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RESUMO 

 

O campo da engenharia de tecidos está constantemente em busca por novos biomateriais, 

visando atender a demanda global por tratamentos inovadores na medicina regenerativa. A 

tecnologia relacionada ao desenvolvimento desses biomateriais está atualmente associada às 

matérias-primas, técnicas e equipamentos de origem estrangeira, o que eleva os preços e, 

consequentemente, limita o seu uso, principalmente no sistema público de saúde. 

Economicamente mais viáveis, os biomateriais de origem natural são ainda considerados mais 

biocompatíveis que os similares de origem sintética, por possuírem uma superfície 

biointerativa, para adesão e proliferação celular, além da vantajosa possibilidade de 

aproveitamento sustentável da rica e inexplorada biodiversidade brasileira. Dentro deste 

contexto, esta dissertação é composta por dois capítulos. O primeiro objetivou revisar 

sistematicamente a literatura científica relacionada aos scaffolds (matrizes porosas 

tridimensionais) derivados das esponjas marinhas para aplicação na engenharia do tecido ósseo. 

Foram encontrados 8 artigos que atenderam aos critérios de inclusão, sendo que a análise 

qualitativa conjunta dos resultados desses estudos demonstrou o potencial dos scaffolds 

naturais, uma vez que permitiram a adesão, a proliferação e a diferenciação celular. Com esses 

resultados promissores, o segundo capítulo dessa dissertação visou aproveitar o potencial da 

biodiversidade marinha brasileira para a obtenção de matérias-primas para o desenvolvimento 

de scaffolds para uso como enxerto ósseo. Sendo assim, dois compostos bioativos foram 

extraídos das esponjas marinhas: a biosílica, oriunda da esponja Dragmacidon reticulatum e a 

espongina, proveniente da esponja Aplysina fulva. Na sequência, scaffolds híbridos foram 

elaborados a partir de duas proporções desses biomateriais, 70:30 e 50:50 de natureza orgânica 

(espongina) e inorgânica (biosílica) com a incorporação em sua estrutura de agente porogênico 

(microesferas de Na2HPO4) planejado para ter degradação controlada uma vez implantado. 

Estes scaffolds foram avaliados quanto às suas características estruturais, propriedades físico-

químicas e resposta biológica in vitro, comparando-os aos scaffolds produzidos a partir de sílica 

disponível comercialmente. A análise de microscopia eletrônica de varredura (MEV) 

demonstrou a dissolução das microesferas do agente porogênico após 1 dia de incubação em 

fluído corporal simulado (SBF) e a degradação gradual da matéria orgânica ao longo do período 

de 21 dias de incubação. Além disso, a quantificação elementar por espectroscopia de energia 

dispersiva (EDS) evidenciou a diminuição da quantidade relativa de íons de sódio e fósforo 

com o aumento da concentração de íons de cálcio e cloro adsorvidos aos scaffolds. A 

caracterização dos scaffolds incluiu ainda a sua análise por raios-X de difração (XRD), que 

demonstrou a presença de cristais de NaCl em todos os grupos de scaffolds após incubação. 

Posteriormente, os scaffolds foram incubados em solução tampão fosfato-salino (PBS) e a 

avaliação do pH da solução demonstrou caráter mais alcalino dos grupos contendo biosílica 

quando comparados aos grupos com sílica comercial e ao controle. Já a degradação da massa 

demonstrou que mais de 50% dos scaffolds foram degradados após o primeiro dia de incubação. 

