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RESUMO 

 

A engenharia de tecidos compreende o uso de células tronco mesenquimais associadas 

com biomateriais, tendo como finalidade o reparo, regeneração e restauração de tecidos 

lesados. O objetivo desse trabalho foi avaliar a interação entre células mesenquimais 

adipoderivadas de humanos com scaffold de PLGA/PI epox, confeccionado através da 

técnica de centrifugal spinning. Preconizou-se, a partir de testes in vitro, o 

estabelecimento da melhor densidade de plaqueamento entre 0,325x105, 0,65x105 e 

1,3x105 e melhor tempo de cultivo entre 24, 48 ou 72 horas. A partir das características 

fibroblastóides, aderência a garrafas plásticas de cultivo celular, diferenciação em 

linhagens adipogênicas e osteogênicas e imunofenotipagem positiva para CD90 e CD105 

e negativa para CD34 e CD45, as células utilizadas neste estudo foram consideradas 

tronco mesenquimais. A integração das células à matriz fibrosa foi observada por meio 

de microscopia eletrônica de varredura, onde foi possível evidenciar a emissão de 

pseudópodes celulares. As fibras confeccionadas pela técnica de centrifugal spinning 

apresentaram-se fibrosas e porosas, com diâmetro médio de 3,61±2,81μm, tendo uma 

maior representatividade de fibras com 1μm (n=113). A atividade metabólica das células 

cultivadas junto ao biomaterial foi similar aos seus respectivos controles (células aderidas 

no fundo da placa, padrão ouro) (p>0,05). A exceção evidenciada entre os grupos testes 

e controle, perante ao teste de MTT, foi notória no cultivo de 1,3x105 em 72 horas, onde 

as células cultivadas junto ao scaffold mostraram-se metabolicamente mais ativas que o 

controle (2,87±0,30; 2,18±0,15, p>0,05), demonstrando a não interferência do 

biomaterial na viabilidade celular. A menor absorbância foi no grupo de 0,325x105 

ADSCs (0,69±0,19; 1,27±0,46; 1,25±0,43, diferindo em todos os tempos de avaliação em 

relação ao grupo de 1,3x105 células (1,96±0,53; 2,45±0,26; 2,87±0,30, p<0,05), porém 

foi homogênea ao plaqueamento de 0,65x105 (1,02±0,24; 2,07±0,71; 1,77±0,56, p>0,05). 

Esse último, apresentou menor absorbância quando contrastado ao grupo de maior 

densidade nas avaliações de 24 e 72 horas (p<0,05). Perante a coloração do citoesqueleto 

celular, não foram demonstradas alterações quando as células foram cultivadas junto as 

matrizes fibrosas, independente do tempo de incubação e densidade. A contagem celular 

foi realizada por meio da coloração nuclear com DAPI, onde a maior média obtida por 

campo foi no plaqueamento de 1,3x105 células, durante 24 horas (529±81,70). Porém, há 

uma tendência ao descolamento celular com o passar das horas, podendo se justificar 

pelas forças moleculares atuantes entre o scaffold e as células e por ter um número alto 

de células aderidas incialmente. Porém, as células retornam a proliferar em 72 horas de 

avaliações. Fundamentado nos achados descritos acima, constatamos que o plaqueamento 

de 1,3x105 por 24 horas foi o mais eficaz. Ademais, o uso do biomaterial junto ao cultivo 

durante três dias de avaliações, não interferiu na viabilidade e morfologia das células. 

Segundo esses resultados, associação entre PLGA/PI epox e células mesenquimais 

adipoderivadas podem ser consideradas para futuros estudos in vivo na engenharia de 

tecidos.  

Palavras-chave: Biomaterial. Células Estromais Mesenquimais. Engenharia de Tecidos. 

Integração celular. MTT. PLGA/PI epox.  
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ABSTRACT 

 

Tissue engineering comprises the use of mesenchymal stem cells associated with 

biomaterials, with the purpose of repairing, regenerating and restoring damaged tissues. 

The aim of this work was to evaluate the interaction between human adipoderivated 

mesenchymal cells with PLGA/PI epox scaffold, made using the centrifugal spinning 

technique. It was recommended, based on in vitro tests, the establishment of the best 

plating density between 0.325x105, 0.65x105 and 1.3x105 and the best culture time 

between 24, 48 or 72 hours. From fibroblastoid characteristics, adherence to plastic 

bottles of cell culture, differentiation into adipogenic and osteogenic lines and positive 

immunophenotyping for CD90 and CD105 and negative for CD34 and CD45, the cells 

used in this study were considered mesenchymal stem. The integration of cells in the 

fibrous matrix was observed by means of scanning electron microscopy, where it was 

possible to evidence the emission of cellular pseudopods. The fibers made by the spinning 

centrifugal technique were fibrous and porous, with an average diameter of 3.61±2.81μm, 

with a greater representation of fibers with 1μm (n = 113). The metabolic activity of cells 

grown next to the biomaterial was similar to their respective controls (cells adhered to the 

bottom of the plate, gold standard) (p> 0.05). The exception shown between the test and 

control groups, compared to the MTT test, was evident in the cultivation of 1.3x105 in 72 

hours, where cells cultured next to the scaffold were more metabolically active than the 

control (2.87±0.30; 2.18±0.15 p>0.05), demonstrating the non-interference of the 

biomaterial in cell viability. The lowest absorbance was in the group of 0.325x105 ADSCs 

(0.69±0.19; 1.27±0.46; 1.25±0.43, differing at all times in relation to the 1.3x105 group 

cells (1.96±0.53; 2.45±0.26; 2.87±0.30, p <0.05), but it was homogeneous at 0.65x105 

(1.02± 0.24; 2.07±0.71; 1.77±0.56, p> 0.05) .The latter showed lower absorbance when 

compared to the group with higher density in the 24 and 72 hour evaluations (p<0.05). 

Due to the staining of the cell cytoskeleton, no changes were demonstrated when the cells 

were cultured with fibrous matrices, regardless of the incubation time and density. Cell 

count was performed by means of nuclear staining with DAPI, where the highest average 

obtained by field was in the plating of 1.3x105 cells for 24 hours (529±81.70). However, 

there is a tendency for cell detachment over time, which may be justified by the molecular 

forces acting between the scaffold and the cells and for having a high number of cells 

adhered initially. However, the cells return to proliferate in 72 hours of evaluations. Based 
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on the findings described above, we found that the plating of 1.3x105 for 24 hours was 

the most effective. In addition, the use of biomaterial with the culture during three days 

of evaluations, did not interfere in the viability and morphology of the cells. According 

to these results, an association between PLGA/PI epox and adipoderivated mesenchymal 

cells can be considered for future in vivo studies in tissue engineering. 

Keywords: Biomaterial. Cellular integration. Mesenchymal Stromal Cells. MTT. 

PLGA/PI epox. Tissue Engineering. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

 

A engenharia de tecidos é uma área em constante crescimento devido ao cenário 

mundial da saúde. Este, demonstra índices elevados de traumas, anomalias congênitas, 

doenças degenerativas e crônicas, que, inúmeras vezes não respondem aos tratamentos 

convencionais. Na pretensão de moderar essa situação, uma nova abordagem terapêutica 

tem sido proposta pela engenharia de materiais e medicina regenerativa. Esta, inclui o uso 

de biomateriais em associação a células tronco mesenquimais, visando a promoção da 

regeneração ou substituição de órgãos e/ou tecidos lesionados.  

As tronco mesenquimais ou células estromais, são células indiferenciadas, com 

características de autorrenovação e multiplicação, propiciando a reposição celular ativa. 

Também são células capazes de diferenciar-se em vários tecidos e com habilidades 

imunomodulatórias e anti-inflamatórias. No entanto, apesar de ser um tratamento 

promissor, algumas pesquisas revelaram que, quando administradas em suspensão, as 

células são rapidamente eliminadas pelo sistema imunológico devido à ausência de uma 

matriz extracelular.  

No intuito de manter essas células por um período maior e até tratar feridas mais 

extensas, a combinação aos biomateriais é capaz de fornecer suporte para a manutenção 

local. Esses biomateriais são substâncias projetadas para estabelecer interfaces com 

sistemas biológicos, com a finalidade de proporcionar condições químicas, morfológicas 

e estruturais adequadas para o estímulo do crescimento celular. Porém, tendo em vista 

suas propriedades intrínsecas, para o uso humano ou animal, evidencia-se a necessidade 

de experimentos prévios regulamentadores, inicialmente in vitro, submetendo o material 

a culturas celulares controladas. É desejável que o referido material apresente estrutura 

capaz de suportar a migração, adesão e proliferação, mantendo a viabilidade celular sem 

causar níveis de toxicidade. 

Existem vários métodos para a confecção de biomateriais, cada qual com suas 

vantagens e desvantagens, porém o principal objetivo é oferecer características 

satisfatórias para o desenvolvimento celular. A fabricação de biomateriais apresenta uma 

das principais áreas da pesquisa na medicina regenerativa, pois desempenha um papel 

único na regeneração de tecidos e reparação. O método por centrifugal spinning atua sob 
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força centrífuga. Nos últimos anos, tem ganhado ênfase por ser considerado um método 

de baixo custo e com alta produtividade.  

O uso de blendas poliméricas, como biomateriais, está associado à obtenção de 

novas características, através da combinação de polímeros distintos, visando à 

neutralização dos pontos negativos de cada um. Nesse sentido, o poli (ácido láctico-co-

glicólico) (PLGA) é um polímero usado em larga escala, entretanto sua característica 

frágil o inviabiliza para o uso em dispositivos que necessitam de alta deformação plástica. 

Com o intuito de compensar essa característica, o cis-1,4-poliisopreno, polímero natural, 

chamado de poli (isopreno) (PI) foi acrescido ao PLGA. Essa mistura foi registrada, 

inicialmente, com o nome de Cellprene® e teve patente solicitada em 2011. Sua forma 

epoxidada, combinada com células e fatores bioativos, teve a patente solicitada em 2018 

(BR102018016252-7). Alguns estudos foram realizados com o uso dessas blendas, os 

quais demonstraram resultados positivos, sugerindo seu uso na engenharia de tecidos. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 Geral 

 

Avaliar, através de análises in vitro, a interação entre células mesenquimais 

adipoderivadas de lipoaspirado humano com scaffold de PLGA/PI epox, produzido pela 

técnica de centrifugal spinning, para posterior translação in vivo, visando auxílio na 

cicatrização de feridas cutâneas. 

