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RESUMO 

 
A preocupação com uma rápida cicatrização de feridas crônicas, como as observadas 
nas lesões cutâneas causadas por parasitos do gênero leishmania, se tornou a razão 
de diversos grupos de estudos desenvolverem curativos de alto desempenho. Esta 
nova abordagem da nanotecnologia têxtil busca desenvolver curativos que promovam 
a liberação controlada de fármacos diretamente no local da ferida de forma mais 
rápida e efetiva. Este estudo teve como objetivo desenvolver blendas de nanofibras 
pela técnica de fiação por sopro em solução (Solution Blow Spinning - SBS), a partir 
da combinação dos biopolímeros policaprolactona (PCL) e quitosana, com 
incorporação medicamentos a base de N-metil-D-glucamina, de escolha para 
tratamento da leishmaniose cutânea. Inicialmente, foi preparada uma solução 
contendo a concentração de 25% (m/v) e 75% (m/v) de quitosana e PCL, 
respectivamente, diluídos em ácido acético glacial 99.8%. Em uma segunda solução, 
nas mesmas condições foi incluída a medicamento (NMDG) a concentração de 6,7% 
(m/v). Ambas as soluções foram homogeneizadas sob agitação de barra magnética 
por 24h, em temperatura ambiente, e as soluções foram transferidas para seringa 
acoplada a bomba de ejeção para obtenção da nanofibra. A microscopia eletrônica de 
varredura (MEV), a espectroscopia de infravermelho (FTIR) foram utilizados para 
caracterização das nanofibras. A liberação do NMDG desse novo sistema foi 
analisada através da espectroscopia de luz visível (UV-VIS). O processo de produção 

desenvolvido nesta pesquisa permitiu a obtenção de andaimes de blendas pela 
combinação dos biopolímeros PCL e quitosana, sem e com o (NMDG), utilizando a 
técnica de fiação por sopro em solução (SBS). A partir das análises de MEV, foi 
possível observar diferenças significativas na média das nanofibras nos andaimes de 
blendas, que apresentaram valores de 320.9 ± 93.5 nm sem fármaco e 365.8 ± 113.2 
nm para a nanofibra com o fármaco (p< 0,001). A caracterização FTIR indica nas fibras 
a presença de grupos funcionais característicos de cada material usado e produzido, 
permitindo, detectar a incorporação do fármaco com aumento de 6,2% na 
transmitância das nanofibras. A mistura de dois polímeros se mostrou uma técnica 
eficaz para obter um novo material com propriedades desejáveis, que podem ser 
relevantes para otimizar incorporação de fármacos e as propriedades de entrega e 
direcionamento de drogas. O estudo também comprovou a eficácia da técnica SBS 
para obtenção de nanofibras com quitosana. Embora estudos de atividade biológica 
in vitro e in vivo sejam necessários para comprovar a aplicação biológica das 
nanofibras, nossos dados apontam para o uso promissor da nanofibras de 
PCL/Quitosana incorporadas com NMDG para o tratamento da leishmaniose cutânea. 
 
Palavras-chaves:  Andaimes; Nanofibras; Policaprolactona (PCL); Quitosana; Fiação 
por Sopro em Solução; Leishmaniose cutânea. 
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ABSTRACT 
 
The concern with rapid healing of chronic wounds, such as those observed in skin 
lesions caused by parasites of the leishmania genus, has become the reason why 
several study groups have developed high-performance dressings. This new approach 
to textile nanotechnology seeks to develop dressings that promote the controlled 
release of drugs directly at the wound site more quickly and effectively. This study 
aimed to develop nanofiber blends using the technique of spinning by blowing in 
solution (Solution Blow Spinning - SBS), from the combination of biopolymers 
polycaprolactone (PCL) and chitosan, with drug incorporation based on N-methyl-D- 
glucamine, of choice for the treatment of cutaneous leishmaniasis. Initially, a solution 
was prepared containing a concentration of 25% (m/v) and 75% (m/v) of chitosan and 
PCL, respectively, diluted in 99.8% glacial acetic acid. In a second solution, under the 
same conditions, a drug (NMDG) at a concentration of 6.7% (w/v) was included. Both 
solutions were homogenized under stirring with a magnetic bar for 24 hours, at room 
temperature, and the solutions were transferred to a syringe coupled to an ejection 
pump to obtain the nanofiber. Scanning electron microscopy (SEM), infrared 
spectroscopy (FTIR) were used to characterize the nanofibers. The release of NMDG 
from this new system was analyzed using visible light spectroscopy (UV-VIS). The 
production process developed in this research allowed to obtain scaffolding blends by 
combining PCL and chitosan biopolymers, without and with (NMDG), using the 
technique of spinning by blowing in solution (SBS). From the SEM analysis, it was 
possible to observe significant differences in the mean of nanofibers in the blend 
scaffolds, which presented values of 320.9 ± 93.5 nm without the drug and 365.8 ± 
113.2 nm for the nanofiber with the drug (p<0.001). The FTIR characterization 
indicates in the fibers the presence of functional groups characteristic of each material 
used and produced, allowing the detection of drug incorporation with an increase of 
6.2% in nanofiber transmittance. Mixing two polymers has proven to be an effective 
technique to obtain a new material with desirable properties, which may be relevant to 
optimize drug incorporation and drug delivery and targeting properties. The study also 
proved the effectiveness of the SBS technique for obtaining nanofibers with chitosan. 
Although in vitro and in vivo biological activity studies are needed to prove the 
biological application of nanofibers, our data point to the promising use of 
PCL/Chitosan nanofibers incorporated with NMDG for the treatment of cutaneous 
leishmaniasis. 
 
Keywords: Scaffolding; Nanofibers; Polycaprolactone (PCL); Chitosan; Solution Blow 
Spinning; Cutaneous leishmaniasis. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

As leishmanioses retratam um grupo de doenças negligenciadas, causadas por 

protozoários intracelulares do gênero Leishmania (Kinetoplastida:Trypanosomatidae). 

Estima-se que ocorram aproximadamente 1,5 milhão de novos casos, 350 milhões de 

pessoas em risco de infecção e cerca de 20 mil a 40 mil mortes causadas pelas 

leishmanioses em 88 países todos os anos (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA SAÚDE, 

2021). 

A Leishmaniose cutânea (LC) é a forma mais comum das leishmanioses. A 

doença se caracteriza por lesões ulcerosas na pele, muitas vezes associadas a 

infecções secundárias que dificultam o tratamento e a recuperação do tecido 

lesionado (GHANBARIASAD et al., 2021). Os medicamentos mais utilizados no 

tratamento da LC são os antimoniais pentavalentes, em duas formulações distintas: o 

antimonato N-metilglucamina e o estibogluconato sódico. (GHORBANI; FARHOUDI, 

2018). Estas drogas, embora apresentem alguma eficácia, estão longe de serem 

ideais, pois apresentam longo período de tratamento, alto custo de produção, 

apresentam graves efeitos colaterais e cepas do parasito resistentes ao tratamento e 

via de administração da droga desconfortável para o paciente (SERENO; HARRAT; 

EDDAIKRA, 2019).   

Neste cenário, o desenvolvimento de curativos de nanofibras de biopolímeros 

poderia ser uma alternativa de tratamento mais interessante. Nanofibras de 

biopolímeros apresentam a vantagens como atuar com um sistema de entrega de 

drogas (drug delivery system – DDS) e acelerar o processo de cicatrização, ações 

possíveis devido a sua grande área de superfície e a possibilidade de, por diferentes 

meios, modificar sua composição através de ajustes no processo de fabricação 

(ALISHAHI et al., 2020). Os polímeros naturais possuem a vantagem de serem 

biocompatíveis, baixa toxicidade, biodegradabilidade, atividade antibacteriana e 

estrutura química favorável que os tornam adequados para a aplicação biomédica 

(SYLVESTER; AMINI; KEAT, 2019). 

Dentre os biopolímeros disponíveis, o policaprolactona (PCL), um poliéster 

biodegradável e biocompatível, tem apresentado uma variedade de aplicações na 

engenharia e reconstrução de tecidos quando associado a outros biopolímeros 

(JANMOHAMMADI; NOURBAKHSH, 2019). Outro biopolímero com excelentes 

propriedades é a quitosana. Aplicada em diversos nanosistemas, como hidrogéis e 
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nanoencapsulamento, a quitosana apresenta ação não tóxica, antibacteriana, 

propriedades biodegradáveis e biocompatíveis. Devido a essas propriedades, é um 

biopolímero amplamente utilizadas para aplicações biomédicas, como administração 

de drogas, andaimes de engenharia de tecidos, curativos para feridas e revestimentos 

antibacterianos (KALANTARI et al., 2019). 

Em 2009, Medeiros et al. propuseram o SBS pela primeira vez. A fiação por 

sopro de solução (SBS) é uma tecnologia de fabricação de nanofibras que está em 

constante aperfeiçoamento. Esta tecnologia tem atraído interesse por empregar e 

desenvolver um método fácil de fabricar nanofibras, proveniente de materiais 

diferentes para atender as aplicações variadas, tais como energia e eletrônica, 

biomédica, ambiental, separação por membrana e têxtil e aplicações de materiais 

inteligentes (MEDEIROS et al., 2009).  

Buscando alternativas de tratamento mais humanizado e acessível, o presente 

trabalho teve por objetivo de desenvolvimento de uma nanofibra de biopolímero 

produzido pela técnica de Solution Blow Spinning (SBS), por meio da mistura dos 

biopolímeros quitosana/PCL com incorporação do fármaco N-metil-D-glucamina como 

protótipo para futuros testes em modelo experimental in vitro e in vivo da LC. 

 

1.1 Justificativa 

 

Atualmente o tratamento da Leishmaniose cutânea é feito com medicamentos 

muito tóxicos e que necessita ser monitorado cuidadosamente. A preocupação com 

uma rápida cicatrização de feridas crônicas se tornou a razão de diversos estudos 

envolvendo o desenvolvimento de curativos de alto desempenho. 

A demanda por novos sistemas de liberação controlada de medicamentos tem 

sido muito relevante no sentido de se estabelecer alternativas terapêuticas mais 

eficientes, que possibilitem administrar os fármacos com mais segurança e com 

efeitos colaterais minimizados. 

O desenvolvimento de andaimes de blendas por meio dos biopolímeros 

policaprolactona e quitosana com fármaco incorporado, pela técnica (SBS), tem como 

objetivo o tratamento da Leishmaniose cutânea, por meio da aplicação direta no local 

da ferida de drogas com atividade leishmanicida de forma rápida e efetiva com 

conforto terapêutico e possibilidade de dispensar a troca. 
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1.2 Objetivo 

 

1.2.1 Geral 

 

Desenvolver andaimes de blendas de nanofibras pela técnica fiação por sopro 

em solução (SBS), a partir da combinação dos biopolímeros Policaprolactona (PCL) e 

Quitosana, com incorporação de medicamento, droga de escolha para tratamento da 

leishmaniose cutânea. 

