padrão!que!possuísse!poros!mensuráveis.!Fonte:!do!
autor!(2015).!

! !
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A03CSCER04.

!

Nas!últimas!amostras!dessa!batelada!buscou?se!explorar!o!efeito!da!viscosidade!na!técnica!de!

US!para! injeção!de!bolhas.!A! solução!polimérica! inicialmente!possui! pH!baixo,! caso!o! ácido!

acético! usado! como! solvente! não! seja! neutralizado.! No! caso! dessas! amostras,! o! pH! foi!

mantido!baixo,!próximo!a!5,!até!o!momento!da!reticulação.!À!solução!de!GA!10%!usada!como!

reticuladora,!foi!adicionado!NaOH,!de!forma!que!o!pH!passou!de!2,75!para!9,7.!!

No! momento! da! reticulação,! a! espuma! ultrassonicada! possuía! a! maior! viscosidade!

determinada!pelos!testes!de!reologia.!Ao!mesmo!tempo,!a!adição!de!uma!solução!de!alto!pH!

aproximou!o!pH!final!da!neutralidade,!elevando?o!para!6,48.!Como!resultado,!a!morfologia!é!

aproximada!da!encontrada!nas!amostras!A03?S?ER02,!porém!com!uma!concentração!maior!de!

surfactante.!

Os! filamentos! poliméricos! assumiram! a!morfologia! de! contas! unidas! (Figura! 57).! É! possível!

deduzir! que! esses! filamentos! possuíam! secção! transversal! circular! pela! análise! de! faces!

fraturadas!do!scaffold.!Foram!contados!mais!de!800!círculos!das!estruturas!globulares!soltas!e!

dos!bulbos!unidos.!O!histograma!de!distribuição!de!diâmetro!dessas!esferas!é!apresentado!na!

Figura!56.!

!

Figura!56!–!Histograma!da!distribuição!de!diâmetros!de!esferas!e!bulbos!na!amostra!A03?S?ER04.!O!intervalo!de!agrupamento!

é!de!1µm.!Fonte:!do!autor!(2015).! !
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!

!

Figura!57!–!MEV!da!amostra!A03?S?ER04.!As!principais!estruturas!são!os!filamentos!bulbosos!e!as!esferas!aderidas.!No!
detalhe,!em!amarelo,!as!estruturas!medidas.!Fonte:!do!autor!(2015).!!

! !
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5.7.5. Amostras.A04.

!

Essa!amostra!foi!a!primeira! fabricada!após!um!sucesso!no!teste!de!Citotoxicidade,!discutido!

mas!profundamente!a!seguir.!Os!parâmetros!da!amostra!que!obteve!o!melhor!desempenho!

naquele! teste! foram! refinados,! de! forma! a! obter! um! scaffold. com! a.melhor! morfologia! e!

biocompatibilidade,!além!da!maior!reprodutibilidade!possível,!dentre!os!fabricados.!

Foi!mantida!a!concentração!de!0,1%!de!reticulador,!agora!que!foi!confirmada!a!eficiência!da!

lavagem!em!Glicina!para!neutralização!desse! componente! tóxico!do! scaffold.!O! surfactante!

teve! sua! concentração! reduzida! para! 5%,! na! tentativa! de! se! obter! uma! porosidade! bem!

definida,!mas!constituída!de!treliças,!como!a!mostrada!na!Figura!50.!Para!evitar!a!formação!de!

filamentos! paralelos! e! varridos! pela! turbulência! gerada! pelo! sonicador,! o! processo! de!

reticulação! foi! ligeiramente! modificado:! após! geração! da! espuma,! o! agente! reticulador! é!

inserido!na!solução!e!ela!é!sonicada!por,!no!máximo,!mais!5!segundos.!O!objetivo!era!misturar!

o!reticulador!rapidamente!e,!antes!que!a!espuma!gelificasse,!remover!as!forças!cisalhantes!e!

permitir!que!as!bolhas!retornassem!à!morfologia!original,!em!repouso.!O!período!mais!curto!

observado! entre! a! adição! do! reticulador! e! a! gelificação! do! scaffold! foi! de! 8! segundos,! de!

forma!que!o!limite!de!5!segundos!oferece!uma!margem!de!segurança.!

