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Resumo 

A engenharia de tecidos baseia-se na utilização de biomateirias aos quais as células devem 

estar aderidas para que a regeneração do tecido possa ocorrer. Um dos principais métodos 

utilizados na avaliação da capacidade de adesão celular sobre as matrizes nanométricas é   

a coloração realizada com 4’,2-Diamidino-2-Phenylindole (DAPI). Nesse contexto, o 

objetivo do presente estudo foi avaliar a influência do tempo de incubação das células-

tronco mesenquimais (CTM) sobre as matrizes de Poli(L-ácido láctico-co-ácido glicólico) 

(PLGA) na adesão celular. Amostras de CTMs foram isoladas da polpa de dentes decíduos  

e utilizadas entre a 5ª e 7ª passagem da cultura celular. Foram produzidas matrizes de 

nanofibras de PLGA puro e PLGA contendo 0,2 % de Span-80 e 0,1% de albumina através 

da técnica de electrospinning. A análise da adesão celular foi realizada após os tempos de 

1, 2, 3, 6 e 8 e 10 horas de incubação celular em ambos os grupos de matrizes. Tanto para 

as matrizes de PLGA puro como PLGA com emulsão, a adesão após 1h e 2 horas se 

mostrou significativamente inferior aos outros tempos para p<0,05. Nas matrizes somente 

com PLGA, a adesão nos tempos de 3h, 6h, 8h e 10h não mostraram diferença estatística. 

Nas matrizes de PLGA com emulsão, o melhor tempo de incubação foi o de 6 horas. Com 

isso, o estudo mostrou que um período de 6 h de incubação, já seria tempo suficiente para 

garantir uma boa adesão das células às matrizes de nanofibras de PLGA. 

Palavras-Chave: Engenharia de Tecidos; Células-Tronco; Adesão Celular; DAPI. 
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1 - Introdução 

A Engenharia de Tecidos combina duas áreas de conhecimento, as ciências de 

materiais e as ciências biológicas. A utilização de materiais poliméricos associados às 

células-tronco (CT) que sejam tolerados pelo organismo humano, bem como estimulem 

respostas celulares e teciduais adjacentes é, atualmente, o principal enfoque na regeneração 

tecidual.
1
 
2
 
3
 

As CT adultas, presentes em órgãos e tecidos formados, não encontram 

dificuldades éticas, como ocorre em muitos países com a utilização de CT embrionárias. 

As células-tronco mesenquimais (CTM) são o tipo de CTA mais utilizado na engenharia 

tecidual. As CTM podem ser encontradas em praticamente todos os tecidos do corpo 

humano, tais como o cordão umbilical, a medula óssea, o tecido adiposo, o dente decíduo e 

o dente permanente.
4
 

Uma das vantagens do uso das células derivadas de dentes decíduos esfoliados 

humanos (SHEDs – Stem cells from human exfoliated deciduous teeth) é a sua facilidade 

de obtenção e o fato de se tratar de um método não invasivo, pois a substituição da 

dentição decídua pela permanente ocorre naturalmente. Por estes motivos, essas células 

têm sido consideradas como uma boa alternativa para a engenharia de tecidos.
5
 Além 

disso, as SHEDs já provaram ter capacidade de diferenciação nas três linhagens 

germinativas: osteogênica, condrogênica e adipogênica, característica essencial para serem 

classificadas como CTM.
6
 Miura e colegas (2003) atestaram que as SHEDS possuem uma 

capacidade proliferativa melhor quando comparadas às CTM da medula óssea ou até 

mesmo da polpa de dentes permanentes.
7
 

Uma das estratégias da engenharia de tecidos é a produção de matrizes 

biocompatíveis e biodegradáveis que sirvam como suporte mecânico e regulem a atividade 

celular.
8
 A técnica de electrospinning (ES), ou eletrofiação, é uma das principais técnicas 

usadas para a produção de matrizes que mimetizem a matriz extracelular  (MEC) 

fornecendo suporte às CTM.
9
 As matrizes produzidas por ES possuem grande área de 

superfície e porosidade, bem como apresentam uma rede conectada de fibras e poros que 

