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INTRODUÇÃO: 

  
No mundo atual se faz importante existir avanços científicos, tendo em vista a necessidade do 

mundo e da humanidade. A Engenharia de Tecidos é um ramo de estudos recente, que reúne 

conhecimentos da engenharia, de materiais, da química e biologia.  Assim, é possível aferir que a área 

tem como escopo a reconstrução de tecidos afetados de uma forma eficiente e alternativa, de maneira a 

auxiliar o próprio tecido na sua regeneração, atuando como suportes temporários para as células em 

questão (BARBANTI, 2005).  

 Com o conceito da Engenharia de Tecidos em vista, é possível aferir que, por ser um 

ramo que diz respeito a tecidos, os materiais utilizados precisam ser cuidadosamente estudados 

e selecionados. Desta forma, polímeros sintéticos andam sendo utilizados para essa 

funcionalidade, devido a sua alta biocompatibilidade. O PLGA (Poli (Ácido Lático-Co-Glicólico) 

é um bom candidato, tendo em vista que este apresenta alta biocompatibilidade, bom tempo de 

degradação, suporte para o crescimento das células e formação de um novo tecido, além de 

uma boa propriedade mecânica (Babilote et al. 2019). 

 Dessa maneira, o processo para a criação das fibras que darão origem as membranas 

de PLGA pode ser realizado através da rotofiação, processo que foi criado 12 anos atrás e que 

consiste na introdução do polímero em um orifício, onde este será submetido a uma força 

centrífuga, que obrigará as fibras as serem ejetadas através de furos laterais, obtendo uma alta 

produção e eficiência por um baixo custo (Rogalski et al., 2017).  

A liberação de fármacos, como a Rifampicina, pode ser um aliado para a ET, pois esta 

conta com uma ação eficaz contra possíveis infecções bacterianas, sendo de fundamental 

importância para o sucesso de procedimentos, como reparos ósseos e similares (Aragón et al., 

2019). Desta forma, o trabalho em questão conta com a produção de membranas com a 

liberação do fármaco em questão, de forma a estudar os resultados obtidos. 
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METODOLOGIA: 

Para o desenvolvimento da pesquisa acerca do tema da Iniciação Científica, existiram 

etapas práticas e teóricas, sendo que a segunda foi de maior presença e duração. Para a parte 

prática, foi utilizado um roteiro disponibilizado pela orientadora para que fosse feita nos moldes 

exigidos pela ET. A princípio houve o preparo da solução polimérica de PLGA, dopada com RIF 

na concentração de 5% (m/m), solubilizada em clorofórmio, que posteriormente foi submetida, 

por um período de 2 horas, a uma agitação por ultrassom, a fim de uma solução com melhor 

qualidade. Posteriormente, com a solução já pronta, foi realizada a rotofiação desta para que 

fosse obtida a membrana. Para isso, foi rotofiada na velocidade máxima de 16 mil rpm e 

reservada nas paredes do aparelho a 17 cm do reservatório na qual a solução foi colocada. 

A parte dita como teórica contou com uma extensa revisão bibliográfica, que perdurou 

durante toda a realização do projeto científico. Para isso, foram utilizados dois principais meios 

de busca, sendo a ferramenta de artigos científicos do Google (Google Acadêmico) e revistas 

científicas. Dessa forma e com o embasamento fornecido, foi possível a familiarização com o 

assunto e conceitos por parte da discente, além de identificar oportunidades de melhorias e 

outras experiências acerca do assunto, tendo em vista que a rotofiação e a Engenharia de 

Tecidos são tópicos muito recentes. 