 

1.2.2 Específicos 

 

a. Obtenção de nanofibras a partir de uma mistura de policaprolactona, 

quitosana N-metil-D-glucamina através da técnica de fiação por sopro em solução; 

b. Avaliar a influência da incorporação do N-metil-D-glucamina nas 

características morfológicas das nanofibras; 

c. Caracterizar as nanofibras de PCL/quitosana com e sem o N-metil-D-

glucamina. 

 

1.3 Relevância 

 

A mistura de quitosana, um polissacarídeo biodegradável natural aprovado pela 

FDA, e a poli (caprolactona) propiciam propriedades melhores que as dos constituintes 

individuais em relação ao seu uso em andaimes para engenharia de tecidos. Os 

materiais de nanofibras fornecem vários atributos positivos em aplicações biomédicas 

por causa de suas propriedades físico-químicas superiores, que podem se 

assemelhar as naturais propriedades ocorrentes dos componentes da matriz 

extracelular (MEC) encontradas nos tecidos. A produção de nanofibras com 

biopolímeros biodegradáveis e com incorporação de fármaco para tratamento de 

leishmaniose, pela técnica fiação por sopro em solução apresenta vantagens como 

proteção mecânica da área da lesão, efeito leishmanicida e produção acessível por 

ser um sistema de fiação de baixo custo. Esta ferramenta poderá ser uma alternativa 

terapêutica de fácil aplicação, com baixa toxicidade e de grande impacto positivo para 

a população que sofre com a leishmaniose cutânea. 
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

2.1 Leishmaniose cutânea 

 

A leishmaniose cutânea (LC), causada por parasitos do gênero Leishmania, é 

a forma mais comum de leishmaniose e causa lesões cutâneas, principalmente 

úlceras, em partes expostas do corpo. Constitui um problema de saúde pública em 88 

países, distribuídos em quatro continentes (Américas, Europa, África e Ásia). Em 

2018, mais de 85% dos novos casos de (LC) ocorreram em 10 países: Afeganistão, 

Argélia, Bolívia, Brasil, Colômbia, (República Islâmica do Irã), Iraque, Paquistão, 

República Árabe Síria e Tunísia. Estima-se que ocorram anualmente entre 600.000 a 

1 milhão de novos casos em todo o mundo (Figura 1) (ORGANIZAÇÃO MUNDIAL DA 

SAÚDE, 2021). 

 

Figura 1. Distribuição global da Leishmaniose cutânea. 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Organização Mundial da Saúde, 2018. 

 

A LC é listada, de acordo com a (OMS), como uma das 17 doenças 

negligenciadas, por estar relacionada principalmente à pobreza e pela ausência de 

interesse da indústria farmacêutica em desenvolver medicamentos contra a doença 
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(ULIANA; TRINCONI; COELHO, 2018). Na América Latina, estima-se a ocorrência de 

3.500 casos anuais, sendo 99% deles apenas no Brasil. Embora nos últimos anos o 

número de casos tenha permanecido estável, a LC ainda causa graves consequências 

sociais e econômicas (BURZA; CROFT; BOELAERT, 2018). 

A LC é transmitida por meio da picada de fêmeas do gênero Lutzomyia, 

popularmente conhecidos como  Insetos flebótomos (ORYAN; AKBARI, 2016). Após 

a picada, surgem máculas que evoluem formando uma pápula que aumenta 

progressivamente produzindo, geralmente, uma úlcera (Figura 2) (BRASIL, 2017).  

 

Figura 2. Lesão característica de Leishmaniose cutânea. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Criado no Biorender.com (2021); Lesão - Organização Mundial de Saúde.  

 

De maneira geral, as úlceras típicas da LC são indolores e localizam-se em 

áreas expostas da pele. As lesões apresentam formato arredondado ou ovalado que 

medem de alguns milímetros até alguns centímetros. Um agravante das lesões de LC 

é a ocorrência de infecção associada com bactérias, que dificultam o tratamento e 

recuperação do tecido infectado (BRASIL, 2017).  

Já nos casos em que não há regressão espontânea da lesão, o tratamento deve 

ser iniciado o mais precocemente possível a fim de acelerar o processo de 

cicatrização, prevenir complicações, desenvolvimento de disfunções, disseminação e 

recorrência de lesões (BISETEGN et al., 2020; UZUN et al., 2018).  

As cicatrizes decorrentes da LC são desfigurantes e podem durar por toda a 

vida causando quadros de ansiedade, estresse, depressão, resultando em grande 
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impacto na qualidade de vida dos pacientes acometidos (BENNIS et al., 2017; 

TAMIRU et al., 2019). Em muitos casos, o indivíduo pode desenvolver lesões crônicas, 

que muitas vezes não respondem às terapias convencionais (AMORIM et al., 2019).  

A quimioterapia é o único  tratamento disponível para LC, que conta com várias 

opções de medicamentos, entre eles antimoniais pentavalentes, anfotericina B, 

sitamaquina, pentamidina, paromomicina e miltefosina (GHORBANI; FARHOUDI, 

2018). No entanto, estes medicamentos estão longe de serem ideais devido à alta 

toxicidade, eficácia questionável, via parenteral de administração, altos custos, 

resistência de cepas do parasito ao medicamentos e falta de acesso ao tratamento 

em áreas regionais (ZULFIQAR; SHELPER; AVERY, 2017).  

A busca por novos tratamentos deve considerar alguns fatores relevantes como 

a heterogeneidade na apresentação clínica da LC, progressão e complicações da 

doença, infecções secundárias, resposta ao tratamento e via de administração que 

facilite ao tratamento (SERENO; HARRAT; EDDAIKRA, 2019). 

Segundo (OPAS/OMS) os medicamentos mais utilizados no tratamento da LC 

são os antimoniais pentavalentes, em duas formulações distintas: o antimonato                          

N-metilglucamina e o estibogluconato sódico. Drogas como isetionato de pentamidina, 

miltefosina, anfotericina B e anfotericina B lipossomal são outras opções terapêuticas. 

No entanto, nenhuma droga elimina completamente o parasita. O tratamento 

inclui o controle da doença do paciente, a redução da carga do parasita no corpo e a 

resolução das lesões cutâneas ou mucosas pelo uso monitorado de medicamentos 

apropriados. 

A gravidade dos efeitos adversos associados ao tratamento com drogas 

sistêmicas levou à aceitação do tratamento local (administração intralesional de 

anitmoniato de meglumina ou termoterapia) para a leishmaniose cutânea localizada. 

Para estabelecer prioridades para o uso de alternativas terapêuticas, os 

seguintes aspectos devem ser considerados: 

 

1. Provas de eficácia e segurança dos tratamentos locais e sistêmicos em cada 

um dos países da Região 

2. Condições operacionais para garantir distribuição e gestão de produtos 

eficientes 

3. Registro e disponibilidade do produto no país 
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4. Capacidade de rastreamento para detectar complicações de longo prazo 

5. Questões culturais sobre a aceitabilidade de modalidades terapêuticas 

específicas 

1ª linha: Antimoniatis Pentavalentes; Antimoniato de Meglumina 

(Glucantime®) e Estibogluconato de Sódio (Pentostam®) 

2ª linha: Anfotericina B, Pentamidina; Paromomicina (aminoglicosídeo); 

Sitamaquina (8-aminoquinolona); Cetoconazol (antifúngico); Fluconazol (antifúngico); 

Miltefosina (antitumoral). 

O tratamento da LC precisa eliminar os parasitos, reduzir o dano tecidual e ter 

baixo efeito adverso. Por isso, o tratamento tópico das lesões pode ser uma alternativa 

atraente para reduzir a toxicidade sistêmica associada ao uso de fármacos 

administrados por via intravenosa, promovendo a eliminação de parasitos, a 

reepitelização da pele, prevenindo infecções secundárias e de fácil acesso nos postos 

de saúde. Neste sentido, a nanotecnologia e o sistema de entrega controlada de droga 

(drug delivery system – DDS) aparecem como alternativas interessantes 

(ALEXANDRINO-JUNIOR et al., 2019; TABAEI et al., 2020).  

Uma das tecnologias que tem atraído muita atenção no tratamento tópico 

usando DDS são as nanofibras. Produzidas a partir de polímeros naturais e sintéticos, 

as nanofibras apresentam uma entrega eficiente de fármacos devido à alta relação 

entre área de superfície e volume. Outras características como alta porosidade e 

maleabilidade tornam esta tecnologia adequada para DDS ou como um novo curativo 

para feridas (ALISHAHI et al., 2020). 

O desenvolvimento de nanofibras a partir de biomateriais, usados na forma de 

curativos ou andaime, podem agir como uma matriz para regenerar a pele, pois pode 

estimular a migração celular, proliferação e formação do novo tecido. Além disso, sua 

estrutura permite o transporte de gases e nutrientes. Estes curativos, além da proteção 

mecânica, também tem a vantagem de atuar como uma barreira contra infecções 

bacterianas e perda de fluidos e proteínas. Desse modo, curativos desenvolvidos a 

partir de nanofibras de biomateriais poderiam vir a ser um tratamento mais desejável 

para a LC (TRINCA et al., 2017). 
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2.2 Nanociência e a Nanotecnologia 

 

A nanociência e a nanotecnologia têm como base a matéria em escala 

nanométrica, com conceitos simples. (BAYDA et al., 2020). A nanociência nada mais 

é do que a manipulação de materiais em escalas atômicas, moleculares e 

macromoleculares, na qual as propriedades diferem significativamente daquelas em 

escala maior. As nanotecnologias lidam com o projeto, caracterização, produção e 

aplicação de estruturas, dispositivos e sistemas controlando a forma e o tamanho em 

escala nanométrica. Tecnologia significa a construção de materiais em aplicações 

úteis a partir dos princípios científicos (JADOUN; VERMA; ARIF, 2020; MAZARI et al., 

2021).  

A nanotecnologia vem empregando materiais em escala nano, o que considera 

uma área relativamente nova para pesquisadores, com aplicações comercializáveis 

em rápido crescimento e que prometem fornecer melhorias importantes em 

tecnologias para proteger o meio ambiente e a humanidade. Essas tecnologias estão 

sendo usadas em novas e promissoras aplicações em vários campos diferentes, como 

medicina, têxteis, remediação ambiental e fabricação de chips de computadores 

(AYATULLAH; ASIF; HASAN, 2018; MAZARI et al., 2021). 

