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RESUMO 

Na engenharia de tecidos, a utilização de uma fonte de celular juntamente com um 
biomaterial, representa uma alternativa clínica a ser aplicada a pacientes com graves 
lesões no tecido ósseo. Este estudo teve como objetivo avaliar células Vero, uma 
linhagem de célula fibroblásticas, e uma linhagem de células-tronco mesenquimais 
(Rat (SD) Mesenchymal Stem Cells) em testes de biocompatibilidade in vitro com 
polímeros de poli(hidroxibutirato-co-hidroxivalerato) (PHBV), poli(caprolactona) (PCL) 
e blendas 75/25 e 50/50 desenvolvidos para a bioengenharia de tecido ósseo. A 
diferenciação osteogênica das CTMs sobre os polímeros também foi analisada. Os 
biomateriais foram caracterizados morfologicamente através de Microscopia Eletrônica 
de Varredura (MEV), Estereoscópio e Micrômetro. Polímeros porosos se mostram 
mais espesso que os densos. Através das imagens obtidas nota-se a distribuição, 
tamanho e morfologia dos poros, notando que os polímeros se mostram com 
características condizentes a de outros trabalhos. As células Vero e células-tronco 
mesenquimais (CTMs) foram cultivadas sobre as amostras citadas. Realizamos o 
ensaio com o MTT, análise morfológica e citoquímica. Para as CTMs fizemos ainda 
ensaios para avaliar a diferenciação osteogênica (fosfatase alcalina e vermelho 
alizarina). Nenhum dos polímeros foi considerado tóxico para as células Vero e na 
maioria deles foi notada atividade celular, camadas de células bem distribuídas. As 
blendas 50/50 mostraram resultados um pouco inferiores, quanto ao MTT, essa blenda 
porosa demonstrou ser a uma amostra onde adesão ocorre de forma bem mais lenta, 
os demais polímeros apresentaram resultados semelhantes e até superiores ao 
controle positivo de adesão, principalmente o PCL denso. Apesar das amostras 50/50 
densa e porosa não se mostrarem tóxicas, aparentemente não funcionam com bons 
substratos como os demais polímeros, também apresentaram várias dificuldades na 
técnica de preparação, sendo assim descartadas. A relação das CTMs com os 
biomateriais se mostrou semelhante aos resultados com Vero. As células foram 
capazes de se espalhar por quase toda a superfície dos polímeros inclusive entre os 
poros dos materiais porosos. As CTMs apresentaram resultados de adesão (MTT) 
sobre os polímeros, mais rápido do que a Vero, demonstrando também maior 
afinidade pelo PCL denso. Através da análise da atividade da enzima fosfatase 
alcalina (usada como marcador de diferenciação), notamos que as células-tronco se 
mostraram capazes de se diferenciar em contato com os polímeros. Esses dados 
foram confirmados com o vermelho de alizarina, que também mostrou que a 
diferenciação celular se mostra um pouco mais lenta nos materiais do que nas placas. 
De uma forma geral os polímeros com exceção das blendas 50/50 se mostraram como 
bons substratos para as células, com ausência de toxicidade, características 
morfológicas dentro do recomendado e, além disso, não bloqueiam respostas 
biológicas específicas, como a diferenciação osteogênica. 

 

 

Palavras-chave: células fibroblásticas, células tronco mesenquimais, 
poli(hidroxibutirato-co-hidroxivalerato), poli(caprolactona), engenharia tecidual, 
diferenciação celular. 
 

  



 

 

ABSTRACT 
 

In tissue engineering, the use of a cell source coupled with biomaterial represents a 
clinical alternative which can be applied to patients with severe bone damage. This 
study aimed to evaluate the biocompatibility between Vero a fibroblastic cell line and 
Mesenquymal stem cells (Rat (SD) MSC) with biomaterials developed as scaffolds for 
bone tissue engineering, bioresorbable polymers composed of poly ( hydroxybutyrate-
co-hydroxyvalerate ) [ PHVB ] and poly ( caprolactone ) [ PCL ] pure and ratios of (75 
/25) and (50 /50) blends. The osteogenic differentiation of MSCs on the polymers was 
also analyzed. Morphological characterization of the materials was performed by 
Scanning Electron Microscopy (SEM), Stereoscope and micrometer. The porous 
polymers are thicker than dense. Through the images obtained it is possible to note 
distribution, morphology and pore size. The biomaterials seem to the same consistent 
characteristics of other studies. Vero cells and mesenchymal stem cells (MSCs) were 
cultured on the samples mentioned. We performed the assay with MTT, morphological 
and histochemical analysis. About MSCs we also evaluated the osteogenic 
differentiation (alkaline phosphatase and Alizarin red). None of the polymers was 
considered toxic to Vero cells and most of them presented cellular activity, layers of 
well-distributed cells was noted in most of them. However 50/50 blends showed no 
such significant results as other. In the MTT assay, this porous blend demonstrated to 
be the only sample where adhesion occurs more slowly, other polymers showed similar 
and even higher results than the adhesion positive control, especially the dense PCL. 
Although the dense and porous 50/50 samples do not show toxic, apparently they are 
not good substrates as the other polymers, also presented several difficulties in their 
preparation thus being discarded. The ratio of MSCs with biomaterials was similar to 
the Vero cells results. They were able to spread to almost all surface of the polymers 
including into the pores of porous materials. MSCs showed adhesion (MTT) faster than 
the Vero cell, also demonstrated a greater affinity for dense PCL sample. Through 
analysis of the enzyme alkaline phosphatase activity (used as a marker for 
differentiation), we noticed that the stem cells showed differentiation into contact with 
the polymers. These data were confirmed by alizarin red, which also showed that the 
cell differentiation was slower on the materials than on the plates. In general all the 
polymer blends but the 50/50 proved to be good substrates for cells, with no toxicity, 
morphological characteristics within recommended and in addition do not block specific 
biological responses, such as osteogenic differentiation. 

 

 
Keywords: fibroblast cells, mesenchymal stem cells, poly (hydroxybutyrate-co-
hydroxyvalerate), poly (caprolactone), tissue engineering, cell differentiation. 
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1. INTRODUÇÃO 

 

Avanços da ciência têm proporcionado um aumento da expectativa de 

vida dos seres humanos, contribuindo significativamente na sua qualidade de 

vida quando comprometida por lesões nos órgãos e tecidos (Oréfice et al., 

2006). A capacidade de diferentes tecidos se reconstituírem pode variar de 

acordo com alguns fatores, o reparo tecidual é influenciado pelo tipo de tecido, 

gravidade da lesão e idade do indivíduo. Sendo assim, muitas vezes 

intervenções cirúrgicas são necessárias onde à lesão presente no tecido 

excede a capacidade deste em se recompor(Van de Graaff, 2003). 

As lesões traumáticas são responsáveis por mais de 3,2 milhões de 

mortes e mais de 312 milhões de feridos ao ano em todo o mundo. Nos 

Estados Unidos da América (EUA) mais de 60 milhões de pessoas, a maioria 

com idade até 40 anos, são vítimas de lesões traumáticas a cada ano. Dentre 

as lesões traumáticas, as lesões ósseas têm destaque. Os defeitos ósseos 

geralmente são causados por perda de massa óssea decorrentes de traumas, 

fraturas patológicas, desenvolvimento anormal do esqueleto e ressecção de 

tumores. No Brasil, os maiores registros de traumas no esqueleto se devem 

aos acidentes de trânsito e a fraturas devido a queda em pessoas da terceira 

idade. Segundo dados divulgados pelo Instituto de Ortopedia e Traumatologia 

da USP (IOT-USP) os traumatismo devido a acidentes de trânsito é a principal 

causa incapacidade e óbito de indivíduos entre 15 e 50 anos (IBGE, 2011). 

Ocorrem cerca de 20 mil morte/ano e um número quase imensurável de 

incapacitações. Metade são as chamadas vítimas vulneráveis, ou seja, 

pedestres, ciclistas e motociclistas. Os custos para tratamento desses 

pacientes são estimados em 4% do PIB brasileiro. Quanto ao envelhecimento 

da população, a expectativa de vida está aumentando e em 2050, segundo o 

IBGE, a expectativa do brasileiro será de 81 anos (IBGE, 2013). Isso traz um 

aumento na incidência de doenças crônicas, ligadas a idade como a 

osteoporose e traumas devido a quedas.  

Os atuais procedimentos terapêuticos utilizados para o tratamento dos 

defeitos ósseos críticos têm limitações. Somente nos EUA em 2003, foram 

realizados mais de um milhão de cirurgias para enxerto ósseo, sendo que 
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destes, aproximadamente 250.000 foram para o tratamento de falhas ósseas. 

Dessa forma, há grande interesse no desenvolvimento de procedimentos que 

possam ser utilizados para a substituição de osso perdido ou aperfeiçoar o 

processo natural de reparo ósseo.  

Os danos ao tecido são frequentemente reparados pela utilização de 

transplantes ou enxertos ósseos do próprio paciente (autógenos ou autólogos). 

Nesta técnica não ocorrem problemas de rejeição (Ishaug-Riley et al., 

1997).Por outro lado há limitações quando uma grande quantidade de material 

é necessária para este implante (Santos Jr & Wada, 2007; Santos Jr, 2010). 

Procedimentos tecnológicos ligados à medicina regenerativa vêm 

fornecendo uma alternativa viável para tratamento de lesões como as descritas 

anteriormente. A terapia celular abrange o desenvolvimento de tecidos in vitro 

para transplantes subsequentes, visando regeneração de órgãos e tecidos 

danificados (Chiu et al., 2003; Dawson et al., 2008).  

A engenharia tecidual também é uma alternativa, se refere à combinação 

de métodos da biologia celular e tecidual com a engenharia e cirurgia, um 

campo de amplitude, diversidade e constantes mudanças (Fisher et al., 2013). 

Baseia-se no uso de uma fonte celular (podendo ser do próprio paciente) 

em conjunto com biomateriais desenvolvidos como arcabouços, de modo a se 

criar in vitro uma estrutura que possa ser usada para o reparo ou substituição 

do tecido (Hench, 1998; Lucchesi et al., 2008; Atala, 2009; Santos Jr et al., 

2012). Na engenharia tecidual, existem três fatores muito importantes: (1) a 

fonte celular, (2) biomaterial que atuam como um suporte para as células e (3) 

fatores de indução para o crescimento celular (Cardoso & Arruda, 2009).  

 

1.1 Lesões no tecido ósseo. 

O tecido ósseo é dinâmico, sendo formado, reabsorvido e remodelado 

de forma continua sob o controle de fatores hormonais e físicos. Nos adultos 

este processo de renovação do tecido é geralmente baixo, apresentando um 

metabolismo mais alto em bebês e crianças (Junqueira & Carneiro, 2008). 

As células encontradas no tecido ósseo são: células 

osteoprogenitoras,osteoblastos, osteócito e os osteoclastos. Células que 

secretam e sintetizam a matriz óssea, formam, degradam e modelam o tecido 
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ósseo (Ross & Pawlina, 2008). O osso éumtecido que consistede 

componentesorgânicos, dos quais predomina o colágeno, além de minerais, 

principalmente hidroxiapatita (An, 2000). 

Para efeito prático, clinicamente costuma-se classificar as lesões ósseas 

em dois tipos: com e sem perda de massa óssea. O reparo de uma fratura sem 

a perda de massa óssea ocorre em uma ordem determinada biologicamente. 

