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RESUMO 

 

O desenvolvimento acelerado da nanotecnologia tem aberto novas possibilidades no 

campo da engenharia de tecidos. Nanotubos de carbono (NTC) em especial têm 

despertado grande interesse por serem, ao mesmo tempo, mecanicamente resistentes, 

leves, flexíveis, apresentarem estrutura similar a componentes da matriz extracelular, 

possuírem alta estabilidade química, bem como possuir alta condutividade elétrica, o que 

possibilita sua funcionalização com moléculas que possam contribuir para a regeneração 

tecidual. No entanto, estudos mais abrangentes são necessários para esclarecer a 

biocompatibilidade desses novos substratos. Neste trabalho, avaliou-se a 

biocompatibilidade de dois modelos de suporte celular propostos para aplicação 

biomédica na regeneração tecidual, um a base de colágeno tipo I e nanotubos de carbono 

de paredes múltiplas (NTCPM) e outro a base de colágeno I e nanotubos de carbono de 

paredes múltiplas hibridizados com nanobastões de ouro (NTCPMs/AuNBs). Com o 

objetivo de verificar a interferência destes suportes nas diferentes funções celulares e 

possível citotoxicidade, foram realizados ensaios de migração, proliferação e viabilidade 

celular utilizando fibroblastos de linhagem 3T3 e os suportes celulares descritos, bem 

como análises da interação das células com o suporte a base de colágeno I e NTCPMs por 

microscopia eletrônica de varredura. Através da análise de migração em suporte celular a 

base de gel de colágeno tipo I observou-se o modelo Flat como o melhor modelo de estudo. 

Em suportes celulares a base de colágeno tipo I e a base de colágeno tipo I associado à 

nanotubos de carbono em todas as concentrações dos dois componentes observou-se 

migração celular sendo as concentrações mais adequadas para esta análise as de 2,2 mg/ml 

para colágeno tipo I e 0,6% para NTCPMs. Análise de proliferação celular demonstraram 

que em suporte celular a base de gel de colágeno do tipo I a melhor concentração foi de 

2,0 mg/mL; para NTCPMs não houve diferença estatística entre as concentrações entre 

os grupos testados. A análise de viabilidade não demonstrou diferença entre as 

concentrações de suporte celular a base de gel de colágeno do tipo I. A adição de NTCPM, 

em diferentes concentrações, ao suporte celular de gel de colágeno não interferiu com a 

viabilidade celular. Em suportes celulares a base de colágeno tipo I associado à 

NTCPMs/AuNBs, a migração celular foi afetada significativamente. Através da análise 

de proliferação celular, observou-se que a única concentração que permitiu a proliferação 

celular foi a de 0,6% mas em taxa muito inferior quando comparada com o grupo controle. 

Através da análise de viabilidade celular, observou-se morte celular progressiva conforme 

aumento na concentração do nanomaterial. Compreende-se o NTCPMs/AuNBs como 
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citotóxico, através da metodologia empregada, sendo necessário maiores estudos a fim de 

definir métodos para tornar possível sua aplicação na engenharia de tecidos. MEV de 

fibroblastos inseridos em suporte a base de colágeno I e NTCPMs demostrou interação 

entre as células e o biocompósito. Os resultados obtidos corroboram para o entendimento 

de que o suporte a base de colágeno I e NTCPMs é biocompatível através das análises 

realizadas, possuindo assim alto potencial para a aplicação na regeneração tecidual. 
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ABSTRACT 

 

The brisk development of nanotechnology has opened new possibilities in the field of 

tissue engineering. Notably, the carbon nanotubes have been receiving a great deal of 

attention from researchers worldwide, because they are mechanically resistant, have a 

structure similar to the extracellular matrix components, possess high chemical stability, 

and have high electrical conductivity, which allows their functionalization with molecules 

that can contribute for tissue regeneration. However, more comprehensive studies are 

necessary to better undersand the biocompatibility of these new substrates. In this study, 

we evaluated the biocompatibility of two proposed scaffold models for biomedical 

application in tissue regeneration, one based on collagen type I and multiple-walled 

carbon nanotubes (MWCNT) and another based on collagen I and carbon nanotubes of 

multiple walls hybridized with gold nanorods (MWCNT/AuNRs), in order to verify the 

interference of those substrates in different cellular functions and possible cytotoxicity, 

not only cell migration, proliferation and viability assays were performed using 3T3 

lineage fibroblasts and the described scaffold, but also cellular interaction of collagen I 

and MWCNT scaffold using scanning electron microscopy. Analyzing cellular migration 

in type I collagen gel scaffold, we detected that Flat model as the best study model. In 

type I collagen-based cell substrates and the type I collagen associated with carbon 

nanotubes, cell migration was observed at all concentrations of the two components, and 

the most adequate concentrations for this analysis was 2.2 mg/ml for collagen type I and 

0.6% for MWCNT. Cell proliferation analysis showed that the best concentration on type 

I collagen gel scaffold was 2.0 m/mL; in MWCNT scaffold, no difference was observed 

between tested groups. Cell viability assay showed no difference between all type I 

collagen gel scaffold concentrations. The addition of MWCNT at different concentrations 

to type I collagen gel did not interfere with cell viability. In type I collagen-based cellular 

substrates associated with MWCNT/AuNRs, cellular migration was severely affected. 

Cellular proliferation analysis showed that the only concentration that allowed cell 

proliferation was 0.6% but at a much lower rate when compared with the control group. 

Cellular viability assay showed progressive cell death as the concentration of the 

nanomaterial increased. MWCNT/AuNRs are understood as cytotoxic, through the 

methodology employed, and further studies are necessary to allow its application in tissue 

engineering. SEM of fibroblasts cultured in type I collagen gel scaffold and MWCNT 

showed interaction between the cells and the biocomposite. The results obtained 

corroborate with the understanding that the support based on collagen I and MWCNT is 

biocompatible through the analysis performed, having a great potential for tissue 

regeneration application.  
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1. INTRODUÇÃO 

 

1.1. Medicina regenerativa X engenharia de tecidos 

 

Lesões com perda extensiva de tecidos e/ou órgãos, onde o reparo tecidual por processos 

fisiológicos não é possível, são responsáveis por graves problemas ao paciente. Geram sequelas 

permanentes que diminuem de maneira substancial a qualidade de vida desses, incluindo a 

incapacidade física, a perda total ou parcial de suas atividades produtivas, o que origina 

importantes consequências econômicas e sociais. 

Durante a segunda metade do século XX, as opções de tratamento convencionais 

disponíveis baseavam-se em transplantes de órgãos, reparação cirúrgica, terapia com fármacos, 

uso de próteses e dispositivos mecânicos (OERLEMANS et al., 2013). 

Apesar dessas alternativas clínicas serem consideradas eficazes, seguras e 

economicamente viáveis, apresentam limitações relevantes. 

Há uma desproporção entre a demanda e a oferta de órgãos e consequente aumento das 

filas de espera por transplante. A cirurgia de implantação do novo órgão ou de dispositivo é 

invasiva e apresenta alta incidência de casos de rejeição pelo paciente receptor. Além disso, 

muitas terapias substitutivas, como a diálise, têm um impacto negativo significativo na vida do 

paciente (OERLEAMANS et al., 2013). 

Frente a essas limitações, a medicina regenerativa traz como opção clínica a utilização 

da engenharia de tecidos na formulação de biomateriais capazes de gerar ambiente adequado e 

favorável para a regeneração de tecidos. 

Medicina regenerativa consiste na área da medicina voltada para reparação, regeneração 

ou substituição de células, tecidos ou órgãos com funções prejudicadas através de terapias 

eficazes, consistentes e seguras voltadas para seu objetivo (LANGER, et al., 1993). 

Abrange conhecimentos oriundos de áreas como a engenharia de tecidos, engenharia 

genética, terapia com células estaminais, imunomodulação, entre outras (DAAR et al., 2007). 

A engenharia de tecidos é o conjunto de conhecimentos e técnicas para a reconstrução de 

novos tecidos e órgãos. Aplica os princípios da engenharia de materiais, biológica e médica 

(DAAR et al., 2007). 

A técnica principal da engenharia de tecidos aplicada à medicina regenerativa baseia- se 

na expansão in vitro de células sobre suporte biológico ou sintético, conhecidos como sccafold 

(suportes, matrizes tridimensionais, arcabouços, estruturas, etc) produzidos a partir de um 
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biomaterial e posterior inserção do mesmo no paciente. O suporte degrada enquanto um novo 

tecido é formado (SANTOS et al., 2008). 

Comparados aos tratamentos convencionais, os tratamentos oferecidos pela engenharia 

de tecidos garantem o reparo tecidual completo com menor possibilidades de efeitos colaterais 

e complicações após o tratamento (SANTOS et al., 2008). 

A regulamentação dos produtos preparados pela engenharia de tecidos (TEPs – Tissue-

Engineered Products) vem sendo feita por normas ASTM (entre elas F2312-03, F2027-00e1 e 

F2150- 02e1) e por órgãos governamentais de países da Europa, Japão, Canadá e outros como 

a Food and Drug Administration (FDA) (SANTOS et al., 2008). 

 

1.2. Células Utilizadas na engenharia de tecidos 

 

A regeneração do tecido ocorre devido a uma série de eventos coordenados por sinais 

bioquímicos e biofísicos envolvendo a matriz extracelular e as células do tecido. 

O suporte celular elaborado pela engenharia de tecidos utilizado na medicina 

regenerativa deve permitir a ocorrência desses eventos bem como das funções celulares. Para 

tanto se faz necessário a correta escolha do tipo celular a ser inserido no suporte, bem como 

garantir o ambiente adequado para a ocorrência das funções celulares como como adesão, 

migração, proliferação, diferenciação, sinalização célula a célula, formação de matriz 

extracelular, produção de biomoléculas, entre outras (DA SILVA et al., 2009). Quanto a origem 

do doador, as células utilizadas em suportes celulares podem ser classificadas em autólogas 

(células obtidas do mesmo indivíduo no qual serão reimplantadas), alogênicas (células obtidas 

de um dador da mesma espécie), xenogênicas (células isoladas de indivíduos de outra espécie) 

e isogênicas (Células isoladas de organismos geneticamente idênticos. Ex: Gêmeos, clones ou 

de modelos animais altamente puros) (BARBANTI et al., 2005). 

Quanto a origem de formação tecidual, as células utilizadas em suportes celulares 

podem ser classificadas em primárias (células de um organismo), secundárias (células de um 

banco celular) e estaminais (células primárias de organismos multicelulares com capacidade de 

diferenciação). 

Células alogênicas e xenogênicas utilizadas na engenharia de tecidos apresentam maior 

potencial para a ocorrência de rejeição imunológica, por isso a opção clínica mais viável é a 

utilização de células autólogas apesar de serem menos viáveis economicamente (LANZA et al., 

2011). 
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O uso de células autólogas, garante menor risco de rejeição e transmissão patogênica. 

Porém, em caso de perda excessiva de massa celular do tecido original do paciente por trauma 

ou doenças pode não ser possível a obtenção de quantidades satisfatórias de células viáveis para 

serem utilizadas no suporte celular. 

A obtenção de células autólogas se dá por meio de biópsias do próprio paciente, através 

do qual é possível o uso da engenharia de tecidos para o reparo de tecidos de órgãos como a 

pele, fígado, coração, vasos sanguíneos, osso, medula óssea e cartilagem. No entanto, tal técnica 

não é possível em se tratando de alguns órgão e tecidos como válvulas cardíacas e dos tecidos 

neurais. Para esses, a solução é o isolamento de células tronco. (POLAK et al., 2010). 

 

1.3. Biomateriais utilizados na engenharia de tecidos 

 

O termo biomaterial foi definido na Conferência do Instituto Nacional de 

Desenvolvimento de Consenso em Saúde em 1982 como: “Qualquer substância (outra que não 

droga) ou combinação de substâncias, sintética ou natural em origem, que possa ser usada por 

um período de tempo, completa ou parcialmente como parte de um sistema que trate, aumente 

ou substitua qualquer tecido, órgão ou função do corpo” (VONRECUM et. al, 1995). 

O critério de seleção de biomateriais é baseado principalmente na aplicação a que se 

destinam. 

Quanto ao tempo de permanência no organismo, os biomateriais podem ser classificados 

em permanentes ou temporários. 

Biomateriais permanentes são compostos utilizados para substituir um tecido lesado por 

tempo indeterminado. Mantém suas características mecânicas e físico-químicas por longos 

períodos (DA SILVA et al., 2009). Exemplo de dispositivos permanentes são próteses 

substituindo articulações danificadas, válvulas cardíacas, lentes intra-oculares, entre outros. 

Quase sempre geram fenômenos crônicos de inflamação podendo evoluir para respostas 

clínicas mais severas como a contração dos tecidos e por esse motivo biomateriais temporários 

são mais visados para regeneração de tecidos in vivo. 

Biomateriais temporários são compostos que preenchem a região lesada 

temporariamente. São capazes de se degradar no organismo a medida que a recomposição 

tecidual se concretiza, ou a medida que o processo regenerativo vai sendo direcionado. 

Apresentam, por isso, melhores respostas terapêuticas (SANTOS et al.,2007). 

Quanto ao tipo de material, os biomateriais podem ser: polímeros sintéticos, metais, 

cerâmicas e macromoléculas naturais (ex.: biopolímeros) que são manufaturados ou 
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processados para se adequarem à utilização em dispositivos médicos que entram em contato 

íntimo com proteínas, células, tecidos, órgãos e sistemas orgânicos. A Tabela 1 lista os tipos de 

biomateriais usados em diferentes aplicações e suas vantagens e desvantagens. 