Nano é conhecido por ser um prefixo que significa um bilionésimo de um metro, 

ou 10-9 metros e é abreviado como “nm”. Em ISO/TS 80004, nanomateriais são 

definidos como qualquer material com estruturas externas, estruturas internas ou 

estruturas superficiais dentro das dimensões da nanoescala e a nanoescala tem 

definição como tamanho médio entre 1 nm e 100 nm (Figura 3). 

 

Figura 3. Comparação do tamanho das nanopartículas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: https://www.wichlab.com  
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As nanofibras surgiram como nanomateriais unidimensionais estimulantes para 

um amplo espectro de pesquisas e aplicações comerciais devido às suas 

propriedades e características físico-químicas únicas. Como uma classe de 

nanomateriais variando de dezenas a centenas de nanômetros, as nanofibras 

possuem área de superfície específica extremamente alta e razão área de superfície 

para volume (KUMAR; SINHA-RAY, 2018). 

Até o momento, as nanofibras foram preparadas a partir de uma variedade de 

materiais, tais como polímeros naturais, polímeros manufaturados, nanomateriais à 

base de carbono, nanomateriais semicondutores e materiais compósitos. As 

nanofibras demonstraram um enorme potencial em várias aplicações (KENRY; LIM, 

2017; SORIANO et al., 2018).  

 

  2.2.1 Têxteis e a Nanotecnologia  

 

A primeira aplicação da nanotecnologia aos têxteis está intimamente 

relacionada às nanofibras. As nanofibras são normalmente produzidas por 

eletrofiação e fiação por sopro em solução. O processo se dá previamente pela 

dissolução do polímero em um solvente, no caso da eletrofiação a produção das 

nanofibras ocorrem pela dinâmica da evaporação do solvente, mediante as forças 

eletrostáticas e mecânicas para girar as fibras em um orifício fino, formando uma teia 

não tecido.  

Na fiação por sopro em solução, como na eletrofiação, as variáveis de 

alimentação estão relacionadas tanto às características viscoelásticas da solução 

empregada na fiação (que dependem de fatores como estrutura química, massa 

molar, concentração do polímero em solução, e pressão de vapor do solvente), como 

às características da matriz de ejeção (que envolvem geometria e área anelar entre 

bicos, distância de protrusão e ângulo de chanfro), além do controle de velocidades 

dos fluxos da solução e do ar comprimido (OLIVEIRA et al., 2013).  

 As nanofibras ainda não tem uso no processo têxtil comum. As nanofibras são 

aplicadas na medicina, incluindo componentes de órgãos artificiais, engenharia de 

tecidos, materiais de implante, curativos para feridas e administração de 

medicamentos, por meio da incorporação de drogas para uso com liberação 

controlada (Figura 4) (ALMEIDA; RAMOS, 2017).  
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Figura 4. Diferentes campos de aplicações de nanomateriais têxteis. 

  
Fonte: Jayathilaka e colaboradores (2019). 
Legenda: a) Máscara facial à base de nanofibras com gerenciamento térmico. b) Roupas com 
aquecimento e resfriamento personalizados. c) Luva aquecedora. d) Térmica de regulação 
têxtil. e) Exoesqueleto têxtil. f) Aquecedor esticável. g) Liberação de droga desencadeada por 
estiramento. 

 

O objetivo da engenharia de tecidos é cultivar tecidos humanos viáveis fora do 

corpo. Nos últimos anos, foram necessárias habilidades avançadas em engenharia de 

tecidos, e introdução de biomateriais nas células e tecidos para reconstruir e reparar 

os organismos vivos estendeu o campo da engenharia de tecidos (ABDAL-HAY et al., 

2017). Estruturas fabricadas de materiais naturais ou manufaturados fornecer 

andaimes estáveis e permitir que os tecidos regenerem órgãos danificados e ausentes 

(SADEGHIANMARYAN et al., 2020). 

Estruturas têxteis tridimensionais são amplamente utilizados como andaimes 

em aplicações de engenharia de tecidos. Esses andaimes têxteis demonstram 

capacidade de fornecer condições para manutenção celular. Procurando regeneração 

cartilagem lesionada, o material do andaime deve desaparecer enquanto a cartilagem 

está curando a ferida. Propriedades similares de biodegradáveis sintéticos materiais 

também foram desenvolvidos, mas suas avaliações in vivo e práticas in vitro ainda são 

limitadas (JUNGEBLUTH et al., 2014; YANG et al., 2001).   
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A engenharia de tecidos fornece recursos viáveis alternativas à pele do auto 

enxerto que podem ser utilizadas em vários cenários: da cobertura de áreas brutas 

como em queimaduras ao estímulo à cicatrização em feridas crônicas. Esses produtos 

podem ser únicos em camadas ou em duas camadas. O comportamento mecânico de 

tecidos médicos muda após a implantação embora seja desejável usar tecidos que 

não alterem suas propriedades mecânicas (KOJIMA et al., 2003; NAITO et al., 2011). 

A aplicação da nanotecnologia em têxteis modernos encontra-se em áreas 

onde princípios inovadores serão combinados em estruturas têxteis multifuncionais de 

longa duração, sem comprometer as propriedades têxteis intrínsecas, incluindo 

estética, respeitabilidade, flexibilidade etc. (JAYATHILAKA et al., 2019). A condição 

atual do uso de nanotecnologia na área de têxteis é revisada com uma ênfase na 

melhoria de várias propriedades dos têxteis. Com a evolução sistémica das pesquisas 

científicas no desenvolvimento de novas tecnologias, não há dúvida de que, nos 

próximos anos, a nanotecnologia chegará a todas as áreas da indústria têxtil (BAYDA 

et al., 2020). 

 

2.3 Biopolímeros 

 

 A demanda de novos estudos e desenvolvimentos de polímeros para aplicação 

nas áreas de biomédica e farmacêutica têm aumentado devido às suas propriedades 

inerentes que contribuem para a melhoria da qualidade de vida, como por exemplo, 

os polímeros usados na medicina regenerativa e sistemas de liberação de fármacos 

(JANMOHAMMADI; NOURBAKHSH, 2019).  

Biomateriais baseados em quitosana constituem uma classe emergente com 

aplicação em vários campos biomédicos, tais como, regeneração tecidual, 

particularmente para cartilagem; dispositivos de liberação controlada de fármacos e 

sistemas de imobilização de células em gel ( DUAN; DONG; YUAN, 2012; 

KALANTARI et al., 2019). 

Os biomateriais temporários atendem a regiões lesadas que necessitam da 

aplicação até que a recomposição tecidual se concretize, ou ainda direcionam o 

processo regenerativo como o caso dos curativos. Biodegradável é um termo utilizado 

para polímeros e dispositivos sólidos que devido a degradação macromolecular 

sofrem dispersão in vivo, mas sem a eliminação dos produtos e subprodutos pelo 

organismo (BAHRU; AJEBE, 2019; KUMAR; SINHA-RAY, 2018). 
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  Polímeros biorreabsorvíveis têm sido usados in vitro como suporte para o 

crescimento e proliferação celular de diversos tipos de células (DVIR; TSUR-GANG; 

COHEN, 2005). O processo de biodegradação e bioabsorção desses polímeros é 

descrito na literatura como sendo uma sucessão de eventos. Expostos aos fluídos 

aquosos do corpo, inicialmente o material sofre hidratação. O mecanismo da 

degradação dos polímeros biorreabsorvíveis in vitro tem sido avaliado nos últimos 

anos e demonstra ser um processo heterogêneo na extensão do material. Dentre os 

produtos de hidrólise das ligações ésteres, a presença de terminais catalisam a 

reações de degradação (SIKKA; MIDHA, 2019).  

O processo é homogêneo inicialmente, gerando oligômeros solúveis em água 

em toda a extensão do material. Os produtos presentes na superfície da matriz geram 

um acúmulo de ácidos, fazendo com que estruturas densas tenha uma erosão na 

superfície, mas apresentando uma degradação mais acentuada no centro (SORIANO 

et al., 2018). 

As nanofibras a base de biopolímeros apresentam características funcionais 

com capacidades especiais para incorporação de fármacos e, portanto, suas 

possibilidades de aplicações são ilimitadas (LIN; SU; HSU, 2008). 

A engenharia de tecidos fornece recursos viáveis alternativas à pele do 

autoenxerto que podem ser utilizadas em vários cenários, uma delas é da cobertura 

de áreas brutas em queimaduras ao estímulo à cicatrização em feridas crônicas. 

Esses produtos podem ser camadas únicas ou camadas duplas. O comportamento 

mecânico de tecidos médicos muda após a implantação embora seja desejável usar 

tecidos que não alterem suas propriedades mecânicas quando o tecido cresce e forma 

novas estruturas celulares. (KOJIMA et al., 2003; NAITO et al., 2011).  

A nanotecnologia ganhou um interesse crescente em várias áreas da 

biotecnologia, incluindo a produção de nanofibras com incorporação de drogas, pela 

técnica (SBS) que pode produzir nanofibras com tamanhos dentro da faixa daquelas 

fibras presentes no extracelular nativo com matriz (50–500 nm) (MEDEIROS et al., 

2009). Ao incorporar um agente terapêutico ou antibiótico na produção de andaimes 

de nanofibras é, portanto, possível criar um sistema de liberação controlado, com 

características bioativo, biodegradável e biocompatível com as condições fisiológicas 

do corpo humano (KALANTARI et al., 2019). 

O tratamento da Leishmaniose cutânea é feito a partir da injeção de 

medicamentos leishmanicidas é desconfortável para o paciente e de longo prazo, que 
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leva muitos pacientes a abandonarem o tratamento. Desta forma, o tratamento tópico 

baseado na entrega transdérmicos e controlado com medicamentos no local das 

lesões é uma alternativa benéfica, uma vez que pode minimizar os problemas 

decorrentes da via intralesional (ALISHAHI et al., 2020). 

A quitosana é um dos biopolímeros mais investigados para aplicações na 

cicatrização de feridas devido à sua biocompatibilidade, biodegradabilidade, não 

toxicidade e atividade antimicrobiana (MOURYA; INAMDAR, 2008). A quitosana  

apresenta benefícios para a cicatrização de ferida, pois estimula a hemóstase e 

acelera a regeneração dos tecidos (EDWARDS et al., 2015).  

A policaprolactona tem sido amplamente utilizada para construção de 

nanofibras para a engenharia de tecidos, sendo um polímero sintético  devido às suas 

propriedades físico-químico e mecânicos, capacidade de processo fácil relacionada a 

um relativamente baixo custo, temperatura de fusão, degradação não tóxica e 

aprovação da Food and Drug Administration (FDA) para aplicações biomédicas como 

cartilagens (NEVES et al., 2011). 