RESULTADOS E DISCUSSÃO: 

 Com o auxílio das instruções fornecidas pela orientadora, foi possível, ao longo da 

pesquisa, obter a membrana através do PLGA no laboratório LPol, localizado na Faculdade de 

Ciências Aplicadas da Unicamp. A princípio, foi realizada a preparação da solução em questão, 

que contava com o PLGA dopado com RIF a 5% (m/m), solubilizada em clorofórmio e agitada 

por ultrassom. A quantidades utilizadas para o preparo desta foram de 2,4 gramas de PLGA, 30 

ml de Clorofórmio e 0,12 gramas de Rifampicina, que obedeciam às especificações e foram 

calculados de acordo. Através de análises visuais, observou-se que a solução atendia as 

expectativas, tendo em perspectiva a viscosidade e coloração. A Figura 1 ilustra a solução 

obtida ao final de sua preparação. 

 

Figura 1 - Solução de PLGA com 5% RIF.  

Fonte: autoria própria (2022). 



 

XXX Congresso de Iniciação Científica da UNICAMP – 2022 3 

 Com a solução pronta e atingindo as idealizações, foi possível rotofiá-la de acordo com 

as especificações ditas anteriormente, a fim de obter a membrana mais fina e homogênea 

possível. A membrana obtida foi acoplada em um papel alumínio igual ilustra a Figura 2 e pôde 

ser reservada por até um ano em condições de refrigeração adequadas. 

 

Figura 2 - Membrana rotofiada. 
Fonte: autoria própria (2022). 

 

 Em um segundo momento e tendo o material necessário em mãos, se faz viável uma 

revisão bibliográfica para maior entendimento e estudo sobre o tema, sendo que se faz 

interessante dividi-lo entre a rotofiação e o polímero utilizado, o PLGA.  

Observa-se em Rogalski et al., 2017 uma longa discussão acerca do método da 

rotofiação, suas comparações com outros métodos, rendimentos, benefícios e materiais, onde 

identifica-se que o método utilizado é uma proposta relativamente nova da ciência, sendo criada 

em 2009, mas que apresenta um futuro promissor, por ser um método mais verde, econômico 

e eficiente. Isso também foi confirmado através de Brito, 2013, visto que na tese em questão há 

um comparação entre a nanofibra produzida através da blenda de PLLA/PCL pelos métodos de 

eletrofiação e rotofiação, onde observa-se que, por mais que o diâmetro das fibras fossem maior 

no segundo método, o que não é desejado e pode ser resolvido alterando a velocidade e 

ergonomia da rotofiadora, suas  outras características, como decomposição da blenda e 

evaporação do solvente, foram melhores observadas pelo processo da rotofiação. Tendo em 

vista que a eletrofiação utiliza tensões elétricas altas, solventes tóxicos de forma demasiada e 

tem produtividade relativamente baixa (BRITO, 2013), a rotofiação apresenta benefícios tanto 

na parte do processo quanto na parte de resultados, o que reforça a necessidade de pesquisas 

e investimentos acerca do tema para que em um futuro possamos ter o campo da Engenharia 

de Tecidos mais desenvolvido. 

 Ademais, se faz interessante ressaltar a importância dos parâmetros utilizados durante 

a rotofiação e a influência que isso apresentará na fibra obtida. Tendo em perspectiva a 

máquina, sabe-se que a velocidade, ergonomia e distância afetam diretamente no diâmetro, 

porosidade e área superficial da fibra, três características importantes e desejadas na medida 

certa em uma nanofibra. O diâmetro diz respeito a espessura, que tem que estar abaixo de 100 

nanômetros (CABRAL et al.,2009), e quanto menor for este melhor é o seu desempenho em 

relação a propriedades mecânicas. Já a porosidade é uma propriedade que deve ser estudada 

e ditada com cautela, vista que esta está ligada ao transporte de nutrientes e oxigênio aos 

tecidos, mas não pode estar em quantidade demasiada para não afetar a estabilidade do 
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material (SOUZA, 2016). Já a área superficial da fibra tem uma importância ligada a aplicação 

prática de uma nanofibra, já que seu funcionamento é inversamente proporcional ao do 

diâmetro: é desejado o maior valor possível, já que com isso a quantidade de fármacos liberados 

no organismo é aumentada (VASCONCELOS, 2009). Esses aspectos serão influenciados pela 

rotofiadora e se faz importante a adequação desta para cada finalidade, porém, o material 

polimérico utilizado também é de extrema importância para o atingimento do material final ideal. 