Para ser considerado um biomaterial, o material utilizado pela engenharia de tecidos no 

preparo de suportes celulares no reparo tecidual deve ser biocompatível, ou seja, ser isento de 

produzir qualquer resposta biológica adversa local ou sistêmica, ou seja ser não- tóxico, não-

carcinogênico, não-antigênico, não-mutagênico e não- trombogênico. 

Segundo Vert e colaboradores, “Biodegradável” é todo material que pode sofrer a 

degradação macromolecular e dispersão com consequente formação de sub-produtos da 

degradação. “Bioabsorvível” é todo material que pode se dissolver em fluidos corporais sem 

qualquer clivagem da cadeia macromolecular ou diminuição da massa molecular. 

“Bioreabsorvível” é todo material biodegradável (capaz de se degradar no organismo) e ter seus 

subprodutos reabsorvidos pelo mesmo, ou seja material capaz de sofrer eliminação total no 

organismo bem como os subprodutos da sua degradação, sem efeitos secundários residuais 

(VERT et al., 1992). 

Tabela 1: Variedades de Biomateriais. Tipos de biomaeriais e suas respectivas vantagens e 

desvantagens. Fonte: GARCIA-GARETA et al., 2015. 
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Dentre todos os biomateriais utilizados na medicina regenerativa, os polímeros naturais 

são os mais promissores por serem ao mesmo tempo biocompatíveis, biodegradáveis e 

bioreabsorvíveis (LANGER et al., 1993). 

 

1.4. Suportes celulares 

 

Suportes celulares (scaffold, matrizes tridimensionais, arcabouços, estruturas, etc) são 

estruturas formadas por biomateriais projetados para dar suporte físico às células ou tecidos 

saudáveis e serem posteriormente implantados no paciente em áreas lesadas objetivando a 

otimização da regeneração tecidual. Mimetizam a matriz extracelular do tecido nativo 

proporcionando ambiente adequado para a ocorrência de funções celulares como adesão e 

migração, bem como interações entre o suporte e as células como a difusão de nutrientes vitais e 

produtos expressos, influências mecânicas e biológicas para modificar o comportamento da fase 

celular. 

A fim de serem aplicados à medicina regenerativa, os suportes celulares bem como os 

biomateriais que os compõem precisam obedecer à uma série de critérios, já descritos 

anteriormente para biomateriais, como ser biocompatíveis, bioestáveis no caso de suportes 

permanentes ou biodegradáveis, bioabsrovíveis e biorreabsorvíveis no caso de suportes 

temporários. 

Para os suportes celulares há ainda outras características fundamentais como possuir 

adequada rigidez mecânica, porosidade, tamanho adequado dos poros e possuir uma estrutura 

3-D (ORLEMANS et al., 2013; VALVERDE et al., 2016; TONELLI et al., 2012). 

O suporte celular ideal deve ser capaz de suportar a formação tridimensional do tecido 

e permitir, in vitro e in vivo, a influência das células no seu próprio microambiente. 

O desenvolvimento de suportes celulares capazes de obedecer a esses critérios é alvo de 

muitas pesquisas e considerado ainda um desafio (DA SILVA et al., 2009). 

A seleção do suporte celular leva em consideração tanto o tipo, local da lesão, como a 

sua extensão, podendo seguir basicamente duas estratégias de aplicação, podendo como primeira 

estratégia suportar física e mecanicamente células que após a inoculação no paciente formarão 

o tecido ou como segunda estratégia suportar física e mecanicamente o tecido já desenvolvido 

contendo matriz extracelular e demais componentes do tecido. 

Na primeira estratégia, a medida que o tecido vai sendo formado o suporte é degradado 

in vivo, numa razão e velocidade proporcional dos dois eventos. Tal biodegradabilidade 

possibilita a reabsorção do suporte sem a necessidade de uma remoção cirúrgica. 

https://en.wikipedia.org/wiki/Biodegradation


6  

Na segunda estratégia, as células semeadas proliferam e secretam matriz extracelular 

durante a cultura in vitro, enquanto o polímero é degradado e reabsorvido gradualmente, 

permitindo espaço para a proliferação celular e formação do tecido no reator biológico. Após a 

formação do tecido, o implante é inserido no organismo. 

A preparação dos suportes celulares e sua aplicação segue as seguintes etapas: 

(I) Seleção e processamento do suporte 

(II) Isolamento de células e inoculação das mesmas sobre ou dentro do suporte 

celular 

(III) Crescimento do tecido prematuro 

(IV) Crescimento do tecido maturado em sistema fisiológico (biorreator) 

(V) Implante cirúrgico 

(VI) Assimilação do produto. 

As etapas III e IV podem ser descartadas caso o objetivo seja o crescimento do tecido 

in vivo (BARBANTI et al., 2005). 

 

1.5. Suportes celulares a base de colágeno tipo I 

 

Os Colágenos são o grupo de proteínas mais abundantes nos mamíferos, compreendem 

30 % da massa total de proteínas do organismo e 6% do peso corporal de um adulto. 

Os colágenos são proteínas estruturais fibrosas compostas de três cadeias polipeptídicas 

separadas e entrelaçadas em uma hélice tripla semelhante a uma corda. As proteínas do colágeno 

são ricas em hidroxiprolina e hidroxilisina. 

Este grupo de proteínas é depositado na matriz extracelular de vários tecidos, onde a 

maioria forma conjuntos supramoleculares. 

Está presente em glândulas, órgãos internos, vasos sangüíneos e linfáticos, paredes 

celulares, ossos, pele, ligamentos, tendões, córnea, cristalino ocular, cartilagens, meniscos, 

discos intervertebrais e plasma sangüíneo. 

Desempenham papéis estruturais e contribuem para propriedades mecânicas, 

organização e forma dos tecidos. Eles interagem com células através de várias famílias de 

receptores e regulam sua proliferação, migração e diferenciação. Alguns colágenos têm uma 

distribuição tecidual restrita e, portanto, funções biológicas específicas. 

Cerca de 28 tipos de colágenos foram identificados, e alguns deles são únicos para 

determinadas células e tecidos específicos. Alguns tipos de colágeno (p. ex., tipos I, I, III e V) 

formam fibrilas em virtude do cruzamento lateral das hélices triplas. 

O colágeno fibrilar forma a maior proporção do tecido conjuntivo nas feridas curadas e 
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particularmente nas cicatrizes (ALBERTS et al., 2002; ABBAS et al., 2008).  

Nos colágenos tipo I, II e III, as moléculas se associam paralelamente formando fibrilas 

visíveis só ao microscópio eletrônico, com o diâmetro que oscila de 20 a 30 nm. No colágeno 

tipo III há o agrupamento dessas fibrilas formando as fibras reticulares do conjuntivo, com 1 a 

4 μm de diâmetro. Nos colágenos tipo I, as fibras mais espessas se associam formando feixes 

de fibras com até 20μm de diâmetro, constituindo o que normalmente se chama de colágeno do 

tecido conjuntivo (RICARD-BLUM et al., 2011). O colágeno tipo I, presente na derme, ossos 

e tendões, apresenta múltiplas e fortes ligações covalentes entre suas fibrilas. Essas ligações 

cruzadas atingem o seu grau máximo nos tendões. O colágeno tipo I é bem adaptado 

principalmente para resistir às tensões. 

Suportes celulares a base de biomateriais tais como o colágeno, são cada vez mais 

utilizadas em medicina regenerativa, devido à sua biocompatibilidade e reconhecimento 

biológico intrínseca o que facilita a ocorrência de interações e funções celulares diversas. 

No entanto, as suas propriedades mecânicas fracas têm impedido a sua utilização numa 

ampla variedade de aplicações de engenharia de tecidos. Consequentemente, muito esforço tem 

incidido sobre o desenvolvimento de biocompósitos onde o componente a ser acrescentado ao 

colágeno I atribua ao mesmo maior resistência física e mecânica (GRECO et al., 2004; 

MURUGAN et al., 2005; ANTOINE et al., 2014; WAHL et al., 2006; ITOH et al., 2002). 

 

1.6. Suportes celulares a base de colágeno tipo I e nanotubos de carbono 

 

Os nanotubos de carbono, descobertos por Iijima em 1991, consistem em tubos ocos de 

escala nanométrica (1 a 100nm) formados por um conjunto de hexágonos de carbono ligados 

entre si, considerados folhas de grafeno enroladas. Possuem diâmetro de poucos nm, 

comprimento de poucos micrometros e meio fulereno em cada extremidade (YURAKI et al., 

2007). 

Para que os nanotubos de carbono possam ser aplicados in vivo passam por etapas 

específicas como: 

I) Produção (pelas técnicas Descarga de Arco, Ablação por Laser ou Deposição 

Química de Vapor); 

II) Purificação (retirada das extremidade dos nanotubos bem como de carbono 

amorfo); 

III) Funcionalização (agregação de materiais à sua superfície com a finalidade de 

fornecer solubilidade em meio aquoso do organismo, bem como função específica como no caso 
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de fatores de crescimento) (LOOS et al., 2014). 

Devido às suas propriedades eletrônicas, térmicas e mecânicas, os nanotubos de carbono 

possibilitam uma vasta gama de aplicações e despertam o interesse da comunidade científica 

para aplicações em compósitos para engenharia de tecidos, eletrônica, computadores, 

armazenamento de hidrogênio, eficiência de remédios, sensores e muitas outras áreas 

(EATEMADI et al., 2014; YUNOKI et al., 2007). 

Há vários tipos de nanotubos de carbono incluindo nanotubo de carbono de parede 

simples NTCPS ou SWCNT (do inglês single-walled carbon nanotubes), nanotubo de parede 

dupla NTCPD ou DWNT (do inglês double-walled carbon nanotube) e nanotubo de carbono 

de parede múltiplas NTCPM ou MWCNT (do inglês multi-walled carbono nanotubes). NTCPS 

consiste em um único tubo, NTCPD consiste em dois tubos concêntricos, enquanto NTCPM 

consiste em múltiplos tubos concêntricos separados por uma distância de aproximadamente 

0,034 nm e ligados entre si por ligações fracas de van der Waals (YUNOKI et al., 2007). 

 

Fig. 1: Tipos de nanotubos de carbono a partir da quantidade de folhas de grafeno que os 

compõem. A: Folha de grafeno; B: Nanotubo de carbono de parede simples, (NTCPS ou 

SWCNT); C: Nanotubo de parede dupla (NTCPD ou DWNT); D: Nanotubo de carbono de 

parede múltiplas (NTCPM ou MWCNT). Modificado de: JACKSON et al., 2013. 

 

O diâmetro, tamanho, largura e direção de rolamento da folha de grafeno variam nos 

NTC de acordo com sua forma de produção e influenciam diretamente em suas propriedades 

físico-químicas. 

A forma de rolamento da folha de grafeno é determinada pelo ângulo de dobramento da 

folha de grafeno, ângulo quiral, ao redor e define três tipos de NTCPS: Poltrona, Zigue-zague 

e Quiral. Tal variedade se dá de acordo com o ângulo de dobramento da folha de grafeno, 

chamado ângulo quiral, em torno de um vetor quiral (VALVERDE et al.,2016; TONELLI et 

al., 2012; LOOS et al., 2014). 
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Fig. 2: Variações de NTCs a partir do dobramento da folha de grafeno em ângulos 

diversos. A: Folha de grafeno com representação dos vetores a1 e a2; B: NTC Armchair; C: 

NTC Chiral; D: NTC Zig-zag. Fonte: Adaptado de HOPLEY et al., 2014. 

 

Nanotubos de carbono têm despertado grande interesse de pesquisadores para a 

aplicação na engenharia de tecidos devido às suas propriedades físico-químicas únicas, tais 

como baixo peso, alta resistência mecânica (materiais mais resistentes conhecidos), alta 

flexibilidade, alta condutividade elétrica e térmica, alta estabilidade química, grande área de 

superfície, e por ser de fácil funcionalização (incorporação de grupos funcionais à sua superfície 

garantindo solubilidade em meios aquosos e propriedades diversas). 

A combinação das propriedades físicas dos NTC com as dos polímeros biocompatíveis 

como o colágeno I abre a possibilidades da produção de uma nova geração de biocompósitos 

promissores para aplicação na engenharia de tecidos (TONELLI et al., 2012). 

Espera-se com essa associação um biomaterial capaz de se submeter a altas tensões 

mecânicas, além de possibilitar alterações em propriedades físicas, tais como condutividade 

térmica e elétrica, de modo a imitar as condições químicas e físicas existentes no meio biológico 

natural. 

Há uma intensa expectativa acerca da aplicabilidade desses biocompósitos na 

engenharia de tecidos, no entanto muito ainda tem a ser esclarecido sobre sua 
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biocompatibilidade, toxicidade, funcionalização para otimização da biocompatibilidade ou 

funcionalidade, propriedades físico-químicas dos mesmos hibridizados bem como suas 

possibilidades de aplicação. 

Valverde et.al, 2016, mostraram que suportes celulares a base de colágeno I, MTA 

(agregado trióxido mineral) e NTCPMs estimularam o crescimento de matriz extracelular, se 

apresentando como osteoindutor e osteocondutor, permitiram migração celular, bem como não 

interferiram na integridade de osteoblastos. 