As!morfologias! obtidas! por!meio! dessa! técnica! são!mostradas! nas! Figura! 58! e! Figura! 59.!O!

histograma!da!distribuição!de!dimensões!de!poros!é!apresentado!na!Figura!60.!

Os!poros!se!mostraram!constituídos!de!superfícies!membranosas!e!filamentos.! Isso!garantiu!

uma! porosidade! de! grande! interconectividade,! ao! mesmo! tempo! em! que! ofereceu! mais!

suporte!para!a!adesão!celular!do!que!as!estruturas!apenas!filamentosas!obtidas!na!batelada!

A03.! Foi! possível! identificar! uma! miríade! de! poros! menores,! na! faixa! de! 5µm! até! 50µm,!

recobrindo! as! superfícies! dos! grandes! poros.! Esses! microporos! também! eram! visíveis! nas!

faces! fraturadas! da! fase! contínua! do! scaffold,! o! que! sugere! que! há! uma! hierarquia!

morfológica!com!duas!escalas!bem!definidas!e!que!toda!a!massa!que!constitui!o!scaffold!é,!de!

fato,!porosa.!
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A!distribuição!horizontal! dos!pontos!no!gráfico!de!dispersão!de!RA!versus! Feret! (Figura!61)!

indica! que! os! poros! são! simétricos! ou! próximos! disso,! o! que,! por! sua! vez,! significa! que! a!

reticulação!em!repouso!obteve!o!efeito!esperado.!

!

!

Figura!58!–!MEV!da!amostra!A04?S?ER01.!No!detalhe,!em!amarelo,!os!poros!medidos.!Fonte:!do!autor!(2015).!

! !
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!

Figura!59–!Detalhe!de!morfologia!de!poros!e!microporosidade!obtida!nas!amostras!da!batelada!A04.!A!porosidade!é!
evidentemente!aberta,!constituída!de!folhas!e!filamentos!de!colágeno.!Fonte:!do!autor!(2015).!

!

!

Figura!60!–!Histograma!da!distribuição!das!dimensões!de!poros!da!amostra!A04?S?ER01.!Fonte:!do!autor!(2015).!

! !

(µm)!
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Figura!61!–!Gráfico!de!dispersão!da!amostra!A00?S?ER03.!A!distribuição!horizontal!e!de!valor!próximo!a!1!indica!que!os!poros!
possuem!aspecto!próximo!ao!simétrico!independentemente!do!diâmetro.!Feret!em!µm.!Fonte:!do!autor!(2015).!

.

Amostra.A05.

!

Esta! amostra! foi! executada! com! a! mesma! composição! e! os! mesmos! métodos! de! preparo!

usados!para!confecção!da!amostra!A04,!sendo!diferente!somente!o!método!de!solubilização!

das!fibras!de!colágeno.!Essa!comparação!nos!permite!avaliar!a!relação!da!complexidade!e!do!

esforço! demandado! pela! técnica! versus! a! qualidade! do! produto! final,! o! scaffold.! Como! a!

técnica! de! US! requer! simplesmente! que! o! colágeno! seja! misturado! ao! ácido! acético! e!

sonicado,! foi! realizado! um! procedimento! análogo! na! técnica! do! banho?maria,! sem!

centrifugação,!filtragem!ou!qualquer!outro!processamento!adicional.!

!

O! material! resultante! é! apresentado! na! Figura! 62.! Não! foi! possível! identificar! poros! de!

morfologia!ou!dimensões!bem!definidos,!e!o!aspecto!geral!da!amostra!é!bastante!distinto!de!

um!scaffold!poroso.!Isso!atesta!a!favor!da!qualidade!relativamente!alta,!de!rápida!obtenção!e!

com!baixo!custo!do!processo!por!US.!

! !

(µm)!
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!

!

!

Figura!62!–!MEV!da!amostra!A05?S?ER01.!Quando!saído!direto!da!extração!por!banho?maria,!o!material!não!dissolvido!
permanece!na!amostra!e!favorece!o!surgimento!de!grumos,!que!impedem!o!aparecimento!de!estruturas!finas.!Fonte:!do!

autor!(2015).!