favorecem a adesão e a proliferação celular.
8
 Essa técnica envolve basicamente a criação 

de uma diferença de potencial entre a ponta de uma agulha, acoplada à uma seringa 

contendo a solução polimérica, e a placa coletora. 
10

 No momento em que a solução sai da 

ponta da agulha, o solvente evapora e as fibras são depositadas sobre a placa coletora.  
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Atualmente, o ES de “emulsões” tem atraído bastante a atenção dos pesquisadores 

devido a possibilidade de incorporação e consequente liberação controlada de proteínas, 

peptídeos, fatores de crescimento e até mesmo de plasmídeos.
11

 Esse processo 

normalmente envolve uma fase oleosa, que contém o polímero dissolvido em um solvente 

orgânico, e uma fase aquosa, na qual estão contidas as biomoléculas desejadas. 
12-13

  

O processo de adesão celular às matrizes é um dos passos mais importantes para a 

eficiência dessa metodologia para a engenharia de tecidos, visto que a interação célula-

fibra é fundamental para a sobrevivência celular. 
14

 Dessa forma, sabe-se que a superfície 

do biomaterial produzido deve conter sítios que interajam com as células exercendo papel 

fundamental para a fixação celular. 
2
 

 Diferentes ensaios são utilizados para analisar a adesão celular, sendo a marcação 

fluorescente com 4’ 2- Diamidino-2-Phenylindole (DAPI) um dos mais usados. O DAPI é 

um composto fluorescente que se interpõe preferencialmente entre os pares de bases GC ou 

sequências com GC e AT intercalados, sendo usado, portanto, como um marcador 

nuclear.
15

 

No entanto, não há consenso em relação ao melhor tempo de incubação das células 

sobre as matrizes. O objetivo desse estudo foi determinar o melhor tempo de incubação das 

SHEDs sobre matrizes de PLGA puro e PLGA com emulsão em um ensaio de adesão com 

fluorescência (DAPI). Esse trabalho visa contribuir para novas abordagens da engenharia 

de tecidos e suas possíveis aplicações na medicina regenerativa. 
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2 - Materiais e Métodos 

2.1 - Obtenção e cultivo das células-tronco mesenquimais 

 As CTM oriundas da polpa de dentes decíduos (SHEDs) foram obtidas conforme 

protocolo estabelecido anteriormente por Bernardi e colegas. 
6
 Os dentes decíduos foram 

obtidos junto a Faculdade de Odontologia da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 

mediante assinatura de termo de consentimento livre e esclarecido. O projeto foi aprovado 

pelo Comitê de Ética em Pesquisa/UFRGS (n° 296/08). 

Após extração, os dentes foram colocados em 1 mL de meio de transporte contendo 

DMEM low glucose (Sigma Aldrich), 10% de soro fetal bovino (Gibco), 2% penicilina-

estreptomicina e gentamicina 1,12μL/mL.  

  A polpa do dente foi isolada e colocada em um tubo de plástico 15 mL contendo 

tampão de colagenase Tipo I e incubado por 1 hora em banho-maria a 37°C. Após, a 

solução foi centrifugada a 800g durante 10 minutos a 4°C. Finalmente, o pellet foi 

ressuspendido em 1mL de meio de cultivo suplementado (10% soro fetal bovino e 1% de 

antibiótico) e colocado em 1 poço de placas de cultivo de doze poços, com adição de meio 

de cultivo até completar o volume final de 1,5 mL por poço. O meio foi trocado após 24 

horas e, posteriormente, a cada três ou quatro dias até as células atingirem confluência de 

90%. Após confluentes, as células foram cobertas com Tripsina/EDTA 0,5% para 

desprendimento da placa e então transferidas para subculturas conforme a necessidade. 

Durante toda etapa de cultivo, as células foram constantemente mantidas em estufa 

umidificada a temperatura de 37°C e a 5% de CO2 na atmosfera. Para as análises de 

adesão, as SHEDs foram utilizadas entre a quinta e sétima passagens. Os experimentos 

foram realizados com três linhagens celulares diferentes (n=3) oriundas de pacientes 

distintos. 