 

1.7. Suportes celulares a base de colágeno tipo I e nanotubos de carbono associados a 

nanobastões de ouro (NTCPMs/AuNBs) 

 

Nanopartículas de ouro (AuNPs) são nanomateriais com propriedades ópticas, 

magnéticas e estruturais interessantes para aplicações químicas e biológicas. Se apresentam em 

diversos tamanhos e formatos, tais como nanoesferas, nanobastões, nanogaiolas, nanoestrelas e 

nanoconchas e possuem possibilidade de aplicações como sensoriamento obtido pela 

característica mais peculiar das nanopartículas de ouro, a chamada ressonância plasmônica de 

superfície (SPR). (EATEMADI et al., 2014) 

Nanobastões de ouro (AuNBs) consistem em uma classe de nanopartículas de ouro 

(AuNPs) em formato de bastão com características como possuir alta ressonância plasmônica 

de superfície (SPR) e alto potencial de conjugação com molécuas bioativas. (FERREIRA et al., 

2017; DREADEN et al., 2012; NIIDOME et al., 2006; PISSUWAN et al., 2007; QIU et al., 

2010; TAKAHASHI et al., 2006; CAIRES et al., 2015) 

A possibilidade de conjugação de moléculas bioativas aos nanobastões por métodos 

diversos permite o endereçamento das nanopartículas a alvos específicos e por isso possibilita 

inúmeras aplicações biomédicas como entrega de genes e drogas, diagnóstico, terapêutica 

fototérmica e prognóstico de câncer, diagnóstico de outras doenças através da detecção 

nanomolar de marcadores como substâncias químicas e biológicas, produção de vacinas, entre 

outras (FERREIRA et al., 2017; AUBIN-TAM et al., 2008; PISSUWAN et al., 2008; HA et al., 

2011; HUANG et al., 2006; HUANG et al., 2009; STONE et al., 2011; STONE et al., 2013; 

CHEN et al., 2006; WEI et al., 2008; YU et al., 2007). 



11  

Figura 3: Diferentes formatos de nanopartículas de ouro. A: Nanoesfera de ouro; B: Nanobastão de Ouro. 

Adaptada de SALEM et. al, 2007. 

 

Os nanocompósitos híbridos têm atraído grande interesse de pesquisadores nos últimos 

anos pela possibilidade de gerar novas propriedade e aplicações com a combinação das 

propriedades físicas e químicas de vários nanomateriais (FERREIRA et al., 2017). 

Figura 4: Hibridização de NTCPMs com AuNBs. A: NTC; B: Nanobastões de ouro; C:NTC hibridizado 

com nanobastões de ouro. Fonte: Caires et. al, 2015. 

 

Em nosso trabalho propomos a associação de colágeno I e nanotubos de carbono de 

paredes múltiplas hibridizados com nanobastões de ouro (NTCPMs/AuNBs) para a confecção 

de um suporte celular com aplicabilidade na regenereção de tecidos. 

Espera-se obter um nanocompósito que combine as propriedades físico-químicas únicas 

de nanotubos de carbono com as propriedades electromagnéticas de nanobastões de ouro que 

permita maior potencial na conjugação com nanoparpículas de interesse como fatores de 

crescimento, peptídeos específicos entre outros. 

Análises de biocompatibilidade do mesmo foram realizadas para garantir que o mesmo 

possa atender a expectativa na engenharia de tecidos. 
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2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo Geral 

 

Avaliar a biocompatibilidade do suporte celular a base de Colágeno Tipo I e 

Nanotubos de carbono de paredes múltiplas e do suporte celular a base de colágeno I e 

nanotubos de carbono de paredes múltiplas hibridizados com nanobastões de ouro para 

cultivo celular, determinando as concentrações adequadas de seus respectivos componentes. 

 

2.2. Objetivos específicos 

 

Avaliar: 

I) Viabilidade e morte celular em todos os modelos de suportes celulares testados 

em diferentes associações e concentrações, 

II) Proliferação celular em todos os modelos de suportes celulares testados em 

diferentes associações e concentrações, 

III) Migração celular em todos os modelos de suportes celulares testados em 

diferentes associações e concentrações, 

IV) Interação entre célula-suportes celulares. 
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3. MATERIAL E MÉTODOS 

 

3.1. Cultura de células 

 

Neste estudo, utilizou-se células da linhagem 3T3, fibroblastos imortalizados 

oriundos de embriões de camundongo. Essas células foram gentilmente cedidas pelo Prof. Dr. 

Jônatas Santos Abrahão do Departamento de Microbiologia da Universidade Federal de 

Minas Gerais, adquiridas comercialmente da empresa ATCC (American Type Culture 

Collection, Arlington, VA). 

Os fibroblastos 3T3 foram escolhidos para o presente estudo por se tratar da linhagem 

celular de maior abundância na matriz extracelular e estar intimamente ligada ao processo de 

reparo tecidual possuindo funções importantes na regulação estrutural e fisiológica dos 

tecidos, além de apresentar facilidade de obtenção, de manutenção, de manipulação e por 

possuir a capacidade de se manter estável, mesmo após várias passagens. (CONNOR, et al., 

2005) 

As células foram mantidas em DMEM Suplementado (10% de soro fetal bovino 

(Cultilab), Penicilina (100 U/mL) e Estreptomicina (0,1mg/mL) (Sigma-Aldrich), Hepes 

sodium salt (Sigma-Aldrich) e Bicarbonato de sódio P.A. - NaHCO3 (Neon)) em garrafas de 

cultivo celular (Biofil - 25cm²) em volume de 10mL e incubadas em estufa a 37°C e em 

atmosfera de 5% de CO2. 

As células foram repicadas ao atingirem a confluência de 80-90%, para renovar o 

meio e garantir a viabilidade celular. Para tanto, lavou-se as células com PBS (Phosphate 

Buffered Saline produzido com Cloreto de Sódio P.A. – NaCl 137mM (Synth), Cloreto de 

potássio P.A. - KCl 2,7mM (Biotec), Fosfato de Sódio Dibásico Anidro P.A. - Na2HPO4 

10mM (Vetec) e Fosfato de Potássio Monobásico P.A. – KH2PO4 2mM (Biotec Reagentes 

Analíticos); desprendeu-se as células do fundo da garrafa utilizando Tripsina (0,25% Sigma-

Aldrich) e EDTA (0,02% LGC Biotecnologia) diluídos em PBS por 20 minutos em estufa de 

CO2; neutralizou-se a Tripsina-EDTA adicionando à garrafa meio DMEM suplementado, 

desprezou-se o conteúdo da garrafa e adicionou-se DMEM suplementado, totalizando o 

volume final de 10mL de meio na garrafa. Respeitou-se tal volume final da garrafa para todos 

os volumes utilizados. 

Para utilização das células nos suportes celulares propostos neste trabalho e posterior 
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análises biológicas, repetiu-se os procedimentos descritos para realização do repique celular 

até o momento da neutralização da tripsina-EDTA com DMEM suplementado, após esse 

passo, centrifugou-se todo o conteúdo da garrafa a 210 G a 4°C por 10 minutos, desprezou-

se o sobrenadante e ressuspendeu-se o precipitado em DMEM suplementado, transferiu-se 

10μL deste pra um epperndorf e a esse adicionou-se 10μL de azul de trypan (Sigma-Aldrich), 

em seguida transferiu-se 10μL desse para a Câmara de Neubauer (Grid Optik) e realizou-se 

contagem de células vivas, cálculo para quantidade de interesse para plaqueamento e semeou 

-se 1,5x105células /mL em cada placa para cultura celular (35 x 10mm, 1 compartimento, 

superfície tratada, fundo de vidro, estéril - Grainer Bio-One Brasil) ou 0,375x105 células/mL 

em cada compartimento da placa de cultura celular de 4 compartimentos (35 x 10mm, 4 

compartimentos, superfície tratada, fundo de vidro, estéril - Grainer Bio-One Brasil). 

Para congelamento de células, repetiu-se os procedimentos descritos na realização de 

repique de células para utilização das mesmas em suporte celulares até o momento de 

contagem celular em Câmera de Neubauer. Após contagem de células, realizou-se cálculo para 

ajustar a quantidade de células encontradas na garrafa para 1x106cel/mL, quantidade viável 

de células em cada criotubo. Determinou-se a quantidade de criotubos bem como o volume 

de meio de congelamento necessários. Preparou-se o meio de congelamento com DMSO 5% 

(Dimetilsulfóxido- LGC Biotecnologia) e soro fetal bovino (Cultilab) em quantidade 

suficiente para o volume necessário para todos os criotubos. Filtrou-se em filtro seringa 

(0,2μm, não pirogênico e estéril). Transferiu-se o volume contendo 1x106cel/mL de células 

para o meio de congelamento. Homogeneizou-se e transferiu-se 1mL deste para cada 

criotubo. Armazenou-se os criotubos a -20°C por 1 hora, posteriormente a -80°C por 24 horas 

e finalmente transferiu-se os criotubos para nitrogênio. 

 

3.2. Confecção dos nanotubos de carbono de paredes múltiplas (NTCPMs) 

 

Os nanotubos de carbono de paredes múltiplas (NTCPMs) foram gentilmente cedidos 

pelo professor Luís Orlando Ladeira do Laboratório de Nanomateriais do Departamento de 

Física da Universidade Federal de Minas Gerais onde foram produzidos pelo método de 

deposição química de vapor, purificados, funcionalizados com grupos carboxilas através de 

tratamento com ácido nítrico (3 mol/L) e submissão a micro-ondas por 15 min e posterior 

remoção do ácido nítrico por centrifugação a 7000 rpm, lavagem em água deionizada e 
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processo de secagem por submissão a temperatura de 60°C por 12 h.¹² 

Esterilizou-se os NTCPMs no Laboratório de Radiação Gama - CDTN/UFMG pelo 

método de submissão a raios gama na dosagem de 2,5 KGy, conforme estudos anteriores que 

mostraram que esta dosagem foi capaz de esterilizar os NTCPM e não comprometer 

atividades biológicas (VALVERDE et al., 2016). 

Dilui-se os NTCPMs em água de injeção estéril a fim de obter uma solução estoque a 

uma concentração de 1,0 mg/mL. Em seguida, homogeneizou-se em vórtex e submeteu- se a 

ultra-som de banho por 15 minutos, de modo a garantir a solubilidade total dos NTCPMs, 

sem a presença de grumos. 

A partir dessa solução estoque preparada, foi preparado o suporte celular utilizando 

sempre o mesmo lote de NTCPM. 

 

3.3. Confecção de Nanotubos de carbono de paredes múltiplas hibridizados com 

nanobastões de ouro (NTCPMs/AuNBs) 

 

Os nanotubos de carbono de paredes múltiplas hibridizados com nanobastões de ouro 

foram cedidos pelo professor Luís Orlando Ladeira do Laboratório de Nanomateriais do 

Departamento de Física da Universidade Federal de Minas Gerais onde foram produzidos 

através de uma reação fotoquímica sob irradiação de luz ultravioleta. 

Preparou-se os AuNBs e em seguida ligou-se os mesmos à NTCPMs da seguinte 

forma: sementes de ouro foram produzidas a partir da solução contendo 0,1ml de Ácido 

cloroáurico (HAuCl4 0,1M), 15 mL de Brometo de cetiltirmetilamônio (CTAB 0,1 M) 

Adicionou-se 1 ml de nitrato de prata (AgNO3 47 mM) para induzir o crescimento de ouro 

nanorods anisotrópicos. Obteve-se uma solução marrom-amarelada. Em seguida, adicionou-

se 0,1ml de ácido ascórbico preparado fresco (C6H8O6 0,1 M). Imediatamente a cor da 

solução modifica-se de amarelo para incolor, indicando a redução do Au (III) em Au (I). Em 

seguida, adicionou-se 0,4 ml de cicloexano (C6H12) e 0,33 ml de acetona (C3H6O). 

A decomposição da acetona por irradiação de luz UV produz radicais cetilo que 

reduzem Au (I) em Au (0) que formam sementes de Au. 

Finalmente, 5 ml (0,6 mg / mL) do nanotubos de carbono de paredes múltiplas é 

adicionado a esta solução. Transferiu-se a solução para um tubo de quartzo (comprimento de 



16  

1 m, dois centímetros de diâmetro), e, em seguida, incidiu-se irradiação de luz UV uniforme 

(8W, 265 nm) durante 25 min. 

Três ciclos de centrifugação (5600 G durante 10 min) foram utilizados para remover 

o CTAB a partir da solução. Os híbridos de nanotubos de carbono / nanobastões de ouro 

foram dispersos em água deionizada (LIAO et al., 2005). 

 

3.4. Extração do colágeno tipo I 

 

O colágeno tipo I foi obtido a partir de tendões de caudas de ratos seguindo o 

protocolo: as caudas foram lavadas três vezes em água e três vezes em álcool 70% e estocadas 

em freezer a -20°C, conforme descrito por VALVERDE et al,2016. 

Separou-se os tendões das caudas, lavou-se três vezes em água comum, submergiu-

se e misturou-se gentilmente em ácido acético na concentração 0.5 mol/L por 48 horas a 4°C. 

Filtrou-se essa solução de colágeno solubilizada em filtro de gaze (composto por várias 

camadas de gaze) para remoção de restos de tecidos e vasos sanguíneos e centrifugou-se na 

rotação de 14.000 G por 1 hora. Coletou-se o sobrenadante e dialisou-se por três vezes em ácido 

acético (0,02 mol/L) a 4°C por um período de 3 dias. Posteriormente, a solução estoque de 

colágeno I foi armazenada em geladeira de 2 a 8°C. (DA SILVA et al., 2009) 

 

3.5. Suporte Celular 

 

3.5.1. Confecção do suporte celular a base de colágeno I e nanotubos de 

carbono de paredes múltiplas (NTCPMs) 

 

Confeccionou-se o suporte celular em banho de gelo adicionando ao gel de colágeno 

I de estoque DMEM (10x concentrado), NaOH (1M /4% do volume da solução de colágeno 

I de estoque), nanotubo de carbono de paredes múltiplas anteriormente ressuspendido em 

sonicador de banho por 15 minutos e água milli-Q estéril (até completar o volume desejado). 