A quitosana, apesar de suas extensas aplicações biológicas, apresenta 

propriedades mecânicas muito fracas, como em estágio liquido, sendo necessário sua 

associação com polímeros com propriedades mais favoráveis como a (PCL)  (WANG 

et al., 2011). 

Segundo Malheiro et al. (2010), a formação de blendas a partir da combinação 

de policaprolactona e quitosana é particularmente difícil. Entre os principais fatores 

estão a encontrar um solvente comum aos dois polímeros e o balanço entre as 

concentrações que permita a fiação. No entanto, vários grupos de pesquisa têm 

testado diferentes combinações de solventes e concentrações que permitam a fiação 

da combinação PCL/quitosana por meio da técnica de eletrofiação.  

Além disso, deve-se considerar também outros fatores, como técnica de fiação, 

distância do bico ejetor ao coletor e parâmetros próprios de cada técnica (MAD JIN et 

al., 2015; MALHEIRO et al., 2010; MUNIZ, 2018; NEVES et al., 2011; WANG et al., 

2011).  

              

2.3.1 Quitosana (CS) 

 

A quitina foi descoberta, em 1811, pelo francês Henri Braconnot, professor de 

história natural e diretor do Jardim botânico da academia de ciências em Nancy. Ele 
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isolou a quitina em algumas espécies de fungos e a nomeou de fungina (AZEVEDO 

et al., 2007; DASH et al., 2011). O termo “quitina” deriva da palavra grega “χιτών”, que 

significa túnica ou cobertura, fazendo referência à sua dureza por funcionar como uma 

capa protetora de invertebrados (PAWLAK; MUCHA, 2003).   

Em 1823, Odier deu o nome quitina, quando esta foi isolada em insetos e foi o 

primeiro a relatar a semelhança entre as substâncias presente na armadura dos 

insetos e nos tecidos vegetais (GAUTAM et al., 2014). Observou posteriormente a 

presença de quitina na carapaça de caranguejo e sugeriu que ela seria o material 

formador do exoesqueleto de insetos e, possivelmente, de aracnídeos (DASH et al., 

2011).  

A quitina é encontrada em carapaças de crustáceos, em insetos, moluscos e 

na parede celular de fungos. A quitosana é um polímero com estrutura linear 

semelhante à das glicosaminoglicanos presentes na cartilagem (AZEVEDO et al., 

2007), sendo seu aspecto físico e químico mostrado na Figura 5. É insolúvel em água, 

mas solúvel em soluções ácidas fracas. É comercializada geralmente com grau de 

desacetilação (G.D.) variando de 70 a 95%, com massa molar na faixa de 104-106 g. 

O processamento é relativamente simples, podendo ser moldada em diversas 

formas, possibilitando a formação de estruturas com diferentes tamanhos (PAWLAK; 

MUCHA, 2003). Por estes motivos, a quitosana vem sendo comumente estudada em 

diversas aplicações na área de biomateriais (VEIGA, 2012).  

 

Figura 5. Aspecto físico (A) e estrutura química (B) do polímero quitosana. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Cheng e colaboradores (2015). 

 

  A quitosana pode ser encontrada na composição de curativos dérmicos já 

disponíveis comercialmente, atuando como agente hemostático (CROISIER; 

JÉRÔME, 2013). Uma vez colocados sobre a lesão, os filmes de quitosana são 

capazes de aderir aos fibroblastos e favorecer a proliferação de queratinócitos, 

B 
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ajudando na regeneração epidérmica (ALEXANDRINO-JUNIOR et al., 2019; LIU et 

al., 2009).  

A quitosana (CS) promove uma cura benéfica para a ferida, porque estimula a 

hemostasia e acelera a regeneração dos tecidos. Para que um material seja usado 

para pesquisa biomédica, é preferível um produto natural porque esses materiais são 

melhores biocompatíveis que os materiais sintéticos. A quitosana é metabolizada por 

certas enzimas humanas, como a lisozima, sendo biodegradável (LIU et al., 2009).  

A  (CS) pode ser usada numa variedade de aplicações biomédicas promissoras 

e, atualmente, é considerada um nova e inovadora sistema de administração de 

medicamentos, cura de feridas, antibacteriano, ligante de gordura, agente 

hemostático, efeito hipocolesterolêmico, conforme indicado pelo grande número de 

estudos publicados nos últimos anos (DASH et al., 2011; KALANTARI et al., 2019). 

 

2.3.2 Policaprolactona (PCL) 

 

  A policaprolactona (PCL) é um poliéster alifático sintetizado pela primeira vez 

em 1934 pelo grupo do famoso pesquisador americano VanNatta145. Em 1958 foi 

relatada a primeira síntese da PCL descrevendo o mecanismo de reação através da 

abertura do anel do monômero pela adição de carbonato de potássio, em uma 

temperatura de 150 °C por 5 horas. O processo de obtenção da PCL consiste na 

polimerização (por abertura do anel) do monômero de ε-caprolactona, resultando no 

produto de condensação de um grupo hidroxílico e um carboxílico, gerando, dentro da 

mesma molécula, o grupamento poliéster, pertencente à família dos poliésteres 

alifáticos (EDWARDS et al., 2015).  

Existem pelo menos quatro tipos de mecanismos de polimerização, a 

polimerização aniônica, catiônica, de coordenação e radical livre. Cada método afeta 

algumas resultantes, como a distribuição de massa molecular, a composição do grupo 

terminal e da estrutura química do polímero a ser formado, é em bloco, ou 

randomizado. Estas características, por sua vez, são importantes na definição da 

permeabilidade, biodegradabilidade e propriedades mecânicas do polímero (LIN; SU; 

HSU, 2008).  

A PCL é um polímero hidrofóbico, semicristalino, tenaz, flexível, possui baixa 

temperatura de transição vítrea (Tg) entre -60 e -70 ºC e funde-se a cerca de 60 ºC, 

apresentando boas propriedades mecânicas e grande potencial para uso como 
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biomaterial devido à sua fácil moldabilidade em temperaturas relativamente baixas 

(Figura 6). É solúvel em vários solventes à temperatura ambiente, incluindo 

tetrahidrofurano, clorofórmio, diclorometano, tetracloreto de carbono, benzeno, 

tolueno, cicloexanona, di-hidropirano, e 2 nitropropano (ALLO; RIZKALLA; 

MEQUANINT, 2010; OLIVEIRA et al., 2013).  

 

Figura 6. Aspecto físico (A) e estrutura química (B) do polímero policaprolactona. 

Fonte: Janmohammadi e Nourbakhsh (2019). 

 

A PCL foi aprovada pelo Food and Drug Administration (FDA) para ser usada 

como biomaterial devido a sua ampla diversidade química, com versatilidade de rotas 

sintéticas na liberação de fármacos. Apresenta algumas vantagens sobre outros 

polímeros como degradação cinética, propriedades mecânicas, facilidade em moldar 

e fabricar permitindo tamanhos adequados de poros contundentes ao tecido em 

crescimento e a transmissão/liberação controlada de drogas dentro de sua matriz. O 

peso molecular pode variar de 3000 a 80 000 g/mol (WOODRUFF; HUTMACHER, 

2010).  

A PCL é apropriada para liberação controlada de fármacos devido a sua alta 

permeabilidade à várias drogas, biocompatibilidade a capacidade de ser excretado do 

corpo. Bem como a capacidade de formar misturas compatíveis com outros polímeros 

e tem sido muito usada para recobrimento de feridas cutâneas (JANMOHAMMADI; 

NOURBAKHSH, 2019). 

      

2.4 N-metil-D-glucamina (NMDG) 

 

O antimoniato de N-metil-D-glucamina (NMDG; Figura 7) é o fármaco de 

primeira escolha para o tratamento das leishmanioses. Este fármaco é um produto 

A B 
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que requer administração cautelosa, sob acompanhamento clínico e laboratorial, por 

ser cardiotóxico, hepatotóxico e nefrotóxico (BEKHIT et al., 2018).  

              

Figura 7. Aspecto físico e estrutura química do fármaco N-Metil-D-glucamina. 

Fonte: FIOCRUZ (s.d) 

 

2.5 Desenvolvimento de blendas nanoestruturadas 

 

Segundo Canevarolo (2016) definem-se blendas poliméricas como a mistura 

física de dois ou mais polímeros. Os tipos de interação entre as cadeias dos polímeros 

em uma blenda são intermoleculares e, por isso, os polímeros conseguem se separar 

através de processos físicos, como por exemplo, a solubilização e precipitação 

fracionada. As blendas podem ser classificadas como miscíveis, quando forma uma 

fase ou imiscíveis quando forma mais de duas fases. Dentre os fatores que vão 

determinar essa divisão estão às características termodinâmicas entre duas 

macromoléculas que quando misturadas ao grau molecular, possuem contato próximo 

entre suas cadeias (ALLO; RIZKALLA; MEQUANINT, 2010; CHENG et al., 2015). A 

partir de experimentos, pode-se observar a miscibilidade de dois polímeros. Uma 

forma de estudar a miscibilidade é por meio da observação de apenas uma 

Temperatura de transição vítrea (Tg) intermediaria aos valores característicos e 

conhecidos de cada polímero (CANEVAROLO, 2006). 

Mistura íntima dos biopolímeros, quitosana e (PCL) é uma maneira eficiente de 

desenvolver um novo material com combinações de propriedades não processadas 

por um único polímero. A PCL possui boa biocompatibilidade, não tóxica para o 

organismo, possui reabsorção gradual após um implante e boas propriedades 

mecânicas. Já a quitosana é atóxica, biodegradável, biocompatível, bioabsorvível e 

bifuncional. Porém, a PCL é um polímero caro, o que faz suas aplicações serem mais 
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restritas, sendo então necessária sua mistura com outros polímeros. Alguns estudos 

têm sido feitos para melhorar sua biodegradabilidade através de processos de 

copolimerização (SAHOO et al., 2009).  

A PCL é um poliéster importante que possui um grupo éster e cinco grupos 

metilenos em sua unidade de repetição (FRIDRIKH et al., 2003), é biodegradável, 

atóxica e possui boas propriedades mecânicas, por isso tem sido amplamente 

investigado como membranas na área biomédica (KUNTZLER; COSTA; MORAIS, 

2018).  

Atualmente, a preocupação com uma rápida cicatrização de feridas crônicas se 

tornou a razão de diversos estudos envolvendo o desenvolvimento de curativos de 

alto desempenho. A aplicação de curativos que promovam a liberação de fármacos 

diretamente no local da ferida se faz necessária, uma vez que possibilita a ação de 

anti-inflamatórios e/ou analgésicos de forma mais rápida e efetiva (FRENOT; 

CHRONAKIS, 2003; MEDEIROS et al., 2009).  