2.2 - Caracterização das CTM 

As células foram caracterizadas como CTM por sua capacidade aderente, 

diferenciação nas linhagens adipogênica, osteogênica e condrogênica, bem como pela 

avaliação do perfil imunofenotípico. A análise de citometria de fluxo foi realizada nas 

culturas de SHEDs na quinta passagem (n= 2). Um total de 10
5
 células por tubo foram 

incubadas por 30 minutos a 4
0
C com os seguintes anticorpos contra as moléculas de 

superfície celular humana: CD14, CD29, CD34, CD44, CD45, CD73, CD90, CD184, 
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HLA-DR e STRO-1 (Pharmingen-BD Biosciences), conjugados com FITC ou PE. A 

aquisição dos dados foi realizada utilizando-se o citômetro de fluxo FACSAria III (BD 

Biosciences) e 10.000 eventos foram analisados com o auxílio do software FACS Diva 

versão 6.0 (BD Biosciences). 

Para avaliar a capacidade de diferenciação, 10
4
 células/cm

2
, na quinta passagem, 

foram semeadas em placas de 12 poços. Após atingirem 80% de confluência (n=3) foram 

cultivadas em meios de diferenciação apropriados (adipogênico, osteogênico e 

condrogênico) e posteriormente coradas de acordo com Bernardi e colegas (2011).  

2.3 - Produção das Matrizes de Nanofibras 

Dois grupos de matrizes nanométricas foram produzidos utilizando-se a técnica de 

ES no equipamento demonstrado na figura 1. No grupo 1, foram produzidas matrizes com 

o polímero poli(ácido láctico-co-glicólico) (PLGA) (PURAC) na concentração de 13% em 

1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol (Sigma Aldrich). No grupo 2, foram produzidas 

matrizes com o polímero poli(ácido láctico-co-glicólico) (PLGA) (PURAC) na 

concentração de 15% em 1,1,1,3,3,3-Hexafluoro-2-propanol (Sigma Aldrich), Span-80 na 

concentração de 0,2% acrescido de Albumina Sérica Bovina (BSA) a 5% em Tampão 

Fosfato Salino 1x (PBS 1x). 

 As matrizes do grupo 1 (PLGA puro) foram produzidas com os seguintes 

parâmetros no ES: fluxo de 0,002 mm/segundo, distância de 15 cm da agulha para a placa 

coletora e voltagem de 16 kV no eletrodo positivo e 2 kV no eletrodo negativo. Para as 

matrizes do grupo 2 (PLGA-emulsão) foram  utilizados os parâmetros: fluxo de 0,002 

mm/segundo, distância de 15 cm da agulha para a placa coletora e voltagem de 22 kV no 

eletrodo positivo e 2 kV no eletrodo negativo. O procedimento foi realizado com duas 

seringas de 1 mL concomitantemente visando aumentar a eficiência do processo. As fibras 

produzidas foram coletadas sobre lamínulas circulares de 15 mm e posteriormente 

esterilizadas em luz ultravioleta durante 1 hora (antes da semeadura das células). As 

matrizes foram então armazenadas em ambiente livre de umidade e calor para posterior 

utilização nos experimentos. 
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Figura 1- Aparato para realização da técnica de Electrospinning. Eletrodo positivo 

conectado na ponta da agulha e eletrodo negativo na placa coletora. 

 

2.4 - Morfologia e diâmetro das fibras  

 

A morfologia e o diâmetro das nanofibras foram avaliados por Microscopia 

Eletrônica de Varredura (MEV modelo JEOL - JSM 6060), utilizando-se a infraestrutura 

disponível no Centro de Microscopia Eletrônica da Universidade Federal do Rio Grande do 

Sul. Os diâmetros das nanofibras foram obtidos através do software ImageJ. As amostras 

para os dois grupos de matrizes foram produzidas em dias diferentes submetidas aos seus 

respectivos parâmetros durante o electrospinning (n=2). Três diferentes campos de cada 

amostra foram utilizados para análise e três fotomicrografias avaliadas para cada campo. 