O ensaio de de AlamarBlue® com células da linhagem osteogênica demostrou que somente os 

scaffolds de sílica comercial 70:30 apresentaram citotoxicidade após 1 dia de incubação em 

concentração de 0.01g/ml. Conjuntamente, os resultados obtidos demonstram que estes 

scaffolds desenvolvidos a partir de compostos bioativos extraídos de esponjas marinhas 

possuem propriedades físico-químicas adequadas para emprego em terapias regenerativas 

relacionadas ao tecido ósseo. A proposta futura inclui ensaios biológicos para elucidar o 

potencial osteogênico e o dinamismo biológico desses scaffolds após implantação in vivo, que 

serão importantes para a seleção dos biomateriais com melhor desempenho, em termos de 

durabilidade, integração tecidual e resposta biológica. 
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ABSTRACT 

 

The field of tissue engineering is constantly searching for new biomaterials due to the global 

demand for innovative treatments for regenerative medicine. The technology related to these 

biotechnological materials is currently associated with raw materials, techniques and equipment 

of foreign origins, which raises the price of the biomaterials and, consequently, limits their 

clinical use, especially in the public health system. Economically more affordable, natural 

biomaterials are considered more biocompatible than similar synthetic ones, because they have 

a bio-interactive surface for cell adhesion and proliferation, in addition to the advantageous 

possibility of sustainable use of the rich and unexplored Brazilian biodiversity. In this context, 

this dissertation is composed by two chapters. The first chapter aimed to systematically review 

the scientific literature related to scaffolds (tridimensional porous matrices) developed from 

compounds derived from marine sponges for bone tissue engineering application. A total of 8 

studies were found matching the inclusions criteria previously stablished, being that the 

qualitative synthesis was performed on these studies and the results demonstrated the potential 

of incorporating marine sponge derived biomaterials into scaffolds, once it encouraged cells 

adhesion and proliferation, compared to similar synthetic products. With those promising 

results, the second chapter of this dissertation aimed to harness the potential of Brazilian marine 

biodiversity to obtain raw materials that were used in the development of scaffolds for use as 

bone graft. Therefore, two bioactive compounds were extracted from marine sponges: biosilica, 

a biomaterial found in the body of the marine sponge Dragmacidon reticulation and spongin, a 

compound extracted from the marine sponge Aplysina fulva. Hybrid scaffolds were elaborated 

from 2 different proportions of those biomaterials, 70:30 and 50:50 of organic (spongin) and 

inorganic (biosilica) nature, to evaluate their physical-chemical and biological properties, 

comparing its performance with scaffolds made from commercially available silica. In this 

manner, the scanning electron microscopy (SEM) showed the complete dissolution of the 

porogenic agent after one day of incubation and the gradual organic matter degradation 

throughout 21 days of incubation. In addition, the elemental quantification by dispersive energy 

spectroscopy (EDS) showed decreasing relative amount of sodium and phosphorus ions with 

increasing concentration of calcium and chlorine ions adsorbed on the scaffolds surface. The 

characterization of scaffolds also included their X-ray diffraction analysis (XRD), that 

demonstrated the presence of NaCl crystals in all the scaffolds after 1, 7 e 21 days of incubation. 

After that, scaffolds were incubated in phosphate buffered saline (PBS) and the pH evaluation 

of the solution showed predominantly more alkaline like character from biosilic containing 

groups when compared to the commercial silica and control groups. The degradation of the 

mass demonstrated that more than 50% of scaffolds were degraded after the first day of 

incubation. The AlamarBlue® showed that the scaffolds of commercial silica 70:30 presented 

cytotoxicity after 1 day incubation. Together, those results demonstrate that these scaffolds 

developed from bioactive compounds extracted from marine sponges have structural and 

physical-chemical properties suitable for use in regenerative therapies related to bone tissue 

The future proposal includes the biological assays, in progress, that will present relevant 

parameters on the osteogenic potential and biological dynamism of these scaffolds after 

implantation in surgically created defects in animal bones, important for the selection of 

biomaterials with better performance, in terms of durability, tissue integration and biological 

response important for the selection of biomaterials with the best performance, in terms of 

durability, tissue integration and biological response. 