 

2.2 Específicos 

 

▪ Isolar, cultivar, diferenciar e caracterizar células estromais originárias de tecido 

adiposo de lipoaspirado humano; 

▪ Determinar o melhor tempo de incubação celular ao biomaterial, entre 24, 48 e 72 

horas; 

▪ Avaliar a melhor densidade celular de plaqueamento, entre 0,325x105, 0,65x105, 

1,3x105; 

▪ Avaliar o perfil metabólico das células, quando cultivadas junto as fibras, por meio de 

teste indireto de citotoxicidade de 3-[4,5dimetiltiazol-2-il]-2,5-difenil-brometo de 

tetrazólio (MTT); 

▪ Avaliar o comportamento de adesão celular às fibras através da coloração nuclear e 

Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV); 

▪ Mensurar, com o auxílio de software, o diâmetro das fibras do biomaterial 

confeccionado; 

▪ Avaliar comportamento morfológico do citoplasma e núcleo celular após adesão ao 

biomaterial por técnica de imunofluorescência; 
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3 REVISÃO DE LITERATURA 

 

 

3.1 Engenharia de Tecidos 

 

Frente ao cenário mundial, com índices cada vez mais elevados de traumas, 

anomalias congênitas e doenças degenerativas, associados a elevados custos de 

assistência médica ou a não resolução dos problemas pelo uso de fármacos, diante de uma 

infinidade de alterações (tratamento de feridas crônicas ou graves, não-união óssea ou 

união retardada, neoplasias, necessidade de transplantes, etc), a medicina regenerativa, 

em conjunto com a engenharia de tecidos, têm realizado inúmeras pesquisas no intuito de 

desenvolver novas ferramentas terapêuticas. Dentre elas, pode-se destacar, o uso de 

biomateriais associados a células tronco. Além de transportar as células, esses 

biomateriais servem como matrizes condutoras para o desenvolvimento do novo tecido 

(LANGER, VACANTI, 1993; KAIGLER; MOONEY, 2001; MIKOS et al., 2006; 

FEINBERG, 2012).  

A engenharia de tecidos consiste na agregação de áreas relacionadas à 

biomedicina, biotecnologia e engenharia, objetivando a manutenção, regeneração ou 

substituição de órgãos ou tecidos. Os avanços, nessa área, são evidentes e a aplicação dos 

estudos tem sido cada vez maiores (RODRIGUES et al., 2018). A partir da dissociação 

de tecidos autólogos, células são cultivadas in vitro sobre scaffolds. Posteriormente, essa 

fusão é transferida ao paciente, visando à formação e ajuste de um microambiente que 

ofereça resposta celular adequada (LANGER; VACANTI, 1993; GRIFFITH; 

NAUGHTON, 2002; SANTOS et al., 2005). 

Alguns estudos demonstraram que as células tronco, quando administradas em 

suspensão, não sobrevivem por longos períodos no leito da lesão. Sem a presença da 

matriz extracelular (MEC), essas células são rapidamente retidas e eliminadas pelo 

sistema imunológico (MCLAUGHLIN; MARRA, 2013; HIWATASHI et al., 2014; 

KOKAI; MARRA; RUBIN, 2014; PARK; CHUNG; AHN, 2014; TSUJI; RUBIN; 

MARRA, 2014). Foi demonstrado, em estudos anteriores, que células mesenquimais 

associadas à matriz resultaram em melhor retenção local em modelos de feridas cutâneas 

(FENG et al., 2017; SUN et al., 2017). Além disso, quando utilizadas com scaffolds 

permitem tratar feridas maiores e mais complexas (MCCARTHY et al., 2018).  
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O ponto chave desse processo é a criação de construções artificiais que ofereçam 

características similares da MEC natural. Faz-se necessário que a MEC produzida seja 

hábil, para direcionar e controlar o comportamento celular e apresentar o mínimo de 

complexidade (ZHOU et al., 2009). Essas células, cultivadas sobre os arcabouços, se 

proliferam, migram e se diferenciam no tecido desejado, ao mesmo tempo que produzem 

os componentes da MEC, consideradas essenciais para a formação tecidual. Dessa forma, 

os tecidos manipulados podem se integrar ao paciente, auxiliando no reestabelecimento 

da função (KIM; MOONEY, 1998; SACHOLS; CZERNUSZKA, 2003; HOLLISTER, 

2005; ZHANG et al., 2010).  

Espera-se, a partir dessa nova abordagem terapêutica, uma revolução nos 

tratamentos de pacientes que possuem algum comprometimento tecidual. Almeja-se que, 

futuramente, tal ferramenta viabilize a regeneração ou a substituição de tecidos/órgãos 

afetados em razão de doenças como: diabetes, queimaduras, traumas, câncer, entre outras 

(SEAL; OTERO; PANITCH, 2001).  

 

3.2 Células Tronco Mesenquimais 

 

As Células Tronco Mesenquimais (MSCs – Mesenchymal Stem Cells) foram 

descritas inicialmente por Friedensten e colaboradores, em 1966, e são tidas como células 

multipotentes adultas ou células tronco somáticas, capazes de manter a rotatividade 

celular. Pela facilidade de isolamento e possibilidade de cultura em laboratórios, as 

referidas células são opções ótimas para a medicina regenerativa (GOMILLION; BURG, 

2006; ZAGO; COVAS, 2006; GEBLER et al., 2012; GINANI et al., 2012).  

Além de manterem-se em cultura por longos períodos, tais células apresentam 

características importantes para a regeneração tecidual. Apresentam capacidade de 

diferenciação celular, autorrenovação, multiplicação com reposição ativa da população 

celular que foram eliminadas devido às lesões ou doenças (MEIRELLES; 

CHAGASTELLES; NARDI, 2006; NARDI; MEIRELLES, 2006; BYDLOWSKI et al., 

2009; CHENG et al., 2011 AMORIN et al., 2012; KOBOLAK et al., 2016).  

Após tal descoberta, diversos estudos, relacionados aos tecidos que podem ser 

dissociados em MSCs, foram desenvolvidos. A partir disso, foi observado que as MSCs 
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fazem parte de uma classe celular residente em quase todos os órgãos e estão situadas no 

tecido conjuntivo, sendo facilmente isoladas devido à natureza “adesiva” (KOBOLAK et 

al., 2016). As MSCs já foram isoladas, a partir do tecido adiposo do pulmão, medula 

óssea, cordão umbilical, sinóvia, sangue fetal, fígado, polpa dentária, musculatura 

esquelética, sistema circulatório, rim, pâncreas e tendões (NARDI; MEIRELES, 2006; 

SCHIPANI; KRONENBERG, 2008; SEONG et al., 2010).  

A Sociedade Internacional de Terapia Celular delimitou critérios para a 

caracterização das MSCs: devem apresentar aderência às placas plásticas de cultivo; 

diferenciar-se em osteócitos, condrócitos e adipócitos; possuir morfologia semelhante aos 

fibroblastos; expressar marcadores de superfície celular CD105, CD73, CD90 e CD44 e, 

ainda, não expressar CD45, CD34, CD14,  CD11b, CD79, CD19 e HLA-DR (DOMINICI 

et al., 2006). Subsequentemente, outros autores acrescentaram novos marcadores, como 

CD13, CD44, CD54, 106 e Stro-1, os quais devem ser expressos, e não marcados de 

CD31 (GOMILLION; BURG, 2006; GEBLER; ZABEL; SELIGER, 2012; YANG et al., 

2013; KOBOLAK et al., 2016).  

 Atualmente, o tecido adiposo é um local de extração de MSCs empregadas em 

estudos pré-clínicos e clínicos. O lipoaspirado é uma fonte abundante e de fácil obtenção, 

sendo possível extrair uma fração de células tronco adipoderivadas (Adipose Derived 

Stem Cells – ADSCs), que também são tidas como MSCs. Essas células foram 

identificadas em 2001 e, desde então, são amplamente empregadas, demonstrado serem 

eficazes e promissoras (ZUK et al., 2001, 2002; BADIAVAS; FALANGA, 2003; 

RIGOTTI et al., 2007; OTTO; WRIGHT, 2011; TSUJI; RUBIN; MARRA, 2014). 

 As ADSCs são consideradas fontes doadoras para a substituição de células 

autólogas. São células com atributos e características semelhantes as MSCs, com 

benefícios indiscutíveis, correspondentes à fácil obtenção (lipoaspirado ou lipectomia), 

baixa morbidade frente ao paciente doador, baixo potencial oncogênico e alto rendimento. 

A partir de 300ml de material biológico, obtém-se cerca de 2 a 3x108 de células-tronco. 

Em contrapartida, quando comparada à medula óssea, tem-se 1x105 (ZUK et al., 2001; 

FRASER et al., 2006; NAKAGAMI et al., 2006; NAMBU et al., 2009; GINANI; 

SOARES; BARBOSA, 2012; WANG et al., 2013; HASSAN; GREISER; WANG, 2014).  

Mesmo que as MSCs não sejam células imortais, possuem capacidade de 

expansão em até 50 vezes in vitro, mantendo seu potencial de crescimento e plasticidade. 

Contudo, ao atingirem a confluência, ocorre uma redução na proliferação, sendo 
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necessário sucessivas passagens para obter quantidades celulares puras (BYDLOWSKI 

et al., 2009). Segundo alguns relatos, voltados aos objetivos de pesquisa, desencoraja-se 

o uso de passagens acima de 11, devido ao potencial mutagênico celular. Da mesma 

forma, a eficácia nos tratamentos também pode ser afetada pela fonte e pelas condições a 

que foram coletadas. Células provenientes de doadores mais velhos apresentam 

capacidade de diferenciação mais baixas. Semelhantemente, as MSCs de doadores 

diabéticos são propensas a uma baixa proliferação e aumento da apoptose celular (ALT 

et al., 2012; WU; NIKLASON; STEINBACHER, 2013; DUSCHER et al., 2014; CRONK 

et al., 2015). 