Homogeneizou-se em vórtex e imediatamente transferiu-se a solução para placas de 

cultura celular (35 x 10mm, 1 e 4 compartimentos, superfície tratada (TC), fundo de vidro, 

estéril - Grainer Bio-One Brasil). 
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A concentração de gel de colágeno tipo I variou de 1,6 /1,8 / 2,0/ 2,2 e 2,4 mg/mL. A 

concentração de NTCPMs variou de 0,6/ 1,2 / 2,4 e 4,8%. 

Aguardou-se cerca de 15 a 20 minutos para a gelificação em temperatura ambiente e 

realizou-se lavagens em DMEM não suplementado, em DMEM suplementado e 

posteriormente, adicionou-se DMEM suplementado e acondicionou-se as placas em estufa 

de CO2 por 48 horas. 

As placas foram monitoradas quanto à necessidade de troca do meio de cultura. 

Após 48 horas de confecção dos suportes, prosseguiu-se com as análises biológicas. 

 

3.5.2. Confecção de suporte celular a base de colágeno I e nanotubos de carbono de 

paredes múltiplas hibridizados com nanobastões de ouro (NTCPMs/AuNBs) 

 

Retirou-se o CTAB da amostra de nanotubos de carbono de paredes múltiplas 

funcionalizado com nanobastões (NTCPMs/AuNBs) de ouro centrifugando a 6.000 rpm por 

10 min desprezando-se o sobrenadante e lavando o precipitado com água de injeção. Repetiu-

se o procedimento por 3 vezes. 

Repetiu-se os procedimentos descritos no item 3.4.1. “Suporte Celular a base de 

colágeno I e nanotubos de carbono de paredes múltiplas (NTCPMs)” substituindo sempre 

(NTCPMs) por nanotubos de carbono de paredes múltiplas por nanotubos de carbono de 

paredes múltiplas hibridizados com nanobastões de ouro (NTCPMs/AuNBs). 

 

3.5.3. Determinação do melhor modelo de plaqueamento de células no suporte 

celular 

 

Para determinar o melhor modelo de plaqueamento de células fibroblastos 3T3 no 

suporte celular, realizou-se o plaqueamento dessas em suporte celular a base de colágeno I em 

dois modelos: Flat e Sanduiche, demonstrados na figura 1. Armazenou-se as placas na estufa 

a 5% de CO2 e a 37°C por 48 horas. 

O modelo de suporte celular Flat foi composto pela seguinte estrutura: células 

plaqueadas no fundo da placa e suporte celular a base de colágeno I na concentração 

1,8mg/mL por cima. 

O modelo de suporte celular Sanduiche foi composto pela estrutura: suporte celular a 



18  

base de colágeno I no fundo da placa na concentração de 2,5mg/mL, células e suporte celular 

a base de colágeno I na concentração de 1,8mg/mL por cima. 

Após as 48 horas, marcou-se os núcleos das células contidas nas placas com DAPI 

(4′,6-Diamidine-2′-phenylindole dihydrochloride – Sigma  Aldrich)  diluído  em  PBS  (1 

g/ml) e observou-se em microscópio confocal LSM780 ZEISS. Foram realizados dois 

experimentos distintos em triplicata. 

Realizou-se análise qualitativa da migração das células utilizando software Zen 2.3 

(blue edition). 

 
Fig. 5: Modelos de plaqueamento em suporte celular. A: Modelo Flat; B: Modelo 

Sanduiche. 

 

3.6. Análises biológicas 

 

As análises foram realizadas seguindo uma ordem progressiva na construção do 

suporte celular proposto: primeiramente em suporte celular sem NTCPMs, apenas a base de 

colágeno tipo I, posteriormente em suporte celular a base de colágeno tipo I associado a 

nanotubos de carbono de paredes múltiplas e finalmente em suporte celular a base de colágeno 

I e nanotubos de carbono hibridizados com nanobastões de ouro. 

O modelo de plaqueamento celular no suporte celular escolhido foi o modelo Flat, 

compreendido como o mais apropriado para as análises biológicas devido ao resultado obtido 

em análise qualitativa de migração descrito anteriormente. 

 

3.6.1. Viabilidade 

 

Realizou-se plaqueamento de fibroblastos 3T3 na concentração de 1,5x105células/mL 

em cada placa de cultura celular com fundo de vidro tratado de 4 compartimentos conforme 

protocolo descrito anteriormente. 

Acondicionou-se as placas em estufa de CO2 por 1 hora. 
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Confeccionou-se o suporte celular conforme descrição anterior nas placas de cultura 

contendo a monocamada de células. 

Aguardou-se cerca de 15 a 20 minutos para a gelificação em temperatura ambiente e 

realizou-se lavagens em DMEM não suplementado, em DMEM suplementado e 

posteriormente, adicionou-se DMEM suplementado e acondicionou-se as placas em estufa 

de CO2 por 48 horas. 

Realizou-se análises de viabilidade em suporte celular a base de colágeno tipo I nas 

concentrações de colágeno I de 1,6, 1,8, 2,0, 2,2 e 2,4 mg/mL e em suporte celular a base de 

colágeno tipo I associado a nanotubos de carbono na concentração de colágeno I encontrada 

como a mais adequada para a análise de migração e nas concentrações de nanotubos de 

carbono de paredes múltiplas de 0,6, 1,2, 2,4, 4,8%. 

Após 48 horas dos suportes celulares serem confeccionados e estarem em contato com 

as células, retirou-se as placas da estufa de CO2 e lavou-se com PBS. Em seguida, protegendo 

as amostras da incidência de luz, incubou-se com a solução do kit LIVE/DEAD™ -Invitrogen 

(Calcein, AM 2μM e Ethidium Homodimer-1 (EthD-1) 4Μm) diluídos em PBS. 

Observou-se em microscópio confocal LSM780 ZEISS utilizando objetiva de 20x e 

dois canais de onda (excitação/emissão): a faixa de 494 a 517nm para a Calceína e a faixa de 

528 a 617 nm para o EthD-1. As células vivas foram marcadas pela calceína com 

fluorescência verde devido à ação das esterases intracelulares, ativas em células vivas. As 

células mortas foram marcadas pelo EthD-1 com fluorescência vermelha, devido à 

diminuição da atividade esterásica e ao aumento das alterações físicas e/ou bioquímicas da 

membrana celular, as células em apoptose apresentam fraca marcação por calceína AM e 

progressiva marcação por EthD-1 e as células mortas não apresentam marcação por calceína 

AM, somente por EthD-1. 

Obteve-se 10 imagens de cada placa/concentração. O experimento foi realizado em 

triplicada totalizando 30 imagens por placa/concentração. 

Posteriormente, contabilizou-se as células vivas e células mortas em software Zen 2.3 

(blue edition). Com esses valores montou-se gráficos de viabilidade. Os resultados foram 

expressos em valores percentuais de células vivas com média +/- EP segundo one-way 

ANOVA com p<0,05 e pós-teste de Bonferroni para suportes celulares a base de colágeno I; e 

segundo One Way ANOVA e pós-teste Bonferroni com p<0,05 para suportes celulares a base 

de colágeno I e nanotubos de carbono de paredes múltiplas; e segundo Kruskal-Wallis test 
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com p<0,05 e pós-teste de Dunns para suportes celulares a base de colágeno I e nanotubos de 

carbono de paredes múltiplas hibridizados com nanobastões de ouro. O software utilizado 

para confecção dos gráficos foi o GraphPad Prism 5. 

 

3.6.2. Migração 

 

Realizou-se plaqueamento de fibroblastos 3T3 na concentração de 1,5x105células/mL 

em cada placa de cultura celular com fundo de vidro tratado de 1 compartimento conforme 

protocolo descrito anteriormente. 

Acondicionou-se as placas em estufa de CO2 por 1 hora. 

Confeccionou-se o suporte celular nas placas de cultura contendo a monocamada de 

células. 

Aguardou-se cerca de 15 a 20 minutos para a gelificação em temperatura ambiente e 

realizou-se lavagens em DMEM não suplementado, em DMEM suplementado e 

posteriormente, adicionou-se DMEM suplementado e acondicionou-se as placas em estufa 

de CO2 por 48 horas. 

Realizou-se análises de migração em suporte celular a base de gel de colágeno tipo I 

nas concentrações 1,6, 1,8, 2,0, 2,2 e 2,4 mg/mL e em suporte celular a base de gel de 

colágeno tipo I na concentração encontrada como a mais adequada para esta análise associado 

a nanotubos de carbono de paredes múltiplas nas concentrações 0,6, 1,2, 2,4, 4,8%. 

Após 48 horas dos suportes celulares serem confeccionados e estarem em contato com 

as células, retirou-se as placas da estufa de CO2 e lavou-se com DMEM não 

suplementado. Fixou-se com Paraformoldeído 4% (Vetec) a temperatura ambiente. Lavou-

se com PBS. Em seguida, protegendo as amostras da incidência de luz, incubou- se com 

DAPI diluído em PBS (1 μg/ml). Sob constante agitação à temperatura ambiente. Em seguida, 

observou-se em microscópio confocal LSM780 ZEISS utilizando objetiva de 10x e o canal 

de onda (excitação/emissão) de 345 a 460nm para o DAPI. Os núcleos celulares foram 

marcados devido à propriedade do reagente se ligar a regiões de adenina-timina presentes no 

DNA emitindo fluorescência azul. 

Obteve-se 10 imagens de cada placa/concentração. O experimento foi realizado em 

triplicada totalizando 30 imagens por placa/concentração. 
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Posteriormente, contabilizou-se as células na base da placa e ao longo do gel até sua 

extremidade superior em software Zen 2.3 (blue edition). Com esses valores montou-se 

gráficos de migração. 

Os resultados foram expressos em valores percentuais de migração celular como 

média +/- EP segundo Kruskal-Wallis statistic. com p<0,05 e pós-teste Dunns para suporte 

celular a abse de colágeno I; segundo Kruskal-Wallis test com p<0,05 e pós-teste de Dunns 

para suportes celulares a base de colágeno I e nanotubos de carbono de paredes múltiplas; e 

segundo Kruskal-Wallis test com p<0,05 e pós-teste de Dunns para suportes celulares a base 

de colágeno I e nanotubos de carbono de paredes múltiplas hibridizados com nanobastões de 

ouro. O software utilizado para confecção dos gráficos foi o GraphPad Prism 5. 

 

3.6.3. Proliferação 

 

Confeccionou-se o suporte celular nas placas de cultura de 4 compartimentos e fundo 

de vidro tratado conforme descrito anteriormente. 

Aguardou-se 15 a 20 minutos para gelificação do suporte e lavou-se com DMEM não 

suplementado, com DMEM suplementado e posteriormente, adicionou-se DMEM 

suplementado contendo fibroblastos 3T3 na concentração de 1,5x105células/mL. 

Acondicionou-se as placas em estufa de CO2 por 48 horas. 

Realizou-se análises de proliferação em suporte celular a base de colágeno tipo I nas 

concentrações de colágeno I de 1,6, 1,8, 2,0, 2,2 e 2,4 mg/mL e em suporte celular a base de 

colágeno tipo I associado a nanotubos de carbono na concentração de colágeno I encontrada 

como a mais adequada para a análise de migração e nas concentrações de nanotubos de 

carbono de paredes múltiplas de 0,6, 1,2, 2,4, 4,8%. 

Para a análise de proliferação celular, utilizou-se o kit Click-iT™ EdU Alexa Fluor™ 

555 Imaging Kit (Invitrogen). Para tanto, realizou-se o preparo dos reagentes do kit. 

Preparou-se o componente A (EdU) de estoque adicionando ao mesmo o componente 

C (Dimethylsulfoxide-DMSO). Armazenou-se em temperatura de ≤ 20°C. 

Preparou-se o componente B (Alexa Fluor azide) de estoque adicionando ao mesmo 

o componente C (Dimethylsulfoxide-DMSO). Armazenou-se em temperatura de ≤ 20°C.. 

Preparou-se o componente D (Click-iT EdU reaction buffer) diluindo o mesmo em 

https://pt.wiktionary.org/wiki/%E2%89%A4
https://pt.wiktionary.org/wiki/%E2%89%A4


22  

água deionizada. Identificou-se e armazenou-se em temperatura de 2 a 6°C. 

Preparou-se o componente F (Click-iT EdU buffer addictve) de estoque diluindo o 

mesmo em água deionizada. Armazenou-se em temperatura de ≤ 20°C. 

Observou-se o volume final de solução do kit a ser aplicado nas placas e determinou- 

se o volume necessário de cada componente do kit. 

Retirou-se uma alíquota do componente D de estoque e diluiu-se em água deionizada 

na proporção 1:10 no volume necessário observado anteriormente. 

Dilui-se o componente F (Click-iT EdU buffer additive) 10x em água deionizada no 

volume necessário observado anteriormente. Usou-se o componente F diluído no mesmo dia 

de seu preparo conforme instruções do fabricante. 

Após 48 horas dos suportes celulares serem confeccionados e estarem em contato com 

as células, retirou-se as placas da estufa de CO2 e alicotou-se metade do volume de meio 

DMEM suplementado contido em cada compartimento das placas de cultura. 

Adicionou-se BrdU (bromo-desoxiuridina) 20μM do kit diluído em DMEM 

suplementado. Acondicionou-se em estufa de CO2 por 5 horas. Fixou-se com 

Paraformoldeído 4% (Vetec). Lavou-se com Albumin from Bovine Serum – BSA 3% 

(Sigma-Aldrich) diluído em PBS. Lavou-se com Triton X-100 (Sigma-Aldrich) 0,5% diluído 

em PBS. 