! !
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5.8. Ensaio"de"Bloom"

!

Os! testes!de!Bloom! realizados! serviram!para! caracterizar! a! resistência! à!deformação!do!gel!

obtido! por! US.! Considerando?se! que! a! dureza! é! uma! das! principais! características! de! um!

hidrogel,!em!especial!gelatinas!e!hidrogéis!de!colágeno,!foi!necessário!avaliar!esse!parâmetro!

para!garantir!que!o!gel!empregado!nos!scaffolds!não!havia!tido!suas!propriedades!mecânicas!

comprometidas!pelas!altas!temperaturas!envolvidas!no!processo!ultrassônico.!

Os!gráficos!abaixo!apresentam!os!ciclos!de!compressão!realizados.!Os!ciclos!ressaltados!são!os!

ciclos! cujas!máximas! foram!utilizadas!no!cálculo!da! força.!O!cálculo! consistiu!em! fazer!uma!

média!aritmética!das!máximas!e,!a!partir!desse!valor,!a!força!máxima!(um!cálculo!simples!de!

120%!da!média)!e!a!força!mínima!(80%!da!média)!de!Bloom.!

A! linha! pontilhada! divide! no! gráfico! a! curva! de! artefato,! resultante! da! montagem! do!

experimento,!do!experimento!propriamente!dito.!

!

!

Figura!63!?!Gráfico!de!Bloom!da!amostra!A01?S?GC01!(gel!compacto).!Fonte:!do!autor!(2015).!

!

O!primeiro!ensaio!(Figura!63)!foi!executado!em!um!gel!compacto!(sem!poros)!da!amostra!A01?

S?GC01,! solubilizado! pela! técnica! de! US.! A! média! dos! valores! encontrada! foi! de! 299,1g!

(mínima!de!239,3g,!máxima!de!358,9g).! !
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!

Figura!64!?!Gráfico!de!Bloom!da!amostra!A02?S?GC01!(gel!compacto).!Fonte:!do!autor!(2015).!

!

O! segundo! ensaio! (Figura! 64)! foi! executado! em! um! gel! compacto! (sem! poros),! também!

solubilizado! por! US.! A! média! dos! valores! encontrados! foi! de! 294,8g! (mínima! de! 235,8g,!

máxima!de!353,8g).!Os!valores!abaixo!de!zero!no!gráfico!são!resultantes!da!tração!realizada!

pela!face!do!contator,!que!adere!ao!gel.!

Os!valores!encontrados!corroboram!valores!de!Bloom!de!gelatinas!de!colágenos!vendidas!por!

grandes! fabricantes! como! Sigma! Aldritch! e! JBS,! que,! apesar! de! variarem! dependendo! do!

processamento! do! material,! giram! em! torno! de! 300g! Bloom.! Isso! significa! que! o! hidrogel!

obtido! nesse! trabalho,! apesar! das! altas! temperaturas! pelas! quais! passa! durante! o!

processamento,!tem!propriedades!mecânicas!condizentes!com!os!valores!da!literatura.!

!

!

Figura!65!–!Gráfico!de!Bloom!da!amostra!A01?S?ER01!(espuma).!Fonte:!do!autor!(2015).!
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O!primeiro!ensaio!executado!em!uma!espuma! reticulada! (Figura!65)! resultou!em! leitura!de!

menor!resistência,!como!era!esperado.!A!média!dos!valores!encontrada!foi!de!154,4g!(mínima!

de!123,5g,!máxima!de!185,3g).!A!variação!de!força!entre!o!gel!compacto!e!a!espuma!foi!uma!

redução!de!48,37%.!

Não! foi! possível! testar! a! amostra! A02?S?ER01,! que! deixou! de! ser! homogênea! ao! sofrer!

estratificação!e,!uma!vez!reticulada,!não!pôde!ser!recuperada.!

!

5.9. "Citotoxicidade"

!