A (PCL) é um polímero biodegradável e biocompatível com uma taxa de 

degradação lenta. O PCL pode ser misturado com outros polímeros para melhorar a 

hidrofilicidade, taxa de degradação e adesão celular. Diferentes estudos têm mostrado 

PCL misturado com diferentes polímeros, como propionato de celulose e butirato de 

acetato de celulose, para manipular a taxa de liberação do fármaco das microcápsulas 

(WOODRUFF; HUTMACHER, 2010). 

Os estudos sobre os andaimes compostos de PCL / quitosana ainda estão 

latentes. Foi relatado que a quitosana aumentou a permeabilidade, acelerou a 

degradação hidrolítica do PCL e melhorou os locais de reconhecimento de células do 

PCL (NEVES et al., 2011). 

A produção das blendas nanoestruturadas se deu pela composição de 

75%/25% PCL /quitosana, com incorporação do fármaco N-Metil-D-glucamina, pela 

técnica da fiação por sopro em solução (SBS). As propriedades físico-químicas da 

quitosana e da PCL são muito pertinentes no campo da engenharia de tecidos  

(MEDEIROS et al., 2009; YANG et al., 2005).  

A PCL possui propriedades mecânicas (é bastante elástica) favoráveis a um 

material com potencial biomédico, mas tem a desvantagem de ser hidrofóbico. A 

modificação dos grupos da cadeia principal e a alteração do grau de desacetilação da 

quitina possibilita um manuseamento de propriedades físicas dos substratos criados, 

podendo assim diferenciarem-se as estruturas consoante as especificidades que se 
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pretendem atingir, como por exemplo: osso, tendão, ligamentos, cartilagem, pele, 

nervos e tecido vascular (DUAN; DONG; YUAN, 2012).  

O PCL um poliéster alifático biodegradável com baixo ponto de fusão de cerca 

de (Tm) entre 59 e 64 ºC e uma temperatura de transição vítrea (Tg) em torno de -

60°C. A quitosana tem temperatura de fusão (Tm) na faixa de 175ºC (Tm) e 

temperatura transição (Tg) de 5ºC. A PCL possui boa biocompatibilidade, e atóxica 

para o organismo, possui reabsorção gradual após um implante e boas propriedades 

mecânicas. A característica hidrofílica da quitosana irá melhorar a molhabilidade e 

permeabilidade da PCL acelerando sua degradação. Já a PCL irá reduzir a absorção 

de água da quitosana, melhorando suas propriedades mecânicas (NEVES et al., 

2011). A quitosana tem uma extensa gama de aplicações na área biomédica. Este 

biopolímero e seus derivados além de serem facilmente moldados em várias formas 

podem ser biodegradados pela lisozima, uma enzima presente no corpo humano 

(CHENG et al., 2015; YANG et al., 2001). 

As blendas de QUI/ PCL são muito estudadas na área médica, pois uma 

complementa a limitação da outra. Na engenharia de tecidos, as blendas de QUI/PCL 

são desenvolvidas como matrizes tridimensionais porosas, conhecidas como 

andaimes (“scaffolds”) que promovem reparação e reconstrução de lesões ósseas 

(MALHEIRO et al., 2010). O propósito em misturar esses dois polímeros vem de suas 

potenciais propriedades. Enquanto a PCL possui uma excelente compatibilidade com 

o tecido humano e fácil processamento, a quitosana surge com excelente bioatividade, 

alta taxa de degradação, e alto potencial catiônico (JANMOHAMMADI; 

NOURBAKHSH, 2019; KALANTARI et al., 2019). O efeito sinérgico dos dois 

polímeros, certifica a utilização das blendas no campo da regeneração e reconstrução 

de tecidos e órgãos (GHORBANI; FARHOUDI, 2018). 

 

2.6. Principais tecnologias de fabricação de nanofibras 

 

As tecnologias de nanofibras estão atraindo grande interesse como método de 

fabricação funcional de nanomateriais estruturados unidimensionais orgânicos, 

inorgânicos e híbridos com dimensões controladas (OLIVEIRA et al., 2013; 

WOJASIŃSKI; PILAREK; CIACH, 2014). As nanofibras são geradas como contínuas 

orientadas, ou aleatórias, com possibilidades de morfologias internas ordenadas, 

como bainha de núcleo, fibra oca ou porosa, ou mesmo arranjos de microtubos 
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multicanais. Esses tipos de materiais podem ser obtidos por diferentes técnicas de 

fabricação. Sem dúvida, o mais apropriado e controlável é o método de eletrofiação e 

fiação por sopro em solução (SBS), (DADOL et al., 2020; KENRY; LIM, 2017; 

OLIVEIRA et al., 2013). 

 

2.6.1 Fabricação de nanofibras por eletrofiação 

 

A eletrofiação é um processo muito simples e versátil pelo qual nanofibras de 

polímero podem variar de alguns nanômetros a vários micrômetros (geralmente entre 

50 e 500nm) pode ser produzido usando um jato de solução de polímero acionado 

eletrostaticamente (ou fusão de polímeros) (CHRONAKIS, 2005). 

A eletrofiação é um processo onde um polímero viscoso é forçado através de 

um campo elétrico para uma solução em gotícula, na maior parte dos casos numa 

ponta metálica de uma agulha. O campo elétrico transforma esta gotícula numa 

estrutura chamada cone de Taylor. Se a viscosidade e a tensão de superfície da 

solução forem apropriadas, a quebra deste cone é evitada e é formado um jato estável 

(Figura 8) (DUAN; DONG; YUAN, 2012). 
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Figura 8. Produção de nanofibras por eletrofiação. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
Fonte: Oliveira (2011). 
Legenda: A- Aparato para fabricação de nanofibras por eletrofiação; B - Fotomicrografia de 
nanofibras obtidas a partir da eletrofiação. 

 

Em eletrofiação, foram identificados vários parâmetros que afetam as 

propriedades finas das nanofibras. As variáveis podem ser distribuídas em três 

categorias: 1. Propriedades da solução polimérica - parâmetros da solução; 2. 

Parâmetros associados ao design, geometria e funcionamento do aparelho de 

eletrofiação, parâmetros do processo; 3. condições de processamento local e 

atmosférico - parâmetros ambientais (FRIDRIKH et al., 2003). 
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Tabela 1. Variáveis do Processo de eletrofiação. 

 

Fonte: Oliveira (2011). 

 

2.6.1.1 Parâmetros da Solução  

 

As propriedades da solução tais como a volatilidade, a constante dielétrica, a 

condutividade e a tensão superficial podem ser afetadas por aditivos (e.g., um 

tensoativo ou surfactante reduz a tensão superficial). Quando é usado um solvente 

com uma volatilidade muito baixa, as fibras recolhidas são muito húmidas (i.e., 

aparência de uma amostra com poros em vez de uma amostra homogénea). Assim, 

se o solvente for demasiado volátil o cone de Taylor vai solidificar, o que faz com que 

a produção da nanofibra pare (FENG, 2002).  

A introdução de aditivos na solução, normalmente são sais iónicos, que permite 

a modificação tanto da condutividade da solução como da tensão superficial (ZHANG, 

2005). Outro fator importante é obviamente a concentração de polímero na solução. 

Este é adicionado pela necessidade de um nível suficiente de interação intermolecular 

que irá ajudar a minimizar as instabilidades do fluido e prevenir que o fluxo do jato 

quebre (FRENOT; CHRONAKIS, 2003). 

 

2.6.1.2 Parâmetros do Processo  

 

A operação de um aparelho típico de eletrofiação envolve em primeiro lugar o 

acerto do potencial eletrostático aplicado, a distância de trabalho e a taxa de 



36 
 

alimentação. A variação do potencial eletrostático aplicado e a distância de trabalho 

vai provocar variações na força do campo elétrico. Normalmente os investigadores 

têm como indicadores principais o potencial eletrostático ou a força do campo elétrico 

(BUCHKO et al., 1999). Foi verificado que ao aumentar o potencial eletrostático, das 

nanofibras diminui (MEGELSKI, 2002). 

A distância de trabalho, juntamente com o potencial eletrostático, determina a 

força do campo elétrico. Contudo, e como é óbvio, a distância de trabalho altera o 

tempo total de voo da nanofibra. Sendo assim, ao aumentar a distância de trabalho, 

as nanofibras diminui devido a um intervalo maior de tempo, que permite a 

instabilidade de curvatura desenvolver-se e assim permitir ao jato alongar-se mais 

(FENG, 2002; LIU et al., 2004). Normalmente, a força do campo elétrico necessária 

para iniciar a formação do jato terá um valor entre 0,5 e 1,5 kV/cm (BUCHKO et al., 

1999). 

 

2.6.1.3 Parâmetros Ambientais  

 

Os parâmetros ambientais podem ser divididos naqueles que têm origem nas 

condições locais do processo de eletrofiação ou nas propriedades da atmosfera onde 

o processo ocorre. É sabido que o aumento da temperatura local origina uma 

evaporação mais rápida do solvente. Por isso, são usados solventes com uma taxa 

de evaporação mais baixa (DEMIR et al., 2002). Por outro lado, para solventes 

excessivamente voláteis, e para que o cone de Taylor não solidifique em pleno voo, é 

possível introduzir em torno do cone um fluxo local de um gás saturado pelo solvente 

(LARSEN; SPRETZ; VELARDE-ORTIZ, 2004). 

 

2.6.2 Fiação por sopro em solução (SBS) 

 

A fiação por sopro em solução é uma técnica que pode ser usada para depositar 

fibras in situ a baixo custo para uma variedade de aplicações, que incluem materiais 

biomédicos e eletrônicos flexíveis. As aplicações dessa técnica de fiar na engenharia 

biomédica são destacadas, mostrando uma melhor infiltração e proliferação celular 

versus estruturas de fibras eletrofiados e deposição in situ de polímeros 

biodegradáveis. O aparato do SBS está esquematizado na figura 10 (MEDEIROS et 

al., 2009).  
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A tecnologia de produção de nanofibras ganhou ampla interesse por causa das 

propriedades únicas das fibras que possuem em comparação com fibras feitas do 

mesmo material. Diminuindo as espessurasdas fibras para a nanoescala aumenta 

acentuadamente a superfície relação área / volume, melhora a temperatura de 

isolamento, aumenta a retenção de líquidos e altera a textura e a aparência 

(MEDEIROS et al., 2009). 

 

Figura 9. Representação do aparato de fiação por sopro em solução (SBS). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Medeiros e colaboradores (2009). 
Legenda: A figura apresentada é um esquema representativo ilustrando a montagem do 
aparato de fiação por sopro em solução onde: 1 – sistema de ar comprimido conectado a um 
manômetro; 2 – Bomba injetora; 3 – Matriz de bicos concêntricos de ejeção, 4 – Distância de 
trabalho entre matriz e coletor, 5 – coletor cilíndrico rotatório; 6 – seringa contendo a solução 
polimérica. 