Além das características já descritas, as MSCs também são utilizadas devido ao 

seu potencial imunomodulatório, pois detêm capacidade de acumularem-se ao redor de 

processos inflamatórios e tumorais. Sabe-se que as ADSCs imunomodulam células do 

sistema imune inato, bem como as do adaptativo, células dendríticas, NK assim como 

neutrófilos, linfócitos T e B e, ainda, células T regulatórias (SOUZA et al., 2010). Quando 

as MSCs são administradas, seja local ou pela via intravenosa, as células dendríticas 

maduras reduzem a expressão de MCH II, CD11c, CD83, moléculas co-estimulatórias e 

de IL-12. A atenuação dessas moléculas de superfície afeta a apresentação antigênica 

(BARTHOLOMEW, et al., 2002). Já, quando as células T são inibidas ocorre uma baixa 

na produção de INF- , enquanto que a produção de IL-4 aumenta, representando 

alteração no perfil da resposta imune de pró-inflamatório para anti-inflamatório (NAUTA 

et al., 2006). Para que ocorra imunomodulação, há a atuação de fatores solúveis, como o 

de crescimento transformante, de crescimento dos hepatócitos, a indoleamina 2,3 

dioxigenase, a prostaglandina 2 e o óxido nítrico (SOUZA et al., 2010).   

Sendo assim, todas as características descritas, como o fácil isolamento, 

multipotencialidade,  potenciação de regeneração e efeito imunomodulador, fez com que 

o  uso de MSCs/ADSCs, como terapia celular, apresentasse resultados significativos e 

interessantes à medicina regenerativa e à engenharia de tecidos (ZAGO; COVAS, 2006; 

KOLF, CHO, TUAN, 2007; BYDLOWSKI et al., 2009). 
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3.3 Biomateriais  

 

Segundo Williams (2014), biomateriais são substâncias projetadas para assumir 

uma forma isolada ou associada a um sistema complexo, com o objetivo de direcionar o 

curso de procedimentos terapêuticos e diagnósticos, por meio do controle de interações 

com componentes de sistemas vivos. 

Biomateriais podem formar arcabouços, matrizes ou scaffolds que estabelecem 

interfaces com os sistemas biológicos, tendo como finalidade avaliar, tratar, aumentar ou 

substituir um órgão, tecido ou função do organismo (HELMUS; TWEDEN, 1995). São 

tidos como alicerces que proporcionam condições químicas, morfológicas e estruturais 

adequadas para o estímulo do crescimento celular (GILPIN; YANG, 2017).  

Seu uso relacionado à saúde humana não é recente, registos são encontrados há 

2000 a. C, no Egito Antigo, pelo uso de suturas de linho e ouro. Além disso, substitutos 

ósseos, tendo como matéria a madeira, também foram encontrados na Idade Média, sendo 

observada eficiente osteointegração. Nos primórdios, o objetivo era a obtenção de 

material biocompatível para substituir tecido lesado e prover suporte mecânico. Por 

conseguinte, a ideia era desenvolver materiais biodegradáveis, capazes de promover a 

incorporação ou absorção pelo hospedeiro. Atualmente, o conceito de biomimética tem 

ganhado espaço e resume-se pela busca de materiais que atuem ativamente no processo 

de recuperação com estimulação em nível celular (PIRES et al., 2015). 

Técnicas tradicionais fazem uso de ambientes em duas dimensões (2D). Nesses 

sistemas, as células são cultivadas numa superfície plana. Em outros métodos, as células 

são mantidas suspensas, no meio de cultura, não aderindo a nenhuma superfície. Contudo, 

os métodos descritos acima, não são representativos das interações que ocorrem in vivo. 

Como nova alternativa para a resolução desses vieses, surgiram os modelos de cultura em 

três dimensões (3D) (CUKIERMAN et al., 2001; HOSSEINKHANI et al., 2014). Mesmo 

que esses cultivos em 3D mimetizem o ambiente estrutural in vivo para as células, 

colaborando com as interações entre elas, o fluxo de líquidos não se faz presente em 

culturas estáticas (CUKIERMAN et al., 2001; CHEN; HU 2006; BHUMIRATANA et 

al., 2014; STEFFENS et al., 2018). 

Existem algumas características referentes aos biomateriais que devem ser levadas 

em consideração antes de serem usadas clinicamente. Essas devem atender a algumas 

exigências físicas, as quais estão relacionadas à resistência, dureza, densidade e 

flexibilidade, bem como exigências químicas associadas à toxicidade e reatividade 
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biológica pertinente à biocompatibilidade. Sendo assim, é imprescindível que os scaffolds 

sejam capazes de manter sua integridade estrutural, enquanto auxilia no suporte para a 

adesão, proliferação e diferenciação celular. Quando esses materiais são degradados, os 

produtos decorrentes desse processo não podem ser tóxicos e devem ser metabolizados; 

quando reabsorvidos organicamente, o tempo deve ser compatível com a formação do 

novo tecido.  Além disso, há a necessidade de que as fibras apresentem espaçamento 

suficiente entre si, para permitirem a ligação das células com o biomaterial, sendo que os 

poros menores que as células inviabilizam a adesão das mesmas. Ademais, faz-se 

necessário que as moléculas bioativas tenham acesso às células; devam ser 

mecanicamente adequadas ao sítio onde será realizada a inclusão e que a integração ao 

novo tecido seja perfeita e sem rejeição (NAIR; LAURENCIN, 2007; 

KRAMSCHUSTER; TURNG, 2013). 

 Na engenharia, há uma ampla gama de materiais disponíveis, podendo ser 

encontrados na natureza e então modificados química e fisicamente para a aplicação. 

Esses polímeros podem ser naturais ou então produzidos industrialmente, se tratando de 

materiais sintéticos (LUCAS; SOARES; MONTEIRO, 2011; KEANE; BADYLAK, 

2014). Os polímeros naturais são biocompatíveis, versáteis, pouco tóxicos e são 

estruturalmente próximos aos tecidos humanos e animais. Além dessas características, 

quando disponíveis em exuberância, são pouco onerosos e por isso, atualmente, estão 

sendo empregados clinicamente. Entretanto, apresentam alta imunogenicidade, sendo que 

as reações adversas podem ser suprimidas se os antígenos específicos forem modificados 

quimicamente (YANNAS, 1996; STEVENS, 1998; BARSAM et al., 2003; ARAÚJO, 

2005).  

Já os materiais, ditos sintéticos, normalmente são obtidos através de moléculas 

com baixo peso, sendo que tanto esses como o comprimento de cadeias, podem ser 

manipulados no processamento. Também vale acrescentar que a variação das linhagens 

celulares utilizadas, o tecido a ser substituído e o tempo de degradação podem levar a 

uma variação no material. Ressalta-se ainda, o controle durante o preparo desses 

materiais, possibilita alterar o tempo de absorção, condição considerada crucial na 

engenharia de tecidos (LUCAS et al., 2001; RATHBONE et al., 2009). 

O êxito no desenvolvimento e organização dos tecidos são decorrentes dessas 

propriedades, já que elas podem, eventualmente, ditar a adesão, diferenciação, viabilidade 

celular, transporte de nutrientes e resíduos, e, ainda, a síntese e organização da matriz 
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extracelular. Além disso, o ajuste da estrutura química do biomaterial e a técnica de 

processamento oportunizam a formação de matrizes extremamente complexas. Assim, é 

necessário que a seleção de ambos seja realizada com precisão, com o propósito de obter 

um scaffold com atributos ideais para o uso a que se destina (BRAGHIROLLI, 2012). 

 

3.4 Blenda polimérica de poli (ácido láctico-co-glicólico) e poli (isopreno) epox 

 

As blendas poliméricas conferem uma mistura física entre dois tipos distintos de 

polímeros ou copolímeros, ligados covalentemente. Seu intuito é formar novas 

características através dessa combinação (MANO, 1991; WARD; HADLEY, 1995; 

STEVENS, 1998; KADLA; KUBO, 2004).  

Dentre os diversos polímeros utilizados recentemente na medicina, o poli (ácido 

láctico-co-glicólico) (PLGA), pertencente à classe dos poli (α-hidríxi-ácidos), se destaca 

por ser um poliéster alifático sintético, biocompatível, biodegradável, atóxico e com 

facilidade de processamento. Devido às suas características, apresenta padrões excelentes 

para aplicação como scaffolds, fios de sutura, placas de fixação, stents. Entretanto, trata-

se de um polímero frágil, com deformação plástica reduzida. Sendo assim, aplicá-lo como 

órtese/prótese e conjugado a tecidos moles, é inviável devido aos riscos que podem ser 

desencadeados durante o tratamento (ISOTALO et al., 2005; PANDEY et al., 2008; 

MAKADIA; SIEGEL, 2011). 

A despeito da fragilidade do PLGA, há a necessidade de associá-lo com outro 

polímero para uso em alguns tipos de afecções. Desta forma, o látex tornou-se uma opção. 

Atualmente, numerosas espécies botânicas sintetizam látex, porém a Hevea brasiliensis 

(Seringueira) é a única que gera borracha de qualidade e economicamente acessível. Após 

a extração, o látex torna-se uma dispersão coloidal de partículas do poli (isopreno). Tal 

dispersão é uma solução, contendo polímeros hidrofílicos, eletrólitos, compostos 

tensoativos e resíduos de iniciadores (RIPPEL; GALEMBECK, 2009; 

AMNUAYPORNSRI; SAKDAPIPANICH; TANAKA, 2010; GALIANI, 2010; 

CORNISH; XIE, 2012). O látex possui propriedades interessantes na biomedicina, como 

a biocompatibilidade, biodegradabilidade, elasticidade, tensão máxima de tração, 

ductilidade, tenacidade, leveza, ser indolor à aplicação e remoção, impermeabilidade a 
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micro-organismos, permeabilidade ao oxigênio e ao vapor d’água e facilidade de 

processamento (CHEN; LIANG; THOUAS, 2013; GALIANO et al., 2018).  

Todavia, a borracha natural apresentam baixa estabilidade ao calor, à luz solar e à 

elevada solubilidade, devido à estrutura cis-1,4-poliisopreno. Como forma de sanar esses 

entraves, a modificação interna da estrutura química tem sido proposta por meio da 

epoxidação, pois é um método simples e eficaz para a inserção de um novo grupo reativo 

na cadeia, aumentando assim, a aplicabilidade do polímero  (YOKSAN, 2008; SANTIN 

et al., 2012; ZAKARIA et al., 2013; COSME et al., 2016). O processo de epoxidação 

consiste na formação de um éter cíclico de três membros (epóxido) a partir da reação de 

perácidos com olefinas. O referido grupo epóxido aumenta a compatibilidade entre a 

carga e o polímero ou em misturas físicas, além de aumentar a hidrofilicidade e por 

consequência melhorar a adesão (JORGE et al., 2009; GUERRA et al., 2018). 