 

Keywords: tissue engineering, scaffolds, marine sponge, bone regeneration. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 A ENGENHARIA TECIDUAL 

 

Historicamente, a necessidade clínica de biomateriais com aplicações cirúrgicas 

estimulou profissionais de diversas áreas a associarem seus esforços no intuito de desenvolver 

substitutos teciduais capazes de estimular o reparo tecidual (BERTHIAUME; MAGUIRE; 

YARMUSH, 2011). Assim, ficou estabelecido o campo da engenharia de tecidos, termo 

utilizado pela primeira vez em 1987, em um relatório oficial publicado pela National Science 

Foundation (USA) (VIOLA; LAL; GRAD, 1987). Esse ramo distinto da engenharia mesclou o 

conhecimento das áreas de química, física e biologia para o desenvolvimento de materiais 

dotados de biocompatibilidade, biodegradabilidade, propriedades mecânicas e arquiteturais 

ideais para a aplicação na medicina regenerativa (O’BRIEN, 2011). Os primeiros tecidos 

desenvolvidos nesse sentido envolveram enxertos de pele, embora atualmente diversos órgãos 

ditos “artificiais” já foram experimentalmente testados, como o coração e o osso, sempre com 

o objetivo de substituir uma parte lesada no corpo humano (ou animal) visando restituí-la 

funcionalmente (O’BRIEN, 2011).  

Para isso, algumas ferramentas podem ser empregadas, com importante destaque para 

os três pilares fundamentais da engenharia tecidual: (1) o uso de células, que são os agentes 

principais nesse processo, pois constituem o novo tecido e ativamente sintetizam sua matriz 

extracelular, (2) os biomateriais, que fornecem suporte tridimensional para o crescimento 

tecidual adequado e (3) os fatores físicos (estresse mecânico, por exemplo) e bioquímicos 

(fatores de crescimento), que, quando apropriados, estimulam a regeneração do tecido 

(HEINEKEN; SKALAK, 1991; O’BRIEN, 2011). Tais recursos podem ser aplicados de forma 

conjunta ou isolada, conforme demonstrado na Figura 1. 

Por definição, biomaterial é uma substância ou conjunto de substâncias com propósito 

terapêutico ou diagnóstico na medicina humana ou veterinária, que interage diretamente com 

os sistemas biológicos, substituindo tecidos, órgãos ou partes do corpo (WILLIAMS, 2009).  
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Figura 1 ‒ Representação das ferramentas utilizadas pela 

engenharia tecidual para o desenvolvimento de tecidos e 

órgãos ditos artificiais. 

Fonte: produção do próprio autor. 

 

Já scaffold é o biomaterial que, na sua forma tridimensional, foi projetado com a 

intenção de substituir a matriz extracelular dos tecidos, sendo capaz de atuar como suporte 

temporário para a adesão e proliferação celular (LANZA; LANGER; VACANTI, 2013). 

Idealmente, scaffolds devem apresentar uma série de atributos para que sejam efetivos, o que 

inclui aspectos estruturais e particularidades relacionadas à sua composição, além dos requisitos 

dos sistemas biológicos, conforme representado na Figura 2 (ROSETI et al., 2017; SHICK et 

al., 2019). Roseti et al. (2017) ainda colocam a tecnologia de fabricação empregada como um 

dos fatores que afetam o desempenho dos scaffolds. 

Biologicamente, espera-se que um scaffold permita a adesão celular e seja 

biocompatível, idealmente bioabsorvível e bioativo. A biocompatibilidade refere-se à baixa ou 

inexistente citotoxicidade (SHICK et al., 2019), sem indução de respostas imunológicas e 

inflamatórias crônicas no tecido uma vez implantado. Já a biodegradabilidade diz respeito à 

taxa de degradação do material e requer subprodutos de natureza atóxica, ou ainda 

bioabsorvíveis em sua degradação controlada e compatível com a velocidade de regeneração 

tecidual (TANG et al., 2016). Por fim, a bioatividade refere-se à sua capacidade de interagir 

com o ambiente celular de forma ativa, sinalizando e estimulando a regeneração (STRATTON 

et al., 2016).  

Biomateriais
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Figura 2 ‒ Representação das propriedades que influenciam a 

atividade dos scaffolds. 

 
Fonte: produção do próprio autor. 