Realizou-se a neutralização com Albumin from Bovine Serum – BSA 3% (Sigma- 

Aldrich) diluído em PBS. 

Preparou-se a solução do kit, sem incidência de luz, usando os componentes D e 

F diluídos como descrito anteriormente e os demais componentes de estoque nos volumes 

conforme orientação do fornecedor demonstrados na tabela 2. 

Tabela 2: Variações de volumes de componentes do kit de proliferação. Volumes 

necessários para a preparação do kit de proliferação de acordo com volume final para 

realização do  experimento, o kit oferece opção de . Fonte: Adaptado do manual contido no 

kit Click-iT EdU Imaging (Invitrogen). 

https://pt.wiktionary.org/wiki/%E2%89%A4
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Incubou-se por 50 minutos com a solução do kit sem incidência da luz e em 

homogeinização horizontal. Lavou-se com PBS. Marcou-se com DAPI DAPI diluído em PBS 

(1 g/ml). Lavou-se com PBS. Adicionou-se PBS à cada compartimento e observou- se em 

microscópio confocal LSM780 ZEISS, utilizando objetiva de 10 x e dois canais de onda 

(excitação/emissão): a faixa de 345 a 460nm para o DAPI e a faixa de 555 e 565 nm para o 

BRDU. 

A detecção é baseada na incorporação do análogo de nucleosídeo timidina, EdU (5- 

etinil-2'-desoxiuridina) fornecida no kit ao DNA durante sua síntese e posterior ligação deste 

ao corante Alexa Fluor® que emite fluorescência detectável em microscopia confocal. Tal 

ligação, catalisada por cobre, trata-se de ligação de clique, covalente, entre azida presente no 

corante Alexa Fluor® e o grupo alquino presente no EdU. 

Obteve-se 10 imagens de cada placa/concentração. O experimento foi realizado em 

triplicada totalizando 30 imagens por placa/concentração. 

Posteriormente, contabilizou-se as células em proliferação em software Zen 2.3 (blue 

edition). Com esses valores montou-se gráficos de proliferação. Os resulados foram 

expressos em valores percentuais de proliferação celular como média +/- EP segundo segundo 

Kruskal-Wallis statistic. com p<0,05 e pós-teste Dunns para suportes celulares a base de 

colágeno I; e segundo one-way ANOVA com p<0,05 e pós-teste de Bonferroni para suportes 

celulares a base de colágeno I e nanotubos de carbono de paredes múltiplas; e segundo one-

way ANOVA com p<0,05 e pós-teste de Bonferroni para suportes celulares a base de 

colágeno I e nanotubos de carbono de paredes múltiplas hibridizados com nanobastões de 

ouro. 

 

3.7. Análise da interação entre as células e suporte celular por microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) 

 

Confeccionou-se o suporte celular nas placas de cultura de cultura de 24 poços da 

(Thermo Fisher Scientific). Após gelificação, lavou-se com DMEM não suplementado e 

posteriormente comDEMEM suplementado, seguido de plaqueamento celular 

Utilizou-se para esta análise, suporte celular a base de somente colágeno I nas 

concentrações 2,0 e 2,2mg/mL e em suporte celular a base de colágeno I e nanotubos de 

carbono de paredes múltiplas nas concentrações de 2,0 e 2,2mg/mL para colágeno I e 06% 
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para NTCPMs.As análises foram realizadas em triplicata. 

As placas foram mantidas em estufa de CO2 por 48 horas. 

Após o tempo de estufa de cada placa, os suportes celulares foram lavados com 

DMEM não suplementado previamente aquecido a 37° C, em seguida, fixados em fixador 

Karnovsky (paraformaldeído 4% e glutaraldeído 5%) preparado em tampão de cacodilato 

0,1M. 

As amostras foram lavadas em tampão cacodilato 0,1M (cacodilato de sódio) e 

posteriormente fixadas em fixador Tetóxido de ósmio 1% preparado em tampão cacodilato 

0,1M. 

Lavou-se com água destilada e desidratou-se as amostras em soluções de álcool (30, 

50, 80 e 100%). 

Com o auxílio de uma pinça e de uma navalha, retirou-se as amostras dos poços das 

placas e recortou-se em retângulos de aproximadamente 10 mm x 5 mm. 

Secou-se os cortes das amostras em câmara de ponto crítico (Balzers modelo CPD- 

020), CAPI - ICB/UFMG. 

Em seguida, revestiu-se as amostras com ouro por borrifamento no metalizador 

Edwards Scancoat Six do Laboratório de Microanálise do Departamento de Física do 

ICEX/UFMG por 60 s, em corrente de 50 mA e em a uma distância do material ao target 

próxima de 30 mm, obtendo-se uma espessura de revestimento de ouro de aproximadamente 

18,75 nm nas amostras. 

Analisou-se em microscópio eletrônico de varredura Zeiss - DSM 950 no CAPI – 

ICB/ UFMG a uma voltagem de aceleração de 15 kV. 

 

4. RESULTADOS 

 

4.1. Determinação do melhor modelo de plaqueamento de células no suporte celular 

 

Com o objetivo de compreender o comportamento de fibroblasto 3T3 frente às 

variações dos componentes dos biocompósitos propostos, testamos duas formas de introduzi-

los em um sistema de cultura em 3D (3 dimensões), em modelo Flat e em modelo Sanduiche 

conforme descrito anteriormente. Após análise qualitativa da migração de células nos dois 

modelos, observou-se que o modelo Flat apresentou um ambiente mais favorável para a 
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realização de estudos posteriores do trabalho. A figura 6 demonstra como os fibroblastos 

migraram de forma mais efetiva no modelo Flat, atingindo o topo do suporte celular. No 

modelo Sanduíche, a maior parte das células permaneceram paradas no meio do gel, sendo 

possível observar algumas que realizaram migração. A migração celular mais efetiva no 

modelo Flat possibilita uma análise biológica de migração mais precisa e posterior análise 

quantitativa de dados, tornando este o melhor modelo de plaqueamento no suporte celular. 

Considerou-se, portanto o modelo Flat como o melhor para o prosseguimento dos 

experimentos referentes às análises de biocompatibilidade. 

 

Fig. 6: Imagens de microscopia confocal de fibroblastos inseridos em suportes celulares a base 

de colágeno I em dois modelos de plaqueamento, Flat e Sanduiche demonstrando a migração 

celular em Serie Z. A: Modelo de plaqueamento Flat onde observa-se núcleos de células em 

dois polos diferentes, na base e no topo do suporte celular. Na seta vermelha observa-se núcleos 

de células que migraram através do suporte, atingindo o topo; B: Modelo Sanduiche onde 

observa-se núcleo de células que realizaram uma pequena migração, mas ainda no interior do 

suporte indicados pela seta vermelha. 

 

4.2. Análises biológicas em suporte celular a base de colágeno tipo I 

 

Ao propormos um biocompósito para cultivo celular, podemos nos deparar com 

efeitos biológicos não desejáveis como interferência no comportamento e nas funções 

celulares, bem como toxicidade. Para averiguar a possibilidade de tal ocorrência realizamos 

análises biológicas de viabilidade e de algumas funções como migração e proliferação de 

fibroblastos 3T3 em contato com o suporte celular em todas as suas composições e 

concentrações de seus componentes. 

 

4.2.1. Viabilidade 

 

Realizou-se análises de viabilidade de fibroblastos 3T3 em contato com o suporte 
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celular a base colágeno I em diferentes concentrações do mesmo. As amostras foram 

observadas em microscopia confocal e as células contadas de acordo com sua marcação, 

coloração verde para células viáveis e coloração vermelha para células em apoptose. A figura 

7 demonstra o aspecto das imagens capturadas, sendo que em A, observamos as células 

viáveis em cultura, em B as células em apoptose, em C observa-se a sobreposição das imagens 

A e B. O gráfico 1 demonstra os valores encontrados no experimento e podemos observar 

que independente da concentração de colágeno do tipo I utilizada, não houve diferença 

significativa no índice de células vivas nas diferentes concentrações utilizadas. 

Figura 7: Microscopia confocal de fibroblastos 3T3 cultivadas em suporte celular a base 

de gel de colágeno I 1,6mg/mL marcados com kit LIVE/DEAD™ -Invitrogen para ensaio 

de viabilidade. Canais de onda (excitação/emissão): faixa de 494 a 517nm para a Calceína 

(verde) e faixa de 528 a 617 nm para o EthD-1 (vermelho). Em A, imagem de microscopia 

confocal demonstrando células vivas (filtro verde) (setas). Em B, imagem de microscopia 
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confocal demonstrando células mortas (filtro vermelho) (setas). Em C, sobreposição das 

imagens A e B. Imagem adquirida na objetiva de 20x. Barra de escala 100µm 

1,6 1,8 2,0 2,2 2,4
0.0

0.5

1.0

1.5

Colágeno I (mg/mL)

C
é
lu

la
s
 V

iv
a
s
 (

%
)

 

Gráfico 1: Ensaio de viabilidade de Fibroblastos 3T3 em suporte celular a base de 

colágeno tipo I em diferentes concentrações. Concentrações de colágeno I utilizadas: 1,6, 

1,8,2,0, 2,2 e 2,4mg/mL. Teste: One Way ANOVA. Pós-teste: Bonferroni. Valores 

significativos: p < 0,05. 

 

4.2.2. Migração 

 

Nos ensaios de migração celular cultivou-se as células como descrito anteriormente 

por um período de 48 horas. Os núcleos celulares foram devidamente marcados com DAPI e 

imagens foram adquiridas no fundo da placa e no topo do suporte celular como demonstra a 

figura 8(A) e 8(B). Posteriormente, as células foram contadas e o índice de migração 

calculado. No gráfico 2, podemos observar que a concentração empregada de colágeno do 

tipo I em cultura interfere na migração celular, sendo que as concentrações que apresentaram 

maior índice foram 2,0 e 2,2 mg/ml. Apesar das concentrações 2,0 e 2,2mg/ml não serem 

estatisticamente diferentes, 2,2 mg/ml apresenta um perfil superior à concentração de 2,0 

mg/ml. 
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Figura 8: Microscopia confocal de fibroblastos 3T3 em suporte celular a base de colágeno 

I 2,2mg/mL corados com DAPI (setas) para ensaio de migração. Canais de onda 

(excitação/emissão): faixa de 345 a 460nm para DAPI. Imagem obtida da base do suporte 

celular (A) e do topo do suporte celular (B). Barra de escala: 200µm. 
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Gráfico 2: Ensaio de migração de Fibroblastos 3T3 em suporte celular a base de colágeno 

tipo. Concentrações de colágeno I: 1,6, 1,8,2,0, 2,2 e 2,4mg/mL. Teste: Kruskal-Wallis 

statistic. Pós-teste: Dunns. Valores significativos: p < 0,05. 
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4.2.3. Proliferação 

 

Outro parâmetro analisado foi o índice de proliferação celular em suporte a base de 

colágeno tipo I. A figura 9 demonstra imagem de núcleos celulares marcados com DAPI (9A) 

e núcleos marcado positivos para BRDU (9B). Após a quantificação observamos que de 

forma semelhante ao ocorrido com a migração, a concentração do suporte celular interfere na 

proliferação celular. Observou-se que a proliferação é alterada com a variação da 

concentração de colágeno I e que a concentração de 2,0mg/mL é a mais promissora para 

estudos posteriores como podemos observar no gráfico 3 obtido pela contagem de células que 

proliferaram no suporte celular  apesar de não haver diferença estatística entre a concentração 

2,0mg/mL e 1,8, 2,2 e 2,4mg/ml. 

Figura 9: Microscopia confocal de fibroblastos 3T3 em suporte celular a base de gel de 

colágeno I 2,0mg/mL corados com kit Click-iT EdU Imaging para ensaio de proliferação. 

Canais de onda (excitação/emissão): faixa de 345 a 460nm para o DAPI (azul) e a faixa de 
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555 e 565 nm para o BRDU (vermelho). A: Imagem de microscopia confocal demonstrando 

núcleos celulares marcados com DAPI (setas). Em B, imagem de microscopia confocal com 

núcleos BRDU positivos (setas). Em C, sobreposição das imagens A e B. As imagens foram 

adquiridas na objetiva de 20x. Barra de escala:100µm. 
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Gráfico 3: Ensaio de proliferação de Fibroblastos 3T3 em suporte celular a base de 

colágeno tipo I. Concentrações de colágeno I utilizadas: 1,6, 1,8,2,0, 2,2 e 2,4mg/mL. Teste: 

Kruskal-Wallis statistic. Pós-teste: Dunns. Valores significativos: p < 0,05. 

 

4.3. Análises biológicas em suporte celular a base de colágeno tipo I e nanotubos de 

carbono de paredes múltiplas 

 

Confeccionou-se suportes celulares a partir de colágeno I na concentração de 

2,2mg/mL (melhor concentração encontrada para análises anteriores de migração e 

proliferação em suporte celular a base de colágeno I) e NTCPMs em concentrações que 

variam de 0/0,6/1,2/2,4 e 4,8%, plaqueou-se fibroblastos 3T3 nos mesmos e realizou-se 

análises de viabilidade, migração e proliferação para compreender o comportamento celular 

mediante contato com o suporte proposto.  

 

4.3.1. Viabilidade 

 

Observou-se pelo ensaio de viabilidade de fibroblastos 3T3 no suporte celular a base 

de colágeno tipo I associados a nanotubos de carbono de paredes múltiplas que este também 

não interferiu na integridade das células como podemos observar no gráfico 3 obtido pela 



31  

contagem de células mortas e vivas em todas as amostras onde não observou-se diferença 

estatística entre as concentrações de NTCPMs testadas. 