Fatores externos podem afetar profundamente o processo da regeneração, 

mas os tecidos agem de acordo com regras biológicas que controlam a 

proliferação e a diferenciação celular assim como a produção de matriz, que 

poderão ocorrer independentemente de interferências externas, embora 

influenciadas por elas (Han, 1930; Hench, 1998; Atala, 2009; Magrini et al 

2013).  

Casos de fraturas com perda de massa óssea necessitam da utilização 

de enxertos ou implantes, pois normalmente o tamanho da lesão está além da 

capacidade natural de recomposição do tecido (Hench, 1998; Atala, 2009).  

Os enxertos autólogos (do próprio paciente) são vantajosos por não 

desencadearem uma resposta de rejeição imunológica (Ishaug-Riley et al., 

1997). Porém a técnica se limita em relação a quantidade necessária para o 

enxerto (Brown et al., 1976; Liao et al., 2009), a região doadora que influencia 

na qualidade do osso a ser neoformado, o acesso cirúrgico e desconforto pós 

operatório uma vez que lesões vasculares podem ocorrer durante o 

procedimento cirúrgico (Velascos et al., 2008). 

Dada essas limitações do uso de enxertos, materiais como implantes 

vêm sendo investigados, os mesmos são desenvolvidos de forma que 

interajam com o tecido receptor estimulando processo de regeneração (Hench, 

1998; Atala, 2009; Santos Jr et al., 2012). No entanto seu uso também tem 

algumas limitações, algumas vezes podendo gerar efeitos tóxicos produzidos 

pelos mesmos, e dificuldade para moldar e preencher o defeito ósseo além de 

efeitos de corrosão no caso de implantes metálicos. 

Uma vez que os atuais procedimentos apresentam 

limitações,reconstrução de lesões ósseas extensas ainda é um desafio 

(Masquelet, 2003; Raschke et al., 2001). As células tronco surgem como uma 

abordagem promissora  nesse sentido. 
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1.2 As células-tronco mesenquimais (CTMs) na engenharia de tecidos 

A engenharia de tecidos surgiu como uma alternativa de transplantes de 

tecidos ou órgãos (Chapekar, 2000). Aplicada ao reparo de lesões ósseas se 

baseia na idéia de realizar um cultivo in vitro de células sobre um biomaterial e 

transplantar os mesmos para o local da lesão (Mendes et al., 2004). 

Atuais procedimentos terapêuticos com CTMs representam um grande 

potencial para alterações biológicas em um tecido ou órgão alvo, melhorando 

ou recuperando funções afetadas ou perdidas (Mimeault et al., 2006).Tais 

células são caracterizadas como multipotentes e têm contribuído 

significativamente para a engenharia de tecidos devido a sua capacidade de 

auto renovação, diferenciação e potencial de uso em terapias autólogas 

(Gondara et al., 2008).Células multipotentes são encontradas em uma grande 

variedade de procedências como medula óssea, tecido adiposo, polpa dental e 

cordão umbilical (Machado & Santos Jr, 2013). 

As células-tronco adultas são classificadas como multipotentes, pois se 

diferenciam em células do tecido de onde derivam. As CTMs se diferenciam e 

um número limitado de células especializadas (Zago & Covas, 2007), mas não 

se restringem em formar células apenas do tecido do qual se originam, podem 

se diferenciar em células de outros tecidos, ósseas, cartilaginosas e adiposas, 

característica que as tornam muito especiais para a engenharia de tecidos 

(Machado & Santos Jr, 2013). Os mecanismos que modulam a diferenciação 

das células tronco ainda estão para ser completamente esclarecidos. Sabemos 

que o contato entre as células e o microambiente molecular onde elas estão 

inseridas tem grande papel nesse processo. 

Pesquisadores tiveram grande progresso no que diz respeito ao controle 

de diferenciação e proliferação in vitro e também no isolamento destas células 

de diferentes fontes (Lechner & Huss, 2006). CTMs da medula óssea tem 

importante potencial de diferenciação e facilidade para isolamento e cultivo 

(Cardoso & Arruda, 2009). 

Contudo estudos recentes comprovam que estas células podem ser 

obtidas de tecido adiposo, sendo extraídas através do processo lipoaspirativo, 
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uma grande vantagem em relação ao processo de obtenção pela medula óssea 

que causa extrema dor no paciente (Hicok et al., 2004). 

In vitro em cultivo adequado exibem morfologia semelhante a células 

fibroblásticas, se aderem bem a substratos plásticos podendo ser expandidas 

diversas vezes mantendo seu padrão de diferenciação (Meirelles, 2006). 

Embora seu uso clínico não seja mais aconselhável quando expandidas por 

mais de 40 gerações (Deans & Moseley, 2000). 

O número de pesquisas envolvendo o uso da CTM na terapia celular 

vem crescendo muito. Resultados de trabalhos já estabelecidos que apontam o 

uso em potencial das células têm criado grandes expectativas no que diz 

respeito ao reparo de lesões ósseas (Del Carlo et al., 2009).  

Aplicações terapêuticas podem ser feitas in situ (local da adesão) 

estando às células isoladas ou utilizadas em conjunto com biomateriais, sendo 

induzida a diferenciação ou não (Monteiro et al., 2010). Mediante a um 

protocolo bem estabelecido as CTMs podem ser prontamente diferenciadas em 

osteoblastos (Neuss et al.,2011).  

Rodrigues et al., 2012a mostrou recentemente resultados bastante 

promissores em relação ao cultivo de CTMs em biomateriais poliméricos 

permanentes feitos a base de poli álcool vinílico (PVA) e reforçados com nano 

tubos de carbono. Apesar das variações utilizadas de biomateriais (PVA puro e 

PVA combinado com nanotubos de carbono), as células foram capazes de se 

desenvolver e assumirem padrão de diferenciação óssea. 

Procedimentos oriundos da engenharia tecidual utilizando CTMs, 

associadas com biomateriais compatíveis, parece ser uma abordagem bastante 

promissora para pacientes que tenham lesões caracterizadas por perda de 

massa óssea. (Dawson et al., 2008).  

 

1.3 Biomateriais usados em engenharia de tecido ósseo 

As células isoladas in vitro não formam tecidos espontaneamente. Elas 

necessitam de um ambiente tridimensional especifico com a presença de um 

substrato que possa agir como matriz, servindo como um ambiente para que 

possam crescer, proliferar e se diferenciar. O suporte tridimensional, arcabouço 

ou scaffold é preparado de forma a mimetizar as condições do tecido original 
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(Termenoff & Mikos, 2000; Santos Jr & Wada, 2007). Na engenharia tecidual 

são conhecidos como biomateriais. 

A definição adotada na “Concensus Conference of the European Society 

for Biomaterials” caracteriza um biomaterial como todo material não vivo usado 

em dispositivo médico, ou biomédico, objetivando interação com o sistema 

biológico (Williams, 1987). 

Em um artigo mais recente Williams (2009) define um biomaterial como 

uma substância desenvolvida em uma forma definida que sozinha ou como 

parte de um sistema complexo, usado para direcionar o curso de qualquer 

procedimento terapêutico ou de diagnóstico, através do controle das interações 

com os componentes vivos, em seres humanos ou na medicina veterinária. 

Podem ser usados como suporte de fontes celulares para a regeneração 

óssea, interagindo com a interface dos fragmentos receptores e estimulando o 

processo de restauração tecidual ou funcionando como substitutos ósseos 

eficazes (Hench, 1998; Atala, 2009). 

Sendo um substituo ósseo vários fatores são levados em consideração, 

como fabricação do polímero, composição química (Basmanav et at., 2008) e 

tratando-se de um tecido de estrutura complexa uma abordagem sobre o 

mesmo é necessária para o desenvolvimento de um material eficaz. Para que o 

material não venha causar danos ao tecido humano, como reações sistêmicas 

indesejáveis ou reações alérgicas é importante entender as relações dos 

mesmos quando utilizados in vivo (O’Keef & Mao, 2011). 

No princípio os estudos relacionados aos biomateriais preocupavam-se 

em não torná-los prejudiciais aos tecidos, permanecendo inerte no organismo. 

São materiais permanentes, não são absorvidos pelo tecido e são utilizados 

com o objetivo de substituir o tecido lesado por um tempo indefinido. Para este 

fim suas características mecânicas, físico-químicas são desenvolvidas para 

durarem por longos períodos, como próteses (Barbanti et al., 2005; Santos Jr & 

Wada, 2007). 

No entanto em alguns casos é necessário um suporte que substitua o 

tecido lesado temporariamente ou ainda que estimule o processo regenerativo 

do local. Por isso os estudos vêm investindo em polímeros que interagem com 

o organismo induzindo respostas fisiológicas de crescimento ou diferenciação 
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celular. São classificados com biomateriais temporários (Barbanti et al., 2005; 

Santos Jr & Wada, 2007). 

Os polímeros de interesse biológico e biomédicos podem ser 

classificados como biodegradáveis e biorreabsorvíveis (Vert et al., 2012). Os 

biorrebsorvíveis, são eliminados do organismo por vias naturais assim como os 

subprodutos que podem ser gerados, sem causar danos colaterais (Barbanti et 

al., 2005; Santos Jr, 2010). 

De acordo com Vert e colaboradores (2012), um material 

biorreabsorvível é aquele que é eliminado do corpo humano ou animal 

independente da via, podendo ser através de um processo metabólico, por 

secreção ou excreção. Sendo assim um segundo ato cirúrgico para a retirada 

do polímero não é necessário (Barbanti et al., 2005; Santos Jr, 2010).  

Segundo Barbanti e colaboradores (2011), fatores como composição 

química, morfologia e energia de superfície, estão inter-relacionados ao 

processo de eliminação dos polímeros biorreabsorvíveis. Outro fator que 

também influencia é o local onde material é implantado (Athanasion et al., 

1998). 

Uma grande vantagem dos materiais poliméricos é que podem ser 

moldados em diversas formas e estruturas complexas podendo atender 

diversas aplicações na área médica. No entanto os mesmos não substituem 

dispositivos metálicos ou cerâmicos nas aplicações que exigem elevadas 

propriedades mecânicas de resistência e baixo coeficiente de atrito (Esposito et 

al., 2013). 

As técnicas para fabricação dos polímeros podem influenciar muito na 

estrutura do material, composição química e resposta celular. De acordo com 

McNamara et al. (2010) a técnica de nanotopografia pode ser útil para guiar a 

diferenciação de células-tronco mesenquimais. 

A estrutura de alguns polímeros pode permitir a penetraçãode 

vasossanguíneos,eaté mesmoexerceratividademorfogenética quando 

enriquecidoscomhidroxiapatita, fatores de crescimento eproteínas ósseas 

morfogenéticas (An, 2000). Ainda assim novos estudos são necessários para 

apontar polímeros que sivarm como suporte para o crescimentodas 

célulasósseas(Rodrigues et al., 2012a). 
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Dentre os biomateriais biorreabsorvíveis mais comuns estão os 

poliésteres alifáticos sintéticos, como o poli (ácido glicólico) [PGA], poli (ácido 

láctico) [PLA] e poli (e-caprolactona) [PCL]. São amplamente usados nas 

técnicas de engenharia tecidual pelo fato de serem naturalmente eliminados 

pelas vias metabólicas (Barbanti et al., 2011). Barbanti e colaboradores (2005, 

2011). 

Outros polímeros promissores são os polihidroxialcanoatos, poliésteres 

produzidos por microorganismos via fermentação (Sultana & Wang, 2012). 