Através da solubilização dos polímeros, em solvente orgânico (clorofórmio), 

seguido de volatilização subsequente, foi obtida a blenda de poli (ácido lático-co-

glicólico) e poli (isopreno). Essa blenda foi registrada como Cellprene®, com patente 

solicitada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em 2011, 

(MARQUES et al., 2011; UFRGS, 2013) e a blenda PLGA/PI epox combinada com 

células e fatores bioativos, teve seu pedido solicitado pela mesma instituição em 2018 

(BR102018016252-7). A partir dessa combinação, Marques (2011) constatou mutação do 

comportamento frágil para dúctil, com transformação plástica importante, podendo ser 

considerado para uso em procedimentos ortopédicos e em alterações que envolvam 

tecidos moles.  

Em relação ao seu comportamento in vitro, a associação de PLGA/PI demonstrou 

ser atóxica, quando células HepG2 foram semeadas ao biomaterial (MARQUES et al., 

2013). Da mesma forma, ao fazer a associação de PLGA/PI com hidroxiapatita, Oliveira 

et al. (2019) comprovaram atoxicidade em células de linhagem VERO. Henckes et al. 

(2019) observaram que ADSCs e HMV-II são capazes de estabelecer adesão sem sofrer 

alteração morfológica ao serem cultivadas juntamente com PLGA/PI epox. Ademais, 

descrevem capacidade de expansão e função celular quando associadas ao scaffold. 

O primeiro estudo in vivo, fazendo uso do Cellprene® foi realizado por Marques 

et al. (2013), testando com stent traqueal, em coelhos Nova Zelândia. Após o 

procedimento cirúrgico de inserção do biomaterial, foi possível averiguar que o mesmo 
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se manteve em posição, sem formação de granulomas, infecção, obstrução respiratória ou 

enfisema. O Cellprene® também foi utilizado no intuito de tratar criossinostose, fazendo 

uso de espaçadores de biopolímeros. A partir do uso em ratos Wistar, constatou-se boa 

integração da blenda PLGA/PI com os tecidos formadores da calota craniana. Além do 

mais, áreas adjacentes de intensa neovascularização foram observadas, levando a crer que 

o Cellprene® é viável para uso em ambientes ósseos (KIM et al., 2014). 

Diante desses resultados, sugere-se a aplicação dessa blenda entre PLGA/PI na 

engenharia de tecidos, aprofundando os conhecimentos e utilizando novos métodos de 

processamento, de forma a atender as exigências da aplicação. Suas características 

relacionadas às propriedades mecânicas, sugerem aplicações condizentes à tecidos moles 

(MARQUES, 2015). 

 

3.5 Centrifugal spinning  

 

Após selecionar o biomaterial, faz-se necessário escolher a técnica de 

processamento adequada. Atualmente, há uma ampla diversidade em relação à fabricação 

dos arcabouços para a engenharia de tecidos, como pode ser observado através da 

evaporação de solvente, separação de fases, electrospinning, liofilização, formação de 

espumas, moldagem por injeção, centrifugal spinning, entre outras. Cada técnica dispõe 

de uma estrutura interna específica, com suas vantagens e desvantagens, mas todas visando 

a um espaçamento satisfatório à proliferação celular, em ambiente tridimensional durante a 

cultura (RODRÍGUEZ, 2015).  

A primeira patente proposta, para que as fibras fossem fabricadas de forma 

centrífuga, foi apresentada em 1924, nos EUA (HOOPER, 1924). A partir disso, a fiação 

centrífuga foi aprimorada por outras patentes na Europa e nos EUA. Badrossamay, 

McIlwee, Goss (2010) observaram que, através da fiação a jato rotativo, era possível 

adquirir fibras mais finas. Quando a rotação aumentava, o diâmetro das fibras reduzia, 

sendo que as fibras eram mais homogêneas quanto ao diâmetro quando a concentração 

do polímero era constante. A partir disso, Huttunen e Kellomäki (2011), por meio do 

aquecimento do polímero de fiação, fabricaram fibras mais finas pelo princípio da 

máquina de algodão doce (centrifugal spinning). 
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O princípio da fabricação de nanofibras, através do método centrifugal spinning, 

usa força centrífuga em vez da elétrica. A solução é injetada no recipiente de fiação e 

após é ejetada. Afirma-se que tanto os materiais condutivos como os não condutivos 

podem ser usados na fabricação de nanofibras. Outrossim, não há a necessidade de 

adicionar solventes condutores, fato que faz com que a produção seja limpa 

(BADROSSAMAY; MCILWEE; GOSS, 2010; VALIPOURI; RAVANDI; PISHEVAR, 

2013). 

O método de confecção pode ser dividido em três fases. A primeira consiste em 

adicionar o polímero ou a blenda ao recipiente. Ao girar, o material é exposto à força 

viscosa, à gravidade, à tensão superficial e à força centrífuga. Quando o material é 

ejetado, o segundo estágio se inicia. Nessa fase, o jato do material é exposto à tensão 

superficial, à força de inércia e à resistência ao ar. O jato irá seguir uma curva e será 

esticado pela força resultante. Também, é nessa etapa que o solvente evapora, 

gradualmente, e as fibras são formadas. É no terceiro estágio que a matriz será formada e 

atingirá o dispositivo de coleta (DECENT, KING; SIMMONS, 2009; RIAHI, 2017; 

NATARAJAN; BHARGAVA, 2018; ZHANG et al., 2019).  

No entanto, a morfologia das fibras será influenciada por diversos fatores 

envolvidos no processo do centrifugal spinning. Essa variância compete tanto às 

características do polímero como aos parâmetros do equipamento (velocidade angular do 

bocal, distância do mesmo ao dispositivo de coleta e diâmetro do bocal). Da mesma 

forma, as propriedades da solução de fiação (tensão, viscosidade e concentração), 

também, são preponderantes. Essas características envolvidas irão moldar a matriz, 

implicando no seu uso prático (PADRON; FUENTES; ARUNTU, 2013; 

LOORDHUSWAMY; KRISHNASWAMY; KORRAPATI, 2014). 
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4.1 RESUMO 

A engenharia de tecidos compreende o uso de células tronco mesenquimais associadas 

com biomateriais, tendo como finalidade o reparo, regeneração e restauração de tecidos 

lesados. O objetivo deste trabalho foi avaliar a interação entre células mesenquimais 

adipoderivadas de humanos com scaffold de PLGA/PI epox, confeccionado através da 

técnica de centrifugal spinning. Preconizou-se o estabelecimento da melhor densidade de 

plaqueamento entre 0,325x105, 0,65x105 e 1,3x105 e melhor tempo de cultivo entre 24, 

48 ou 72 horas. A partir de características fibroblastóides, aderência a garrafas plásticas 

de cultivo celular, diferenciação em linhagens adipogênicas e osteogênicas e 

imunofenotipagem positiva para CD90 e CD105 e negativa para CD34 e CD45, as células 

utilizadas neste estudo foram consideradas tronco mesenquimais. A integração das 

células na matriz fibrosa foi observada por meio de microscopia eletrônica de varredura, 

onde foi possível evidenciar a emissão de pseudópodes celulares. As fibras 

confeccionadas pela técnica de centrifugal spinning apresentaram-se fibrosas e porosas, 

com diâmetro médio de 3,61±2,81μm, tendo uma maior representatividade de fibras com 

1μm (n=113). A atividade metabólica das células cultivadas junto ao biomaterial foi 

similar aos seus respectivos controles (células aderidas no fundo da placa, padrão ouro) 

(p>0,05). A exceção evidenciada entre os grupos testes e controle, perante ao teste de 

MTT, foi notória no cultivo de 1,3x105 em 72 horas, onde as células cultivadas junto ao 

scaffold mostraram-se metabolicamente mais ativas que o controle (2,87±0,30; 

2,18±0,15, p>0,05), demonstrando a não interferência do biomaterial na viabilidade 

celular. A menor absorbância foi no grupo de 0,325x105 ADSCs (0,69±0,19; 1,27±0,46; 

1,25±0,43, diferindo em todos os tempos de avaliação em relação ao grupo de 1,3x105 

células (1,96±0,53; 2,45±0,26; 2,87±0,30, p<0,05), porém foi homogênea ao 

plaqueamento de 0,65x105 (1,02±0,24; 2,07±0,71; 1,77±0,56, p>0,05). Esse último, 

apresentou menor absorbância quando contrastado ao grupo de maior densidade nas 
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avaliações de 24 e 72 horas (p<0,05). Perante a coloração do citoesqueleto celular, não 

foram demonstradas alterações quando as células foram cultivadas junto as matrizes 

fibrosas, independente do tempo de incubação e densidade. A contagem celular foi 

realizada por meio da coloração nuclear com DAPI, onde a maior média obtida por campo 

foi no plaqueamento de 1,3x105 células, durante 24 horas (529±81,70). Porém, há uma 

tendência ao descolamento celular com o passar das horas, podendo se justificar pelas 

forças moleculares atuantes entre o scaffold e as células e por ter um número alto de 

células aderidas incialmente. Porém, as células retornam a proliferar em 72 horas de 

avaliações. Fundamentado nos achados descritos acima, constatamos que o plaqueamento 

de 1,3x105 por 24 horas foi o mais eficaz. Ademais, o uso do biomaterial junto ao cultivo 

durante três dias de avaliações, não interferiu na viabilidade e morfologia das células. 

Segundo esses resultados, associação entre PLGA/PI epox e células mesenquimais 

adipoderivadas podem ser consideradas para futuros estudos in vivo na engenharia de 

tecidos.  

 

Palavras-chave: biomaterial, células estromais mesenquimais, centrifugal spinning, 

engenharia de tecidos, integração celular, MTT. 

 

 

4.2 INTRODUÇÃO 

 

A engenharia de tecidos (ET) tem ganhado ênfase nos últimos anos, por se tratar 

de uma abordagem promissora no tratamento de afecções não responsivas às terapias 

convencionais. É uma área interdisciplinar, que correlaciona os princípios de medicina, 

engenharia e biotecnologia, com a finalidade de reconstruir ou substituir órgãos ou tecidos 

lesionados1. A terapêutica da ET compreende estratégias regenerativas, fazendo uso de 

Células Tronco Mesenquimais (MSCs – Mesenchymal Stem Cells) associadas à 

biomateriais. Subsequentemente, essa fusão é transferida ao paciente, aspirando a 

formação e o ajuste de um microambiente que emita resposta celular adequada2,3. 