Em cada uma delas, trinta fibras foram medidas obtendo-se o diâmetro médio para cada 

grupo. 
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2.5 - Semeadura das SHEDS nas matrizes  

Antes da semeadura das CTM, as matrizes dos dois grupos foram ambientadas com 

meio de cultivo suplementado em placas de cultivo de 24 poços por 20 minutos. Nesse 

momento, as células foram destacadas da placa de cultura com Tripsina/EDTA 0,5% e 

contadas em câmara de Neubauer. As células foram então semeadas homogeneamente nas 

matrizes na concentração de 3 x 10
4
 células/matriz.  

Após decorridos os tempos de 1, 2, 3, 6, 8, e 10 horas de semeadura, o meio de 

cultivo foi  retirado e o poços com as matrizes foram lavados com PBS 1x. As células 

foram então fixadas com Paraformaldeído 4% e armazenadas em geladeira ou 

imediatamente utilizadas para a realização da coloração com DAPI. Todos os experimentos 

foram executados em triplicata. 

 

2.6 - Coloração com DAPI e Contagem das Células 

 Para a realização da coloração fluorescente com DAPI, procedeu-se com a diluição 

do corante (1.000X) em tampão PBS 1x. Adicionou-se 400 µL da solução de DAPI por 

poço de cultivo contendo as matrizes com células. Após um minuto de incubação, os poços 

foram lavados com PBS 1x e as placas armazenadas ao abrigo da luz para a posterior 

captura das imagens. Foram avaliados nove campos aleatórios por poço fotografados em 

um microscópio de Fluorescência Invertido Olympus CKX41 com câmera acoplada 

Olympus XC50 utilizando o programa AnalySis GetIT.  

2.7 - Análise Estatística 

Para a análise estatística, os dados organizados em planilhas foram exportados para 

o programa SPSS v. 16.0. As variáveis quantitativas foram descritas pela média e desvio 

padrão. Com 95% de confiança os resultados foram submetidos a análises de medidas 

repetidas de dois fatores (teste de Hotelling) e para comparar os diâmetros médios das 

nanofibras de cada grupo, utilizou-se o teste T de Student para amostras independentes. 
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3 – Resultados 

3.1 - Caracterização das CTM 

As células em cultura demonstraram característica de aderência ao plástico e positividade 

superior a 88% para os marcadores de superfície CD29/PE, CD73/PE e CD90/FITC e 

inferior a 3% para CD34/PE, CD45/FITC, CD184/PE, HLA-DR/FITC e STRO-1/PE. A 

tabela 1 mostra a expressão em porcentagem de cada marcador para as duas amostras 

analisadas. Uma das amostras analisadas por citometria de fluxo está representada na 

Figura 2. Ambas as amostras foram capazes de se diferenciar nas três linhagens celulares 

(osteogênica, adipogênica e condrogênica). Fotomicrografias de uma amostra 

representativa das culturas CTM diferenciadas estão mostradas na Figura 3.  

Tabela 1 – Características imunofenotípicas das CTM analisadas por citometria de fluxo. 

Expressão em percentual de cada marcador para as duas amostras analisadas. 

Expressão (%) 

Marcador Amostra 1  Amostra 2 Média 

CD29 95,5 99,0 97,2 

CD73 99,0 99,0 99,0 

CD90 98,4      99,7      99,0 

CD44 92,1      85,5      88,0 

STRO-1 1,0 0,5 0,7 

CD14 5,3 0,8 3,0 

CD34 0,0 0,4 0,2 

CD45 0,1 0,4 0,2 

CD184 0,0 0,0 0,0 

HLA-DR 0,4 0,8 0,6 

 



15 

 

 

Figura 2 – Caracterização das CTM. Análise por citometria de fluxo usando os seguintes 

anticorpos humanos: anti-CD14/FITC, CD29/PE, CD34/PE, CD44/FITC, CD45/FITC, 

CD73/PE, CD90/FITC, CD184/PE, HLA-DR/FITC e STRO-1/PE. 