Dentre os polihidroxialcanoatos, destacam-se o poli(3-hidroxibutirato) (PHB), o 

copolímero de 3- hidroxibutirato e 3-hidroxivalerato (PHBV), o poli(4-

hidroxibutirato) (P4HB), o copolímero de 3-hidroxibutirato e 3-hidroxihexanoato 

(PHBHHx) e poli(3-hidroxioctanoate) (PHO) (Chen & Wu, 2005). 

O PHBV apresenta boa biocompatibilidade sendo eliminado in vivo 

através da ação de D-3 hidroxivutirato, um ácido presente no sangue humano 

(Sultana & Wang, 2012). 

 

1.4 O PHBV na engenharia de tecido ósseo 

Trata-se de um termoplástico natural produzido por bactérias (Lenzet at., 

2005). Esses polímeros têm sido utilizados como matéria-prima em diversos 

dispositivos de aplicação médica como, fios de sutura, dispositivos para guiar o 

reparo tecidual, implantes cardíacos, pinos ortopédicos, stents, túbulos para 

regeneração nervosa e membranas para regeneração de pele (Chen & Wu, 

2005). 

Por conta de sua termoplasticidade, biocompatibilidade com tecidos 

humanos e por ser de origem natural, o PHBV se mostra com um polímero 

promissor para a engenharia de tecidos (Lenzet at., 2005; Tokiwa et al., 2004). 

De acordo com Köse et al. (2003) e Dias et al. (2008), este biomaterial é uma 

alternativa viável no reparo de lesões ósseas. 

Tem sido amplamente utilizado como implante para reparar pequenas 

fraturas ósseas e lesões na medula espinhal, o que demonstra sua 

biocompatibilidade e adequação como material a ser implantado in vivo (Lu et 

al., 2012). 
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Lu e colaboradores (2012) avaliaram o comportamento de CTMs sobre 

fibras de PHBV, obtendo resultados positivos quanto a viabilidade a celular. 

Este polímero também é muito utilizado em conjunto com outros materiais 

podendo resultar em melhorias em suas propriedades biológicas, uma vez que 

este poliéster apresenta caráter hidrofóbico (Lenzet at., 2005). 

Ke e colaboradores 2010avaliaram a compatibilidade de CTM com 

PHBV puro e modificado com Poliacrilamida (PAM). O resulto não demonstrou 

diferença significativa na proliferação e viabilidade celular sobre os dois 

materiais, porém o resultado de adesão celular com apenas 1 hora de cultivo 

foi significativamente melhor no PHBV modificado. 

No trabalho de Santos Jr et al(2005), Poli(L-ácido láctico (PLLA) foi 

usado em conjunto com o PHBV, blendas na proporção de 60/40, 50/50, 40/60 

além dos polímeros puros, a fim de avaliar o potencial das diferentes amostras 

como substratos para cultivo de células Vero, uma linhagem de célula 

fibroblástica. Embora as células tenham crescido e se proliferado sobre todas 

as amostras testadas, os resultado de adesão celular foi melhor quando os 

polímeros foram utilizados em conjunto. 

 

1.5 O PCL na engenharia de tecido ósseo 

O PCL é um poliéster que apresenta degradação por hidrólise em 

valores de pH fisiológico, boa compatibilidade com tecidos humanos, fácil 

processamento e, por isso, tem sido amplamente empregado na fabricação de 

biomateriais para engenharia tecidual. 

Tem sido apontado como um polímero de degradação lenta, podendo 

servir como suporte físico para células tanto in vitro como in vivo (Casarin et al., 

2011; Ma, 2004). 

Uma propriedade muito interessante do PCL é sua propensão a formar 

blendas compatíveis com uma variedade de outros polímeros, o que supre a 

deficiência em algumas propriedades mecânicas do PCL (Pachence et al., 

2007; Coombes et al., 2004). 

Bassi et al. (2011) avaliou o PCL incorporado com poli(ácido fosfonico 

vinílico-co-ácido acrílico (PVPA). Tal junção melhorou significativamente a 
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resistência do material. Da mesma forma o PCL também é utilizado para 

atender necessidades de muitos materiais (Kweonet al., 2003). 

O PHBV, por exemplo, tem um comportamento frágil e uma baixa taxa 

de degradação hidrolítica em condições de pH e temperaturas fisiológicas, 

devido ao seu alto grau de cristalinidade. As propriedades do PHBV e do PCL 

podem se complementar de modo a formar uma blenda com características 

mais próximas às ideais para sua utilização na engenharia tecidual (Casarin et 

al., 2011). 

Em estudos recentes realizados por Rodrigues et, al., 2012b blendas 

densas de PHBV com PCL, foram avaliadas para seu possível uso no 

tratamento de defeitos osteocondrais. CTMs cultivadas sobre o PHBV/PCL 

densos apresentaram um padrão morfológico celular compatível com o 

esperado. Os polímeros não tenham interferido no desenvolvimento das CTMs, 

foi possível manter a diferenciação óssea das CTMs cultivadas nestes 

materiais. 

A formula estrutural das blendas de PHBV com PCL é vista na figura 1. 

Essa blenda conta com propriedades de resistência do PHBV e plasticidade do 

PCL. 

 

 

 

Figura 1. Fórmulas estruturais do poli (e-caprolactona) (PCL) e do poli(3-

hidroxibutirato-co-3-hidroxivalerato) (PHBV). 

 

Tem sido postulado que materiais porosos apresentam uma melhor 

integração com o tecido ósseo (Burg et al., 2000). Facilitam a vascularização e 

difusão de nutrientes e gases, além de afetar as propriedades mecânicas e 

degradação do polímero, como os biorreabsorvíveis (Duan & Wang 2010). 
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Baseado em experiências recentes e resultados promissores com o 

cultivo de CTMs em polímeros densos de PHBV/PCL (Rodrigues et al., 2012b), 

visando uma maior aplicabilidade em terapia celular e engenharia tecidual este 

trabalho propõe o uso desses materiais na forma porosa nas proporções 75/25 

e 50/50. 
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2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivos gerais 

O presente trabalho objetiva o cultivo de células fibroblásticas e de 

CTMs e da indução e diferenciação em células osteogênicas, em polímeros 

densos e porosos de PHBV/PCL puros e em proporções 50/50 e 75/25 para 

testes de biocompatibilidade, visando a construção de biomateriais para reparo 

de tecido ósseo. 

 

2.2. Objetivos específicos 

1. Preparação e caracterização morfológica dos materiais. 

2. Caracterização do padrão de comportamento das células fibroblásticas e 

CTM nos diferentes materiais. 

3. Análise da capacidade de diferenciação das CTMs em células 

osteogênicas, quando cultivadas sobre os diferentes polímeros. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Preparação de Polímeros de poli(hidroxibutirato-co-hidroxivalerato) 

(PHVB) e Poli(caprolactona) (PCL) 

Os materiais foram produzidos no Centro de Engenharia e Ciências Sociais 

Aplicadas (CECS), da UFABC, sob a orientação da Profa. Dra. Sônia Maria 

Malmonge.Foram utilizados polímeros composto de poli(hidroxibutirato-co-

hidroxivalerato) (PHVB, 12% wt Aldrich 403121-100G) com 12% de valerato e 

policaprolactona (PCL, Aldrich 440744-250G, Mn 70000-90000) tipo CAPA 

6500 com massa molar reportada de 50.000 g/mol. Os materiais foram 

dissolvidos em clorofórmio 5% p/p (Vetec Química) e seguidamente foram 

colocados em placa de Petri para evaporação do solvente. Para criar os poros 

das membranas porosas o agente porogênico utilizado foi cloreto de sódio 

(NaCl) peneirado que foi acrescentado na solução de clorofórmio. Um agitador 

magnético foi utilizado para dissolução completa dos polímeros (denso e 

poroso) no solvente. As soluções foram vertidas em Placas de Petri (pré 

tratadas superficialmente com óleo de silicone para facilitar a retirada das 

membranas) e deixadas na capela para evaporação do clorofórmio, após a 

evaporação completa do mesmo as membranas densas foram armazenadas 

em um dessecador sob vácuo e as membranas porosas foram colocadas em 

água destilada para a lavagem do sal. Após 24 horas imersas em água, as 

membranas porosas foram colocadas em álcool 95% para desidratação. Após 

este período as amostras foram colocadas novamente em capela para 

evaporação e finalmente armazenadas em dessecador. Foram produzidos 

polímeros puros e blendas PHBV/PCL nas concentrações 75/25 e 50/50.Os 

testes adotados neste estudo são recomendados pela American Society for 

Testing and Material(ASTM) F813-83 como padrão para avaliação de 

biomateriais de acordo com normas internacionais vigentes (ISO-10993, 1997; 

NBR-ISO10993,1999). Os polímeros foram esterilizados em álcool 70% por 16 

horas em temperatura ambiente. Então, os materiais foram mantidos em meio 

de cultura 199 (Lonza) ou DMEM (com baixa concentração de glicose), ambos 

sem soro fetal bovino (SFB), respectivamente para uso com células Vero ou 

CTM, permanecendo em estufa de cultura a 37o C por 24h. 



28 

 

 

3.2. Caracterização morfológica dos polímeros 

Os polímeros puros e blendas foram caracterizados morfologicamente por 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), Estereoscópio e Micrômetro. As 

amostras porosas foram observadas diretamente em Microscópio Eletrônico de 

Varredura Compacto (JSM-6010LA, JEOL), disponível na Central Experimental 

Multiusuário (CEM), da UFABC. Foram obtidas fotos de todas as amostras com 

uma câmera digital comum com o auxílio do Estereoscópio (Physis, modelo 

SZ40) em aumento de 1.0X, 1.5X, 2.0X, 3.0X e 4.0X. A espessura das blendas 

e dos polímeros puros foi analisada por meio de micrômetro (digital externo 0 a 

25 µm, marca Digimess). A medida foi feita em cinco pontos diferentes de cada 

material estudado. Essa determinação foi feita em triplicata. 

 

3.3. Cultura celular 

Foram utilizadas células Vero, uma linhagem celular fibroblástica estabelecida 

a partir de células do rim do macaco verde africano (Cercopithecus 

aeothiops),obtidas no Instituto Adolfo Lutz, São Paulo, Brasil. As mesmas 

foram cultivadas em meio de cultura 199 (Lonza Group Ltd, USA) com 10% de 

Soro Fetal Bovino (SFB, Nutricell Nutrientes Celulares, Campinas, SP, Brazil) a 

37o C em estufa com 5% de CO2. Foi feita a troca de meio sempre que 

houvesse acidificação do mesmo e os subcultivos foram efetuados duas vezes 

por semana. As células Vero são recomendadas para estudos sobre 

citotoxicidade e interações entre células em biomateriais (ISO 10993-5, 

Kirkpatrick, 1992). Também foi utilizada uma linhagem de células-tronco 

mesenquimais mesenquimais (GIBCO® Rat (SD) Mesenchymal Stem Cells), 

isoladas a partir de medula óssea de ratos Sprague Dawley. A linhagem foi 

adquirida do laboratório Invitrogen (Life Technologies, São Paulo, Brasil). As 

células foram mantidas em meio de cultura DMEM (com baixa concentração de 

glicose) com GlutaMAX™-I e 10% de soro fetal bovino (Gibco Life 

Technologies Corporation, USA). Foi feita a troca de meio sempre que 

houvesse acidificação do mesmo e os subcultivos foram efetuados duas a três 

vezes por semana, conforme recomendação do fornecedor. 
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3.4. Delineamento experimental. 

Foi avaliado o potencial dos polímeros de PHBV, PCL e suas blendas como 

substratos para cultivo celular, com os seguinte delineamento:  

Grupo 1- Vero cultivada em amostras densas. 