 

Com relação às suas propriedades estruturais, scaffolds devem preferencialmente 

simular as propriedades inerentes da matriz extracelular do tecido ao qual pretendem se integrar, 

mimetizando-o em suas qualidades físicas (dureza, elasticidade, permeabilidade, etc); sendo, 

desta forma, considerados biomiméticos e bioinspirados (RAUCCI; GUARINO; AMBROSIO, 

2012; STRATTON et al., 2016). Outra característica física importante é a porosidade em sua 

estrutura, tendo em vista que os poros permitem a passagem de células e vasos sanguíneos, dois 

fatores essenciais para que a regeneração tecidual ocorra de modo eficiente. Com esse 

propósito, tanto o tamanho dos seus poros quanto a interconectividade desses poros são 

relevantes. Estudos realizados na área verificaram que o tamanho ideal para que ocorra a 

migração celular está em torno de 200 a 500µm e que estes poros devem ser totalmente 

interconectados, o que impediria a existência de áreas fibróticas e necróticas no scaffold devido 

a ausência de vascularização (LOH; CHOONG, 2013; SHICK et al., 2019; SOMO et al., 2015; 

UNDERWOOD et al., 2011). Sob outro aspecto, pesquisas na área têm demonstrado que o 

aumento da porosidade está relacionado com a diminuição das propriedades mecânicas e com 

o aumento na velocidade de degradação do scaffold (DORATI et al., 2010), que influencia e 

deve ser compatível clinicamente com a velocidade de regeneração do tecido. Ainda, outro fator 
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crítico apontado em pesquisas sobre a estrutura dos scaffolds é a participação da topografia 

como agente modulador de resposta imune aguda do sistema biológico (AMI R.; CATO T.; 

SYAM P., 2012). De acordo com dados obtidos em estudos tanto in vitro como in vivo, a micro 

e nanoestrutura dos biomateriais são características fundamentais para a aceitação ou rejeição 

de biomateriais nos estágios iniciais após a implantação (ANDERSON; RODRIGUEZ; 

CHANG, 2008; MOUNTZIARIS et al., 2011; MOUNTZIARIS; MIKOS, 2008). 

Por fim, os scaffolds também são categorizados na literatura de acordo com sua natureza 

físico-química, como: polímeros; cerâmicas; metais; ou ainda constituídos por compósitos 

(SHICK et al., 2019), sendo que podem ser tanto sintéticos quanto naturais, dependendo da 

origem do biomaterial que os compõem (MA, 2004).  

Nesse contexto, é importante ressaltar que biomateriais sintéticos e naturais apresentam 

vantagens e desvantagens em ambos os casos (AKTER, 2016). Enquanto a principal qualidade 

dos biomateriais de origem sintética é sua capacidade de produção em larga escala, os 

biomateriais naturais possuem superfície biointerativa que facilita e/ou estimula a adesão, 

proliferação e migração celular (SHARMA; ELISSEEFF, 2004). Além disso, os biomateriais 

de origem natural são comumente associados à degradação em subprodutos de natureza atóxica 

e à apresentação de uma arquitetura naturalmente nanoestruturada e organizada (OLSON; 

ATALA; YOO, 2011). 

Por outro lado, biomateriais sintéticos, inconvenientemente, possuem custo mais 

elevado, uma vez que normalmente dependem de matéria-prima e/ou tecnologia importada para 

sua manufatura, sendo essa também muitas vezes realizada no exterior. Além disso, para que 

possam apresentar melhor biointeratividade, são necessários processos extras de manipulação 

de sua superfície (BARROS et al., 2014) ou até mesmo incorporação de células tronco em sua 

estrutura (XIE et al., 2016). 

A fim de solucionar essas limitações, uma alternativa promissora seria o aproveitamento 

da ampla biodiversidade brasileira para a prospecção e desenvolvimento de biomateriais 

naturais que aliem a eficiência na indução de respostas biológicas e acessibilidade ao sistema 

público de saúde. 