As características promissoras das MSCs tornam-nas pertinentes ao uso na 

regeneração tecidual. Esse tipo celular possui atributos que estimulam e auxiliam a 

regeneração, como a multipotencialidade de diferenciação em uma variedade de tecidos, 

ação imunomodulatória e anti-inflamatória, secreção de moléculas e fatores bioativos4-11. 

Contudo, apesar da terapia celular ser promissora, algumas pesquisas revelaram que, 
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quando administradas em suspensão, as células são rapidamente eliminadas pelo sistema 

imunológico, devido à ausência de uma matriz extracelular12-16.  

Como método de sanar a rápida absorção celular, os biomateriais são capazes de 

fornecer suporte para a manutenção local dessas células, arquitetando nichos 

microambientais que irão fomentar a restauração endógena17,18. Os biomateriais devem 

atender a algumas exigências tanto biológicas, mecânicas e físicas quanto específicas 

celulares19-21. Suprir esses requisitos é extremamente importante, pois são essas 

propriedades que irão estabelecer adesão, diferenciação e viabilidade celular, permitindo 

o transporte de nutrientes e resíduos, além da síntese e organização da matriz 

extracelular22.  

Atualmente, uma infinidade de polímeros podem ser empregados na produção de 

andaimes21,23. A blenda de PLGA (poli(ácido láctico-co-glicólico) / PI (poli(isopreno) foi 

surgiu devido a fragilidade e dificuldade de deformação plástica pertencente ao PLGA, 

sendo inviável para aplicação como órtese/prótese e conjugado a tecidos moles24-26. A 

partir da associação com o PI, constatou-se mutação do comportamento frágil para dúctil, 

com transformação plástica27. A patente foi solicitada pela UFRGS em 2011, e registrada 

como Cellprene®. Posteriormente, a superfície da blenda foi modificada através da 

epoxidação do poli(isopreno), objetivando características versáteis e propriedades 

avançadas28. A solicitação da blenda PLGA/PI epoxidada, combinada com células e 

fatores bioativos, foi solicitada em 2018 (BR102018016252-7). Alguns estudos in vitro 

já foram realizados, assegurando propriedades promissoras para uso in vivo. Marques et 

al. (2013)29 demonstraram caráter atóxico em cultivos de HepG2. Henckes et al. (2019)30 

observaram o estabelecimento de adesão celular, sem alteração morfológica, capacidade 

de expansão e manutenção da função celular.  
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Sequencialmente a escolha dos polímeros, faz-se necessário optar pelo método de 

produção das matrizes. Existe uma diversidade de técnicas, cada uma com suas 

particularidades, vantagens e desvantagens. O método de confecção de fibras, por meio 

de centrifugal spinning, usa força centrífuga em alta rotatividade, e é considerado um 

recurso de alta produtividade e barato, além de ser uma possibilidade de substituição de 

outras técnicas31. 

Baseado nisso, o objetivo deste estudo é avaliar a interação entre células 

mesenquimais adipoderivadas (ADSCs – Adipose Derived Stem Cells) humanas com 

scaffold de PLGA/PI epox, processado através da técnica de centrifugal spinning, 

avaliando citotoxicidade/viabilidade, proliferação, adesão e morfologia celular quando 

em contato com a matriz. Da mesma forma, priorizamos estabelecer uma densidade e 

período de cultivo, aspirando máxima performance biomaterial-células para posterior 

translação à pacientes com feridas cutâneas. 

 

4.3 MATERIAIS E MÉTODOS  

 

4.3.1 Blenda de PLGA/PI epox 

Para a fabricação da blenda polimérica, o PLGA (Corbion Purac®, Netherlands) 

foi adquirido purificado, na proporção de 85 mol% de comonômero L-lactide e 15 mol% 

de glicolide. O PI (Muang Mai Guthrie PCL®; Epoxyprenes 50, THA) foi neutralizado 

com ácido clorídrico (Synth®, BR). O mesmo já foi adquirido epoxidado, na faixa de 50-

52%, segundo fornecedor, dispensando essa fase do processamento. Posteriormente, foi 

realizada a purificação com dissolução em clorofórmio (99,8%) (Synth®, BR) (15:1). 

Após a completa diluição, o mesmo foi precipitado em metanol (99,8%) (Synth®, BR). 
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O processo foi repetido três vezes, sendo que ao final de cada ciclo, o PI foi submetido à 

secagem em estufa a 40ºC, durante 24 horas. 

 A blenda foi preparada com uma proporção mássica de 60% PLGA / 40% PI, no 

intuito de melhorar as características mecânicas. A mistura foi reservada por 24 horas, de 

modo a permitir máxima interação entre os polímeros. Passado esse período, a 

combinação foi colocada num recipiente, permitindo evaporação do clorofórmio em 

temperatura ambiente.  

 

4.3.2 Produção das fibras por centrifugal spinning 

A máquina de centrifugal spinning foi desenvolvida pelo Laboratório de 

Biomateriais (LABIOMAT) da UFRGS, com velocidade máxima de rotação do eixo 

central de 25.000rpm. Para a confecção da matriz, uma bomba de infusão (Samtronic®, 

BR) foi utilizada, a fim de padronizar o gotejamento da mistura polimérica no cilindro 

central da máquina. O cilindro possui dois orifícios (Figura 1A, seta amarela), locais esses 

onde o polímero é direcionado a passar, através da força centrífuga. A partir disso, a 

blenda dissolvida é alongada e ejetada para fora, onde há um anteparo circular horizontal 

(Figura 1B). Durante esse processo, o solvente evapora, precipitando a matriz fibrosa 

(Figura 1C).  
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4.3.3 Células mesenquimais adipoderivadas (ADSCs) de humanos 

4.3.3.1 Isolamento celular  

As amostras biológicas de tecido adiposo foram obtidas a partir de cirurgias de 

lipoaspiração de duas pacientes, do sexo feminino, hígidas, cuja idade era de 28 e 54 anos. 

As mesmas foram operadas no Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), Brasil. Este 

trabalho obteve anuência do Comitê de Bioética do HCPA (2019-0136) e pelo Comitê de 

Ética e Pesquisa da Plataforma Brasil. Com base no parecer do Certificado de 

Apresentação para Apreciação Ética (CAAE), o projeto está inscrito sob o número 

94521618.4.0000.532727. As pacientes se voluntariaram a doar o material biológico com 

prévia assinatura de termo de consentimento, juntamente com 

esclarecimentos/informações sobre os objetivos e estratégias de uso do material. 

Figura 1 - Em evidência (seta amarela), cilindro com 

orifícios da saída da blenda de PLGA/PI epox (A), 

anteparo circular horizontal (B), exemplar do scaffold 

utilizado para cultivo celular. 
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Posteriormente a coleta, o material biológico foi degradado enzimaticamente em 

solução de colagenase tipo I (Gibco®, USA) (1mg/mL) e a suspensão celular obtida foi 

centrifugada e ressuspensa em Meio Eagle Modificado por Dulbecco (DMEM) (Gibco®, 

USA), suplementado com 20% de Soro Fetal Bovino (SFB) (Gibco®, BR), e 1% de 

antibiótico (penicilina/estreptomicina) (Gibco®, USA). As células foram plaqueadas em 

garrafas de cultivo celular onde permaneceram em estufa a temperatura de 37ºC, em 

atmosfera de 5% de CO2 e 100% de umidade. Quando a cultura atingiu confluência entre 

80-90%, as células foram desaderidas com auxílio de solução de tripsina-EDTA 0,025% 

(Gibco®, CA) e expandidas para novas garrafas. 

 

4.3.3.2 Imunofenotipagem celular  

 O perfil imunofenotípico das MSCs foi realizado com a incubação de anticorpos 

monoclonais específicos. As células foram coradas com CD90 (PE Mouse Anti-Human, 

BD Pharmingen®), CD105 (Human R-PE Conjugate, Invitrogen®), CD45 (Human FITC 

Conjugate, Invitrogen®) e CD34 (FITC Mouse Anti-Human, BD Pharmingen®). 

Posteriormente à incubação por quatro horas, em temperatura ambiente, a análise foi 

realizada com auxílio de citometria de fluxo (Attune; Applied Biosystem®). 

 

4.3.3.3 Diferenciação celular  

A diferenciação adipogênica e osteogênica foi realizada conforme descrito por 

Markarian et al. (2014)32. Nos grupos controles, as células foram cultivadas nas mesmas 

condições que as tratadas, sem o uso dos meios indutores de diferenciação. Após 21 dias 

de cultivo, com trocas periódicas a cada três dias, as culturas foram fixadas e coradas 
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adequadamente, juntamente com seus respectivos controles. A detecção da diferenciação 

adipogênica foi evidenciada por coloração com Oil Red O (Sigma Aldrich®, USA), 

corando os vacúolos de gordura, tipicamente encontrados nos adipócitos e para a detecção 

da diferenciação osteogênica foi realizada coloração com Alizarin Red S (Sigma 

Aldrich®, CHN) corando os depósitos de cálcio presentes na matriz extracelular. As 

imagens foram capturadas por microscopia invertida (Olympus®;IX71). 

 

4.4 Cultivo celular nos scaffolds  

As densidades escolhidas para o plaqueamento no biomaterial foram pré-

determinadas baseadas no estudo realizado por Henckes et al. (2019)30, fazendo jus ao 

diâmetro útil do biomaterial. As amostras do biomaterial foram moldadas e, 

posteriormente, foram esterilizadas sob luz ultravioleta (UV). Um prazo de 24 horas antes 

do plaqueamento, as amostras foram hidratadas com tampão fosfato. 

Após contagem celular em Câmara de Neubauer, as células foram semeadas no 

scaffold, em placas de 24 poços, em três concentrações diferentes, compreendendo: 

0,325x105, 0,65x105 e 1,3x105. Células cultivadas diretamente no poço, foram utilizadas 

como controles. Todas as análises foram realizadas em três tempos diferentes, incluindo 

24, 48 e 72 horas. 

 

4.6 Viabilidade Celular (ensaio de MTT)  

O teste de MTT, foi empregado conforme descrito por Marins et al. (2017)33 para 

verificar a viabilidade celular, bem como, indiretamente, a citotoxicidade. Utilizou-se 
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reagente Thiazolyl Blue Tetrazolium Bromide (Sigma Aldrich®, USA) na concentração 

de 0,5 mg/mL. Após duas horas em contato com a cultura, em estufa de cultivo celular, o 

sobrenadante foi descartado e sulfóxido de metila (DMSO) (Sigma Aldrich®, FR) foi 

adicionado. A absorbância foi mensurada a 570nm e 630nm pelo espectrofotômetro 

SpectraMax M3®. 