Grupo 2- Vero cultivada em amostras porosas. 

Grupo 3- somente células em placas de cultura 

O delineamento experimental com as CTMs foi feito da mesma forma, porém 

essas células foram cultivas na presença e ausência de fatores de indução de 

diferenciação óssea. 

 

3.5. Análise citoquímica 

Os primeiro ensaios foram realizados com as células Vero, a fim de avaliar a 

interação e a citotoxidade dos polímeros. 

3.5.1. Análise por fixação, corte e inclusão em parafina 

Os polímeros em forma de arcabouços foram cortados em dimensões 

adequadas e colocados em placa de cultura de 24 poços. As células Vero 

foram inoculadas na concentração de cerca de 3,0 x 105 células/poço (1,5ml) 

sobre as blendas de PHBV/PCL e seus polímeros puros (amostras densas e 

porosas). Foram utilizados anéis de titânio como peso para manter as amostras 

no fundo dos poços. As células foram mantidas em meio 199 com 10% de SFB 

a 37o C com 5% CO2, o meio foi trocado por duas vezes. Após cinco dias de 

incubação o meio contido nos poços foi retirado e as amostras foram fixadas 

em formol 10% (em PBS 0,1M em pH 7,2) na própria placa de cultura e lavadas 

em água destilada duas vezes, em seguida foram processadas por técnicas 

histológicas de rotina. As amostras foram desidratadas através de 

concentrações crescentes de etanol, incluídas em parafina e cortadas com 5 m 

de espessura. As lâminas foram coradas com Hematoxilina-Eosina (HE) e Azul 

de Toluidina em pH 4,0 (AT) e analisadas em Microscópio óptico (Olympus 

IX71, fotografados com objetiva de 4.0X a 40X), as imagens foram obtidas 
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através de Câmera (Luminera) adaptada ao Microscópio e do software Infinity 

analyze. 

 

3.5.2 Polímeros nas placas de cultura 

3.5.2.1 Células Vero 
O mesmo procedimento descrito anteriormente foi realizado. Após cinco dias 

de incubação o meio contido nos poços foi retirado e as amostras foram fixadas 

em formol 10% (em PBS 0,1M em pH 7,2) na própria placa de cultura e lavadas 

em água destilada duas vezes. Nesta análise a placa de cultura também foi 

utilizada como controle negativo para citotoxidade (poço com célula sem 

material). Azul de Toluidina em pH 4,0 (AT) e Cristal Violeta (CV) foram 

adicionados à placa a fim de corar as células contidas nas amostras. As 

amostras foram então analisadas em Microscópio Óptico (Nikon, modelo 80i) 

em objetiva de 10x a 40x. As imagens foram fotografadas através da Câmera 

(Nikon digital sight, DS- Ri1) acoplada ao microscópio e foram obtidas através 

do software NIS Elementes. Dada às irregularidades dos substratos, foram 

feitas de 4 a 12 imagens do mesmo campo de cada material, sendo 

fotografados em objetiva de 4x a cada 0,5 m de intervalo. Para objetiva de 40x, 

foram capturadas imagens a cada 0,2 m. Todas as imagens capturadas foram 

fundidas em software Combine ZP e processadas nos programas Axio Vision e 

Adobe Photoshop. Os controles negativos (poço sem material) também foram 

corados com AT e CV e passaram por análise através do Microscópio óptico 

(Olympus IX71, aumento de 4.0X a 40X), as imagens foram obtidas através de 

Câmera (Luminera) adaptada ao Microscópio e do software Infinity analyze. Por 

meio deste mesmo microscópio, células que cresceram ao redor dos polímeros 

também foram fotografadas. 

 

3.5.2.2.Célula-tronco mesenquimal 

As CTMs foram submetidas à mesma análise em placa de cultura (24 poços) e 

Microscopia. As células foram inoculadas na concentração de 5 x 105 

células/ml sobre as blendas de PHBV/PCL e seus polímeros puros (amostras 

densas e porosas), com exceção das blendas 50/50. Neste experimento 

também foi utilizado os anéis de titânio para que os polímeros não boiassem e 
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o controle negativo para toxicidade também foi a própria placa de cultura. As 

células foram mantidas em meio DMEM (baixa glicose) com GlutaMAX™-I e 

10% de SFB a 37o C com 5% CO2, o meio foi trocado por duas vezes. Após o 

período de 5 dias as amostras passaram pelo mesmo procedimento de fixação, 

lavagem, coloração e microscopia e registro de imagens como descrito no 

procedimento anterior. Os corantes utilizados no experimento de 5 dias de 

cultivo foram AT pH 4,0 e CV. Também foram utilizados os corantes Vermelho 

Alizarina (VA), Azul de Toluidina (AT) E Xylidine Ponceu (XP) para corar CTMs 

do experimento com 21 dias de cultivo. 

 

3.6. Ensaio com o MTT 

3.6.1 Célula Vero 

Para avaliar a quantidade de células viáveis aderidas as amostras, dois testes 

de MTT (brometo de 3-(4,5-dimetiltiazol-2-yl)-2,5-difenil tetrazolium) foram 

feitos com as células fibroblásticas nos materiais densos e porosos. Amostras 

de cada polímero (n=5) foram colocadas em placas de cultura de 96 poços 

(Corning Costar Corporation, Cambridge, MA, USA). Foi inoculada sobre os 

materiais uma suspensão celular de 200μL (3 x 105 células/poço). A placa foi 

incubada a 37°C com 5% de CO2 por 24 horas no primeiro experimento e no 

segundo por 48h. Após este período, 10μL de MTT foram adicionados a cada 

poço. Seguidamente a placa foi incubada no escuro a 37°C com 5% de CO2 

por 4 horas. Em seguida 100μL de Dodecil Sulfato de Sódio 10% (SDS) foram 

adicionados a cada poço para promover a ruptura da membrana celular. Após 

12 horas foi feita a leitura da absorbância em leitor de Microplacas (Microplate 

Reader DNM 9602, Beijing Perlong New Technology Co, Ltd.) em comprimento 

de onda 570nm, no poço onde não houve o cultivo de células ou material 

(branco), foi adicionado apenas meio 199 sem soro e os mesmos reagentes 

descritos anteriormente. Como controle da reação foi utilizado poços somente 

com materiais sem a inoculação de células. Como controle positivo (n=5) 

usamos a própria placa (células sem material) e como negativo (n=5) poços 

com células e álcool 70% a fim de provocar a queda de viabilidade. Para 

análise estatística dos resultados foi utilizado one-way Anova com nível de 

significância 5%. 
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3.6.2 Célula tronco mesenquimal 

O teste de MTT 24 horas foi repetido utilizando as CTMs. Diferente das células 

fibroblásticas, um segundo teste (48 horas) não foi necessário. Uma suspensão 

celular de 200μL (5 x 105 células/poço) foi inoculada sobre amostras de cada 

polímero (n=5), com exceção das blendas 50/50. A placa foi então incubada a 

37°C com 5% de CO2 por 24 horas e em seguida passou por todo o processo o 

de incubação, adição de reagente e leitura como no processo descrito no item 

3.6.1. 

 

3.7 Análise de diferenciação osteogênica 

3.7.1 Fosfatase alcalina 

Os polímeros testados (densos e porosos) foram colocados em placa de 

cultura de 6 poços (Corning), duas amostras de cada material por poço com 

exceção das blendas 50/50. Anéis de titânio foram novamente utilizados como 

peso sobre as amostras. As CTMs foram inoculadas na concentração de 5,0 x 

105 células/ml em cada cavidade. Duas placas de petri (Corning) foram 

utilizadas como controle (apenas com células, sem materiais). As células foram 

mantidas em meio DMEM (com baixa concentração de glicose) com 

GlutaMAX™-I e 10% de SFB a 37o C com 5% CO2 por 2 dias. Após este 

período o meio contido nas placas foi substituído por meio específico para 

diferenciação osteogênica (StemPro Osteocyte Differentiation Basal Medium, 

Gibco®, USA). Em um dos controles ocorreu apenas a troca de meio, 

permanecendo o meio DMEM (baixa glicose) com GlutaMAX™-I e 10% de 

SFB. O procedimento de troca de meios se repetiu a cada 3 dias pelo período 

de 21 dias, conforme especificações do fornecedor das CTM e meios 

utilizados.Durante este período o meio contido nas placas (inclusive controles) 

após 7, 14 e 21 em meio de diferenciação foi recolhido em tubos de centrífuga 

(Eppendorf) e congelados. Para acompanhar o comportamento das células 

durante os 21 dias, as mesmas foram observadas através de Microscópio 

óptico (Olympus IX71, objetiva de 4,0X a 40X). Após 21 dias os meios 

recolhidos em tubos de centrífuga foram transferidos para novos tubos e mais 
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dois tubos foram utilizados como branco e padrão. Um Kit especifico e 

protocolo do mesmo foram utilizados para esta análise (Labtest diagnósticos 

SA), sendo transferido para os novos tubos com mais 50μL de cada amostra. 

Os tubos permaneceram em banho a 37o C durante 10 minutos, após este 

período 2ml de reagente de cor (Kit Labtest diagnósticos SA) foi adicionado a 

todos os tubos de centrifuga. Em seguida 200μL de cada tubo foram colocados 

em placa de96 poços. A leitura da absorbância foi feita em leitor de 

microplacas Synergy HT- Biotek, em comprimento de onda 590nm. 

 

3.7.2 Coloração 

3.7.2.1 Vermelho Alizarina 

Este corante é utilizado para determinar a mineralização de células 

osteogênicas diferenciadas, corando matriz extracelular rica em cálcio. Para 

esta análise, após o período de 21 dias e após o meio contido nas placas 

(placa de 6 poços e placas controle) ter sido retirado, todas as placas foram 

fixadas utilizando formol 3% por 20 minutos, em seguida permaneceram em 

água destilada por 20 minutos (trocas a cada 10 minutos). Secaram em meio 

ambiente e seguidamente as placas foram então coradas em solução de 

vermelho de alizarina (Amresco Biochemical and Life Science Research, Solon, 

OH, USA) 40 mM (pH 4.1) conforme descrito por Gregory et al (2004), 

permanecendo por 10 minutos, seguidamente foram feitas rápidas lavagens em 

água destilada. Após a lavagem as placas permaneceram em temperatura 

ambiente até secar. Os polímeros corados foram retirados da placa de cultura e 

analisados em Microscópio Óptico (Nikon, modelo 80i) em objetiva de 10x a 

20x. As imagens foram fotografadas através da Câmera (Nikon digital sight, 

DS- Ri1) acoplada ao microscópio e foram obtidas através do software NIS 

Elementes, todas as imagens capturadas foram fundidas em software Combine 

ZP e processadas nos programas Axio Vision e Adobe Photoshop. Quando as 

placas secaram, as mesmas também foram fotografadas utilizando Câmera 

(AxioCam HRC, Zeiss) acoplada ao microscópio (Axio Observer. A1, Zeiss). As 

imagens foram processadas através do programa Axio Vision. 
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3.7.2.2 Xilidine Ponceu (XP) e Azul de Toluidina (AT) 

Para complementar dados sobre o comportamento das células sobre os 

polímeros após 21 dias de cultivo em meio de diferenciação, o AT em pH 4,0, 

para evidenciação de DNA, RNA e glicosaminoglicanos, e o XP em pH 2,5, 

para corar por exemplo, radicais catiônicos (NH3
+) presentes em proteínas 

totais, foram usados. Parte dos polímeros contidos na placa foram corados com 

AT, permanecendo durante 20 minutos, após a retirada do corante o 

biomaterial passou por rápidas lavagens em água destilada. Após secagem em 

temperatura ambiente, os polímeros foram analisados em Microscópio Óptico 

(Nikon, modelo 80i) em objetiva de 10x a 20x. As imagens foram fotografadas 

através da Câmera (Nikon digital sight, DS- Ri1) acoplada ao microscópio e 

foram obtidas através do software NIS Elements, todas as imagens capturadas 

foram fundidas em software Combine ZP e processadas nos programas Axio 

Vision e Adobe Photoshop. Este mesmo procedimento foi realizado com as 

amostras coradas com XP. 
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4. RESULTADOS 

 

4.1. Caracterização morfológica das amostras 

Através do MEV foram obtidas imagens da superfície superior (figura 2) 

e inferior (figura 3) do material poroso. Por estas imagens foi possível perceber 

que o material apresenta um formato irregular, com as reentrâncias que 

caracterizam os poros das amostras, características notadas principalmente no 

PCL puro (figura 4). 