 

 

Figura 3 - Diferenciação da CTMs nas linhagens (1) osteogênica, (2) adipogênica; (3) 

condrogênica; coradas com Alizarin Red, Oil Red e Alcian Blue respectivamente; (4) 

controle. Aumento de 400 x. 
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3.2 - Morfologia e diâmetro das fibras  

 

As fibras apresentaram morfologia lisa sem a presença de beads, dispostas de 

maneira aleatória (Figura 4). O diâmetro médio obtido foi de 906 +/- 157 nm para o grupo 

1 e 970 +/- 141 nm para o grupo 2. A comparação entre os grupos não apresentou diferença 

estatística significativa (P=0,472).  

 

 

Figura 4: Fotomicrografias (MEV) das matrizes de nanofibras – grupo PLGA/emulsão (A) 

e grupo PLGA puro (B). 

 

 3.3 - Morfologia Nuclear 

 Na análise da morfologia celular, em ambos os grupos de matrizes, observou-se 

diferenças entre os tempos de 1h e 2 h quando comparadas aos tempos de 8h e 10 h (Figura 

5). Os núcleos das células avaliadas após os tempos de 1 e 2 horas de incubação se 

apresentam mais arredondas e menores em relação àquelas avaliadas após os tempos de 8h 

e 10h de incubação. Esses resultados foram semelhantes para todas as linhagens analisadas.  

 

A B 
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Figura 5: Coloração do núcleo das células com DAPI. (A) morfologia nuclear após 1h de 

incubação e (B) morfologia nuclear após 10h de incubação. Visualização em aumento de 

400x.  

 

 3.4 - Quantificação das CTM nas matrizes de nanofibras 

Considerando todos os tempos de incubação em conjunto, o grupo 1 de matrizes 

(PLGA) apresentou um número médio de células por foto de 11,56 células, enquanto que o  

grupo 2 de matrizes (PLGA com emulsão) apresentou um número de 16,24 células 

(p<0,05).  Em ambos os grupos, os tempos de 1h e 2h foram estatisticamente inferiores em 

quando comparados com os demais tempos de incubação. Nas matrizes do grupo 1 (PLGA 

puro) não houve diferença significativa entre os tempos de 3h, 6h, 8h e 10 horas (Figura 7). 

Já nas matrizes do grupo 2 (PLGA com emulsão), o tempo de 6 horas de incubação se 

mostrou estatisticamente superior ao tempo de 8 horas  (Figura 6).  

 

Figura 6- Adesão celular em matrizes PLGA/Emulsão nas três linhagens celulares. 

Legenda: * para p<0,05   
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Figura 7- Adesão celular em matrizes PLGA puro nas três linhagens celulares. Legenda: * 

para p<0,05  

 

4 - Discussão 

Vários processos fisiológicos são dependentes de uma correta adesão celular, como 

são exemplos a resposta imune dos tecidos, a embriogênese e, obviamente, a eficácia de 

implantes de biomateriais.
16

 O processo de adesão e consequente comunicação célula-

célula são fundamentais para a viabilidade celular e sua futura diferenciação, 

principalmente considerando modelos de implantes de biomateriais. 
1
 Sabe-se que as 

células ancoradas à matriz não começam a proliferar sem que ocorra uma expansão sob o 

substrato.
2
 Logo, um teste adequado de avaliação da área de expansão celular  e da  

morfologia nuclear  é a utilização da marcação com DAPI.  

Nesse trabalho, objetivou-se avaliar o melhor tempo de incubação de matrizes 

poliméricas de nanofibras utilizadas como suporte para a proliferação e diferenciação 

celulares. Além disso, comparou-se dois grupos de matrizes, uma utilizando somente 
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solução polimérica e outro acrescentado de sistema de emulsão, bastante utilizado como 

alternativa na construção de sistemas de liberação controlada de biomoléculas.  