 

1.2 BIODIVERSIDADE MARINHA COMO FONTE PARA BIOPROSPECÇÃO DE 

MATÉRIA-PRIMA 

 

Devido à sua grande extensão e diversidade biológica, o ambiente marinho configura 

um campo promissor para a bioprospecção de materiais naturais. Recentemente, Yamamura et 
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al. (2018) demonstraram, por exemplo, a biocompatibilidade da hidroxiapatita extraída da 

espinha do peixe Micropogonias furnieri, pescado no litoral brasileiro. A hidroxiapatita é 

frequentemente empregada na engenharia do tecido ósseo, uma vez que esse mineral fosfatado 

é encontrado naturalmente em abundância nesse tecido (GRANITO et al., 2018). De fato, o 

osso é um tipo especializado de tecido conjuntivo, cuja particularidade é a mineralização de sua 

matriz extracelular colagênica (FLORENCIO-SILVA et al., 2015). Em casos nos quais há 

ocorrência de fraturas com grande extensão ou em casos de doenças, biomateriais como a 

hidroxiapatita podem ser implantados para facilitar a regeneração do tecido lesado. 

Outros organismos marinhos de interesse nessa área são as esponjas. Também 

denominadas de poríferas, elas são os animais mais antigos do ecossistema e, justamente por 

isso, apresentam ampla diversidade (BELL; BARNES, 2001). São animais sésseis 

essencialmente filtradores, em raras exceções também carnívoros (VACELET; BOURY-

ESNAULT, 1995), possuem morfologia simples e apresentam algumas características 

recorrentes entre as espécies, como presença de ósculos (poros) e corpo organizado em 

pinacoderme (revestimento), mesoílo (esqueleto interno) e coanoderme (superfícies 

interiorizadas onde células flageladas circulam água forçadamente) (BAYARI et al., 2018; 

MURICY et al., 2011). Quimicamente, possuem sua composição variada dependendo da 

espécie com a presença de porções inorgânicas, carbonatos ou silicatos, e orgânicas, variando 

entre misturas de macromoléculas de quitina, glicosaminoglicanos e colágeno (BELL; 

BARNES, 2001; MURICY et al., 2011). 

 

1.2.1 Biomateriais derivados das esponjas marinhas 

 

Com uma ampla diversidade de espécies, algumas esponjas possuem em sua estrutura o 

composto orgânico conhecido como espongina, formado por sequencias de aminoácidos 

análogas às do colágeno do tipo XIII (LIN et al., 2011), uma proteína presente em menor 

quantidade no tecido conjuntivo dos vertebrados adultos, que todavia demonstrou ser 

predominante em mamíferos em desenvolvimento, participando da formação do tecido epitelial 

e neuronal (PATINO et al., 2002; SUND et al., 2001). Nosso grupo recentemente investigou a 

incorporação de porções de espongina em amostras de biomateriais inorgânicos de origem 

sintética, sendo que foram observadas melhores respostas biológicas dos biomateriais híbridos 

quando comparados com suas respectivas versões contendo exclusivamente os biomateriais 

inorgânicos. Parisi et al., (2019) examinaram as propriedades e respostas biológicas in vitro de 

amostras contendo hidroxiapatita quando comparados com amostras contendo hidroxiapatita e 
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frações de espongina. As amostras contendo o biomaterial orgânico apontou melhor 

performance biológica, sendo que a diferença foi ainda superior com o grupo de amostras 

preparadas com proporções biomiméticas dos biomateriais orgânicos e inorgânicos. Também 

Fernandes et al., (2019) relataram os resultados da associação de 10%, 20% e 30% de espongina 

aos compósitos de biosilicato, revelando que a incorporação foi bem-sucedida em avaliações in 

vitro com células ósseas quando comparados com compósitos feitos exclusivamente de 

espongina ou biosilicato. 

Além do componente colagênico, outro composto presente nas esponjas marinhas que 

as tornam interessantes no contexto da engenharia do tecido ósseo é a biosílica. Weaver et al. 