 

 

Figura 2. Imagem da superfície superior das blendas porosas estudadas: A) 
PHBV, B) PHBV/PCL (75/25), C) PHBV/PCL (50/50) e D) PCL. Barra de 
aumento = 200 µm. 
 



36 

 

 

Figura 3. Imagem da superfície inferior das blendas porosas estudadas: A) 
PHBV, B) PHBV/PCL (75/25), C) PHBV/PCL (50/50) e D) PCL. Barra de 
aumento = 500 µm. 
 

 

Figura 4: Medidas de poros do PCL puro. Barra de aumento = 200 µm. 
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As imagens obtidas no estereoscópio de amostras porosas (Figura 5) e 

densas (Figura 6)mostram que a amostram possuem superfície irregular, 

perceptível mesmo em microscopia de luz. Os dados são compatíveis com os 

obtidos por MEV. 

 

 

Figura 5.Imagens das amostras porosas estudadas: A) PHBV, B) PHBV/PCL 
(75/25), C) PHBV/PCL (50/50) e D) PCL. Objetiva: 3.0X 
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Figura 6. Imagens das amostras densas estudadas: A) PHBV, B) PHBV/PCL 
(75/25), C) PHBV/PCL (50/50) e D) PCL. Objetiva: 4.0X 
 

Nas imagens dos materiais densos (figura 6) foram identificadas 

algumas estruturas que aparentemente são precipitados de polímero não 

dissolvido. 

As medidas feitas em micrometro serviram para mensurar a espessuras 

das amostras estudadas. As medidas das blendas de PHBV/PCL, bem seus 

polímeros puros são apresentadas na tabela 1. De uma maneira geral, as 

amostras porosas se mostraram mais espessas que as densas. PCL denso e 

PHBV denso apresentaram a menor espessura (0,16) e a blenda PHBV/PCL 

(50/50) porosa mostrou a maior (1,360). 
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Tabela 1. Espessura (em milímetros) dos polímeros puros e blendas 

PHBV/PCL. 

 

 

Amostra Média (mm) Desvio padrão  Erro padrão 

PHBV denso 0,166 0,00397 0,00178 

PHBV/PCL (75/25) denso 0,188 0,03354 0,01500 

PHBV/PCL (50/50) denso 0,211 0,01613 0,00722 

PCL denso 0,163 0,00688 0,00308 

PHBV poroso 1,196 0,08342 0,03731 

PHBV/PCL (75/25) poroso 0,188 0,03354 0,01500 

PHBV/PCL (50/50) poroso 1,360 0,10748 0,04807 

PCL poroso 0,527 0,05503 0,02461 

 

 

  

PHBV denso

PHBV/PCL (75/25) denso

PHBV/PCL (50/50) denso

PCL denso

PHBV poroso

PHBV/PCL (75/25) poroso

PHBV/PCL (50/50) poroso

PCL poroso
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4.2. Ensaio com o MTT 

 

4.2.1 Células Vero 

 

Com 24h de incubação (Figura7A), os resultado obtidos para as 

amostras estudadas mostraram-se inferiores ao controle positivo e superiores 

ao controle negativo utilizado, exceto a blenda porosa 50/50. Enquanto no 

ensaio com MTT feito com 48 horas (Figura 7B), todas as amostras densas 

mostraram-se significativamente superiores ao controle positivo. Os polímeros 

porosos também apresentaram bons resultados, todas as amostras aparecem 

semelhantes ao controle positivo. 
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Figura 7.Ensaio com o MTT com 24h (A) e 48h (B). As letras diferentes 
indicam os grupos com diferenças estatisticamente significativamente (p > 
0,05). 
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4.2.2 Células-tronco mesenquimais 

O resultado obtido mostra algumas semelhanças com os dois testes 

realizados com as células Vero. Todas as amostras se mostram superiores ao 

controle negativo, com visto no teste de 24h com a linhagem Vero, no entanto 

no caso da CTM as amostras com exceção da amostra PCL denso, são 

semelhantes ao controle positivo de adesão. O resultado do PCL denso se 

mostrou significativamente superior as demais amostras, assim como no teste 

de 48h a linhagem Vero. 

 

Figura 8. Ensaio MTT com 24h. As letras diferentes indicam as diferenças 
estatisticamente significativamente (p > 0,05). 
 

4.3. Análise citoquímica 

4.3.1 Análise por fixação, corte e inclusão em parafina 

Durante o processo de fixação e de (HE e AT) foi possível notar que o 

material estava sendo perdido tanto denso como poroso. Ao longo do 
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processamento para inclusão em parafina, foi notado que o xilol estava 

removendo (dissolvendo) os polímeros das amostras, o que estava 

inviabilizando esse tipo de análise. Passamos a fazer alterações no protocolo 

de modo a usar o xilol o mínimo possível, seja para inclusão, seja para 

coloração. 

Ainda assim, apesar dos esforços, não foi possível um protocolo 

confiável e reprodutível para análise in vitro das células cultivadas sobre as 

blendas e polímeros puros. Desta forma buscamos a observação das células 

sobre os biomateriais em microscopia de luz por outro método. 

Analisando as amostras poucos dados foram obtidos, em lâminas de 

blendas 75/25 densas foi encontrado material ainda que degradado com 

células (Figura 9), mostrando que as mesmas foram capazes de se aderir e se 

desenvolver interagindo com os materiais. Nas poucas amostras que 

conseguimos recuperar, notamos camadas de células em polímeros muito 

hidrolisados e em alguns casos, observamos apenas camadas de células 

(Figura 9C) sem o material. 
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Figura 9.Lâminas após cultivo e corte. A) Blenda densa 75/25 corada com HE 
B) Blenda densa 75/25 corada com AT C) Apenas as células coradas com HE. 
Barra de aumento= 200µm. 
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4.3.2 Polímeros nas placas de cultura 

4.3.2.1 Células Vero 

A análise foi semelhante a um teste de citotoxidade direta e indireta. 

Células cultivadas sobre os polímeros estão em uma situação semelhante à 

citotoxidade direta enquanto as que cresceram nos poços ao redor dos 

polímeros, mas não em contato direto com os mesmos, estão em uma situação 

semelhante a toxicidade indireta (Figura 11). 

Em relação ao controle negativo a toxicidade (poços sem materiais), os 

resultados são apresentados na figura 10. Quando coradas com o AT, 

observamos células bem espalhadas sobre a placa, com núcleo arredondado 

ou levemente ovalado, com cromatina descondensada e nucléolo evidente. As 

células se mostraram com uma morfologia um pouco mais alongada na placa 

do que sobre o material. No entanto nos controles as células estão em um nível 

de confluência maior, com maior densidade celular. Dado que a Vero é uma 

linhagem fibroblástica, alterações na morfologia celular é esperado. Do ponto 

de vista citoquímico, as células exibiam uma leve metacromasia citoplasmática. 

Na figura 11 observamos as células coradas com AT em pH 4,0. 

Notamos, em primeiro lugar, uma morfologia semelhante a descrita para o 

controle, ressaltando que nota-se visualmente uma menor densidade celular. 

De maneira geral, observamos células com núcleos levemente ortocromáticos, 

condizentes com a descondensação da cromatina, e citoplasma levemente 

metacromático, indicando grande quantidade de radicais disponíveis para 

interação com o AT. Em alguns pontos, observamos regiões onde as células 

exibiam uma metacromasia mais intensa. 
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Figura 10.Controle: A/B Células Vero sobre o poço.Corante AT.Barra de 
aumento=100/50µm. 
 

 

Figura 11.Imagens das células Vero que cresceram ao redor dos polímeros 
densos. A) PHBV, B) 75/25, C) 50/50 e D) PCL. Corante AT. Barra de 
aumento= 200µm. 
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Foi feita uma análise das células que cresceram sobre os polímeros 

densos em porosos através de microscopia de luz (Figuras 12, 13, 14 e 15). 

Com o uso do CV, um corante geral e não especifico, mas que da à 

amostra um bom contraste permitindo uma boa análise morfológica, notamos 

as células proliferaram e ocuparam grande parte da superfície dos materiais 

(Figura 12). Observamos regiões onde as células estavam próximas da 

confluência e outras onde ainda existia espaço para o crescimento celular. 

Dada a espessura dos substratos, não foi possível fazer uma avaliação muito 

detalhada da morfologia celular. Mas é possível dizer que assim como nos 

controles obtivemos células com cromatina descondensada, porém com os 

nucléolos menos evidentes. 

Com o uso do AT foi possível notar divisão celular como telófase por 

exemplo, em algumas imagens (Figura 13: F e H). Apesar de o material ser 

denso, o mesmo não se mostra com uma superfície muito homogênea, 

apresentando algumas camadas, o que não interferiu no crescimento das 

células que aparentemente se espalharam por cima e até mesmo dentro destas 

camadas do material (Figura 13 A). No PCL puro evidenciado na figura 13 G 

nota-se confluência celular e espaços para maior proliferação celular. 

De uma maneira geral, as células que cresceram sobre os polímeros 

densos e que foram coradas com o AT em pH 4,0 exibiam citoplasma 

metacromático. Os núcleos se mostravam também metacromáticos, na maioria 

dos casos, e ortocromáticos, como nas amostras do PHBV e blenda 75:25 

(Figuras 13B e 13D). 
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Figura 12. Imagens dos polímeros densos com células Vero. A/B) PHBV C/D) 
75/25 E/F) 50/50 G/H) PCL.Corante CV. Barra de aumento= 200µm e 50µm. 
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Figura 13.Imagens dos polímeros densos com células Vero. A/B) PHBV. 
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C/D)75/25 E/F) 50/50 G/H) PCL. Corante AT. Barra de aumento= 200µm e 
50µm. 

No que diz respeito as imagens dos polímeros porosos, se tratando de 

materiais mais espessos como comprovado pela caracterização feita com o 

micrometro, as imagens obtidas não permitiram uma análise tão evidente como 

a dos materiais densos. No entanto por conta dos corantes é possível notar as 

camadas de células espalhadas sobre as amostras (figura 14 e 

15).Observamos células com metacromasia, muita vezes, intensa. 
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Figura 14.Imagens dos polímeros porosos com células Vero. A/B) PHBV C/D) 
75/25 E/F) 50/50 G/H) PCL. Corante CV. Barra de aumento 200µm e50 µm. 
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Figura 15. Imagens das amostras porosas com células Vero. A/B) PHBVC/D) 
75/25 E/F) 50/50 G/H) PCL. Corante AT. Barra de aumento 200µm e50 µm. 
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4.3.2.2 Células-tronco mesenquimais 

Por conta desta análise nota-se uma alta atividade celular das CTMs 

sobre os polímeros. Em todas as amostras há camadas de células, 

principalmente sobre a superfície do material, entre os poros do material 

poroso nota-se também presença celular. No que diz respeito às células sobre 

os materiais densos e coradas com CV, notamos um padrão de distribuição 

celular compatível com os dados  apresentados anteriormente, ou seja, entre a 

confluência e a semi-confluência. 