 

 

Fig. 10: Microscopia confocal de fibroblastos 3T3 em suporte celular a base de gel de 

colágeno I 2,2mg/mL e NTCPMs 0,6% marcados com o kit live/dead para ensaio de 

viabilidade. Canais de onda (excitação/emissão): faixa de 494 a 517nm para a Calceína 

(verde) e faixa de 528 a 617 nm para o EthD-1 (vermelho). A: Imagem de microscopia 

confocal demonstrando células vivas (filtro verde) (setas). Em B, imagem de microscopia 

confocal demonstrando células mortas (filtro vermelho) (setas). Em C, sobreposição das 

imagens A e B. Imagem adquirida na objetiva de 20x. Barra de escala: 100µm. 
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Gráfico 4: Ensaio de Viabilidade em suporte celular a base de colágeno I e nanotubos de 

carbono de paredes múltiplas. Concentrações utilizadas: 2,2mg/ml de colágeno I e 0,6, 1,2, 

2,4 e 4,8% de NTCPMs. Teste: One-Way ANOVA. Pós-teste: Bonferroni. Valores 

significativos: p < 0,05. 

 

4.3.2 Migração 

 

Mais uma vez realizou-se ensaios de migração celular em suporte a base de colágeno I, 

na concentração de 2,2 mg/ml e variamos as concentrações de NTCPMs em 0/0,6/1,2/2,4/ e 

4,8%. A figura 11 é demonstrativa das imagens adquiridas para quantificação, sendo que na 

figura 11(A) observamos as células com núcleo marcado com DAPI na base do suporte celular 

e na figura 11(B) as células no topo do suporte celular. Após a aquisição das imagens de todas 

as amostras, o índice de migração celular foi calculado (Gráfico 5). Apesar de não apresentar 

diferença estatística no índice de migração celular entre as amostras de concentração 0,6% e as 

de concentração 0/1,2/2,4% de NTCPMs, observamos que o gráfico mostra um perfil de 

redução no índice de migração a medida que aumentamos a concentração de NTCPMs, 

especificamente nas concentrações de 2,4 e 4,8%, o que mostra que 0,6% é uma concentração 

com melhor perfil estatístico. 



33  

 

Figura 11: Microscopia confocal de fibroblastos 3T3 em suporte celular a base de colágeno 

I 2,2mg/mL e nanotubos de carbono de paredes múltiplas 0,6% corados com DAPI (setas) 

para ensaio de migração. Canais de onda (excitação/emissão): faixa de 345 a 460nm para 

DAPI. Imagem obtida da base do suporte celular (A) e do topo do suporte celular (B). Barra de 

escala 200µm. 
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Gráfico 5: Ensaio de migração de Fibroblastos 3T3 em suporte celular a base de colágeno 

tipo I e NTCPMs. Concentrações utilizadas: 2,2mg/ml de colágeno I e 0,6, 1,2, 2,4 e 4,8% de 

NTCPMs. Teste: Kruskal-Wallis. Pós-teste: Dunns. Valores significativos: p < 0,05. 

 

4.3.3. Proliferação 

 

Realizamos novamente experimentos para analisar o índice de proliferação celular e 

observar se diferentes concentrações de NTCPMs em gel de colágeno do tipo 1 altera esta 

propriedade celular. A figura 12 demonstra um exemplo de imagem adquirida nos 

experimentos, sendo que em 12A observamos os núcleos celulares marcados com DAPI e em 

12B as células positivas para BRDU. Após a aquisição de todas as imagens, realizamos a 
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contagem e o gráfico 6 nos mostra os dados encontrados. Observando o gráfico podemos notar 

um perfil de alteração no índice de proliferação celular a medida que aumentamos a 

concentração de NTCPMs no suporte celular, entretanto não encontramos diferença estatística 

significativa entre as amostras. 

Figura 12: Microscopia confocal de fibroblastos 3T3 em suporte celular a base de gel de 

colágeno I 2,0mg/ml e nanotubos de carbono de paredes múltiplas 0,6% corados com kit 

Click-iT EdU Imaging para ensaio de proliferação. Canais de onda (excitação/emissão): 

faixa de 345 a 460nm para o DAPI (azul) e a faixa de 555 e 565 nm para o BRDU (vermelho). 

). A: Imagem de microscopia confocal demonstrando núcleos celulares marcados com DAPI 

(setas). Em B, imagem de microscopia confocal com núcleos BRDU positivos (setas). Em C, 

sobreposição das imagens A e B. Imagens adquiridas na objetiva de 10x. Barra de escala 200µm 
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Gráfico 6: Ensaio de proliferação de Fibroblastos 3T3 em suporte celular a base de 

colágeno tipo I 2,0 mg/mL e nanotubos de carbono de paredes múltiplas. Concentrações 

utilizadas: 2,2mg/ml de colágeno e 0,6,1,2,2,4 e 4,8% de NTCPMs. Teste: One-Way ANOVA. 

Pós-teste: Bonferroni. Valores significativos: p < 0,05. 

 

4.4. Análises biológicas em suporte celular a base de colágeno tipo I e nanotubos 

de carbono de paredes múltiplas hibridizados com nanobastões de ouro (NTCPMs/AuNB) 

 

Realizamos a confecção de suporte celular a base de colágeno I e nanotubos de carbono 

de paredes múltiplas hibridizados com nanobastões de ouro. Posteriormente realizamos análises 

de viabilidade e de funções celulares como migração e proliferação de fibroblastos 3T3 em 

contato com o suporte proposto. 

 

4.4.1. Viabilidade 

 

Para analisar uma possível alteração nos índices de viabilidade celular ocasionada pelo 

contato destas células com suporte celular a base de colágeno I e NTCPMs/AuNB, realizamos 

análises de viabilidade de fibroblastos 3T3 em contato com o mesmo. Quantificou-se células 

vivas e células totais utilizando imagens obtidas de confocal conforme demostrado na figura 13 

onde se observa em 13(A) células vivas coradas de verde, em 13(B) células em apoptose em 

vermelho e em 13(C) a sobreposição das duas imagens 13(A) e 13(B). Elaborou-se um gráfico 

com os dados obtidos. Observou-se que apesar de não haver diferença estatística entre as 

concentrações 0 /0,6 e 1,2%, houve entre 0 / 2,4 e 4,8% e entre 0,6 / 2,4 e 4,8% o que mostra 

as concentrações de 0 e 0,6% como as de maior significância estatística. Pode se notar uma taxa 

muito baixa no índice de viabilidade celular nas concentrações de 2,4 e 4,8% do nanomaterial 

quando comparado aos índices de viabilidade nas mesmas concentrações de NTCPMs em 
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suporte celular a base de Colágeno I e NTCPMs como podemos observar no gráfico 7 obtido 

pela contagem de células totais e vivas em todas as amostras. 

Fig. 13: Microscopia confocal de fibroblastos 3T3 em suporte celular a base de gel de 

colágeno I 2,2mg/mL e NTCPMs+NG 0,6% marcados com o kit live/dead para ensaio de 

viabilidade. Canais de onda (excitação/emissão): faixa de 494 a 517nm para a Calceína (verde) 

e faixa de 528 a 617 nm para o EthD-1 (vermelho). A: Imagem de microscopia confocal 

demonstrando células vivas (filtro verde) (setas). Em B, imagem de microscopia confocal 

demonstrando células mortas (filtro vermelho) (setas). Em C, sobreposição das imagens A e B. 

Imagens adquiridas na objetiva de 20x. Barra de escala: 100µm. 
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Gráfico 7: Ensaio de Viabilidade em suporte celular a base de colágeno I e nanotubos de 

carbono de paredes múltiplas hibridizados com nanobastões de ouro. Concentrações: 

2,2mg/ml de colágeno I e 0,6,1,2,2,4 e 4,8% de NTCPMs/AuNBs. Teste: Kruskal-Wallis. Pós-

teste: Dunns. Valores significativos: p < 0,05. 

 

4.4.2. Migração 

 

Realizou-se ensaios de migração celular em suporte a base de gel de colágeno do tipo I, 

na concentração de 2,2 mg/ml e variamos as concentrações de NTCPMs/AuNB em 0/0,6/1,2/2,4/ 

e 4,8%. A figura 14 mostra imagens adquiridas em microcopia confocal de células marcadas 

com o marcador nuclear DAPI do fundo 14(A) e do topo do suporte celular 14(B). 

Posteriormente realizamos contagem do índice de migração celular das imagens de todas as 

amostras e com esses dados montamos um gráfico. 

Apesar de não apresentar diferença estatística no índice de migração celular entre as 

amostras sem NTCPMs e as amostra de concentração 0,6 e 1,2%, há diferença entre essas e 2,4 

e 4,8% e entre 0,6% / 2,4 e 4,8% o que mostra as concentrações de 0 e 0,6% como as de maior 

significância estatística. 
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Figura 14: Microscopia confocal de fibroblastos 3T3 em suporte celular a base de colágeno 

I 2,2mg/mL e nanotubos de carbono de paredes múltiplas hibridizados com nanobastões 

de ouro 0,6% corados com DAPI (setas) para ensaio de migração. Canais de onda 

(excitação/emissão): faixa de 345 a 460nm para DAPI. Imagem obtida da base do suporte 

celular (A) e do topo do suporte celular (B). Barra de escala 200µm. 
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Gráfico 8: Ensaio de migração de Fibroblastos 3T3 em suporte celular a base de colágeno 

tipo I e nanotubos de carbono de paredes múltiplas hibridizados com nanobastões de ouro. 

Concentrações uilizadas: 2,2mg/ml de colágeno I e 0,6, 1,2, 2,4 e 4,8% de NTCPMs/AuNBs. 

Teste: Kruskal-Wallis. Pós-teste: Dunns. Valores significativos: p < 0,05. 
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4.4.3. Proliferação 

 

Afim de avaliar se o suporte celular a base de colágeno I e NTCPMs/AuNB seria capaz 

de interferir na proliferação de células, realizou-se ensaios de proliferação de fibroblastos 3T3 

neste na concentração de 2,2mg/ml de colágeno I e NTCPMs/AuNB nas concentrações de 0/ 

0,6/ 1,2/ 2,4 e 4,8%. Capturou-se imagens de células totais com núcleos celulares marcados 

com DAPI figura 15(A), células em atividade proliferativa marcadas com BRDU figura 15(B) 

e a sobreposição das imagens 15(A) e 15(B) em 15(C). Quantificou-se e elaborou-se gráfico 

destes valores. Observou-se que tal variação do nanomaterial influenciou na proliferação e que 

a concentração de 0,6% permitiu proliferação mas em taxa muito inferior quando comparada 

com a concentração 0% e no suporte celular a base e colágeno I e NTCPMs na concentração de 

0,6%. Nas demais concentrações não se observou qualquer proliferação. 

Figura 15: Microscopia confocal de fibroblastos 3T3 em suporte celular a base de gel de 

colágeno I 2,0mg/ml e nanotubos de carbono de paredes múltiplas hibridizados com 

nanobastões de ouro 0,6% corados com kit Click-iT EdU Imaging para ensaio de 

proliferação. Canais de onda (excitação/emissão): faixa de 345 a 460nm para o DAPI (azul) e 
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a faixa de 555 e 565 nm para o BRDU (vermelho). A: Imagem de microscopia confocal 

demonstrando núcleos celulares marcados com DAPI (setas). Em B, imagem de microscopia 

confocal com núcleos BRDU positivos (setas). Em C, sobreposição das imagens A e B.  

Imagens adquiridas na objetiva de 10x. Barra de escala: 200 m. 
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Gráfico 9: Ensaio de proliferação de Fibroblastos 3T3 em suporte celular a base de 

colágeno tipo I e nanotubos de carbono de paredes múltiplas funcionalizadas com 

nanobastões de ouro. Concentrações utilizadas:  2,2mg/ml de colágeno I e 0,6, 1,2 ,2,4 e 4,8% 

de NTCPMs. Teste: One-Way ANOVA. Pós-teste: Bonferroni. Valores significativos: p < 0,05. 

 

4.5. Análise da interação entre as células e suporte celular por Microscopia Eletrônica 

de Varredura (MEV) 

 

Afim de se observar a interação de células com os diferentes biocompósitos propostos, 

realizou-se análise de MEV de amostras destes nas combinações e concentrações de seus 

componentes que se apresentaram mais promissoras nas análises de biocompatibilidade 

realizadas anteriormente. Selecionou-se para tal metodologia, fibroblastos 3T3 na concentração 

de 3,75x104 células/ml plaqueados em suportes celulares a base de colágeno I na concentração 

2,0mg/ml; a base de colágeno I na concentração de 2,2mg/ml; a base de colágeno I na 

concentração 2,0mg/ml e NTCPMs na concentração 0,6%; a base de colágeno I na concentração 

de 2,2mg/ml e NTCPMs na concentração 0,6%. Após 48 horas de cultivo, preparou-se as 

amostras e capturou-se imagens em MEV. Podemos observar o comportamento celular na 

presença do biocompósito formado por colágeno do tipo I na concentração de 2,0 mg/ml (figura 

16A e 16B) e do biocompósito formado por colágeno do tipo I na concentração de 2,0 mg/ml 

associado a 0,6% de NTCPMs (figura 16C e 16B). 
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Figura 16: Microscopia eletrônica de varredura de fibroblastos 3T3 cultivados em suporte 

celular a base de colágeno I e NTCPMs.  Em A e B, colágeno I: 2,0mg/ml, Em C e D, 

colágeno I: 2,0mg/ml,  NTCPMs: 0,6%.  A e C aumento de 500x. B e D aumento de 1500x. 