 

4.8 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 

Características microscópicas das fibras de PLGA/PI epox e a presença de células 

aderidas às fibras, foram analisadas através de MEV (JSM 6060; Jeol®) conforme 

descrito por Maurmann et al. (2017)34. Após cultivo celular, as amostras foram fixadas, 

lavadas e desidratadas com sequência crescente de concentrações de álcool etílico (60%, 

70%, 80%, 90%, 95% e 100%), com permanência de 10 minutos em cada concentração. 

Após a desidratação, as amostras foram submetidas à secagem em temperatura ambiente, 

seguidas de metalização em ouro.  A mensuração do diâmetro das fibras foi realizada 

através do software ImageJ®, a partir de imagens referentes a quatro amostras. As 

imagens obtidas apresentaram tensão de aceleração de 10kV e ampliação de 500 a 2.300x 

 

4.9 Integração celular  

A avaliação e contagem das células integradas à matriz fibrosa, foi realizada 

através da coloração nuclear com DAPI (Fluoroshield with DAPI; Sigma Aldrich®, 

USA), com auxílio do software ImageJ®. Após cultivo, as células foram fixadas e o 

reagente foi mantido em incubação à cultura. Cinco campos similares de cada amostra 

foram fotografados com auxílio de microscopia invertida.  
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4.7 Morfologia celular  

A morfologia celular sobre as matrizes, foi observada através de 

imunofluorescência e microscopia confocal (TCS SP5; Leica®, DEU), conforme descrito 

por Henckes et al. (2019)31. Para isso, amostras contendo ADSCs cultivadas nos scaffolds 

foram fixadas e bloqueadas com albumina sérica bovina a 3% (Sigma Aldrich®, DEU). 

Anticorpo primário anti-citoqueratina (AE1/AE3; Abcam®, UK) (1:50), foi incubado 

overnight a 4ºC. Posteriormente, o anticorpo secundário anti-IgG PE-Cys anti-rato 

conjugado (Santa Cruz Biotechnology®, EUA) (1:4000) foi incubado por uma hora. Meio 

de montagem DAPI, foi adicionado às amostras para facilitar a visualização celular. 

 

4.10 Análise Estatística  

Os resultados foram expressos com a média e o desvio padrão e avaliados por 

ANOVA, seguido pelo teste de Bonferroni. Diferenças significativas foram estabelecidas 

quando p<0,05. A análise dos dados foi realizada pelo programa IBM SPSS Statistics 2.1.  

 

4.4 RESULTADOS  

 

Cerca de 10mL de material biológico de cada uma das duas doadoras, proveniente 

de lipoaspiração abdominal, foram suficientes para a expansão celular das ADSC. Isso 

possibilitou o uso celular em todos os experimentos in vitro de avaliação da interação 

com o biomaterial, bem como diferenciação e imunofenotipagem. As células exibiram 

confluência, aderência ao plástico e morfologia fusiforme, semelhante a fibroblastos 

(Figura 2A).  
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Ensaio de diferenciação celular foi realizado com células da quinta passagem, as 

quais manifestaram-se aptas a diferenciarem-se em linhagens adipogênicas e 

osteogênicas. Após 21 dias em meio indutor de diferenciação, foi possível observar, 

através da coloração com Oil Red O, a presença de depósitos de lipídios (Figura 2B). Em 

igual período, após a pigmentação com Alizarin Red S, depósitos de cálcio foram notados 

(Figura 2C).  

 

 

 

 

 

A imunofenotipagem mostrou expressão dos marcadores de superfície CD105 e 

CD90 e não expressão para os marcadores CD34 e CD45. Observou-se que as células 

utilizadas como controle não expressaram marcação para nenhum dos anticorpos 

utilizados (Figura 3B, C). A figura 3D, equivale ao total de eventos analisados (30,22%) 

para averiguar a expressão de CD45 e CD90. É possível notar a negatividade para CD45, 

com 3,57% dos eventos marcados (Figura 3E), e a positividade para CD90 com 91,06% 

das células marcadas (Figura. 3F). O gráfico representado pela figura 3G, demonstra que 

29,64% do total dos eventos foram analisados. Destes, 1,95% de células foram positivas 

para CD34 (Figura 3H), e 84,75% deslocaram-se para direita, expressando marcação para 

CD105 (Figura 3I). 

Figura 2  - Ensaio de diferenciação in vitro das ADSCs 

após 21 dias de cultivo. Fotomicroscopia das ADSCs no 

estágio de indiferenciação (40x) (A), submetidas à 

diferenciação adipogênica com coloração Oil Red O (20x) 

(B), e osteogênica com coloração Alizarin Red S (20x) 

(C). 
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Aspectos pertinentes às fibras, como a direção, porosidade e diâmetro foram 

passíveis de constatação por meio de MEV. Na figura 4 é possível observar que as fibras 

se apresentam distribuídas de maneira aleatória e estão interconectadas entre si, porém, 

sem um padrão de direção uniforme. As imagens exibiram estruturas fibrosas e porosas.  

O diâmetro de 407 fibras de PLGA/PI epox foram mensurados, apresentando uma 

média de 3,61±2,81 μm. A figura 5 ilustra a distribuição do diâmetro das fibras em relação 

à frequência (número de fibras por grupo), onde a maioria conferiu diâmetro de 1μm 

(n=113). Fibras mais espessas foram evidenciadas, porém com uma menor periodicidade. 

A frequência de nanofibras foi baixa (n=37), sendo o menor diâmetro encontrado de 

350nm, e o maior 15,99μm.  

Figura 3 – Demonstração gráfica dos marcadores de 

superfície celular, quando realizado ensaio de 

imunofenotipagem. Os gráficos A, D e G demonstram 

todos os eventos detectados por citometria (vermelho), 

para avaliação da expressão dos marcadores. O mesmo 

mostra no eixo Y a complexidade das células e no eixo 

X a população total a ser analisada. Os gráficos B, E e 

H representam as células que são negativas (verde) para 

os marcadores de superfície (CD34 e CD45). Os 

gráficos C, F, e I retratam as células marcadas (rosa) 

para CD90 e CD105. 
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As ADSCs apresentaram-se totalmente integradas às fibras da matriz (Figura 6), 

com vários pontos de contato de adesão ao biomaterial, formando pontes entre as fibras.  

A adesão celular ocorreu tanto nas fibras mais espessas, quanto nas mais finas, não 

evidenciando preferência. As células apresentaram-se bem espalhadas e com morfologia 

fibroblastóide. Na figura 6C (seta amarela) é possível notar a integração celular, com a 

emissão de pseudópodes celulares às fibras. Diferenças entre as concentrações e tempo 

não foram notórias.  

Figura 5 – Imagem representativa da regularidade do 

diâmetro das fibras do scaffold de PLGA/PI epox, 

fabricado por centrifugal spinning. nm: nanofibras. 

Figura 4 - Imagem capturada por MEV, demonstrando o 

aspecto poroso e fibroso do scaffold de PLGA/PI epox, 

confeccionadas pela técnica de centrifugal spinning 

(800x). 
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A tabela 1, demonstra os resultados obtidos a partir do teste de MTT dos grupos 

tratados com biomaterial e seus respectivos controles. O grupo contendo biomaterial que 

recebeu 0,325x105 ADSCs, apresentou-se metabolicamente menos ativo (absorbância de 

0,69±0,19; 1,27±0,46; 1,25±0,43, em 24h, 48h e 72h, respectivamente) em todos os 

tempos das avaliações, em comparação ao que recebeu 1,30x105 células (1,96±0,53; 

2,45±0,26; 2,87±0,30) (p<0,05), porém foi considerado igual àquele com 0,65x105 

células (1,02±0,24; 2,07±0,71; 1,77±0,56) (p>0,05). Quando 0,65x105 células foram 

plaqueadas nas avaliações de 24 e 72, a taxa de absorbância foi menor em relação ao 

grupo com maior densidade (p<0,05). No entanto, quando a comparação foi realizada nos 

grupos que receberam biomaterial, com a mesma concentração, porém em tempos 

diferentes, embora ela tenha sido crescente ao passar do tempo, foram similares na 

absorbância (p>0,05). Neste caso, houve apenas a exceção do plaqueamento de 0,65x105, 

Figura 6 – Imagens de Microscopia Eletrônica de 

Varredura, comprovando a adesão celular às fibras. Notar 

pseudópode (seta amarela) (C). 

 



41 
 

quando as células foram deixadas em cultura por 24 e 72 horas, apresentaram diferenças 

significativas (p=0,011). Ao correlacionar os grupos testados e controles, as células dos 

grupos que receberam biomaterial, foram tão viáveis quanto àquelas dos seus respectivos 

controles (mesma concentração e tempo), não interferindo na taxa de viabilidade celular 

(p>0,05). A exceção, diz respeito ao plaqueamento de 1,3x105 fazendo uso de 

biomaterial, na incubação de três dias. Esse, mostrou-se metabolicamente mais ativo em 

relação ao seu controle (2,87±0,30; 2,18±0,15) (p<0,05). 

Tabela 1 - Comparação do efeito de tempo e de incubação e concentração celular em 

relação a viabilidade celular das ADSCs, a partir do teste colorimétrico de MTT. 