Novamente observamos células com morfologia irregular, com núcleos 

com cromatina descondensada (Figura 16). Assim como nas análises feitas 

com Vero, os nucléolos não são completamente evidentes. Ainda sobre os 

materiais densos, o AT em pH 4,0 mostrou células levemente metacromáticas. 

Em geral, os núcleos apresentavam-se ortocromáticos (Figura 17). 

No que diz respeito as células coradas com CV em polímeros porosos, 

notamos que a amostra que apresenta uma maior quantidade de células 

espalhadas, é o PCL apesar da semi-confluência. Nota-se núcleo bem 

evidente, principalmente na figura 18D e E. 

As amostras porosas, quando coradas com o AT em pH 4,0, 

observamos um padrão semelhante ao descrito para os polímeros densos, ou 

seja, células com citoplasma metacromático e núcleos ortocromáticos (Figura 

19). 
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Figura 16. Imagens dos polímeros densos com CTM. A/B) PHBVC/D) 75/25 
E/F) PCL. Corante CV. Barra de aumento 200µm e100µm. 
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Figura 17.Imagens dos polímeros densos com CTM. A/B) PHBVC/D) 75/25 
E/F) PCL. Corante AT. Barra de aumento 200µm e 100µm. 
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Figura 18.Imagens dos polímeros porosos com CTM. A/B) PHBVC/D) 75/25 
E/F) PCL. Corante CV. Barra de aumento 200µm e100µm. 
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Figura 19.Imagens dos polímeros porosos com CTM. A/B) PHBVC/D) 75/25 
E/F) PCL. Corante AT. Barra de aumento 200µm e100µm. 
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4.4. Diferenciação osteogênica 

4.4.1 Fosfatase alcalina 

Esta enzima é encontrada na membrana externa das células, e acredita-

se que a mesma desempenha um importante papel na diferenciação 

osteogênica. Por isso a atividade da fosfatase alcalina foi avaliada. O meio 

contido nas placas com CTMs, polímeros e meio indutor foi retirado e 

armazenado com 7, 14 e 21 dias, assim como os controles (células sem 

material em meio de mineralização e células sem material em meio comum). 

Notamos que o controle negativo (meio comum), atinge um pico de alta 

atividade da enzima antes e superior às amostra, no entanto as mesmas se 

mostram semelhantes ao controle positivo com meio indutor (Figura 20). 

Com 14 dias (Figura 21) aparentemente a produção da enzima começa 

a cair no controle negativo e é mantida no controle positivo e amostras, com 

exceção ao PHBV e PCL denso, onde a atividade da enzima parece ser maior 

do que com 7 dias.  

 
Figura 20. Produção de fosfatase alcalina com 7 dias de cultura. Letras 
diferentes indicam diferenças estatísticas significativas (p<0,05). 
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Figura 21. Produção de fosfatase alcalina com 14 dias de cultura. Letras 
diferentes indicam diferenças estatísticas significativas (p<0,05). 
 
 
 

Com 21 dias os controles caem significativamente, enquanto a maioria 

dos polímeros diminuem um pouco em relação a 7 e 14 dias mas se mantendo 

superiores a ambos os controles. Notamos que as amostras de PCL tanto 

denso com poroso se mostram diferentes das demais amostras, a produção de 

fosfatase alcalina é mantida sem declínio e é notada uma maior atividade com 

21 dias do que nos anteriores (Figura 22 e 23). 
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Figura 22. Produção de fosfatase alcalina com 21 dias de cultura. Letras 
diferentes indicam diferenças estatísticas significativas (p<0,05). 

 
Figura 23. Produção de fosfatase alcalina ao longo dos 21 dias de incubação. 
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4.4.2 Coloração 

4.4.2.1 Vermelho Alizarina (VA) 
 

Após a diferenciação ocorre a mineralização, trata-se da deposição da 

matriz óssea e o vermelho alizarina foi utilizado para comprovar este processo. 

Através da figura 24 é possível notar nódulos de mineralização, evidenciados 

em cada imagem, ainda que em pouca quantidade, notamos o processo em 

todos os materiais, confirmando a capacidade de diferenciação das células 

sobre os polímeros. Após a retirada dos materiais as placas e controles 

também foram corados com o mesmo corante (Figura 25). 
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Figura 24. Polímeros densos e porosos com CTM após 21 dias de cultivo. A/B 
PHBV (denso/poroso) C/D 75/25 (denso/poroso) E/F PCL (denso/poroso). 
Setas indicam pontos evidenciados pelo vermelho de alizarina. Barra de 
aumento= 200µm. 
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Figura 25. Placa com CTM após 21 dias de cultivo. A/B Controles (somente 
CTM sem meio de mineralização/com meio) C/D PHBV(denso/poroso) E/F 
75/25 (denso/poroso) G/H PCL (denso/poroso). Barra de aumento= 50µm. 
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Com exceção do controle negativo(sem meio de diferenciação) uma 

maior quantidade de células diferenciadas é notada sobre as placas do que 

sobre os materiais. No entanto ainda assim as CTM estavam num contato 

ainda que indireto com os polímeros, e não tiveram o processo de 

diferenciação/mineralização impedido por eles uma vez que os nódulos de 

mineralização são notados no controle positivo e nas placas onde estavam os 

materiais durante todo o cultivo (21 dias). Resultados que confirmam e 

complementam os de fosfatase alcalina. 

 

4.4.2.2 Xilidine Ponceu (XP) e Azul de Toluidina (AT) 
Uma vez que encontramos pouca quantidade de células diferenciadas 

sobre os polímeros, utilizamos os corantes AT e XP para complementar 

resultados. Notamos através do AT que após a indução de diferenciação, o 

padrão e o espalhamento das células sobre os materiais densos e porosos foi 

semelhante ao cultivo de 5 dias. Ao longo do período de incubação de 21 dias 

as CTM realizaram a diferenciação osteogênica, mas aparentemente não 

houve diminuição da proliferação sobre os materiais. 
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Figura 26. Polímeros densos com CTM após 21 dias de cultivo. A/B PHBV C/D 
75/25 E/F PCL. Corantes AT/XP Barra de aumento= 50µm. 
 
 

A metacromasina observada em algumas amostras na figura 27 indica a 

presença de grupos aniônicos como, por exemplo, os presentes em 

glicosaminoglicanos, que por sua vez estão associados a fase inicial de 

mineralização do osso. O corante XP indica a presença de proteínas totais, 

através do mesmo notamos que após a indução de diferenciação, uma alta 

quantidade de deposição proteica é observada em todos os polímeros, densos 

e porosos. Assim, tínhamos muito material proteico para a deposição mineral 

observado pela vermelho de alizarina. 
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Figura 27.Polímeros porosos com CTM após 21 dias de cultivo. A/D PHBV B/E 
75/25 C/F PCL. Corantes AT/XP Barra de aumento= 50µm. 
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5. DISCUSSÃO 

 

Diante da demanda de biomateriais na medicina, pesquisas investem em 

maneiras para aprimorar materiais biorrebsorvíveis. Particularmente para o 

caso do osso, ainda não existe um material considerado ideal. O chamado 

padrão ouro para implantes ósseos ainda é a matriz óssea desmineralizada, 

com todas as limitações de obtenção que ela apresenta. Ao longo das duas 

últimas duas décadas estes dispositivos biorreabsorvíveispassaram a ser 

utilizados em diversos procedimentos ortopédicos para fixação de fraturas, 

reparo de cartilagem e menisco, reparo de ligamentos e carreador de fármacos 

(Casarin et al., 2011). 

Materiais poliméricos em sua preparação requerem um controle de 

características químicas, da superfície de contato com as células, toxicidade do 

material e subprodutos gerados pela degradação do mesmo (Batchelor & 

Chandrasekaran, 2004). Tais exigências reduzem o número de polímeros que 

poderiam ser usados em aplicações biomédicas (Blumm & Owen, 1995). 

As características morfológicas das blendas bem como a espessura dos 

materiais obtidos são compatíveis com outras amostras de biomateriais 

biorreabsorvíveis, previamente produzidas e analisadas por membros de nosso 

grupo de pesquisa (Santos Jr et al., 2001, 2004, 2005 e 2009). 

No que diz respeito aos polímeros porosos deste trabalho, nas imagens 

feitas por MEV é possível notar uma superfície irregular com poros de 

tamanhos variados e bem distribuídos pelas amostras, não havendo regiões 

com ausência de poros, característica importante para o cultivo celular 

(Esposito et al., 2013). 

Medidas de poros do PCL puro estão de acordo como o recomendado 

por Karageorgiou & Kaplan (2005), ao redor de 200-300µm como visto na 

figura 4. A distribuição de poros e variação dos mesmos também é notada nas 

imagens obtidas pelo Estereoscópio. 

Nota-se que alguns poros apresentaram medidas fora do recomendado, 

porém esta é uma característica comum da técnica que foi utilizada para a 

produção dos materiais, onde a arquitetura do arcabouço, porosidade e 

interconectividade dos mesmos resulta do processo de produção, não tendo 
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um pré design a ser seguido, como é o caso da técnica de prototipagem rápida 

(Williams et al., 2005; Moroni et al., 2006). 

Por outro lado a diferença de tamanho de poros não é um inconveniente, 

de acordo com Burg et al., 1999 em adição ao tamanho, diferentes formatos de 

poros também refletem na adesão e proliferação celular e topografias 

diferentes pode ser o ideal para o processo de reconstrução do tecido, uma vez 

que o osso apresenta formar e tamanhos diferentes variando conforme 

localização e função. Em nosso trabalho através das imagens feitas em MEV 

pudemos notar essa diferença nos tamanhos e formatos dos poros. 

A porosidade do PHBV puro não ficou evidente nas fotos feitas pelo 

Estereoscópio, muito provavelmente por se tratar de umas das amostras mais 

espessas que obtivemos. Enquanto o microscópio eletrônico de varredura 

apresenta maior resolução proporcionando, portanto, uma imagem mais 

detalhada. Através do MEV, micrômetro e estereoscópio, notamos resultados 

muito semelhantes em relação à espessura desta amostra. Analisando a 

tabela, percebe-se que a espessura das membranas densas é muito menor 

que as porosas, algo já esperado devido ao aumento de volume aparente dado 

pela presença de poros. 

As amostras densas fotografadas através do Estereoscópio 

apresentaram substâncias que possivelmente trata-se de polímeros que não se 

dissolveram ou resíduos do solvente, uma desvantagem apresentada pela 

produção de polímeros pela técnica de evaporação de solvente (Sarazin et al., 

2004). 

Apesar disso através dos resultados obtidos após cultivo celular sobre 

as amostras, foi possível notar que isso não foi um inconveniente para a 

adesão, espalhamento e proliferação das células sobre os polímeros. 

No que diz respeito ao crescimento celular in vitro, sabe-se que na 

engenharia de tecidos a adesão é a primeira etapa de interação entre célula e 

scaffold (Lombello et al., 2002), e que esta etapa influencia na capacidade das 

célula se diferenciarem promovendo a reconstituição do tecido (Barbanti et al., 

2004, Van Kooten et al., 2004, Wan et al., 2005). 