(2003) , que analisaram as espículas de biosílica de esponjas marinhas por meio de técnicas de 

ressonância magnética nuclear, microscopia eletrônica de varredura e de microscopia de força 

atômica, verificaram que estes biomateriais são formados por nanopartículas organizadas em 

lamelas circulares e concêntricas, distribuídas por todo o eixo axial. Tal fato indica uma 

tendência intrínseca da biosílica a formar uma estrutura complexa e organizada. Estudos 

posteriores comprovaram o potencial osteogênico desses compostos inorgânicos presentes nas 

esponjas (JONES, 2015; WANG et al., 2014). Estes compostos são reconhecidamente capazes 

de induzir a neoformação de tecido ósseo, por atraírem células osteoprogenitoras e estimularem 

a sua diferenciação em osteoblastos, bem como por estimularem a atividade sintética destas 

últimas, resultando no depósito da matriz óssea orgânica e sua mineralização (HENCH, 2015; 

JONES, 2015; WANG et al., 2012). Verificou-se também, em estudos paralelos, a apresentação 

de efeitos que inibiram a atividade das células responsáveis por dissolver e reabsorver a matriz 

óssea (SCHRÖDER et al., 2005; WIENS et al., 2010), manifestando o papel da biosílica como 

sinalizador celular da atividade osteogênica.  

A deposição de camadas formadas de nanopartículas com minerais de cálcio e fósforo 

sobre biocerâmicas produzidas a partir de biosílica extraída de esponjas marinhas também foi 

observada no estudo conduzido por Barros et al., (2014), sendo também evidenciada a diferença 

no crescimento e proliferação in vitro de células da linhagem osteogênica. Ainda nesse estudo, 

foi aplicado um tratamento de modificação na superfície do material que resultou em melhores 

respostas biológicas. Um outro estudo, desenvolvido por nosso grupo, também evidenciou 

propriedades osteogênicas interessantes da biosílica, pois quando esta foi comparada ao 

biovidro, seu análogo sintético composto pelo sistema quaternário SiO2-CaO-Na2O-P2O5, 

verificou-se que a biosílica foi capaz de estimular a proliferação in vitro de células pré-

osteoblásticas, além de estimular a expressão de genes relacionados à diferenciação celular 

(GABBAI-ARMELIN et al., 2019). 
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1.3 O TECIDO ÓSSEO 

 

Altamente organizado, o tecido ósseo distingue-se dos demais tecidos conjuntivos 

principalmente pela sua matriz extracelular mineralizada. Formada por íons de cálcio e fósforo, 

a estrutura da fração mineral desse tecido foi identificada como cristais de apatita, 

quimicamente análogos à hidroxiapatita geológica (REY et al., 2009). Além da porção mineral, 

o osso também apresenta em sua estrutura aproximadamente 30 a 40% de materiais orgânicos, 

sendo que cerca de 94% são provenientes do colágeno do tipo I e 6% de outras proteínas não 

colagênicas como osteocalcina e osteopontina. 

A alternância das camadas orgânica e inorgânica no tecido ósseo, distribuídas de forma 

cilíndrica e concêntrica (WHITE; FOLKENS, 2005), confere a este, parte das suas propriedades 

mecânicas, como resistência à torção, tração e dureza (MIRZAALI et al., 2016), sendo que a 

relação dessas propriedades com a porosidade e densidade óssea foi extensamente estudada e 

documentada na literatura (MCCALDEN et al., 1993; SCHAFFLER; BURR, 1988).  

Histologicamente, as principais células que estão presentes no tecido ósseo e o 

caracterizam são: os osteoblastos, que sintetizam as proteínas da matriz extracelular orgânica, 

sendo também responsáveis pela mineralização dessa matriz por meio da precipitação do 

carbonato de cálcio; os osteócitos, que são as células mais numerosas e que correspondem ao 

estágio final de diferenciação dos osteoblastos que ficaram enclausurados na matriz formando 

uma rede responsável pela sinalização do remodelamento ósseo; e os osteoclastos, que são 

justamente as células responsáveis pelo remodelamento tecidual, uma vez que produzem as 

enzimas que degradam a matriz do osso (FLORENCIO-SILVA et al., 2015). Juntas, estas 

células mantêm a homeostase tecidual, por meio do equilíbrio entre as fases de reabsorção e 

deposição da matriz óssea, em situações normais, constituindo assim o remodelamento contínuo 

desse tecido que é extremamente dinâmico e possui funções que vão muito além da evidente 

sustentação do nosso corpo, como a manutenção do seu equilíbrio iônico (TALMAGE et al., 