Concentração Média 24h ± 

(DP) 

Média 48h ± 

(DP) 

Média 72h ± 

(DP) 

CT 0,325 x 105 0,52 ± 

(0,10)I 

1,00 ± 

(0,43)I 

1,32 ± 

(0,88)I 

CT 0,65 x 105 1,27 ± 

(0,32)I 

1,86 ± 

(0,36)I 

1,80 ± 

(0,45)I 

CT 1,3 x 105 2,16 ± 

(0,18)I 

2,27 ± 

(0,07)I 

2,18 ± 

(0,15)I 

BC 0,325 x 105 0,69 ±  

(0,19)a,*,I 

1,27 ± 

(0,46)a,*,I 

1,25 ± 

(0,43)a,*,I 

BC 0,65 x 105 1,02 ± 

(0,24)a,*,I 

2,07 ± 

(0,71)b,*,⁰,I 

1,77 ± 

(0,56)a,b,*,I 

BC 1,3 x 105 1,96 ± 

(0,53)a,b,⁰,I 

2,45 ± 

(0,26)a,⁰, I 

2,87 ± 

(0,30)a,⁰,II 

 

A interação das ADSCs junto ao scaffold foi observada a partir da coloração 

nuclear, através de microscopia de fluorescência (Figura 7). Por meio desta análise, foi 

realizada a contagem celular, onde cinco campos aleatórios (igualmente para todas as 

amostras) foram capturados. A integração foi notória em todas as camadas das fibras, 

Os dados estão expressos em média±desvio padrão da absorbância celular através da análise 

de MTT. CT: grupo controle; BC: biomaterial com células; DP: desvio padrão. As 

comparações foram realizadas através de modelos lineares generalizados com ajuste pelo teste 

de Bonferroni, com 5% de significância (p<0,05). Médias seguidas da mesma letra, símbolos 

ou números romanos, não diferem estatisticamente. Comparação em linha: compara a mesma 

concentração nos diferentes tempos (letras latinas). Comparação em coluna: compara 

diferentes concentrações no tempo fixo (símbolos *, ⁰). Comparação entre grupo controle e 

grupo tratamento (CTxBC) no tempo e concentração fixa (números romanos, I, II). 
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porém maior quantidade de células apresentavam-se aderidas no centro das amostras, em 

relação às bordas (dados não mostrados). Considerando as concentrações, nos períodos 

de incubação, a tabela 2 demonstra a contagem média de células por campo, seguidas do 

desvio padrão. 

Quando a concentração celular foi comparada de forma fixa com variação 

temporal, o grupo com 0,325x105 células apresentou-se homogêneo nas avaliações de 24 

e 48 horas (466±74,44; 431±39,29, p>0,05), mas diferiram na avaliação de 72 horas, 

tendo menor número de células aderidas (220±14,97, p<0,05). No plaqueamento de 

0,65x105, a única distinção encontrada foi entre a análise de 24 horas contraposta a 72 

horas (307±69,10; 427±18,70, respectivamente, p=0,014). O cultivo de 1,3x105, foi 

uniforme nas três avaliações temporais (529±81,70; 299±129,25; 314±143,69, p>0,05) 

(Tabela 2).  

Ao contrastar as concentrações em horários fixos, a média dos grupos 0,325x105 

e 1,3x105 em 24 horas mostraram-se similares (466±47,44; 529±81,70, p>0,05), 

divergindo do plaqueamento de 0,65x105 (307±69,10, p<0,05). Em 48 horas de avaliação, 

todas as amostras foram estatisticamente iguais entre si (431±39,29; 342±103,10; 

299±129,25, p>0,05). No último período de avaliação, a média encontrada na cultura de 

0,325x105 células foi similar à 1,3x105 células (220±14,97; 314±143,69, p>0,05). A 

maior média foi observada no plaqueamento de 0,65x105 células sobre os scaffolds 

(427±18,70), diferindo apenas da densidade de 0, 325x105 (p<0,05), mas igual ao cultivo 

de 1,3x105 células (p>0,05). 
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Tabela 2 - Contagem por meio de coloração nuclear com DAPI das células aderidas ao 

biomaterial em relação a concentração e tempo de cultivo celular. 

Concentração Média 24h ±  

(DP) 

Média 48h ± 

(DP) 

Média 72h ± 

(DP) 

0,325 x 105 466 ± 

(47,44)a,* 

431 ± 

(39,29)a,* 

220 ± 

(14,97)b,* 

0,65 x 105 307 ± 

(69,10)a,⁰ 

342 ± 

(103,10)a,b,* 

427 ± 

(18,70)b,⁰ 

1,3 x 105 529 ± 

(81,70)a,* 

299 ± 

(129,25)a,* 

314 ± 

(143,69)a,*,⁰ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

A preservação da morfologia das ADSCs, quando em cultivo junto ao biomaterial, 

foi constatada pela expressão das moléculas do citoesqueleto, podendo destacar que, a 

Figura 7 – Imagens feitas através de imunofluorescência 

com corante nuclear DAPI, para avaliação da contagem 

celular a partir da adesão às fibras de PLGA/PI epox. 

Plaqueamento de 0,325x105 em 24 horas (A), 0,65x105 em 

24 horas (B), 1,3x105 em 24 horas (C), 0,325x105 em 48 

horas (D), 0,65x105 em 48 horas (E), 1,3x105 em 48 horas 

(F), 0,325x105 em 72 horas (G), 0,65x105 em 72 horas (H), 

1,3x105 em 72 horas (I) (10X). 

 

 

Os dados estão expressos em média±desvio padrão da contagem celular por coloração 

nuclear com DAPI e posterior avaliação por microscopia de imunofluorescência (10x). DP: 

desvio padrão; 0,325x105: 32.500 células; 0,65x105: 65.000 células; 1,3x105: 130.000 

células. As comparações foram realizadas através de modelos lineares generalizados com 

ajuste pelo teste de Bonferroni, com 5% de significância (p<0,05). Médias seguidas da 

mesma letra ou mesmo símbolo não diferem estatisticamente. Comparação em linha: 

compara concentrações nos diferentes tempos (letras latinas para diferenças significativas). 

Comparação em coluna: compara diferentes concentrações no tempo fixo (símbolos *, ⁰).  
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partir do cultivo celular junto aos scaffolds de PLGA/PI epox, independente do tempo e 

concentração, a aparência morfológica típica das MSCs foi preservada (Figura 8). 

 

 

 

 

 

4.5 DISCUSSÃO 

 

 

As propriedades observadas no cultivo celular, como a capacidade de aderência 

ao plástico de cultura, morfologia fibroblastóide, capacidade de diferenciação celular em 

adipócitos e osteócitos, além da marcação evidente para CD90 e CD105 e a expressão 

insignificante de CD45 e CD34, estão em consonância com a Sociedade Internacional de 

Terapia Celular, a qual afirma que o conceito de células-tronco envolve o suprimento de 

tais características11.  

Segundo o que fora mencionado por Ishikawa et al. (2010)35 e Fathi e Farahzadi 

(2016)36, o tecido adiposo coletado através da técnica de lipoaspiração em ambas 

pacientes, demonstrou ser um método de obtenção minimamente invasivo, sem gerar 

morbidade às doadoras. Além disso, consideramos uma fonte vantajosa para extração 

celular, pois além de ser um tecido em abundância, com pouca quantidade do material 

biológico, todos os testes puderam ser realizados. 

Figura 8 – Imagem capturada por microscopia confocal, 

demonstrando morfologia do citoesqueleto das ADSCs 

após cultivo junto aos andaimes de PLGA/PI epox (63x). 
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A exigência do campo industrial em produzir nanofibras, é uma realidade e muito 

se tem pesquisado por métodos simples, baratos e ecologicamente corretos. Além desses 

princípios, sabe-se que em tecidos nativos, a MEC apresenta fibras com diâmetro entre 

50 e 500n37, indo de encontro com o ponto básico do processo de fabricação dos 

andaimes, que é a compatibilidade estrutural das matrizes com a MEC natural38. O 

método de fabricação das fibras de PLGA/PI epox por centrifugal spinning, não foi 

eficiente em produzir apenas nanofibras, tendo em vista que a maioria delas obteve 1μm 

ou mais, tendo um “n” pequeno de nanofibras (n=37). Da mesma forma, Hou et al. 

(2017)39, ao usar o método de fiação centrífuga, encontraram diâmetros que variam entre 

2-4μm.  

Acreditamos que devido à existência de muitos parâmetros que influenciam no 

diâmetro e em outras características, há a necessidade de otimizar tais propriedades nessa 

técnica de fabricação. Velocidade de rotação, concentração dos polímeros, comprimento 

e diâmetro do “nozzle” precisam ser testados para a obtenção máxima de nanofibras. 

Embora o referido método represente uma tecnologia promissora, tendo perspectivas 

atraentes para a substituição do electrospinning, ainda é imaturo e necessita de 

modificações. Pesquisas recentes não progrediram teórica e tecnicamente, fazendo-se 

necessário maiores estudos para que ocorra a padronização40. Apesar de não conseguir 

estabelecer nanofibras, alguns estudos afirmam que, arcabouços de microfibras são 

considerados substratos adequados para o crescimento celular, além de favorecer à adesão 

e à disseminação celular41-43. Isso pôde ser observado nesse trabalho, pois independente 

do diâmetro das fibras, houve boa interação biomaterial-células, sem demonstrar 

preferência de adesão em relação aos diâmetros maiores ou menores. 

Ao testarmos a viabilidade das células em relação ao controle (células aderidas no 

poço), evidenciamos que o biomaterial não interferiu na viabilidade celular, mantendo 
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seu potencial metabólico. Por se tratar de um teste de viabilidade, vale ressaltar que 

optamos por avaliar o poço como um todo, pois se houvesse algum nível de toxicidade 

nos grupos onde as células foram cultivadas junto às matrizes fibrosas, observaríamos 

interferência na taxa de proliferação celular, devido ao dano mitocondrial. O teste de MTT 

é um ensaio quantitativo e colorimétrico da atividade mitocondrial que determina a 

interrupção da função bioquímica crítica44. É, também, considerado um método padrão 

para a avaliação da citotoxicidade celular45. Testes que avaliam o efeito tóxico de 

biomateriais, devem ser elaborados, primeiramente, em ensaios in vitro. Desse modo, é 

possível selecionar materiais adequados para aplicações in vivo46. Guerra et al. (2018)47 

e Henckes et al. (2019)30, ao testarem a blenda PLGA/PI epoxidada por electrospinning, 

também não observaram efeitos citotóxicos às células, estando em concordância com o 

que fora observado nesse estudo. Evidenciamos maior número de células 

metabolicamente ativas, em relação ao controle, quando 1,3x105 células foram incubadas 

por 72 horas. Acreditamos que, como havia dois planos para a multiplicação celular nos 

grupos testados (biomaterial e poço), em relação ao controle (apenas poço), a proliferação 

celular foi maior. Isso denota novamente, a não interferência na taxa de proliferação e 

viabilidade celular. 