 

Na fiação SBS como na eletrofiação, as variáveis de alimentação estão 

relacionadas tanto às características visco elásticas da solução empregada na fiação 

(que dependem de fatores como estrutura química, massa molar, concentração do 

polímero em solução, e pressão de vapor do solvente), como às características da 

matriz de ejeção (que envolvem geometria e área anelar entre bicos, distância de 

protrusão e ângulo de chanfro), além do controle de velocidades dos fluxos da solução 

e do ar comprimido (Figura 10) (OLIVEIRA et al., 2013).  
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Figura 10. Representação esquemática da fiação por sopro em solução. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Medeiros e colaboradores (2009). 

 

Variação nos parâmetros de processamento do (SBS) tem influência direta na 

morfologia. Alterando o diâmetro médio das fibras, exibindo vantagens para produção 

em escala industrial e como menor custo de nanofibras quando comparado ao método 

da eletrofiação  (MEDEIROS et al., 2009). Como variáveis de coleta, pode-se 

mencionar distância de trabalho, geometria e regime de movimentação do alvo 

coletor; e as variáveis do ambiente são temperatura, umidade e controle do fluxo de 

ar do ambiente e pressão (MEDEIROS et al., 2009). 

A estrutura do polímero, massa molar e  concentração na solução têm influência 

na viscosidade e tensão superficial do material, e essas características, juntamente 

com a taxa de ejeção, são determinantes nos diâmetro e morfologia das fibras, bem 

como na qualidade da manta considerando o teor das esferas de polímeros aderidas 

às fibras ou superfícies não fibrosas (MEDEIROS et al., 2009). 

A pressão do gás, geometria dos bicos de ejeção, distância de protrusão e área 

anelar entre paredes dos cilindros concêntricos determinam fatores como regime e 

velocidade do fluxo de ar, que influenciam na capacidade de estiramento, evaporação 

do solvente e, consequentemente e morfologia das fibras (MEDEIROS et al., 2009). 

As variáveis de coleta, como geometria, velocidade e regime de movimentação 

do coletor estão relacionadas à macro e microestrutura das nanofibras como 

porosidade, orientação preferencial e pontos de amarração entre fibras, responsáveis 

por características como permeabilidade, estabilidade dimensional e propriedades 

mecânicas (MEDEIROS et al., 2009). 

A fiação por sopro em solução é um processo relativamente novo, projetado 

para formar nanofibras monolíticas e de tipo núcleo (core) feito de algum elemento ou 
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substância recoberto com uma “casca” (shell) derivados de petróleo e de biopolímeros 

derivados de agro resíduos. Neste processo, um jato de solução de polímero que se 

move lentamente é jogado para um jato de ar coaxial de alta velocidade (subsônica). 

Como resultado, o jato de solução de polímero é esticado e, em seguida, curva-se 

devido à instabilidade de flexão aerodinâmica que causa um dramático alongamento 

e afinamento. Em paralelo, o solvente evapora-se e as nanofibras secas precipitadas 

são depositadas aleatoriamente sobre uma superfície alvo na forma de um não tecido 

(um emaranhado de fibras) (MEDEIROS et al., 2009). 

A geração de fibra SBS depende do peso molecular do polímero, da 

concentração e da viscosidade da solução do polímero e das variáveis do processo, 

como pressão do gás e taxa de fluxo da solução do polímero. Esses parâmetros têm 

influência direta nas características críticas que permitem a formação de um jato 

produtor de fibras de solução polimérica (MEDEIROS et al., 2009). 

A engenharia de tecidos fornece recursos viáveis alternativas à pele do 

autoenxerto que podem ser utilizadas em vários cenários: da cobertura de áreas 

brutas como em queimaduras ao estímulo à cicatrização em feridas crônicas. Esses 

produtos podem ser únicos em camadas ou em duas camadas. O comportamento 

mecânico de tecidos médicos muda após a implantação embora seja desejável usar 

tecidos que não alterem suas propriedades mecânicas quando o tecido cresce e forma 

novas estruturas celulares (KOJIMA et al., 2003; LIN; SU; HSU, 2008).  

 

2.7 Propriedades das soluções para produção de nanofibras 

 

2.7.1 Viscosidade da solução 

 

A viscosidade da solução é um fator que afeta fortemente o processo da 

nanofibra. A viscosidade, que de uma maneira genérica e simplificada, é a medida da 

resistência do material ao fluxo, no caso da formação da fibra, quando a viscosidade 

é excessivamente baixa o processo pode gerar apenas gotículas em vez de produzir 

fibras. Da mesma forma uma viscosidade alta pode também inviabilizar o processo. 

Por outro lado, uma viscosidade mais baixa tende a produzir fibras mais ásperas com 

a presença de pérolas (ou contas), enquanto que viscosidades mais altas tendem a 

produzir fibras de formação mais regular (YANG et al., 2005). 
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Em uma solução polimérica, a viscosidade além de manter uma forte correlação 

com a concentração do polímero e com a extensão média da sua cadeia molecular, e 

ainda uma correlação inversa com a temperatura, é também afetada pelo tipo de 

solvente. Sabe-se da literatura, que em termos gerais, a viscosidade intrínseca é alta 

em solventes apolares e em solventes polares. Em solventes apolares, as cadeias 

macromoleculares são estendidas e rodeadas por moléculas de solvente, reduzindo 

assim, o contato entre as moléculas do polímero. Em solventes polares, a dissolução 

do polímero é endotérmica, requerendo, portanto, o auxílio de fonte de calor externa 

para dissolução (ALEXANDRINO-JUNIOR et al., 2019).  

Nestes solventes, os segmentos do polímero são atraídos mutuamente 

formando redes tridimensionais que tendem a expulsar o solvente ou ao 

encapsulamento, do mesmo sendo que o último leva a formação de gel com as 

cadeias adquirindo uma configuração ondulada. Em solventes apropriados, porém, a 

fluidez se mantém mesmo em concentrações relativamente altas (YANG et al., 2005). 

 

2.7.2 Tensão superficial 

 

Tensão superficial é um efeito que ocorre na camada superficial de um líquido 

o qual leva a superfície do mesmo a se comportar como uma membrana elástica. As 

moléculas situadas no interior de um líquido são atraídas em todas as direções pelas 

moléculas vizinhas e, por isso, a resultante das forças que atuam sobre cada molécula 

é praticamente nula (ISRAELACHVILI, 1992; RAMAKRISHNA, 2005). 

As moléculas da superfície do líquido, entretanto, sofrem apenas atração lateral 

e inferior. Estas forças de atração entre as moléculas do líquido, para o lado e para 

baixo, superam a atração exercida pelas moléculas de ar e criam uma tensão na 

superfície do líquido, fazendo com que a mesma se comporte como uma película 

elástica. Assim, quando uma quantidade muito pequena de água (uma gota) cai 

através do ar, esta assume, geralmente, uma forma esférica (ISRAELACHVILI, 1992; 

RAMAKRISHNA, 2005). 

Para um sistema líquido puro, é esperado que a tensão superficial decresça 

com o aumento da temperatura. Para uma mistura de solventes, a tensão superficial 

não é uma simples função da tensão superficial dos componentes. Em um sistema 

aquoso/orgânico, por exemplo, pequenas quantidades de líquido orgânico podem 

afetar significativamente a composição da superfície do sistema. Isto se deve ao 
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caráter hidrofóbico das moléculas orgânicas que tendem a ser rejeitadas pela fase 

aquosa e se concentram na superfície, afetando, portanto, a tensão superficial da 

mistura (DVIR; TSUR-GANG; COHEN, 2005; FRENOT; CHRONAKIS, 2003).  

Enquanto o jato viaja pelo ar, a solução é estirada, as fibras são formadas e o 

solvente evapora. Neste momento, a tensão superficial pode causar a quebra da 

solução em gotículas inviabilizando a formação de fibras. A formação de esferas (ou 

contas) nas fibras eletrofiadas é muitas vezes atribuída à tensão superficial (SHENOY 

et al., 2005). 

 

2.7.3 Volatilidade do solvente 

 

  A taxa de evaporação do solvente é outro parâmetro crítico do processo 

de produção das nanofibras; ela tem que ser suficientemente alta de forma a permitir 

que o solvente evapore, durante o curto intervalo de tempo em que o jato da solução 

percorre o trajeto da ponta do capilar até atingir o coletor onde as fibras são 

depositadas (YANG et al., 2005) 

Porém, a taxa de evaporação do solvente é dependente de fatores, tais como: 

pressão de vapor, ponto de ebulição, calor específico, entalpia e calor de vaporização 

do solvente  (YANG et al., 2005) 

Bem como, taxa de suprimento de calor para o sistema, interação entre as 

moléculas do solvente e as do soluto e tensão superficial do líquido. A taxa de 

evaporação do solvente é, adicionalmente, significantemente influenciada pela 

movimentação do ar em torno da superfície do líquido. Devido à complexidade dos 

mecanismos de evaporação envolvidos, preferencialmente, utilizam-se métodos 

experimentais para determinar a volatilidade da solução (RAMAKRISHNA et al., 

2005).  

As nanofibras constituem uma estrutura tridimensional com grande quantidade 

de espaços vazios entre as fibras, criando assim uma área de superfície estendida 

com geometria variada dos poros, proporcionando propriedades notáveis, incluindo 

alta resistência mecânica, elevada cristalinidade, alta capacidade de retenção de 

água, biodegradabilidade, biocompatibilidade e capacidade de ter suas estruturas 

tridimensionais moldadas durante a síntese (TROVATTI et al., 2017). 
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 3 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

3.1 Reagentes 

 

A quitosana de baixo peso molecular, a policaprolactona (PCL; PM = 80.000) e 

o N-metil-D-glucamina foram adquiridos na Sigma-Aldrich (Missouri, EUA). O solvente 

utilizado foi o ácido acético glacial a 99,8% P.A. (Fornecido pela UFRN, Natal, Brasil) 

e água deionizada de peso molecular 18,02 condutividades 5.0 ms/cm a 25ºC. 

 

3.2 Preparação das soluções 

 

O protocolo para preparação da soluções foi realizado de acordo com Matos 

(2016), Mad Jin et al (2015) e Neves et al. (2011). Inicialmente, utilizou-se as 

composições de polímeros e solventes descritas no Quadro 2 para formação de 

blendas nanofibras pela técnica SBS.   

 

Tabela 2. Ensaios preliminares de composição dos polímeros PCL/Quitosana para produção 
de nanofibras. 

  Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
 

 

 

 

 

 

 

Composição (%) Polímero Solvente (90% P.A) 
Dissolução 

(horas) 
Resultado 

50 PCL Clorofórmio 12 Sem fibra 

50 Quitosana Ácido acético 24 Sem fibra 

60 PCL Clorofórmio 12 Sem fibra 

40 Quitosana Ácido acético 24 Sem fibra 

70 PCL Clorofórmio 12 Sem fibra 

30 Quitosana Ácido acético 24 Sem fibra 

80 PCL Clorofórmio 12 Sem fibra 

20 Quitosana Ácido acético 24 Sem fibra 
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Tabela 3. Parâmetros utilizados para preparação da solução 75%/25% de PCL/quitosana com 
incorporação de NMDG e, utilizando um único solvente. 
 

Dados e Parâmetros 

Composição: 75/25 PCL/Quitosana 

Fármaco N-Metil-D-glucamina (0,1875 mg/mL) 

Solvente: Ácido acético glacial 99.8% P.A 

Volume da seringa 15mL 

Concentração: 6,7% (m/v) 

Diâmetro interno da seringa: 20,3mm 

Pressão do jato: 80 psi 

Taxa de trabalho 7,8 mL/h 

Distância do bico soprador para o coletor: 20cm 

Temperatura ambiente: 23ºC a 25ºC 

Umidade relativa: 63% a 67% 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 

As soluções poliméricas e o medicamento foram preparados utilizando um 

único solvente, o ácido acético glacial com uma concentração total de 6,7% (m/v) de 

polímeros com incorporação do medicamento em solução, sob agitação de barra 

magnética por 24h em temperatura ambiente, no laboratório do ECT e LANAN/UFRN. 

O processo foi constituído por andaimes de blendas das soluções de biopolímeros 

biodegradáveis, PCL/quitosana na proporção de 75%/25% m/m. A incorporação da 

solução do fármaco N-metil-D-glucamina, se deu de maneira a obter uma 

concentração final 0,1875 mg/ml do fármaco sobre solução polimérica PCL/quitosana. 

 

3.3 Sistema de ejeção (SBS) 

 

Após a preparação das soluções, estas foram colocadas em seringas de 15 mL 

acoplada a Bomba Ejetora. O sistema de ejeção do SBS projetado para assegurar a 

formação das nanofibras e sua coleta pelo cone parabólica (Figura 11).  
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Figura 11. Equipamentos de SBS para produção de nanofibras. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021). 
Legenda: A –Compressor   B – Bomba Ejetora C - Seringa de 15 ml contendo a solução para 
fiação D – Manômetro de pressão E – Bico concêntrico soprador F – Coletor tipo parabólica. 

 

Observando a Figura 12, percebe-se que o coletor tipo “parabólica” interfere na 

distribuição, uniformidade e densidade das nanofibras. As nanofibras do centro (1) 

apresentaram (-13,4%) menor que as nanofibras do meio (2) e (-15,0%) menor que 

as nanofibras da extremidade, como será detalhado mais adiante. 
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Figura 12 - Coletor tipo parabólica utilizado na de produção das nanofibras. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021). 
Legenda: (1) Centro da amostra - Diâmetro médio 316.7 nm; (2) Meio da amostra - 
Diâmetro médio 365.8 nm; (3) Extremidade da amostra - Diâmetro médio 372.5 nm. 

 

3.5 Análise morfológica por Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

As caracterizações morfológicas das amostras foram realizadas utilizando 

microscopia eletrônica de varredura (MEV) para observar a superfície dos dispositivos 

de liberação controlada e determinar o tamanho das estruturas bem como sua 

uniformidade (dispersão). Previamente as amostras foram revestidas com 20nm ouro-

paládio (Fine Coat Íon Sputter JFC-1100, JEOL) por 1 minuto, a 30mA e observadas 

ao MEV JEOL T-200. Para cada ensaio, cerca de 50 a 300 fibras foram medidas 

através de um software instalado no próprio sistema do microscópio, e os dados foram 

analisados estatisticamente.  

 

3.6 Caracterização das nanofibras por espectroscopia no infravermelho por 

transformada de Fourier (FTIR) 

 

A caracterização de espectroscopia no infravermelho FTIR que tem como 

objetivo a identificação de grupos funcionais característicos de cada material usado e 

produzido, e que permitindo, entre outros fatores, detectar a incorporação dos 

fármacos aos sistemas nanofibras. As análises foram realizadas no espectrofotômetro 

1 
2 

3 
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BRUKER modelo FT-I VERTEX 70 no Laboratório de Materiais Multifuncionais e 

Experimentação Numérica – LAMMEN ECT UFRN.  

 

3.7 Ensaio In Vitro de liberação controlada 

 

A determinação da quantidade do medicamento liberada fez-se por meio do 

espectro de absorção do (NMDG) concedido pelo espectrofotômetro modelo UV-1800 

Shimadzu UV-VIS Spectrophotometer SERIES N/S 201401163, na faixa de 

comprimento de onda situada entre 200 nm e 400 nm. As absorbâncias foram lidas 

em comprimento de onda (λ) de 209,2 nm (λ de absorção máxima para a substância 

determinada experimentalmente) por meio de uma cubeta de quartzo com caminho 

óptico de 5 mm, onde as concentrações diluídas encontram-se nos maiores sinais, 

garantindo uma melhor sensibilidade quantitativa (ALISHAHI et al., 2020). As 

amostras da blenda de nanofibras PCL/quitosana com a incorporação do fármaco      

N-Metil-D-Glucamine (NMDG) foi imersa em 35 mL de solução tampão PBS com PH 

7,13 e mantida pelo período de análises das leituras de absorbância pelo tempo 

determinado. As leituras foram realizadas com 6, 12, 24, 48, 72, 96 e 120 horas.  

 

3.8 Análise estatística 

 

As medidas das nanofibras obtidas a partir da análise de microscopia eletrônica 

de varredura foram tabuladas em planilha de Excel (Microsoft, Novo México, EUA), no 

qual foram obtidos a média e o desvio padrão dos diâmetros. Foi utilizado o software 

Prism v 5.03 para Windows (GraphPad®, San Diego, EUA). As normalidades dos 

dados foram avaliadas pelo teste de Shapiro-Wilk. As diferenças entre as médias 

foram analisadas pelo teste de Mann-Whtiney. Todos os testes estatísticos foram 

realizados a um nível de significância de valor de p ≤0,05.  

 

 

 

 

 

 



47 
 

4 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

4.1 Desenvolvimento de blendas de nanofibras de PCL/quitosana com 

incorporação de fármaco pela técnica SBS 

 

No presente estudo as nanofibras foram produzidas com medicamento 

incorporada por meio da técnica fiação por sopro em solução e utilizado biopolímeros, 

desenvolvendo um sistema de liberação controlada, e com características bioativos, 

biodegradável e biocompatível com as condições fisiológicas do corpo humano. As 

características morfológicas e químicas deste produto, estão descritas abaixo. 

Inicialmente testou-se várias combinações de solvestes, como ácido fórmico e 

ácido acético, e de proporções de PCL/quitosana que não produziram blendas. Ao se 

testar a proporção de 75%/25% PCL/quitosana dos polímeros, observou-se a 

formação de fibras e, em seguida blenda como ilustrado na Figura 13A.  

 
Figura 13. Obtenção das nanofibras de PCL/Quitosana com e sem N-metil-D-glucamina. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
Legenda: A – Produção das Nanofibras B – Nanofibras com fármaco; C – Nanofibras sem 
fármaco. 

 

Ao avaliar macroscopicamente o produto da fiação por SBS, observa-se que a 

blenda contendo NMDG apresenta uma coloração mais amarelada (Figura 13B), 

característico do compósito, quando comparado a blenda sem droga (Figura 13C).  
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4.2 Caracterização por Microscopia Eletrônica de Varredura 

 

Através das imagens geradas pelo MEV foi possível realizar diversos tipos de 

análises em polímeros, tanto estruturais quanto químicas. Em relação às análises 

estruturais, foram obtidas informações morfológicas como: orientação e qualidade da 

interface de fibras de reforço, a interface entre matriz e fase dispersa de blendas 

imiscíveis, presença de impurezas, bolhas, trincas, superfícies irregulares, entre 

outros parâmetros (MODENA et al., 2019). 

O coletor tipo “parabólica” pode interferir na distribuição, na uniformidade e na 

densidade das nanofibras. Este resultado pode ser observado nas Imagens do MEV 

com diferenças significativas de diâmetro e ordenamento das seções transversais das 

nanofibras, nos pontos de extremidade, meio e no centro da tela parabólica do sistema 

de coleta das fibras (Figura 14). 
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Figura 14. Análises por MEV da morfologia das nanofibras de PCL/ Quitosana incorporadas 
ou não com NMDG. 

 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021). 
Legenda:  A, C e E – Nanofibras sem incorporação de NMDG; B, D e F – Nanofibras 
incorporado com NMDG. 

 

A viscosidade da solução é um fator que afeta fortemente o processo da 

fabricação da nanofibra.  A viscosidade, é a medida da resistência do material ao fluxo, 

no caso da formação da fibra, quando a viscosidade é excessivamente baixa o 
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processo pode gerar apenas gotículas em vez de produzir fibras. Da mesma forma 

uma viscosidade alta pode também inviabilizar o processo. Por outro lado, uma 

viscosidade mais baixa tende a produzir fibras mais ásperas com a presença de 

esferas (ou contas), enquanto que viscosidades mais altas tendem a produzir fibras 

de formação mais regular (YANG et al., 2005). 

As diferenças no diâmetro da fibra em função da composição estão 

essencialmente relacionadas à viscosidade da solução de mistura usada para produzir 

as fibras, fato observado com a adição do fármaco. A microscopia eletrônica de 

varredura mostra a existência de rugosidade e porosidade na escala de nível de 

mícron na superfície da fibra de mistura que pode ser potencialmente vantajosa para 

a fixação das estruturas poliméricas (MALHEIROS et. al., 2009). 

Estudos mostram que a combinação de PCL e quitosana precisa de um ajuste 

fino entre as suas respectivas concentrações. Este estudo teve a produção das fibras 

de blendas 75%/25% poli (e-caprolactona) /quitosana, pela técnica (SBS), preparadas 

por uma solução de um único solvente, o ácido acético glacial 99.8 PA.  Por este 

método, misturas de fibras com uma ampla faixa de composição e diâmetros 

controláveis podem ser produzidas 

Numa segunda análise verificou-se também, que o tipo de coletor “parabólica” 

utilizado interferiu nas características de estruturas de formação da manta de 

nanofibras, com variações de diâmetros nas posições: (A) centro da amostra – 

diâmetro médio 316.7 nm; (B) meio da amostra – diâmetro médio 365.8 nm; (C) 

extremidade da amostra- diâmetro médio 372.5 nm. 