Na análise dos resultados, observou-se que a morfologia nuclear nos tempos de 1h e 

2h de incubação indicou claramente um perfil mais arredondado e de menor comprimento 

quando comparados aos tempos de 8h e 10 horas. Essa diferença sugere que os tempos de 

1h e 2h de incubação celular não sejam suficientes para um processo de adesão completo 

das células às matrizes poliméricas, mesmo no grupo com emulsão. Sabe-se que na fase 

inicial de adesão, as células se aderem fracamente ao substrato e não se espalham na sua 

superfície apresentando menos pontos de interação célula-substrato. Nos tempos de 8h e 

10h de incubação, as células apresentam morfologia nas quais espalham-se pelo substrato, 

emitem prolongamentos e apresentam adesão focal.
17-18

  A expansão nuclear participa do 

processo mecânico de adesão celular e proliferação, pois sua mudança de morfologia 

favorece uma alteração na cromatina, permitindo a atuação da maquinaria celular que 

realiza a replicação do DNA.
2
  

Diversas propriedades das matrizes poliméricas influenciam na capacidade de 

adesão das células. Entre essas propriedades, destacam-se a hidrofilicidade, a rugosidade, a 

rigidez, a maior quantidade de cargas e a presença de domínios específicos favoráveis à 

adesão focal no biomaterial produzido.
2, 17

 Diferentes combinações entre essas 

características são responsáveis pelo comportamento diferenciado da adesão celular sobre 

as matrizes.  O presente trabalho avaliou dois grupos de matrizes que se diferenciaram pela 

utilização de um sistema de emulsão. As matrizes contendo Span-80 são mais hidrofílicas 

do que as matrizes produzidas somente com o polímero 
9, 12

 e as células, naturalmente, 

apresentam maior adesão em superfícies com essas características. Os resultados 

apresentados em relação ao número médio de células observadas nos dois grupos de 

matrizes comprovam essa propriedade, visto que a adesão foi superior no grupo de 

matrizes com emulsão (p=0,007). Outro motivo que possivelmente contribui para esse 

comportamento é o excesso de cargas causado pela fase aquosa da emulsão no 

Electrospinning favorecendo um número maior de células fiquem aderidas. 
2, 12

 

 Quando a análise dentro de cada grupo foi realizada para avaliar o melhor tempo 

de incubação, observou-se que as matrizes de PLGA/emulsão apresentaram um 

comportamento distinto do grupo de PLGA puro. O grupo PLGA/emulsão apresentou um 

pico de adesão celular no tempo de 6 horas, decaindo o número de células observadas para 

8h e 10 h (Figura 6). O número de células aderidas no tempo de 6 horas foi 
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estatisticamente superior ao tempo de 8 horas (p=0,007) e também apresentou uma forte 

tendência quando comparado ao tempo de 10 horas (p=0,06). Esse resultado pode ser 

explicado porque as superfícies mais hidrofílicas tendem a se ligar às moléculas adsorvidas 

das células por forças moleculares fracas, como Van der Waals, o que pode acarretar um 

desprendimento das células em um tempo mais avançado de incubação, principalmente 

quando muitas células estão aderidas. 
2
 Quando as fibras somente com PLGA foram 

analisadas observou-se uma tendência de aumento crescente da adesão celular do tempo 1 

hora ao tempo de 10 horas nas 3 linhagens analisadas (p<0,001) (Figura 7). Porém, não 

houve diferença estatística entre os tempos a partir de 3 horas o que sugere que esse tempo 

é suficiente para avaliar a adesão celular neste grupo. As matrizes de PLGA puro seguiram 

o mesmo padrão apresentado por Schlie S e colegas, com um número crescente de células-

tronco aderidas à matriz com o aumento do tempo de incubação, como seria o esperado. 
19

 

O autor mostrou um tempo de adesão de 4,73 a 13,73 horas para células-tronco 

mesenquimais derivadas de tecido adiposo (ASC), o que fornece uma evidência 

significativa para os dados obtidos com os experimentos apresentados no presente estudo. 

Pan L e colegas encontraram um resultado semelhante de adesão celular em períodos mais 

longos de incubação para as células de medula óssea em diversos biomateriais.
20

 Um 

gradiente crescente de número de células contabilizadas foi observado pelo autor o que 

corrobora com os dados obtidos no estudo presente. 

Para um ensaio de adesão como a marcação com 4’, 2- Diamidino-2-Phenylindole 

(DAPI) é importante ressaltar a correta utilização do tempo de incubação visando avaliar 

apenas a adesão celular sobre o biomaterial produzido sem antes ter havido proliferação. 