De! acordo! com! o! gráfico! da! Figura! 66,! que! representa! a! atividade! mitocondrial! de! hASC!

cultivadas!em!meio!DMEM!e!na!presença!de!matrizes!da!batelada!A03!através!do!ensaio!de!

citotoxicidade!por!MTT,! é! possível! observar! que!o! controle! representa! 100%!de! viabilidade!

das!células!e!que!as!células!cultivadas!em!contato!direto!com!as!amostras!apresentaram!uma!

menor!viabilidade!e!proliferação!celular!quando!comparadas!ao!controle,!sendo!65!±!2%!em!

contato!com!a!amostra!1,!seguida!por!50,33!±!1%!na!amostra!3,!33%!na!amostra!2!e!27,66!±!

2%!na!amostra!4.!Esses!resultados!demonstraram!que!os!biomateriais!testados!apresentaram!

efeito!tóxico!nas!células,!a!partir!da!amostra!1,!a!menos!tóxica,!seguida!pelas!amostras!3!e!2!e!

por!último,!a!amostra!4,!a!mais!tóxica!do!teste.!Abaixo!de!50%!do!teste!de!citotoxicidade,!o!

material! é! considerado! tóxico! e! não! deve! ser! utilizado! em! aplicações! biológicas.! Acima! de!

50%,!o!material!deve!ser! reavaliado!na!busca!de!melhorias!no! intuito!de!se!obter!materiais!

que! apresentem! toxicidade! próxima! a! zero,! ou! seja,! viabilidade! celular! próxima! a! 100%!ou!

mais,! quando! o! material,! além! de! não! diminuir! a! viabilidade! celular,! sendo! considerado!

biocompatível,!ainda!pode!ser!capaz!de!estimular!a!proliferação!celular.!!

!
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Figura!66!?!Gráfico!representativo!do!ensaio!de!citotoxicidade!de!fibroblastos!humanos!cultivados!por!24!horas!na!presença!
das!amostras!ER01,!ER02,!ER03!E!ER04,!da!batelada!A03!e!meio!DMEM!(controle)!(Oneway/ANOVA/Bonferroni/GraphPad!

Prism!6).!Fonte:!do!autor!(2015).!

!

!

A! toxicidade! encontrada! atribui?se! à! presença! de! GA! ainda! retido! nos! scaffolds.! O! gráfico!

apresentado! é! a! terceira! iteração! do! processo! exploratório! de! desenvolvimento! da! técnica!

ultrassônica!de!fabricação!de!espumas,!sendo!um!avanço!sobre!as!duas!tentativas!anteriores,!

que!apresentaram!viabilidade!celular!abaixo!de!10%!em!todas!as!amostras!analisadas.!

A! Figura! 67! apresenta! as! imagens! obtidas! com! microscópio! ótico! durante! o! teste! de!

citotoxicidade.!Estas!imagens!mostram!que!as!células!em!contato!direto!com!os!biomateriais!

proliferaram!nos!poços!no!período!de!24!horas.!!

! !
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!

!

Figura!67!?!Células!hASC!em!contato!com!scaffold!durante!o!teste!de!toxicidade!de!24h.!No!detalhe:!A)!área!populada!com!
células;!B)!scaffold.!Fonte:!do!autor!(2015).!

!

As! matrizes! aparecem! opacas! nas! imagens! quando! observadas! ao! microscópio.! É! possível!

notar!que!a!morfologia!das!células!é!afilada,!o!que!indica!que!elas!estão!aderidas!ao!fundo!do!

poço!de!cultura!e,!portanto,!vivas.!Células!não!viáveis!seriam!vistas!como!pontos!ou!pequenos!

círculos,! uma! vez! que! a! célula! deixa! de! aderir! ao! substrato! e! passa! a! apresentar! uma!

morfologia! esferóide.! A! proliferação! celular! na! placa! de! cultura! na! presença! das! matrizes!

durante! o! período! de! análise! indica! que,! com! alguns! ajustes,! é! possível! obter! um!material!

biocompatível!para!futuras!aplicações!na!Engenharia!de!Tecidos.!

! !
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6. Conclusões"

!