Uma vez que as células são inoculadas sobre o material, não significa 

que farão um contato direto com a superfície do mesmo (Wilson et al., 2005). A 

adesão é uma consequência da adsorção de proteínas (oriundas do soro) pelo 
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substrato, fator que envolve tipos de grupos químicos na superfície do 

polímero, interação de carga elétrica (Santos Jr et al.,2004). 

Nos resultados obtidos pelo MTT, em relação às células Vero 

detectamos uma quantidade significativas de células nos materiais densos e 

porosos com 24h, com exceção a amostra 50/50 porosa, todas as demais 

foram inferiores ao controle positivo, mas significativamente superiores ao 

controle negativo utilizado. Esta blenda comparada às demais apresentou 

capacidade limitada em estimular a adesão celular. Em nível de microscopia 

nas amostras 50/50 tanto porosas como densas foram encontradas menos 

camadas de células do que em outras amostras. 

As blendas não foram consideradas como tóxicas, uma vez que foram 

encontradas células Vero sobre e ao redor das mesmas. A fim de confirmar se 

as amostras 50/50 em especial a porosa estariam afetando a viabilidade das 

células provocando uma adesão mais lenta ou ainda a morte das mesmas em 

um tempo superior a 24 horas, um novo teste de MTT foi realizado, agora com 

48 horas. 

Como resultado, foi possível notar que com um tempo superior a 24 

horas nenhuma das amostras afetou a viabilidade das células Vero, a adesão 

das mesmas sobre os polímeros foi ainda melhor. Talvez possamos sugerir 

que a interação inicial destas células com os polímeros seja mais lenta. 

Contudo, ainda não temos dados que expliquem qual o motivo dessa lentidão. 

Nas amostras densas o resultado foi superior ao controle positivo e nas 

amostras porosas o resultado foi semelhante a este controle. O PCL puro 

denso teve um resultado ainda mais satisfatório, demonstrou ser a amostra de 

melhor adesão celular se destacando sobre as outras amostras e controles. 

Materiais porosos, dada a sua irregularidade, contam com uma área 

superficial maior em relação à densa, o que traz uma maior área a ser 

preenchida pelas células em um mesmo intervalo de tempo. De acordo com 

Lombello et al. (2002), a variação no diâmetro dos poros pode dificultar a 

interação célula substrato.Possivelmente por estes motivos as células tenham 

apresentado maior adesão sobre as amostra densas. 

A blenda 50/50 porosa, no primeiro teste se mostrou muito semelhante 

ao controle negativo, já no segundo teste (48 horas), apresentou o mesmo 

resultado das demais amostras porosas, comprovando a ausência de 
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toxicidade, porém motra-se como um biomaterial onde a adesão e crescimento 

de células é mais lento do que nos demais polímeros. Por conta desta 

caracteristica e dificuldade para a produção dessa blenda (tanto densa como 

porosa) que se mostrava quebradiça, as mesma foram descartada não sendo 

utilizada nos testes com as CTMs. 

Os resultados obtidos com as CTMs se assemelham mais aos 

resultados de MTT das células Vero com 48 horas. Com 24 horas a CTM 

mostrou afinidade e adesão em todos os polímeros, apresentando resultado 

semelhante ao controle positivo, o mesmo se repete no MTT das células Vero 

(48 horas) com amostras porosas. Nestes dois testes o PCL puro denso se 

destacou significativamente entre todas as amostras e controles. Esse 

resultado foi bastante interessante. Teoricamente, as CTM são mais exigentes, 

em termos de condições de cultura, que células fibroblásticas. Os dados que 

apresentamos mostram que as CTM apresentaram uma receptividade maior 

aos biomateriais testados do que as células Vero. 

Uma justificativa para o resultado diferenciado do PCL pode ser sua 

superfície, visualmente esta membrana se mostra rugosa e com ranhuras em 

toda a superfície. Segundo Beachley et al. (2010) e Prodanov et al. (2010) 

biomateriais com fibras e ranhuras influenciam no comportamento da célula 

podendo provocar um alinhamento das mesmas. Em um trabalho realizado por 

Wang at al. (2013), avaliando a proliferação e alinhamento de CTMs sobre 

filmes de PCL com alongamento uniaxial, foi observado um alto alinhamento 

das células sem que isso reduzisse a proliferação das mesmas. Ainda 

Ravichandran e colaboradores (2012) apontam que o aumento de rugosidade 

da superfície do material resulta e uma maior adesão de células. 

Embora bastante interessantes, não temos em nosso trabalho dados 

que sustentem que isso esteja acontecendo em nosso modelo. 

Mas de maneira geral os resultados de 48 horas com células Vero e 24 

horas com CTM, indicam que todos os polímeros tem sido capazes de 

estimular e sustentar a viabilidade das células (Esposito et al., 2013). 

Em resultados obtidos por Santos Jr et al. (2004) com blendas de 

PLLA/PHBV e células Vero, as células demonstraram maior afinidade pelas 

blendas do que pelos polímeros puros. Enquanto no presente trabalho não 
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ocorreu diferença significativa entre os polímeros puros e blendas, com 

exceção do PCL puro denso. 

Em Santos Jr et al. (2004) a incorporação do PHBV ao PLLA resultou 

em melhor adesão celular. Em nosso trabalho uma vez que somente o PCL 

puro apresentou resultados superiores ou iguais a outras amostras, a 

incorporação do mesmo ao PHBV parece ter trazido melhora nas propriedades 

biológicas do material, na proporção 75/25. No que diz respeito a analise 

citoquímica por fixação, corte e inclusão em parafina, identificamos nas 

lâminas, células Vero com núcleo esférico ou ovalado bem evidente nas 

laterais de blendas 75/25densas. 

O estudo foi muito prejudicado por problemas técnicos. Não foi possível 

obter informações conclusivas sobre o comportamento das células Vero sobre 

os polímeros, dado que durante o processamento para fixação, corte e 

inclusão, os materiais estavam sendo removidos. De acordo com Casarin e 

colaboradores (2011) a degradação in vitro do PCL, PHBV, bem como suas 

blendas de 75/25 e 50/50 é observada com 30 dias de hidrólise, porém 

somente após 180 dias, alterações significativas nas propriedades mecânicas 

do PHBV, PLC e blendas são notadas. 

Isso sugere que não foi o tempo de cultivo ou o contato com álcool e/ou 

água durante o processamento histológico o responsável pela remoção dos 

polímeros, pois os testes realizados foram feitos em tempos bem inferiores a 

esse. Entendemos que os mesmos estavam sendo dissolvidos provavelmente 

pelo xilol usado rotineiramente durante o processamento. 

Optamos então por uma análise direta dos polímeros, corando os 

mesmos e analisando por microscopia de luz. O Azul de Toluidina é um corante 

básico que forma ligações eletrostáticas com os radicais ácidos presentes nos 

tecidos. As estruturas ácidas dos tecidos coram-se em azul arroxeado com 

este método, pois AT se liga em grupos PO4
-, SO4

-, COO-, que em pH 4,0 estão 

presentes em ácido desoxirribonucleico (DNA), ácido ribonucléico (RNA) e 

glicosaminoglicanos (Lison, 1960; Mello, 1997; Módis, 1991). 

Uma solução de AT em concentração de 10-7 M apresenta coloração 

azul claro. O aumento da concentração a 10-6 M ou maior provoca a mudança 

da cor da solução passando para azul arroxeado ou magenta (metacromasia). 

Por outro lado, concentrações menores que10-7 M exibem colorações próximas 
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ao azul esverdeado (ortocromasia). A explicação para esse fenômeno resido 

no fato que o AT tem um molécula planar e, quando em grandes 

concentrações, ocorre o empilhamento das molécula, mandando o pico de 

absorção de luz da solução (Vidal, 1987).  

Nos tecidos a cor é proporcional a quantidade de radicais disponíveis 

para interação e, portanto, indica de forma rápida a quantidade dos substratos 

corados. O corante tem a vantagem de fornecer informações sobre atividade 

celular, uma vez que um citoplasma altamente basófilo indica comumente 

grande quantidade de RNAr citoplasmático. Por sua vez, este é encontrado no 

retículo endoplasmático rugoso e células ricas nessa organela são sempre de 

grande atividade funcional (Santos Jr & Wada, 1999; Toboga & Vilamaior, 

2013). 

Em nosso trabalho, encontramos em sua maioria células com citoplasma 

metacromático, isso indica uma grande quantidade de radicais negativos a 

serem corados. Analisados em conjunto, os dados citoquímicos sugerem que 

as células tem uma grande quantidade de RNAr no citoplasma, indicando 

grande atividade funcional. Nas imagens dos polímeros densos e porosos 

corados com AT, com exceção da blenda 50/50 porosa, observam-se células 

bem espalhadas pelas amostras. Nas amostras porosas as células se 

espalharam pela superfície e também por entre os poros, sugerindo que foram 

capazes de se proliferar neste material irregular, migrando para os poros e 

formando um arranjo tridimensional (Esposito et al., 2013). 

No que diz respeito à morfologia da célula, os materiais parecem ter 

influenciado no padrão morfológico das células Vero. Em polímeros estudados 

em Santos Jr et al. (2004, 2005), observou-se células com uma morfologia 

mais condizente com o status secretor, ou seja, com vesículas e/ou 

microvilosidades na superfície e algumas vezes elementos fibrosos que são 

condizentes com a secreção de matriz extracelular. Essas observações, 

contudo, foram feitas em microscopia eletrônica de varredura, que apresenta 

uma resolução muito superior à microscopia de luz. 

Em nível de microscopia de luz, dado o limite de resolução, essas 

características não foram observadas no presente trabalho. Por outro lado, as 

células Vero são tidas como modelo para testar a biocompatibilidade entre 
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célula e biomaterial, pois apresenta um padrão de crescimento caracterizado 

(Casarin et al., 2011). 

Este padrão de monocamadas foi observado durante o cultivo da célula 

em todos os polímeros estudados, inclusive nas amostras de superfície 

irregular (porosa). As células foram capazes de se aderir e se espalhar nesta 

estrutura, mantendo seu padrão de crescimento o qual pode ser influenciado 

pela química, morfologia e propriedades do polímero (Casarin et al., 2011). 

Podendo assim concluir que apesar do material ter influenciado na morfologia 

da célula seu padrão de crescimento foi mantido. 

Na análise citoquímica com placas de cultura realizada com as CTMs, 

nota-se camadas de células espalhadas sobre os materiais densos e porosos. 

Aparentemente em nível de microscopia de luz o material com maior presença 

de células bem espalhadas é o PCL denso. Esse resultado é condizente com 

os dados obtidos com o ensaio com o MTT. Na figura 16E é possível notar as 

ranhuras em toda a superfície do PCL denso e uma grande quantidade de 

células distribuídas, mas de forma geral camadas de células são vistas em 

quantidades significativas em todos os materiais. 

Segundo Buser et al. (1991) o biomaterial pode induzir diferentes 

comportamentos em relação a morfologia da célula assim como sua 

capacidade de se aderir e dispersar. 

A morfologia das CTMs parece ter sido influenciada pelos polímeros, as 

mesmas se mostram com um perfil alongado sobre as amostras densas de 

PHBV (figura 17 A) e blendas 75/25 (figura 17 C, D) com prolongamentos 

interconectados entre as células, enquanto sobre o PCL parecem ter um perfil 

mais ovalado. Já nas amostras porosas as células seguem um perfil alongado, 

semelhante em todas as amostras. 