Os dados descritos para as SHEDs são de um tempo de duplicação da população de 25,55 

horas
21

 e 21,3 a 34,6 horas. 
22

 Schlie S e colegas também mostraram uma atividade de 

proliferação celular a partir de 8h e 24 horas para fibroblastos e células endoteliais em 

cultura.
19

 Diante desses dados é evidente que o ensaio de adesão não deve ser realizado 

com um tempo de incubação celular próximo ou superior a 24 horas, pois os resultados 

obtidos não estarão fornecendo dados reais de adesão celular.  Com um período de 

incubação próximo ou superior a 24 horas, os números encontrados no ensaio não são fieis 

ao processo de adesão celular somente, pois pode ter havido proliferação celular, gerando 

um resultado superestimado do processo de adesão celular ao subtrato.   

O presente trabalho avaliou a influência do tempo de incubação na adesão celular 

até o período de 10h. De acordo com os resultados obtidos foi possível concluir que para 
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definir com precisão o melhor tempo de incubação, apenas o ensaio com DAPI não é 

suficiente. Um ensaio de proliferação deve ser realizado ao mesmo tempo  para constatar o 

tempo exato em que a fase proliferativa possa começar a interferir nos resultados de 

adesão. Uma alternativa interessante seria medir a expressão de Ki-67, uma proteína 

presente em todas as fases do ciclo celular, exceto G0, através da técnica de 

imunocitoquímica. Essa avaliação concomitante reforçaria os resultados obtidos nesse 

trabalho, confirmando que o tempo de 6h é  suficiente para avaliar a adesão em matrizes de 

PLGA-emulsão, bem como o tempo de 3h para as matrizes de PLGA puro. A avaliação da 

proliferação celular excluiria resultados de adesão superestimados decorrentes dos 

períodos de incubação mais prolongados, visto que não se sabe exatamente em qual 

momento a proliferação celular das SHEDs poderia alterar significativamente os resultados 

da adesão.  

O estudo mostrou que o tempo de 3 h de incubação celular para o grupo 1 é um 

período relativamente curto, mas suficiente para ocorrer a adesão celular não havendo 

aumento significativo do número de células em relação aos tempos seguintes (a partir de 

6h). Nesse caso, não pareceu haver influência da proliferação, já que o número de células 

não aumentou significativamente com o tempo. No grupo 2, observou-se diminuição 

significativa do número de células no tempo de 8h em relação à 6h, e embora não 

significativo, o tempo de 6h ainda mostrou-se superior ao tempo 10 h. Esses dados 

poderiam indicar que também não houve influência da proliferação das SHEDs na 

avaliação do melhor tempo de incubação para a adesão celular. Dessa forma, o ensaio de 

adesão realizado com incubação de até 10h possivelmente não sofre influência da 

proliferação celular para os dois grupos de matrizes avaliados.  

Sabe-se que o ensaio de adesão DAPI é um excelente método para avaliar a adesão 

celular e o presente estudo objetivou definir os melhores tempos de incubação celular para 

adesão sobre as matrizes de nanofibras,  visto que esse dado é fundamental para o futuro 

uso clínico de biomateriais para a engenharia de tecidos.  
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5 - Conclusões 

O ensaio de adesão celular com a marcação fluorescente DAPI é um dos mais 

utilizados nos estudos em engenharia de tecidos. O melhor tempo de incubação das CTM 

para matrizes PLGA com emulsão foi de 6 horas. Para matrizes de PLGA puro, o tempo de 

incubação superior a 3 horas não apresentou diferença significativa quando comparado 

com os outros períodos de observação (6, 8 e 10 horas). Portanto, pode-se definir que o 

período de 6 h seria tempo suficiente para garantir uma boa adesão celular nas matrizes de 

nanofibras de PLGA. Sabe-se que o ensaio de adesão DAPI é um excelente método para 

avaliar a adesão celular e o presente estudo visou definir os melhores tempos de incubação 

celular para adesão sobre as matrizes de nanofibras, dado esse fundamental para o sucesso 

do uso da associação de células-tronco com biomaterias para a medicina regenerativa.  
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