 Para a escolha do polímero dentro do processo, é extremamente necessário garantir 

alguns aspectos presentes nele, sendo os principais a biocompatibilidade e a biodegradação. 

O PLGA é um ótimo candidato para a utilização dentro da área da Engenharia de Tecidos, por 

apresentar os dois aspectos anteriores, visto que sua degradação acontece por hidrólise, 

resultando em ácido láctico e glicólico, que são facilmente absorvidos pelo corpo humano, além 

de apresentar uma ótima resistência mecânica (MOTTA, DUEK, 2006). Existem alternativas de 

polímeros e copolímeros que também apresentam boas características dentro da ET (BRITO, 

2013), porém o PLGA ainda dispara na frente quando comparado a, por exemplo, o PLLA, que 

apresenta maior tempo para sua completa degradação, ou até mesmo o PGA, que apresenta 

uma absorção muito rápida pelo organismo, o que nem sempre é desejável (MOTTA, DUEK, 

2006). 

 Tendo em vista a prática realizada e sabendo de sua utilização na Engenharia de 

Tecidos, entende-se que o PLGA seria um bom candidato para a área da pesquisa. Porém, 

como discorrido anteriormente, as propriedades de uma nanofibra podem ser alteradas de 

acordo com parâmetros da rotofiadora, mas também com as especificações da solução do 

copolímero, como a proporção do solvente e do soluto, de forma que se tornaria interessante 

variar este parâmetro para investigar qual atende melhor as necessidades do projeto (RIBEIRO 

et al.,2016). Dessa forma, a análise da melhor mistura pode ser feita através de observações 

da própria solução como também pós rotofiação, observando as características da membrana 

final (BRITO, 2013). 

CONCLUSÕES: 

Com a realização deste e se aproximando ao final da pesquisa científica, foi possível 

concluir alguns tópicos referentes a pesquisa e o tema, tais como seus parâmetros, 

funcionamentos e possíveis melhorias. 

A princípio, destaca-se a importância da rotofiação perante o cenário de pesquisa. 

Percebe-se que a eletrofiação, método predominante e por muito tempo único, apresentava 

desvantagens que a rotofiação foi capaz de combater, por ser mais ecológica, econômica e 

produtiva. Desta forma se faz necessário um empenho acerca de estudos e aprimoramentos na 

técnica, visto que essa apresenta grande potencial, de modo que seus reflexos poderão ser 

observados nos próximos anos com o avanço tecnológico.  

Olhando para o projeto desenvolvido, entende-se que a nanofibra desenvolvida teve o 

menor diâmetro e maior área superficial possível dentro das limitações da rotofiadora do 

laboratório, porém o ideal é que estes sejam aprimorados, a fim de ter a maior liberação de 

fármaco ideal e obtendo resultados mais acurados.  

Colocando o PLGA em perspectiva, percebe-se sua pequena participação nas pesquisas 

nesse momento, identificando a maior utilização de polímeros como PGA, PLLA e PBTA, porém 
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identifica-se que dentre os polímeros biocompatíveis, ele apresenta algumas vantagens 

inegáveis e que são um diferencial dentro da Engenharia de Tecidos, como o tempo de 

degradação, absorção, custo e biocompatibilidade, fazendo com que seja de importância o 

maior enfoque neste no ramo da pesquisa. Por fim, no trabalho em questão, se faz interessante 

a realização de mais testes para observar o comportamento deste de acordo com a variação da 

proporção de solvente e soluto, a fim de chegar em uma membrana ideal para a aplicação 

desejada. 
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