Dos!experimentos,! ensaios!e!análises! feitas!é!possível! concluir!que!o!emprego!de!materiais!

alternativos! é! viável! na! fabricação! de! dispositivos! microfluídicos,! o! que! pode! reduzir!

consideravelmente!os!custos!em!consumíveis!da! técnica.!Mais!notadamente,!os!materiais!e!

técnicas! empregados! permitem! a! exploração! da! técnica! por! contornar! a! necessidade! de!

reagente!de!difícil!obtenção.!

Foi!analisado!também!o!perfil!reológico!do!colágeno,!o!que!permitiu!compreender!melhor!o!

comportamento! do! material! sob! diferentes! condições! físico?químicas! e! propor! novos!

empregos!do!mesmo,!especialmente!na!técnica!microfluídica,!com!base!nesse!conhecimento.!

Foi!desenvolvida!também!uma!técnica!de!solubilização!de!colágeno!e!fabricação!de!scaffolds!

por! meio! do! processamento! ultrassônico! do! material.! Os! géis! resultantes! dessa! técnica!

apresentaram! resistência! mecânica! condizente! com! géis! obtidos! por! técnicas! bem!

estabelecidos!em!literatura.!

A! ultrassonicação! do! material! possibilitou! a! injeção! de! bolhas! na! solução! polimérica,!

caracterizando! uma! técnica! de! agitação! mecânica.! Diferentemente! de! outras! técnicas! de!

agitação,! os! efeitos! do! ultrassom! podem! ser! controlados! por! meio! dos! parâmetros! de!

frequência!e!amplitude!da!agitação.!Efeitos!inerentes!à!energia!ultrassônica,!como!a!cavitação!

e!a!produção!de!calor!dela!decorrente,!ajudam!na!dispersão!de!aditivos!e!reduzem!o!tempo!

de!reações!necessárias!para!a!transformação!do!gel!em!scaffold.!

Adicionalmente,!após!uma!exploração!empírica,!foi!possível!evidenciar!que!a!distribuição!de!

frequência! das! características! morfológicas! dos! poros! obtidos! em! scaffolds. sonicados! é!

melhor!do!que!a!obtida!por!outros!processos!de!complexidade!similar.!Isso!indica!uma!melhor!

previsibilidade!de!morfologia!e!dimensões!de!poros,!mantendo?se!o!baixo!custo!da!técnica.!

Ao!longo!do!processo!exploratório!foi!possível!reduzir!a!toxicidade!das!amostras,!tornando?as!

mais! adequadas!para!o!uso!pretendido.!Ainda!é!necessário! trabalho!nesse! aspecto,!mas!os!

testes!realizados!atestam!a!evolução!da!técnica.!

! !
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7. Considerações"Finais"

!

É! notável! que! a! sonicação! seja! capaz! de! render! poros! de! morfologia! previsível! (como! foi!

prevista! a! morfologia! das! amostras! A04)! e! alta! interconectividade,! considerando?se! que! o!

processo!é!feito!de!maneira!praticamente!manual.!Excluído!o!custo!de!aquisição!do!sonicador,!

o!processo!rende!produtos!de!qualidade!comparável!aos!da!técnica!microfluídica!ao!mesmo!

tempo!em!que!possui!um!custo!de!operação!próximo!dos!processos!mais!baratos.!

Características! inesperadas! encontradas! nos! scaffolds! produzidos! abrem! portas! para!

aplicações!mais!específicas!da!técnica.!Os!microporos!identificados!nas!amostras!A04!podem!

ter!funções!específicas!como!a!liberação!controlada!de!medicamentos!ou!propiciar!a!adesão!

focal!de!certo!tipo!específico!de!células,!por!exemplo.!Novos!testes!se!fazem!necessários!para!

desvelar!o!potencial!da!técnica!e!do!material.!

No!geral,!com!maior!exploração!do!tema,!assim!como!testes!da!aplicação!de!outros!polímeros!

e!combinações!de!polímeros,!a!fabricação!de!scaffolds!por!sonicação!pode!ser!uma!alternativa!

de!ótima!relação!custo?benefício!a!longo!prazo,!visto!que!quase!não!são!necessários!insumos!

consumíveis.!Testes!futuros!também!serão!de!suma!importância!para!a!redução!da!toxicidade!

do!material!e!aprimoramento!da!sua!biocompatibilidade.!

