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1. Resumo 

Introdução: A engenharia de tecidos utiliza biomateriais como estruturas 

tridimensionais que atuam como suportes biológicos, viabilizando e estimulando a 

proliferação e diferenciação celular e a consequente indução do reparo e/ou 

reconstituição tecidual. A celulose bacteriana (CB) em bicamada representa um 

promissor biomaterial para utilização como suporte biológico. Em contrapartida, não 

existem relatos sobre a sua permissividade à adesão, migração e homeostase 

biológica celular. Objetivo: Analisar a viabilidade da membrana em bicamada de CB 

à incorporação e manutenção de células, para determinar seu potencial como 

suporte biológico para o uso em engenharia de tecidos e medicina regenerativa. 

Metodologia: Membranas de CB, cultivadas em temperatura ambiente por 4 dias, 

serão processadas e semeadas com linhagens de fibroblastos (L929) e osteoblastos 

(OSTEO-1) cultivadas em meio DMEM suplementado com antibióticos e 10% de 

soro fetal bovino. Os aspectos morfológicos, por meio de microscopia eletrônica de 

varredura - MEV, e a viabilidade celular, estabelecida por meio da determinação da 

atividade mitocondrial pelo método de MTT-formazan, serão avaliados após 3, 7 e 

14 dias da semeadura. 

 

2. Introdução 

O suporte biológico é fundamental para a engenharia de tecidos e para a 

medicina regenerativa (HUTMACHER, 2000). Este representa uma estrutura de 

suporte temporário para as células e tecidos em crescimento (MURUGAN, 

RAMAKRISHNA, 2007). As células nesse material sofrem proliferação, migração e 

diferenciação em três dimensões, o que leva à formação de um tecido específico 

com funções adequadas, como seria encontrado no corpo humano (COLLINS, 

BIRKINSHAW, 2012). Os critérios gerais de concepção de um suporte biológico 

adequado incluem o tipo de material, a sua arquitetura, porosidade, química da 

superfície e resistência mecânica. Alguns polímeros têm sido utilizados como 

suporte biológico. Como exemplo de polímero natural, tem-se a celulose. Esta é 

conhecida como um dos mais abundantes materiais biodegradáveis na natureza e, 

por isso, tem sido o tema de extensas investigações em química de 

macromoléculas. Apesar dos avanços em relação à potencialidade das membranas 

de CB para uso como suporte biológico em engenharia de tecidos, ainda são 



escassas as investigações a respeito da sua receptividade às células e viabilização 

de um ambiente biológico compatível com a migração, diferenciação e sobrevivência 

celular. Com base nesses aspectos, este trabalho visa determinar o potencial da 

membrana de CB como suporte biológico para o uso em engenharia de tecidos e 

medicina regenerativa, considerando especialmente a sua utilização integrada com a 

terapia celular.  

 

3. Objetivos 

O objetivo dessa pesquisa é analisar a viabilidade da membrana de CB à 

incorporação de células, para determinar seu potencial como suporte biológico 

(scaffold) para uso em engenharia de tecidos e medicina regenerativa.  

 

4. Metodologia 

Um volume de suspensão da cepa bacteriana (Gluconacetobacter hansenii -

ATCC 23769) será transferido para meio de cultivo estéril contendo melaço de cana-

de-açúcar (10% v/v), extrato de levedura 5,6 g/L e etanol. O cultivo estático será 

mantido em temperatura ambiente por 4 dias. Após cultivadas, as membranas serão 

lavadas e mergulhadas em solução de NaOH 0,5M (80º C) por 30 minutos. A seguir, 

as membranas serão lavadas em água destilada, imersas em soro fisiológico e 

esterilizadas em autoclave. 

 Para as análises in vitro serão utilizadas as linhagens de fibroblastos (L929) e 

osteoblasto (OSTEO-1). As estruturas 3D de CB serão colocadas em placas de 

cultura celular de 24 poços, semeadas e incubadas em meio de cultivo modificado 

de Eagle’s (DMEM), suplementado com 10% de soro fetal bovino e antibióticos, a 37 

°C, em atmosfera umidificada contendo 5% de CO2 e 95% de ar atmosférico.  

A morfologia das células aderidas e espraiadas será avaliada por microscopia 

eletrônica de varredura (MEV) em amostras com 3, 7 e 14 dias de incubação. As 

células serão fixadas com solução de glutaraldeído (2,5%), lavadas em PBS, 

desidratadas e receberão deposição de ouro para posterior análise em MEV. Os 

estágios de adesão e espraiamento serão determinados de acordo com o proposto 

por Rajaraman e colaboradores. 

 A viabilidade celular será avaliada após 3, 7 e 14 dias de incubação por meio 

do ensaio colorimétrico MTT-formazan. Para tal, as células serão incubadas em 



DMEM contendo MTT (10%) por 4 h, lavadas com PBS e incubadas em solução de 

isopropanol ácido. Alíquotas serão transferidas para placa de 96 poços para medida 

colorimétrica em espectrofotômetro (570nm). As análises estatísticas serão 

realizadas por meio de análise de variância (ANOVA), seguido de teste de 

comparações múltiplas. O nível de significância estatística estabelecido será de 5% 

(p≤ 0,05). 

 

5. Desenvolvimento 

Membranas de CB foram cultivadas, processadas, submetidas à análise 

macroscópica e armazenadas para serem utilizadas nas etapas de caracterização 

microscópica e experimentação in vitro.  

 

6. Resultados Preliminares 

As membranas de CB obtidas apresentaram, após processamento, uma 

conformação cilíndrica em bicamada, consistente, altamente hidratada e translúcida. 

Tais características macroscópicas são compatíveis com a continuidade do projeto e 

realização dos experimentos in vitro de incorporação e viabilidade celular. 
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