2003), a regulação da função de células tronco hematopoiéticas e da produção de células 

sanguíneas (GRANITO et al., 2015), da produção de insulina, da glicemia e do metabolismo 

energético (FERRON et al., 2010), da fertilidade masculina (OURY et al., 2011), entre outras.  
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1.3.1 Fratura óssea e reparo 

 

Mesmo com sua estrutura dinâmica e resistente, em atividades e situações que envolvam 

estresse além das suas capacidades, o tecido ósseo pode sofrer uma fratura, caracterizada pela 

descontinuidade do tecido, o que pode ainda ser agravado na presenta de certas doenças como 

a osteoporose. Naturalmente, em situações de fratura, o tecido ósseo é capaz de reparar-se por 

um sistema complexo envolvendo células e moléculas sinalizadoras. Pela sua complexidade, o 

processo de reparo ósseo pode ser classificado como intramembranoso ou endocondral.  

O processo de reparo ósseo endocondral é o tipo mais comum em fraturas, podendo ser 

dividido em quatro fases: inflamação, calo cartilaginoso, calo ósseo e remodelamento 

(ORYAN; MONAZZAH; BIGHAM-SADEGH, 2015; RUNYAN; GABRICK, 2017). 

Imediatamente após a ocorrência da fratura, vasos sanguíneos presentes no tecido ósseo são 

rompidos, juntamente com o periósteo e endósteo, ocasionando formação de hematoma e morte 

celular, que gera sinais para o início do processo inflamatório agudo e pode durar até 48 horas 

(LOI et al., 2016). Nesta etapa ocorre, então, a ação de células inflamatórias, como os 

macrófagos, responsáveis por fagocitar as células mortas e coágulos da fratura e ainda liberar 

fatores de crescimento, sinalizando e recrutando células osteoprogenitoras que vão, 

posteriormente, atuar no processo regenerativo da lesão (RUNYAN; GABRICK, 2017; 

TSIRIDIS; UPADHYAY; GIANNOUDIS, 2007). Neste ponto, ocorre a fase de formação do 

calo mole (ou cartilaginoso) que pode ter seu auge entre 7 a 9 dias da fratura (HANKENSON; 

ZIMMERMAN; MARCUCIO, 2014). Assim, células especializadas sintetizam a matriz 

cartilaginosa, composta majoritariamente em colágeno do tipo II, além de conter outros 

proteoglicanos (RUNYAN; GABRICK, 2017; SHAHI; PEYMANI; SAHMANI, 2017). Ainda 

neste período tem-se o início da mineralização da matriz cartilaginosa. Com o aumento da 

síntese de colágeno pela proliferação e maturação das células especializadas, é alcançada a 

terceira fase do processo de reparo. Conforme as células especializadas desenvolvem sua 

função e sofrem, subsequentemente, apoptose, estas sinalizam para o recrutamento de células 

tronco mesenquimais, que se diferenciam em osteoblastos. Estes, por sua vez, mineralizam o 

calo cartilaginoso a partir das extremidades. Como nessa fase ocorre a chegada de células tronco 

ao local da lesão através do sangue, a intensificação da angiogênese é um evento crucial, 

ocorrendo entre 7 e 14 dias (RUNYAN; GABRICK, 2017).  

Por último, a fase de remodelamento é caracterizada pela ação dos osteoblastos e 

osteoclastos provenientes de células sanguíneas precursoras, ocasionando tanto a diminuição 
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do tecido formado pelo calo ósseo, quanto a reorganização do tecido com sua região trabecular 

e cortical (ORYAN; MONAZZAH; BIGHAM-SADEGH, 2015; RUNYAN; GABRICK, 

2017), consolidando o tecido e restabelecendo funcionalmente a medula óssea. 