A adesão celular é um processo dinâmico resultante da comunicação entre 

moléculas da superfície celular com seus ligantes48. Esses eventos envolvidos na adesão 

celular e por consequência na interação célula-célula ditarão a viabilidade e a 

diferenciação quando modelos de arcabouços são considerados, pois a proliferação 

celular iniciar-se-á após a adesão e a expansão na estrutura49-50. Um dos objetivos desse 

trabalho foi constatar o melhor período de incubação em relação à densidade celular a ser 

plaqueada, levando em consideração as células aderidas às fibras. Os resultados obtidos 

a partir da contagem celular por imunofluorescência, nos levam a crer que, ao escolher 
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uma densidade, deve-se preconizar por um menor período de incubação (entre 24 e 48 

horas), pois a partir desse período há uma tendência ao descolamento celular. Tais 

constatações corroboram com Soletti et al. (2006)51, pois pregam que em culturas 

associadas com arcabouços, é desejável que o tempo de semeadura seja curto. Além disso, 

a maior taxa de adesão celular foi obtida no plaqueamento de 1,3x105 células, sendo o 

mais recomendado para este tipo de biomaterial. Esse valor, proporcionalmente, está de 

acordo com o sugerido por Henckes et al. (2019)30. Porém esses autores notaram maior 

adesão de HMV-II entre 48 e 72 horas, mas, também optaram por menor tempo de 

incubação, devido à posterior translação aos pacientes. A diminuição na taxa de adesão, 

independente do grupo, observada com o passar das avaliações, pode ser justificada pela 

atuação das forças moleculares. Há uma propensão à ligação das moléculas adsorvidas 

das células por essas forças, fazendo com que as células a desaderirem-se ao passar das 

horas, principalmente, quando há alto índice de adesão celular inicial50. 

Com base nas imagens obtidas por MEV, podemos constatar a interação celular 

ao biomaterial, com a emissão de pseudópodes celulares às fibras. Todos os grupos 

apresentaram-se homogêneos entre si, perante este teste. Esse fato, pode ser 

fundamentado no fato de se tratar de um biomaterial em 3D, em que a maioria das células 

não permanecem aderidas à superfície, e sim, à camada mais interna do scaffold. Além 

disso, por se tratar de uma análise superficial, a percepção profunda é perdida. Em 

contrapartida, Buizer et al. (2013)52 observaram efeito contrário, constataram maior 

número de células na camada exterior dos biomateriais. Um dos fatos que poderiam 

contribuir refere-se à porosidade do material utilizado. Estruturas pouco porosas tendem 

a levar maior propagação celular na superfície externa, ao passo que as porosas, 

contribuem para o crescimento na superfície interno53-54. A adesão celular é o principal 

fator que irá ditar a boa interação célula-biomaterial. Dessa forma, faz-se necessário a 
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promoção e a manutenção, por parte dos arcabouços, à adesão celular. A falha em manter 

esse contato, afeta diretamente a sobrevivência celular, levando a morte programada55. 

A morfologia e a estrutura do citoesqueleto celular estão diretamente relacionadas 

aos papéis reguladores, sendo associados com a adesão ao substrato e a consequente 

morfologia das colônias56. Henckes et al. (2019)30 destaca que a função celular é mantida 

após a avaliação por imunofluorescência. Em concordância, notamos que o padrão 

morfológico celular permanece o mesmo em qualquer tempo de avaliação, ou seja, as 

células integradas às matrizes fibrosas, seguem expressando proteínas estruturais típicas 

e proliferando normalmente. Essas propriedades são necessárias no reparo, substituição e 

regeneração de tecidos57. 

Os scaffolds, usados na engenharia de tecidos, devem ser aptos em atender alguns 

parâmetros. Devem, também, ser biodegradáveis e biocompatíveis, permitindo tanto a 

adesão celular como a multiplicação. Faz-se necessário que os suportes sejam 

tridimensionais, a fim de simular a MEC58-60. Fundamentado nessas características, os 

resultados obtidos permitem a continuidade desse trabalho, com posterior aplicação in 

vivo. Permite-se afirmar que as fibras de PLGA/PI epox confeccionadas a partir de 

centrifugal spinning, podem ser consideradas para uso na medicina regenerativa.  

 

4.6 CONCLUSÃO  

 

A partir dos resultados encontrados, o scaffold composto de PLGA/PI epox, 

acrescido com células mesenquimais adipoderivadas, pode ser considerado para uso na 

engenharia de tecidos, partindo para posteriores estudos in vivo, pois o mesmo não 

interferiu na viabilidade celular, quando em cultura com ADSCs, permitiu integração às 

fibras e, também, não alterou a morfologia celular. Ademais, pelo fato de ter uma queda 
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no número de células aderidas com o passar das avaliações, consideramos que o cultivo 

de 1,3x105 células em 24 horas, se sobressaiu aos demais. Apesar do bom desempenho, 

em relação a interação entre células-biomaterial, faz-se necessário maiores estudos para 

a produção de nanofibras através do centrifugal spinning. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS E CONCLUSÃO 

 

Devido ao aumento na expectativa de vida da população, a ocorrência de afecções 

de caráter crônico, tem aumentado proporcionalmente. Isso faz com que haja uma busca 

incessante por métodos terapêuticos que visem à substituição ou regeneração de órgãos e 

tecidos.  Nesse sentido, a engenharia de tecidos, a qual faz associação entre terapia celular 

com células tronco e polímeros, tem desenvolvido diversos métodos para sanar ou reduzir 

esse tipo de problema.  

Nas condições em que os experimentos foram conduzidos, é possível afirmar que 

a associação entre ADSCs e scaffold de PLGA/PI epox, confeccionado pela técnica de 

centrifugal spinning, é uma terapia promissora para ser usado na engenharia de tecidos. 

Testes in vivo devem ser considerados, no intuito de avaliar a resposta individual de cada 

paciente com relação a essa terapia. 

A partir do teste de MTT, observamos o caráter atóxico das fibras frente ao cultivo 

celular. Nota-se através de MEV, a adesão celular com emissão de pseudópodes celulares 

aos andaimes. Essa mesma análise, possibilitou averiguar as características dos 

arcabouços. Também, é importante destacar que, através do teste de coloração nuclear 

com DAPI, foi possível fazer a contagem celular, permitindo verificar o espalhamento 

celular em relação ao biomaterial. 

Com base nesses testes realizados, pôde-se constatar que manter esse substrato em 

contato com as células, durante um curto período (24 horas), mostra-se ser mais eficiente, 

prezando pela maior adesão celular. Ademais, a densidade a ser plaqueada de 1,3x105 

demonstra ser superior as demais, sendo indicativa para plaqueamento neste exemplar. 

Apesar da técnica de centrifugal spinning ser considerada promissora e uma 

possível substituta para o electrospinning, maiores estudos para padronização são 

necessários, pois ela ainda é imatura e há divergência na literatura. Preconiza-se encontrar 

um meio de alcançar a produção de nanofibras, tendo em vista a compatibilidade com a 

MEC natural.  

Como mencionado, as lamínulas não são eficazes em propiciar o crescimento 

celular apenas nos scaffolds. Devido a isso, novo modelo deve ser elaborado, no intuito 
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de evitar esse problema. Provavelmente, no momento da confecção das fibras, as 

lamínulas devam ser incorporadas. 
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ANEXO 2 

 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Rubrica do participante__________ Rubrica do pesquisador__________ Página 1 de 2  

CPE – Hospital de Clínicas de Porto Alegre (___/___/_____)    

 

Título do Projeto: Interação entre células tronco adipoderivadas e scaffold de poli 

(ácido lático-co-glicólico) e poli (isopreno) epox confeccionado a partir de centrifugal 

spinning: estudo in vitro 

 

Você está sendo convidado (a) a participar de uma pesquisa cujo objetivo é 

analisar as células tronco presentes na gordura e sua interação com um tipo de 

biomaterial O objetivo desse estudo é tentar fazer um tipo de curativo com células. Esta 

pesquisa está sendo realizada pelo Laboratório de Embriologia e Diferenciação Celular 

do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA). Se você aceitar participar da pesquisa, 

suas células que já estão armazenadas no laboratório de pesquisa, serão usadas. Este 

material encontra-se, atualmente, armazenado em laboratório. Alguns dados contidos 

em seu prontuário também serão utilizados, como idade, peso e altura. A sua identidade 

e o registro dos seus dados serão mantidos em sigilo e não são conhecidos riscos pela 

participação na pesquisa. 

Este material, ou seja, as suas células, além de serem utilizadas neste estudo, 

poderá ser utilizado em outros estudos futuros do nosso grupo. Neste caso, um novo 

projeto de pesquisa será submetido para apreciação do Comitê de Ética em Pesquisa e 

você será chamado para concordar novamente com o uso do material. Como essas 

células já estão armazenadas, esse estudo não trará riscos adicionais a você. Esse estudo 

não trará nenhum benefício a você, mas no futuro pessoas com determinadas patologias 

poderão ser beneficiados, caso este estudo apresente bons resultados. 

Sua participação na pesquisa é voluntária, ou seja, não é obrigatória. Caso você 

decida não participar, ou ainda, desistir de participar e retirar seu consentimento, não 

haverá nenhum prejuízo ao atendimento que você recebe ou possa vir a receber no 

HCPA. Não está previsto nenhum tipo de pagamento pela sua participação na pesquisa 

e você não terá nenhum custo com respeito aos procedimentos envolvidos. 
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Caso ocorra alguma intercorrência ou dano, resultante de sua participação na 

pesquisa, você receberá todo o atendimento necessário, sem nenhum custo pessoal. Os 

dados coletados durante a pesquisa serão sempre tratados confidencialmente. Os 

resultados serão apresentados de forma conjunta, sem a identificação dos pacientes, ou 

seja, o seu nome não aparecerá na publicação dos resultados. 

Caso você tenha dúvidas, poderá entrar em contato com o pesquisador 

responsável Fernanda de Oliveira, pelo telefone (51) 33597745, ou com o Comitê de 

Ética em Pesquisa do Hospital de Clínicas de Porto Alegre (HCPA), pelo telefone (51) 

33597640, ou no 2º andar do HCPA, sala 2227, de segunda à sexta, das 8h às 17h. 

 

 

Com relação às amostras biológicas armazenadas: 

(  ) Autorizo o armazenamento do material biológico para pesquisas futuras. 

(  ) Não autorizo o armazenamento do material biológico para pesquisas futuras. 

 

 

Esse Termo é assinado em duas vias, sendo uma para o participante e outra para 

os pesquisadores. 

 

 

_______________________________                 _______________________________ 

            Nome do Participante                                                       Assinatura 

Telefone: 

 

___________________________________        _______________________________ 

Nome do pesquisador que aplicou o termo                                  Assinatura 

Local e data: 

 

 