Comparando as imagens de MEV das nanofibras incorporadas com e sem 

fármaco na Figura 14, observou-se que a presença de fármacos nas fibras não 

ocasionou nenhum defeito nas propriedades morfológicas das fibras, e as nanofibras 

carregadas com drogas ainda são uniformes e sem contas. A incorporação do 

medicamento também levou a um aumento na média de diâmetro da fibra em 368.5 

nm em comparação com 320.5 nm da fibra sem fármaco.  
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Figura 15. Imagens da Microscopia Eletrônica de Varredura sem e com incorporação de 
NMDG. 

      
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021). 
Legenda: Nanofibra sem NMDG - (A) Centro da amostra – Diâmetro médio 316.7 nm; (C) 
Meio da amostra – Diâmetro médio 365.8 nm; (E) Extremidade da amostra- Diâmetro médio 
372.5 nm da nanofibra sem fármaco. Nanofibra com NMDG - (B) Centro da amostra – 
Diâmetro médio 276.0 nm; (D) Meio da amostra – Diâmetro médio 303.4 nm; (F) Extremidade 
da amostra- Diâmetro médio 316.7 nm. 

 

Baseado na capacidade de alimentação do sistema de injeção, no espaço físico 

da capela e nas dimensões do coletor cônico, foi possível obter andaimes de blendas 

com diâmetros médios de diâmetros médio de 320.1 ± 93.5 nm sem a incorporação 

do medicamento (Figura 15 A, C, E) e 365.8 ± 113.2 nm com o fármaco incorporado 

(Figura 15 B, D, F). Destaca-se como pontos relevantes: a) obtenção de nanofibras 

de um polímero hidrofílico a quitosana, pelo processo de fiação por sopro (SBS); b) a 
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dissolução das blendas PCL/Quitosana, com a incorporação do fármaco em um único 

solvente. 

  

Figura 16. Medidas dos diâmetros das fibras obtidas por microscopia eletrônica de 
varredura. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
 
 
 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021). 
Legenda: As barras representam a média e o desvio padrão dos diâmetros de 260 fibras 
obtidos em 30 imagens de áreas diferentes na malha. (*). Representa diferença 
estatisticamente significante entre as médias analisada pelo teste t de Student (p< 0,0001). 
 

 

A incorporação do medicamento (NMDG) também levou a um aumento na 

média das fibras em 368.5 nm em comparação com 320.5 nm da fibra sem fármaco. 

As concentrações do fármaco N-metil-D-glucamina foram fornecidas pela FIOCRUZ-

PE (0.1875 mg/mL; 0.375 mg/ml; 0.75 mg/mL; 1.5 mg/mL e 3.0 mg/mL). Neste projeto 

trabalhou-se com o uso da menor concentração indicada = 0.1875 mg/ml. Observou-

se que este valor utilizado não foi representativo em especial para a espectroscopia 

no infravermelho com transformada de Fourier (FTIR). Porém não apresentou 

contaminação química nos compostos poliméricos utilizados. 

 

4.3 Caracterização Estrutural por FTIR 

 

A caracterização de espectroscopia no infravermelho teve como objetivo a 

identificação de grupos funcionais característicos de cada material usado e produzido, 
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permitindo, entre outros fatores, detectar a incorporação do medicamento ao sistema 

adesivo transdérmicos. Também verificar se o medicamento reagiu com os 

biopolímeros ou promoveu degradação das nanofibras. 

Convém salientar, que o FTIR é capaz de analisar tudo o que tem na 

composição da amostra; porém, o equipamento analisa o espectro de absorção de 

agrupamentos químicos, e não a substância presente na amostra (SICA et al., 2020). 

A partir dos espectros da Figura (18) para amostras sem e com medicamento, 

comparando com os dados da literatura (Tabela 4). Verifica-se os picos típicos da 

quitosana à 2943 cm-1 e 1041 cm-1. O PCL apresenta picos próximos aos observados 

para quitosana (1720 e 1238 cm-1) referentes a ligação C=O do éster e estiramento 

da ligação C-C-O, respectivamente. A formação de um pico pouco intenso a 1700 cm-

1, evidencia a presença do NMDG, a baixa intensidade é, provavelmente, devido à 

baixa concentração do fármaco na mistura em comparação com os polímeros. 

Esses resultados, apresentam correlação com os apontados nas referências 

bibliográficas quadro 4. Os resultados de FTIR indicaram que a incorporação do 

NMDG nas nanofibras foi bem-sucedida, de acordo com os dados de (HOFMAN et. 

al., 2006). 
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 Figura 17. Análise de FTIR da nanofibra de PCL/Quitosana sem e com incorporação do 

NMDG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Elaborado pelo próprio autor (2021).  
Legenda: Com fármaco A – centro; C – meio; E – extremidade; Sem fármaco B – centro; D – 
meio; F – extremidade. Setas azuis – picos da quitosana; setas verdes – picos da PCL; setas 
amarelas – picos do NMDG. 

 

Os picos de FTIR são relativamente estreitos e, em muitos casos, podem ser 

associados com a vibração de uma ligação química particulares (ou um único grupo funcional) 

na molécula. 
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Tabela 4. Comprimentos de ondas com valores referências – FTIR. 

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 

 
 
4.4 Curva padrão de liberação do fármaco N-Metil-D-Glucamine (NMDG) 

     

Soluções nas concentrações da solução tampão (solução salina tamponada 

com fosfato tamponado) PBS de 0.25; 0.5; 1.0; 2.0; 3.0; 4.0; 5.0; e 6.0 mg/mL 

compostas do (NMDG), foram preparadas para a aquisição da curva padrão de modo 

a obter o coeficiente de correlação (r) >- 0.99, seguindo a RE 899/203. A curva de 

calibração do (NMDG) foi realizada em espectrofotômetro UV-Vis com λ em 209.2 nm. 

A curva de calibração, bem como a equação da reta, pode ser vista na Figura 19. 

 

Figura 18. Curva padrão para análise de liberação de fármaco. 
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Concentração (mg/mL)

Composto 
Picos de onda 
(cm-1) 

Características 

PCL 
1735 
1245 
1160 

O espectro da estrutura apresenta um estiramento relacionado 
ao carbonato advindo da abertura de anel no TMC 1.245 cm -1 
bem como a ligação C=O do éster presente no PCL em 1735 cm 
-1 além do estiramento em 1160 cm-1 referente à ligação C-C-
O também presente no PCL (Gomes et al., 2016) 

Quitosana 

2947 
1716 
1334 
1047 

Os resultados do espectro da quitosana apresentam bandas 
com picos bem característicos 2947 cm-1, 1716 cm-1, 1334 cm-
1 e 1047 cm-1 o que confirmam a presença da quitosana no 
produto final (Lisbeth et. al., 1998) 

NMDG 
1825 
1709 

Os picos 1825 cm-1 e 1709 cm-1 são característicos das 
vibrações de alongamento (C=O) este resultado significa que a 
ligação éster não foi destruída (Toledo et. al., 2012). 
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4.5 Cinética da Liberação do Fármaco 

 

A cinética da liberação do Antimoniato (NMDG) em meio a solução tampão 

contendo PBS com PH 7,13 está apresentada na Figura 20. A curva de liberação foi 

realizada por 7 dias, pois observou-se que ocorreu a estabilidade da concentração. 

Diante do caráter hidrofílico das nanofibras do quitosana e hidrofóbico das 

nanofibras do caprolactona (PCL) e (NMDG), as cinéticas de liberação apresentaram 

perfil de liberação ascendente.  

 

Figura 19. Cinética de liberação do fármaco N-metil-D-glucamina. 

                                                     

Fonte: Elaborado pelo autor (2021). 
 

A cinética da NMDG no espectrofotômetro UV-Vis com comprimento de onda 

em 209.2 nm apresentou um resultado de 0,23 mg/mL, com liberação controlada 

concluída em 7 dias. Quanto maior o tempo maior a liberação do fármaco. Isso gera 

excelente perspectiva para os estudos in vitro e in vivo. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O processo de produção desenvolvido nesta pesquisa permitiu a obtenção de 

andaimes de blendas pela combinação dos biopolímeros 75%/25% PCL e quitosana, 

sem e com o medicamento N-metil-D-glucamina, utilizando a técnica de fiação por 

sopro em (SBS). A partir das análises de MEV, foi possível observar diferenças 

significativas na média das nanofibras nos andaimes de blendas, que apresentaram 

valores de 320.9 ± 93.5 nm sem fármaco e 365.8 ± 113.2 nm para a nanofibra com o 

fármaco (p< 0,001). A caracterização FTIR indica nas fibras a presença de grupos 

funcionais característicos de cada material usado e produzido, permitindo, detectar a 

incorporação do medicamento com aumento de 6,2% na transmitância das nanofibras. 

A liberação do NMDG desse novo sistema de liberação de medicamentos foi 

analisada através da espectroscopia de luz visível (UV-VIS), apresentou um resultado 

de 0,23 mg/ml, com liberação controlada concluída em 7 dias, confirmando a eficiência 

das blendas PCL/quitosana com a incorporação do medicamento leishmanicida. Este 

trabalho apresenta três pontos relevantes: o método de dissolução com solvente único 

e técnica SBS utilizada para a produção das nanofibras, bem como o sucesso na 

incorporação do medicamento e sua liberação controlada. 
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PERSPECTIVAS 

 

 Desenvolver bio-nanocurativo com incorporação de diferentes medicamentos e 

concentrações, para aplicar no tratamento da leishmaniose cutânea; 

 Avaliar a cinética de incorporação e liberação dos medicamentos incorporados; 

 Avaliar a atividade biológica dos bio-nanocurativo de PCL/CS incorporados com 

NMDG em modelos in vitro e in vivo de infecção experimental da leishmaniose 

cutânea; 

 Desenvolver incorporação de medicamentos em andaimes de nanofibras PCL/CS, 

com maior tempo de liberação, para os estudos in vitro e in vivo. 
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LIMITAÇÕES 

 

A partir de março de 2020, com a declaração do estado de pandemia em 

relação à Covid-19 pela Organização Mundial de Saúde (OMS), gradativamente os 

estados brasileiros iniciaram interdição das atividades de circulação de pessoas e 

indicação de isolamento social. As atividades educacionais dos distintos níveis e 

modalidades foram suspensas em meados daquele mês, assim que os estados 

começaram a publicar seus decretos locais. Este acontecimento causou grandes 

dificuldades no avanço dos experimentos laboratoriais, interferindo diretamente na 

amplitude e time do nosso trabalho de pesquisa. Também tivemos que desenvolver, 

anteriormente, alguns arranjos no tocante a recursos de insumos e tecnologia de 

processamento do produto apresentado.
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