 

Na imagem da figura 16A, podemos observar células sobre o biocompósito de colágeno 

I emitindo projeções celulares em íntima associação ao biocompósito (cabeça de seta). A área 

delimitada pode ser melhor observada na imagem inserida, onde em  maior aumento podemos 

observar com mais detalhes a região do corpo celular, a partir do qual surge um prolongamento 

que se ramifica sucessivamente a medida que entra em contato com as fibras de colágeno 

(cabeça de seta). Na figura 16B, observamos outra célula emitindo prolongamentos (seta), parte 

dos quais já está inserido mais profundamente entre as fibras de colágeno, como que criando 

um caminho pelo qual a célula irá utilizar para penetrar no biocompósto. 

Na figura 16C, encontramos um padrão semelhante ao já descrito para a figura 16A, ou 

seja, células sobre o biocompósito emitindo projeções celulares (seta) demonstrativas de 

interação. Na figura 16D, imagem adquirida em maior aumento, observamos projeções celulares 

profundamente inseridas no biocompósito (seta) e corpos celulares parcialmente inseridos no 

mesmo (cabeça de seta). 
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Figura 17: Microscopia eletrônica de varredura de fibroblastos 3T3 cultivados em suporte 

celular a base de colágeno I. Em A e B, colágeno I: 2,2mg/ml. Em C-Gc colágeno I 2,2mg/m 

e NTCPMs 0,6%. Em A-C e E aumento de 500x. Em D, aumento de 2000x. Em F, aumento de 
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4000x. Em G, aumento de 1000x. 

 

Nas imagens das figuras 17C e 17E, encontramos as mesmas características da figura 

17A, ou seja, projeções celulares associadas ao biocompósito (setas). As áreas demarcadas em 

17C e 17E podem ser melhor analisadas em 17D e 17F, respectivamente. Nestas, as projeções 

celulares associadas ao biocompósito, podem ser observadas na superfície (setas – figura 17D 

e 17F) ou profudamente (cabeça de seta -figura 17D). Na figura 17G, destacamos uma célula 

totalmente inserida no biocompósito (área circular tracejada). Esta imagem foi capturada 

angulando a amostra e observando sua face lateral. Além disso, interações com o biocompósito 

(setas) pode ser observadas nas células de superfície. 
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5. DISCUSSÃO 

 

Suportes celulares são comumente utilizados na engenharia de tecidos oferecendo 

suporte mecânico para estimular o crescimento de células nestes cultivadas e consequente 

substituição completa do tecido lesionado com incapacidade de regeneração por mecanismos 

fisiológicos. (BARBANTI et al., 2005) 

Um suporte celular ideal deve atender a alguns requisitos como ser capaz de garantir às 

células ambiente biológico adequado para manter suas funções celulares como a migração, 

adesão, proliferação entre outras, possibilitar a formação do tecido desejado e sua degradação 

simultânea. (EATEMADI et al., 2014; FROHLICH et al., 2008; SHIN et al., 2007) 

Para tanto, é necessário que o mesmo seja biocompatível, biodegradável, bioativo, 

apresente resistências físicas e mecânicas, capacidade para suportar a vascularização, 

porosidade adequada que proporcione elevada área superficial para interação célula- suporte 

celular, geometria adequada 3-D, além de causar baixa imunogenicidade. (BITAR et al., 2014; 

MACDONALD et al., 2005; TIAINEN et al., 2010; OLSSON et al., 2008) 

A confecção de suportes celulares com biomateirais que atendam às características 

mencionadas garante ambiente favorável à ocorrência da regeneração tecidual (LOOS et al., 

2014). 

Muitos estudos mostram que o colágeno, proteína presente na matriz extracelular que 

compreende o mais abundante conjunto de proteína do organismo, trouxe bons resultados 

quando aplicado como biomaterial na medicina regenerativa. Consiste em um biomaterial 

biocompatível, biodegradável e bioativo (VALVERDE et al., 2016; MURUGAN et al., 2005; 

WAHL et al., 2006; WAHL et al., 2007). 

No entanto, não possui resistência física suficiente para sua aplicabilidade como suporte 

celular (GRECO et al., 2004; MURUGAN et al., 2005; WAHL et al., 2006; ITOH et al., 2002; 

YUNOKI et al., 2007). 

Para ajudar nesta questão, MacDonald e colaboradores, propuseram a associação de 

nanotubos de carbono de parede simples carboxilados (NTCPSs) ao colágeno I de origem de 

cauda de rato como potencial suporte celular para ser utilizado na engenharia de tecidos 

(MACDONALD et al., 2005). 

Objetivou-se agregar ao colágeno I propriedades mecânicas e elétricas dos NTCPSs 

favoráveis para a aplicação proposta. 

MacDonald e colaboradores mostraram que a presença de NTCPS não interferiu de 
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forma significativa a compactação do suporte celular proposto (MACDONALD et al., 2005). 

Silva e colaboradores utilizaram o biocompósito proposto por MacDonald et al., 2005 

incorporaram células fibroblastos 3T3 e submeteram o mesmo à ensaios físicos de tensão-

ruptura, ensaios de inchaço, ensaios de contração do gel por fibroblastos 3T3 e testes de 

mineralização de Hidroxiapatita. Através dessas análises pode se observar que a presença de 

NTCPS garantiu ao colágeno I melhoria em suas propriedades mecânicas observada pela 

diminuição de poros, maior resistência à tensão, menor velocidade de degradação proporcional 

ao aumento da concentração de NTCPS e maior resistência à contração do gel por fibroblastos 

3T3 (SILVA et al., 2009). 

Como já mencionado, necessário se faz que os suportes celulares a serem aplicados na 

regeneração de tecidos além de possuírem adequada resistência física, possuam também 

biocompatibilidade. 

O objetivo do presente estudo foi avaliar a biocompatibilidade de suportes celulares a 

base de colágeno I e NTCPMs e de suportes celulares a base de colágeno I e NTCPMs/AuNBs 

através de análises biológicas como proliferação, migração e viabilidade de fibroblastos 3T3 

em contato com os mesmos suportes, em ordem progressiva de sua construção determinando 

assim as melhores concentrações de seus componentes. Além de avaliar a interação celular com 

os biocompósitos que apresentaram melhores resultados de biocompatibilidade por microscopia 

eletrônica de varredura. 

Pelos resultados obtidos pela análise de migração celular pode se observar que em 

suportes celulares a base de colágeno tipo I houve interferência na migração celular mediante 

alteração da concentração do colágeno I. As concentrações encontradas como as mais 

adequadas de colágeno tipo I para migração foram as de 2,0 e 2,2 mg/ml, sendo que a de 

2,2mg/ml apresentou um perfil superior. 

Kitten e colaboradores já haviam mostrado em seus resultados a ocorrência de migração 

de células oriundas de embriões de galinha e camundongo em colágeno tipo VI (KITTEN et al., 

1995). 

Em pesquisa semelhante à nossa, Valverde e colaboradores em 2016 submeteram 

osteoblastos cultivados em suporte celular a base de colágeno I à análise de migração celular e 

como no nosso trabalho, observaram interferência na taxa de migração celular conforme 

variação na concentração do colágeno I, entretanto em seus estudos, a concentração que melhor 

apresentou resultados foi a de 2,5mg/ml. (VALVERDE et al., 2016). Apesar de se tratar de 
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valores próximos, há diferença entre as melhores concentrações de migração obtidas no trabalho 

de Valverde e no presente trabalho. Tal diferença pode ser justificada pelo fato de se tratar de 

dois tipos celulares diferentes, sendo utilizados osteoblasto no trabalho de Valverde e 

fibroblastos no nosso trabalho. 

Outro estudo, descrito por Hesse e colaboradores, também mostrou que a presença de 

colágeno I permitiu a ocorrência de migração celular, no entanto a variação na concentração de 

colágeno I não influenciou na taxa de migração. Neste estudo, utilizou- se células do estroma 

da medula óssea inseridas em hidrogel de colágeno I (HESSE et al., 2010). 

Através das nossas análises de proliferação de fibroblastos em suportes celulares a base 

de colágeno tipo I obtivemos como resultados que a variação na concentração do colágeno 

interferiu na proliferação e que as concentrações mais adequadas de colágeno I para proliferação 

foram as de 1,8, 2,0, 2,2 e 2,4mg/ml, sendo a de melhor perfil estatístico a de 2,0mg/ml. 

Hesse e colaboradores obtiveram resultados equivalentes aos nossos ao submeter células 

do estroma da medula óssea de rato inseridas em hidrogel de colágeno I à análises de 

proliferação. Observaram que o colágeno I permitiu a proliferação celular. No entanto, segundo 

os autores, houve uma otimização da proliferação celular quando comparado a células cultivas 

em placas de cultura e no hidrogel de colágeno I, o que não foi analisado em nosso trabalho e, 

portanto, não foi observado (HESSE et al., 2010). 

Nossas análises de viabilidade celular no suporte celular a base de colágeno I mostraram 

que não houve diferença estatística da taxa de viabilidade em todas as concentrações de 

colágeno I testadas, não havendo portanto, uma concentração ótima desta para esta análise. 

Da mesma forma, Valverde e colaboradores em 2016 testaram a viabilidade de 

osteoblastos em contato com suporte celular a base de colágeno I e mostraram que a variação 

do colágeno não foi capaz de influenciar na integridade das células (VALVERDE et al., 2016). 

Hesse e colaboradores também não observaram alteração na viabilidade de células do 

estroma da medula óssea de rato inseridos em hidrogel de colágeno tipo I (HESSE et al., 2010). 

Nossas análises de migração celular em suportes celulares a base de colágeno tipo I e 

nanotubos de carbono de paredes múltiplas mostraram que houve interferências na migração 

mediante alteração na concentração do nanomaterial sendo as concentrações mais adequadas de 

NTCPMs para migração as de 0,6, 1,2 e 2,4%, sendo a de 0,6% a mais significante 

estatisticamente. 
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Semelhante aos nossos resultados, Valverde e colaboradores em seus experimentos com 

osteoblastos inseridos em suporte celular a base de NTCPMs mostraram que a variação na 

concentração do nanomaterial interferiu na migração celular e que não houve diferença 

estatística entre a concentrações de 0,6 e 1,2% de NTCPMs (VALVERDE et al., 2016). 

Outros autores também observaram a ocorrência de migração celular em compósitos de 

colágeno e NTC para finalidade de utilização na medicina regenerativa (Zhou et al.,2014). 

Em contrapartida, Garcia e colaboradores através de análises de migração de suporte 

celular a base de folhas de NTCPMs mostraram que a presença do nanomaterial interferiu na 

migração de fibroblastos de forma positiva, observação feita pelo aumento na taxa de migração 

e na velocidade da mesma quando comparado com a migração em substrato de vidro ou plástico. 

(GARCIA et al., 2009). No entanto, é importante ressaltar que a observação do aumento na taxa 

de migração deste experimento baseou-se na comparação da migração ocorrida em folhas de 

NTCPMs e em vidro ou plástico. Diferente das análises de migração realizadas neste trabalho, 

onde compara-se migração em suporte celular a base de colágeno I e em suporte celular a base 

de colágeno I e NTCPMs. O que poderia justificar o resultado diferente do nosso. De qualquer 

forma, mostra o quão importante o suporte a base de colágeno I e NTCPMs pode ser como 

modelo experimental para plaqueamento celular. Os autores sugerem que a taxa aumentada de 

migração de fibroblastos nas lâminas de NTCPMs pode ter se dado pelo aumento da 

superfície de contato proporcionada pelas características anisotrópicas da lâmina de NTC, que 

pode estar fornecendo características similares à membrana basal (GARCIA et al., 2009). 

Nossas análises de proliferação em suporte celular a base de colágeno I e NTCPMs 

mostraram que a presença dos NTCPMs não foi capaz de causar interferências na proliferação 

não havendo, portanto, uma concentração ótima para esta função celular. 

Garcia e colaboradores também avaliaram a proliferação de fibroblastos e de células 

neuronais. Chegaram a resultados correspondentes aos nossos ao mostrar que a proliferação 

destas células não sofreu interferências ao manterem contato com fibras de NTCPMs (GARCIA 

et al., 2009). 

MacDonald e colaboradores obtiveram resultados similares ao analisar a proliferação de 

células musculares lisas incorporadas a suporte celular a base de colágeno I e NTCPSs. 

Mostraram que a presença do nanomaterial não foi capaz de afetar a proliferação celular 

(MACDONALD et al., 2005). 

Um recente trabalho descrito por Sun e colaboradores mostrou que análises de 
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proliferação de cardiomiócitos inseridos em hidrogéis de colágeno associados à NTCPSs 

obtiveram resultados semelhantes aos nossos ao relatar que a presença do nanomaterial não teve 

efeito significativo na prolifeção de células em 24 horas de cultivo (SUN et al., 2019). 

Outros autores relataram a ocorrência de proliferação de células em compósitos de NTC 

e colágeno como Zhou e colaboradores, entre outros (FROHLICH et al., 2008; BITAR et al., 

2014; MACDONALD et al., 2005; TIAINEN et al., 2010; OLSSON et al., 2008). 

Nossos resultados obtidos pelas análises de viabilidade celular de fibroblastos em 

suporte celular a base de colágeno I e NTCPMs mostraram que a presença do nanomaterial não 

foi capaz de interferir na integridade das células e que não houve diferença estatística da 

viabilidade celular em todas as concentrações do nanomaterial. 