Curtis e colaboradores (1997), apontam que os biomateriais causam 

impactos em fases iniciais de adesão e espalhamento das células e 

consequentemente causam alterações na morfologia celular. No trabalho 

realizado por Rodrigues et al. (2012a) onde células Vero e CTM foram 

avaliadas junto ao PVA, pequenas quantidades de CTM foram observadas 

sobre os materiais. Segundo Abdallah e colaboradores (2008) estas células 

comparadas a células Vero demonstraram capacidade de adesão e divisão 

mais lenta. No entanto sobre todos os polímeros avaliados neste trabalhado as 
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CTMs mostraram capacidade de adesão e proliferação semelhante a células 

Vero, e algumas vezes até superior. 

Nota-se que nos biomateriais porosos as células se proliferaram na 

superfície, ao redor e até invadiram os poros. De acordo com as imagens 

obtidas por MEV sobre PCL, este apresenta uma maior distribuição de poros 

com tamanhos adequados por todo o material e uma grande quantidade de 

células é notada sobre ele nas imagens feitas por microscopia (Figura 18 E). 

Segundo Tang & Hunt (2006), os materiais porosos são mais indicados 

para aplicações na engenharia tecidual. Apresentam uma área de superfície 

maior com amplo espaço para invasão celular e vascular (Karageorgiou & 

Kaplan, 2005). Por outro lado Sultana& Wang (2012), relatam que in vitro, o 

biomaterial precisa manter sua estrutura durante o período de cultivo celular e 

ter o tamanho adequado para permitir a migração das células. Essas 

características foram observadas em nossas amostras, a estrutura dos 

polímeros foi mantida durante os testes e a migração das células por entre os 

materiais é notada em nível de microscopia principalmente nos materiais 

porosos, onde nota-se que as CTMs não só se espalharam na superfície como 

também penetraram entre os poros. 

De acordo Venugopal et al. (2008) a adesão, o espalhamento e a 

proliferação celular representam a inicio da relação entre biomaterial e célula, a 

função do biomaterial não é apenas de preencher um espaço, mas 

principalmente estimular as respostas biológicas específicas (Moreira et al., 

2004, 2013). Deve apresentar características que estimulem e/ou guiem o 

processo de regeneração do tecido (Hench, 1998; Atala, 2009; Santos Jr et al., 

2012). 

Segundo os resultados obtidos da análise de atividade da enzima 

fosfatase alcalina, os polímeros parecem não interferir no processo de 

diferenciação e alguns ainda se mostram capazes de guiar esse processo. Esta 

enzima é um importante componente da matriz óssea, por ser responsável pela 

nucleação do cálcio à matriz orgânica, além de ser um indicador de atividade 

de osteoblastos (Anderson et al., 2004). 

No teste realizado com 7 dias no controle negativo (sem meio indutor), a 

produção de fosfatase alcalina foi muito superior ao controle positivo e 

amostras, contudo a atividade da enzima foi diminuindo como notado no teste 
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de 14 dias, e reduziu drasticamente com 21 dias. Resultado semelhante 

ocorreu no trabalho de Moreira et al. (2004), em uma avaliação de células 

osteogênicas cultivadas sobre amostras de colágeno aniônico. O controle 

negativo (meio comum) se destacou logo no início do experimento, a produção 

da enzima foi mais alta do que nas amostras com meio indutor, no entanto 

após 21 dias não foi notado focos de mineralização sobre este controle. 

A explicação pode ser devido ao fato do meio comum não conter 

componentes presentes no meio indutor, -glicerofosfatode cálcio, responsável 

por promover a mineralização, segundo Zheng e colaboradores (2013), 

indutores químicos indispensáveis para ocorrer a diferenciação em 

osteoblastos. Portanto as células fizeram um esforço aumentando a produção 

de fosfatase alcalina para estimular a deposição de cálcio, atingindo seu pico 

com apenas 7 dias, mas pela provável falta de -glicerofosfato de cálcio a 

produção da enzima não pode ser mantida (Moreira et al., 2004). 

CTMs cultivadas sobre os polímeros avaliados neste trabalho 

demonstraram atividade da fosfatase alcalina semelhantes e,em algumas 

vezes, superiores ao controle positivo. Um aumento da produção da enzima 

ocorreu do 7º ao 21º dia sobre as amostras densas e porosos de PCL, 

enquanto no controle positivo houve uma diminuição e nas demais amostras 

um leve declínio de produção. Sabendo que no controle positivo havia apenas 

células com meio indutor, concluímos que as CTMs foram capazes de se 

diferenciar estando em contato com os biomateriais e que os mesmos 

principalmente as amostras de PCL não impediram o processo de 

diferenciação. 

O teste com vermelho alizarina sustenta esta informação, após a 

diferenciação ocorre a mineralização. Segundo Stein et al.(2004),antes do 

inicio da mineralização, a produção de fosfatase alcalina prepara a matriz 

extracelular para deposição de cálcio que coincide com expressão osteogênica, 

uma vez que são os osteoblastos que sintetizam a matriz. 

Os focos de mineralização são notados sobre os polímeros, 

principalmente sobre as amostras 75/25 (densa e porosa). No entanto o 

processo é visto em maior quantidade nas imagens das placas coradas com 

VA, com exceção do controle negativo, onde não notamos nódulos 
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mineralizados. Resultado que coincide com o de fosfatase alcalina que aponta 

que com 21 dias a produção da enzima caiu drasticamente.  

Provavelmente as células tenham uma maior facilidade para se 

diferenciarem sobre as placas do que sobre as amostras já que uma maior 

quantidade de células é observada, porém uma vez que o processo de 

produção da enzima fosfatase alcalina foi mantido, se mostrou até mesmo 

superior aos controles e focos de mineralização foram observados sobre os 

polímeros, concluímos que os mesmo não bloqueiam o processo de 

diferenciação, mas parecem influenciá-lo. A diferenciação ocorre de forma mais 

lenta sobre eles de acordo com a comparação feita através do vermelho de 

alizarina, mas de acordo com o teste de fosfatase alcalina o contato das CTMs 

com os polímeros parece contribuir com o processo. 

Os corantes AT e XP foram utilizados após o experimento de 21 dias 

com meio de diferenciação. A metacromasia observada em amostras porosas 

coradas com AT pode indicar a presença de grupos aniônicos que para células 

animais pode ser a presença de DNA, RNA e glicosaminoglicanos (GAG) 

(Moreira et al., 2004). O citoplasma basófilo aponta grande quantidade de 

reticulo endoplasmático e consequentemente alta síntese proteica que é 

também evidenciada em todos os polímeros pelo corante XP que cora 

proteínas totais. Além disso a principal proteína encontrada na matriz óssea 

orgânica é o colágeno tipo I que por sua vez é um dos principais produtos 

secretados pelos osteoblastos (Vargas et al., 1997). 

Segundo Bali e colaboradores (2001), colágeno e GAG são produzidos 

durante mineralização do osso, portanto através das informações obtidas 

através dos corantes concluímos que ainda que de forma mais lenta a 

diferenciação/ mineralização ocorreram sobre os polímeros. 

De acordo com Yang et al., 2002, a afinidade celular é um fator muito 

importante para que materiais poliméricos possam ser usados como suporte 

para cultura de células e engenharia tecidual. O fato de um material não ser 

tóxico para a célula não significa que o mesmo seja um bom substrato 

(Esposito et al., 2013). Este foi o caso da blenda 50/50, mas ainda assim de 

uma forma geral tanto a Vero como as CTMs mostraram afinidade pela maioria 

dos polímeros, os mesmo ainda se mostraram indicados para serem usados 

junto com CTMs sem impedir o processo de diferenciação das mesmas. 
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A importante descoberta de novos dispositivos que interagem com 

células apontam um onda de biomateriais inteligentes para serem usados no 

reparo de tecidos. O campo da engenharia tecidual tem avançado cada vez 

mais para a prática clinica (Fisher et al., 2013) e abordagens como a de nosso 

trabalho podem contribuir significativamente para o tratamento de doenças e 

casos de degeneração no tecido ósseo até o momento não tratável. 
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6.CONCLUSÃO 

 

Os polímeros estudados neste trabalho apresentam características 

morfológicas condizentes com de outros trabalhos, principalmente os porosos 

onde os poros estão de acordo com o recomendado pela literatura, e de uma 

forma geral, funcionaram como substratos satisfatórios durante o período de 

cultivo das células. Nenhuma amostra foi considerada tóxica às células 

estudadas. 

Apesar dos biomateriais terem interferido na morfologia das células 

Vero, seu padrão de crescimento não foi influenciado. As células também 

foram capazes de se aderir e proliferar sobre a maioria das amostras, somente 

as amostras de blendas 50/50 embora não tóxicas, consideramos como não 

adequadas para uso em engenharia tecidual, pois não só apresentaram 

resultados inferiores in vitro, como se mostraram quebradiças e de difícil 

produção e manipulação, sendo assim descartadas e não avaliadas junto as 

células-tronco mesenquimais.  

A proliferação das CTMs foi observada em todos os polímeros 

estudados se mostrando semelhantes ao resultado com Vero e até superiores 

no que diz respeito a adesão. As células foram capazes de se diferenciar em 

células osteogênicas em contato indireto e sobre todos os 

polímeros,concluindo assim que os mesmos não impediram processo, embora 

sobre os polímeros a diferenciação mostrou-se mais lenta. 

Durante as análises realizadas o PCL denso apresentou melhores 

resultados tanto com Vero como com células-tronco mesenquimais, no entanto 

com exceção das amostras descartadas, concluímos a partir dos resultados 

que todos os nossos materiais, apresentam grande potencial para aplicações 

na engenharia de tecidos. Sabendo que se tratando de tecido ósseo o material 

poroso é o mais indicado concluímos que os polímeros porosos deste trabalho 

se mostram promissores para serem utilizados em conjunto com células 

visando o reparo desse tecido. 
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1.1. Trabalhos completos publicados em anais de congressos 

Machado-Silva, A.B.; Malmonge, S.M.; Simbara, M.M.O.; Higa, C.S. ;Santos 
Jr, A.R. Avaliação de blendas de PHBV/PCL (75:25 e 50:50) para engenharia 
de tecidos. In: 3 er Taller de Órganos Artificiales, Biomateriales e Ingenieria de 
Tejidos, 2013, Viña del Mar, Chile. OBI 2013 Programa y Libro Trabajo 
Completos. Viña del Mar, Chile, 2013. p. 35-45. 

 

1.2. Resumos publicados em anais de congressos 

Machado-Silva, A.B.; Malmonge, S.M.; Simbara, M.M.O.; Higa, C.S. ;Santos 
Jr, A.R. Avaliação de blendas de PHBV/PCL (75:25 e 50:50) para engenharia 
de tecidos. In: 3 er Taller de Órganos Artificiales, Biomateriales e Ingenieria de 
Tejidos, 2013, Viña del Mar, Chile. Annes OBI 2013. Viña del Mar, Chile, 2013. 
p. B20-B20. 

 

1.3. Artigo aceito para publicação 

Cardoso, G.B.C.; Machado-Silva, A.B.; Sabino, M; Santos Jr, A.R. and 

Zavaglia, C.A.C. Novel hybrid membrane of chitosan/poly (ε-caprolactone) for 

tissue engineering. Aceito para publicação, Biomatter, 2014. 

(este trabalho foi uma colaboração desenvolvida em paralelo às atividades de 
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