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Introdução 

A cultura celular é um processo complexo pelo qual 
as células são cultivadas sob condições controladas, 
geralmente fora do seu ambiente natural e em 
substratos com apenas duas dimensões, o que 
acarreta dificuldades no seu estudo e viabilidade

[1]
. 

Assim, para minimizar estes problemas, tem sido 
desenvolvidos

[2,3] 
filmes poliméricos porosos que 

possibilitem a mimetização da matriz extracelular 
(MEC) em 3 dimensões, também denominados 
scaffolds,  

Neste trabalho foram obtidos de maneira inédita 

filmes porosos de PS com diferentes diâmetros e 

profundidades, suportados em PET. Os filmes 

porosos obtidos foram avaliados como 

mimetizadores da MEC de células Veros.  

Resultados e Discussão 

150 µL de uma solução 10% (m/v) de PS/THF foi 
colocada sobre PET e em seguida rotacionada por 
10s no spin coating. Nas rotações de 1000, 3000 e 
5000 rpm, o diâmetro médio dos poros obtidos foi de 
1,22 µm, 346 nm e 256 nm, com profundidade 
média de 130 nm, 96 nm e 22 nm, respectivamente 
(Figura 1). Foi verificado que quanto maior a rotação 
do spin coating menor é o diâmetro e profundidade 
dos nanoporos de PS. O decréscimo das gotículas 
de água que se condensam na superfície da solução 
de PS/TH ocorre

 
devido á evaporação em tempo 

menor do THF com o aumento da velocidade de 
rotação.  
 

 
 

Figura 1. MEV e AFM de filmes nanoporosos de PS depositados em PET 
obtidos com rotações de (a) e (a1) 1000, (b) e (b1) 3000, (c) e (c1) 5000 

rpm. 

 
 
Dessa forma, não há tempo suficiente para que 
novas gerações de gotículas de água coalesçam e 
em seguida penetrem na solução polimérica

[4]
.  

A adesão de células Vero nos filmes porosos foi 
avaliada após 24 horas (Figuras 2a, b, c e d). 
Verifica-se que as células cresceram e se 
proliferaram, mas não foi possível distinguir pela 
adesão celular qual o melhor scaffold preparado. 
A viabilidade celular( método colorimétrico com 
sulforodamina B- Figura 2e) de amostras 
preparadas a 3000 e 5000 rpm foi maior do que o 
controle positivo (PS). Este fato infere que os 
nanoscaffolds sintetizados são capazes de 
mimetizar a MEC das células Vero com maior 
eficácia do que os pratos de PS convencionais.  

 
 
Figura 2. MEV de células Vero com 24 horas de crescimento (a) Controle e 
de filmes micro e nanoporosos de PS depositados em PET obtidos com (b) 

1000, (c) 3000 e (d) 5000 rpm e (e) Viabilidade das células Vero. 

Conclusões 

Foi possível mimetizar, com maior eficiência, as 

interações que as células possuem com as 

nanoproteínas da MEC quando comparadas com o 

controle PS devido a elevada área de superfície e a 

morfologia em três dimensões dos filmes 

nanoporosos.  
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