Outros autores mostraram que nanotubos de carbono de paredes simples ou múltiplas 

não foram capazes de interferir na viabilidade de células não podendo, portanto, ser considerados 

citotóxicos como MacDonald com análises de viabilidade de células musculares lisas inseridas 

em suporte celular a base de colágeno I e nanotubos de carbono de parede simples carboxilados 

(NTCPSs) (MACDONALD et al., 2005); Valverde e colaboradores com análises de viabilidade 

de osteoblastos inseridos em suporte celular a base de NTCPMs (VALVERDE et al., 2016); 

Kittana e colaboradores com análises de fibroblastos em complexo formado por NTCPMs e 

quitosano (KITTANA et al. 2018); Cabiat et. colaboradores com análises de mioblastos 

inseridos em suporte celular a base de NTCPSs e gelatina reticulada. (CABIAT et al., 2018); 

Ahadian e colaboradores com análise de viabilidade células musculares esqueléticas em 

hidrogel de NTCPSs e gelatina metacrilatados (GelMA) (AHADIAN et al., 2014); Martinelli e 

colaboradores com análises de viabilidade em cardiomócitos plaqueados em suporte celular de 

NTCPMs. (MARTINELLI et al., 2012). 

Em contrapartida, Sun e colaboradores ao submeter cardiomiócitos inseridos em 

hidrogéis de colágeno associados à NTCPSs à análises de viabilidade, obtiveram como 

resultados que concentrações de 0,5 e 1,0% do nanomaterial não foram capazes de alterar a taxa 

de viabilidade celular, no entanto 2,0% apresentou toxicidade às células. (SUN et al., 2019). 

Nossos resultados obtidos pelas análises de proliferação, migração e viabilidade celular 

em suporte celular a base de colágeno I e nanotubos de carbono de paredes múltiplas 

hibridizados com nanobastões de ouro (NTCPMs/AuNBs) demonstram toxicidade causada pelo 

nanomaterial. 

Análises de proliferação mostraram que a variação na concentração de nanotubos de 
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carbono de paredes múltiplas hibridizados com nanobastões de ouro influenciou na proliferação 

e que a concentração 0,6% foi a única capaz de permitir tal função celular mas em taxa muito 

inferior a proliferação no grupo controle de colágeno I. 

Análises de viabilidade mostraram que o nanomaterial interferiu de forma progressiva na 

integridade das células a partir da concentração 2,4% do nanomaterial. 

Análises de migração celular mostraram que a variação na concentração do nanomaterial 

influenciou na taxa de migração celular, e as concentrações de 0,6, 1,2% de nanotubos de 

carbono de paredes múltiplas hibridizados com nanobastões de ouro permitiram maior 

migração de células no suporte, sendo a concentração de 0,6% a que apresentou maior 

significado estatístico. Em todas as concentrações do nanomaterial observou-se uma taxa de 

migração inferior à migração ocorrida em suporte celular a base de colágeno I e NTCPMs. 

Uma hipótese que pode justificar a migração celular não demostrar tanto prejuízo quanto 

em proliferação e viabilidade celular pode ser o fato de que, em caso de comprometimento das 

funções celulares, há uma ordem progressiva no declínio destas e que a proliferação sofre 

influências anteriormente à migração celular. 

Muitos autores atribuem a toxicidade do nanomaterial ao fato do mesmo ser produzido 

e permanecer para sua estabilidade em Brometo de Cetiltrimetilamônio (CTAB), surfactante 

catiônico com propriedades detergentes para membranas biológicas, altamente citotóxico 

(NIIDOME et al., 2006; QIU et al., 2010; TAKAHASHI et al., 2006; CONNOR et al., 2005; 

ALKILANY et al., 2009.; HAUCK et al., 2008). 

Apesar da reconhecida citotoxicidade causada pelo CTAB, seu uso na confecção de 

nanobastões de ouro é imprescindível pois garante a cobertura nas laterais dos mesmos 

permitindo o crescimento direcionado nas extremidades dos bastões. Sua permanência após a 

confecção também é importante pois impede que os bastões se agreguem entre si formando 

aglomerados de partículas em escalas maiores (QIU et al., 2010; CONNOR et al., 2005). 

 

 

 

 

 

 

Figura 18: Nanobastões de ouro e suas extremidades. Extremidades longitudinais contendo 

moléculas do surfactante CTAB e extremidades laterais vazias. Adaptado de SALEM et al., 

2007. 
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Para aplicações biológicas sugere-se a remoção do CTAB do nanomaterial através de 

sucessivas centrifugações e lavagens. No entanto, há a possibildade de toxicidade mesmo após 

o procedimento. 

Muitos estudos trazem como alternativa a substituição do CTAB por outras substâncias 

capazes de estabilizar os nanobastões de ouro e impedir a aglomeração dos mesmos em 

partículas maiores. Exemplo dessas são o polietilenoglicol (PEG) e a fosfatidilcolina 

(DREADEN et al., 2012; PISSUWAN et al., 2007; TAKAHASHI et al., 2006; TAKAHASHI 

et al., 2006.). 

No presente trabalho observou-se toxicidade do nanomaterial mesmo após sucessivas 

lavagens conforme recomendação da literatura para aplicações biológicas do mesmo. 

Compreendeu-se a inviabilidade da aplicação deste nanomaterial em suportes celulares com o 

objetivo de contribuição na regeneração de tecidos pela metodologia aplicada. 

Uma possível solução para o prosseguimento das análises biológicas in vitro e in vivo e 

posteriormente aplicação do suporte a base de colágeno I e NTCPMs/AunBs seria a substituição 

do CTAB presente no AuNBs pelas moléculas reconhecidas pela literatura científica como 

possíveis a executar as funções do mesmo. 

Os resultados das análises biológicas em suporte celular a base de colágeno I e 

NTCPMs/AuNBs obtidos neste trabalho determinaram a continuidade de nossos experimentos. 

Considerou-se inviável o prosseguimento de outras análises com o nanomaterial em particular, 

mediante metodologia aplicada. 

A partir desta compreensão, prosseguiu-se com análises de microscopia eletrônica de 

varredura nos dois suportes celulares em combinações de colágeno I em concentrações que 

variaram em 2,0 e 2,2mg/ml e NTCPMs em concentração de 0,6%. 

Tais concentrações de colágeno I foram escolhidas mediante resultados de proliferação 

e migração respectivamente em suporte celular a base de colágeno I. A concentração de 

NTCPMs foi escolhida mediante resultado de proliferação e migração em suporte a bases e 

colágeno I e NTCPMs. 

Os resultados obtidos das nossas análises de microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

de fibroblastos em suporte celular a base de colágeno I mostraram que houve uma íntima 

interação entre células e biocompósito observada pela presença de prolongamentos e 

ramificações destes inseridos no suporte, aumento dessas ramificações a medida que se 

estabelece contato entre célula e fibras de colágeno I. 
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As análises de MEV de fibroblastos em suporte celular a base de colágeno I associados 

a NTCPMs mostraram o mesmo perfil do suporte a base de colágeno com íntima interação 

célula-suporte observada por projeções celulares associadas ao suporte na superfície ou 

profundamente. Observa-se neste a presença de um núcleo celular totalmente inserido dentro 

do suporte. 

Da mesma forma, Valverde e colaboradores ao submeter osteoblastos inseridos em 

suporte celular a base colágeno I e NTCPMs a análises de MEV observaram que houve 

interação entre célula e suporte em todas as combinações e concetrações dos componentes com 

presença de longas projeções citoplasmáticas que se estendiam para longe do corpo celular e 

penetravam o suporte (VALVERDE et al., 2016). 

Outros autores mostraram a interação entre colágeno e nanotubos de carbono como 

MacDonald e colaboradores que demostraram por MEV imagens de suporte celular a base de 

colágeno I e NTCPSs onde se observa feixes de NTCPs entrelaçados em fibras de colágeno I 

(MACDONALD et al., 2005); bem como Sun e colaboradores que submeteram hidrogéis de 

colágeno associados à NTCPSs à análises de MEV e observaram pelas imagens NTCPSs 

distribuídos na estrutura fibrosa de Colágeno dentro dos hidrogéis (SUN et al., 2019). 

Silva e colaboradores mostraram por microscopia eletrônica de varredura que a presença 

de NTCPS promoveu uma diminuição da porosidade da matriz de colágeno otimizando suas 

propriedades mecânicas e ampliando suas possibilidades de aplicação(SILVA et al., 2009). 

Tal diminuição de porosidade do colágeno observado por Silva e colaboradores não 

pode ser visualizada em nossas imagens de MEV. Uma hipótese que pode justificar tal 

ocorrência é a utilização de NTCPMs em uma única concentração, a de 0,6%, nos suportes 

testados em nosso trabalho. Para obtermos imagens que alcancem tal observação seria 

necessário MEV de suporte celulares com uma gama maior de variedades na concentração do 

nanomaterial. 

As análises biológicas e de MEV relatadas às quais os suportes celulares em suas 

variedades de combinações e concentrações de componentes foram submetidos, tiveram como 

finalidade a averiguação da biocompatibilidade dos mesmos e assegurar a possibilidade de sua 

aplicação futura na regeneração de tecidos através da engenharia de tecidos. 

Com os resultados obtidos dessas análises podemos compreender suportes celulares a 

base de colágeno I e suportes celulares a base de colágeno I e NTCPMs como biocompatíveis e 

suportes celulares a base de colágenos I e NTCPMs/AuNBs como inapropriados para aplicações 



52  

biológicas, sendo necessário substituição do CTAB por outra molécula estabilizante de 

nanobastões de ouro conforme já discutido anteriormente para a continuação dos experimentos 

in vitro. 

A biocompatibilidade dos suportes, confirmada pelas análises, nos possibilita ter como 

perspectiva futura sua aplicação na regeneração de tecidos. Para tanto se faz necessário a 

realização de análises complementares in vitro e in vivo garantindo assim um produto eficaz 

para seu objetivo de auxiliar no reparo. 

Alguns estudos mostraram a utilização das técnicas da engenharia de tecidos na 

aplicação da medicina regenerativa e obtiveram resultados mais próximos da aplicação na 

clínica médica. 

Suportes celulares a base de matriz extracelular (MEC) têm sido usados com sucesso 

por pesquisadores no campo da medicina regenerativa para o reparo e reconstrução ortopédica, 

do trato urinário inferior, do esôfago, de estruturas dérmicas, estruturas cardiovasculares, 

estruturas do sistema nervoso central e outras aplicações cirúrgicas (ATALA et al., 2001; 

ATALA et al., 2002; BADYLAK et al., 1999; BADYLAK et al., 2000; BADYLAK, et al., 

2002; BADYLAK et al., 2004; BADYLAK et al., 2004; BADYLAK et al., 2005; BADYLAK 

et al., 1998; BENIKER et al., 2003; BELCHER et al., 2001; BRIGIDO et al., 2004; BANO et 

al., 2005; CHEUNG et al., 2004; DEJARDIN et al., 2001; MACLEOD et al., 2003; 

MACLEOD et al., 2004; MACLEOD, et al. 2004; MACLEOD et al., 2005; SARAY et al., 

2003; PIECHOTA et al., 1998; PIECHOTA et al., 1998; PIECHOTA et al., 1999; HARPER et 

al., 2001). 

Alguns suportes celulares de MEC tiveram boas respostas in vivo e estão 

comercialmente disponíveis para regeneração óssea como MECs derivadas da submucosa do 

intestino delgado suíno (Restore, CuffPatch), da ECM da derme humana (GraftJacket, 

TissueMend) (BADYLAK et al., 1999; BADYLAK, et al., 2002; BADYLAK et al., 1998; 

BENIKER et al., 2003; BELCHER et al., 2001; BRIGIDO et al., 2004; BANO et al., 2005; 

CHEUNG et al., 2004; DEJARDIN et al., 2001; MACLEOD et al., 2003; MACLEOD et al., 

2004).  

Apesar de muitos estudos apresentaram bons resultados a respeito da aplicabilidade de 

suportes celulares em medicina regenerativa e vislumbrarem grandes perspectivas de confecção 

de novos produtos, tem suas limitações relacionadas à complexidade do tecido/órgão que se 

deseja mimetizar em laboratório. 

O avanço das técnicas aplicadas à engenharia de tecidos bem como a compreensão mais 

profunda sobre a biocompatibilidade destes novos produtos pode contribuir para um suporte 
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celular mais próximo possível de estruturas biológicas e que cause o mínimo efeito imunológico 

ao paciente. 

Com os resultados do presente trabalho, vislumbra-se a continuidade de experimentos 

que possam responder alguns questionamentos importantes para a contribuição na confecção 

futura de um suporte celular eficaz no reparo tecidual que possa ser aplicado em tecidos de 

origens diversas. 
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6. CONCLUSÃO 

 

Através dos resultados, podemos observar que a migração é alterada de acordo com a 

concentração do colágeno I e dos nanotubos de carbono de paredes múltiplas, sendo a 

concentração mais adequadas de colágeno I para migração a de 2,2mg/mL e 0,6% a de 

NTCPMs. Houve também interferências na proliferação celular com a concentração de 

colágeno I, sendo a mais adequada para esta análise a de 2,0mg/mL. A adição de NTCPM não 

alterou a taxa de proliferação celular, bem como não interferiu na viabilidade das células. Os 

resultados obtidos corroboram para o entendimento de que o suporte celular proposto é 

biocompatível e não citotóxico, possuindo portanto alto potencial para a aplicação na medicina 

regenerativa através da engenharia de tecidos. A adição de NTCPM/AuNBs ao colágeno I 

alterou de forma significativa a viabilidade, migração e a proliferação celular. Considerou-se 

inviável a utilização do nanomaterial em meios biológicos, para tanto necessário se faz a 

substituição do CTAB presente no mesmo, surfactante utilizado para produção e estabilidade 

do nanobastão de ouro, por outra molécula com as mesmas funções e que não cause 

citotoxicidade.  
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