!A!microfluídica!permanece!no!ápice!da!precisão!e!qualidade!dos!scaffolds!fabricados,!porém!

seu! custo! de! manutenção! em! consumíveis! e! a! necessidade! de! vários! equipamentos! de!

precisão! para! operação,! como! bombas! programáveis! e! reguladores! de! gás! calibrados,!

recobridor! rotacional,! emissor! de! plasma! e! estufa! dedicada,! entre! outros,! a! tornam!

inacessível! para! muitos.! Por! esse! motivo,! foi! dada! uma! ênfase! em! avaliar! a! eficácia! de!

materiais!alternativos!para!a!técnica.!

No! caso! do! trabalho! aqui! descrito,! a! dificuldade! na! obtenção! de! insumos! chave,! como! o!

photoresist! adequado! e! o! PDMS,! tornam! o! trabalho! com! essa! técnica! muito! custoso! e!

demorado.!Especialmente!difícil!é!manter!o!caráter!exploratório!na!pesquisa!de!uma!área!de!

desenvolvimento! relativamente! recente! quando! seus! recursos! consumíveis! são! limitados! e!

sem!previsão!de!reposição.!Assumindo!uma!posição!“pé!no!chão”,!o!acesso!à!todo!o!potencial!
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da!microfluídica!para!produção!de!scaffolds!para!Engenharia!de!Tecidos!ainda!é!um!privilégio!

dos!poucos!e!melhor!equipados!pesquisadores!brasileiros.!

As! matrizes! fabricadas! de! materiais! alternativos! e! prontamente! disponíveis! exerceram! sua!

função! muito! bem,! resultando! em! canais! de! boa! geometria! (apesar! de! simples)! e! alta!

reprodutibilidade.! Ao! abrir! precedente! na! aplicação! dessas! técnicas! e! materiais,! espera?se!

desmistificar! a! tecnologia! microfluídica,! facilitando,! ainda! que! ligeiramente,! o! acesso! de!

outros!pesquisadores!a!essa!técnica!tão!versátil.!

!

! !
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8. Trabalhos"Futuros"

!

Será!desenvolvida!uma!plataforma!aberta!(trabalho!já!em!andamento)!de!bombas!de!seringa!

para! a! operação! de! dispositivos! microfluídicos! e! que! possa! ser! replicada! por! qualquer!

pesquisador,!por!meio!do!uso!de!software!e!hardware!de!fácil!obtenção!(microcontroladores!

Arduino,!por!exemplo).!!

Serão! desenvolvidos! novos! layouts! de! DMs,! com! canais! posicionados! de! forma! a! fazer! a!

injeção!de!reagentes!modificadores!de!pH!em!locais!estratégicos!e!geometrias!especialmente!

projetada! para! ativamente!misturar! a! solução! de! colágeno! com! tais! reagentes! e! garantir! a!

variação!de!pH!esperada.!

Será!desenvolvida!mais!minuciosamente!a!técnica!de!produção!de!scaffolds!por!US,!de!forma!

a! obter! um!melhor! controle! da!morfologia! e! distribuição! de! dimensões! de! poros,! e! para! a!

obtenção! de! um! material! de! alta! biocompatibilidade.! Testes! de! toxicidade! das! últimas!

amostras!produzidas!já!estão!em!andamento.!

Se! faz! necessário! avaliar! a! qualidade! desses! scaffolds. com! o! emprego! de! técnicas! de!

imageamento! mais! detalhado,! como! a! microtomografia,! para! melhor! caracterização! dos!

produtos!obtidos.!

Deseja?se,! finalmente,! explorar! novos! materiais! e! compósitos! na! busca! por! melhores!

propriedades! físicas! e! investigando! como! eles! se! comportam! em! relação! à! energia!

ultrassônica,! permitindo!que! a! técnica! seja!mais! facilmente! estudada! e! aplicada!por! outros!

pesquisadores.!

! !
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