Como visto, o reparo ósseo depende da interligação de diversas vias biológicas, 

organizadas por uma cascata de proteínas sinalizadoras, células percursoras e outras condições 

que viabilizem sua consolidação. Entretanto, em alguns casos fatores externos e internos podem 

dificultar, atrasar ou até mesmo impedir e realização desse processo, acarretando custos no 

sistema de saúde e à qualidade de vida dos indivíduos acometidos. Casos situacionais, como 

fraturas de grande extensão, múltiplas fraturas, fraturas abertas ou ainda patologias como a 

diabetes (SCHWARTZ, 2016), a osteoporose (CHEUNG et al., 2016) ou o câncer, são 

exemplos de fatores que interferem diretamente sobre o tempo de latência e a qualidade do 

processo de reparo ósseo. 

 

1.4 JUSTIFICATIVA 

 

De acordo com dados recentes levantados pelo Departamento de Informática do Sistema 

Único de Saúde (SUS) – DATASUS, oriundos do Sistema de Informações Hospitalares do SUS 

– SIH/SUS, foi contabilizado que, no Brasil, mais de 500 mil internações ocorrem anualmente 

em decorrência de fraturas ósseas. Essas internações envolvem gastos hospitalares para o 

sistema de saúde em torno de 600milhões de reais por ano. Ainda no mesmo levantamento, 

foram relatados mais de 17 mil novos casos de osteoporose anualmente desde 2015, o que chega 

a custar 23milhões de reais por ano em tratamentos pelo sistema de saúde (DATASUS, 2019). 

Esses prejuízos financeiros e sociais poderiam ser minimizados pelo desenvolvimento de 

tratamentos mais eficientes para abordagem dessas lesões. 

Diante desse desafio, o campo engenharia do tecido ósseo está em constante busca por 

biomateriais que possam servir como enxertos, visando facilitar a regeneração tecidual.  

Nesse contexto, o ecossistema marinho, um bioma abundante tanto em extensão costeira 

quanto em biodiversidade no Brasil, tem muito a oferecer no que diz respeito aos recursos 

naturais com potencial biotecnológico inovador. Apesar dessa potencialidade, ainda se verifica 

no mercado interno brasileiro a necessidade de um produto nacional, com baixo impacto 

ambiental e custo acessível para aplicação nos sistemas de saúde público e privado.  

Com isso, esse trabalho visa suprir parte dessa lacuna, sendo composto por dois 

capítulos. O primeiro pretendeu revisar sistematicamente a literatura científica relacionada aos 

scaffolds (matrizes porosas tridimensionais) desenvolvidos a partir de compostos bioativos 
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provenientes de esponjas marinhas para aplicação na engenharia do tecido ósseo. A partir disso, 

o segundo capítulo é uma proposta original e pioneira, pois envolveu o desenvolvimento de um 

scaffold híbrido, baseado em matérias-primas encontradas em espécies de esponja marinha, 

para tratamento de traumas ósseos pela medicina regenerativa. Proveniente de fonte natural, 

potencialmente mais biocompatíveis que os biomateriais sintéticos e oriundo de espécies 

abundantes na costa brasileira, o custo final desse biomaterial seria bastante reduzido, tendo em 

vista, além do exposto, a facilidade de produção e a independência de tecnologia importada 

para obtenção, processamento e armazenamento dos mesmos. 
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2 OBJETIVOS 

 

2.1 OBJETIVO GERAL 

 

O objetivo geral deste trabalho foi aproveitar o potencial biotecnológico da 

biodiversidade brasileira para o desenvolvimento de scaffolds manufaturados a partir de 

compostos bioativos marinhos. 

 

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

2.2.1 Capítulo 1 

 

O primeiro capítulo teve o objetivo de revisar sistematicamente a literatura científica 

relacionada aos scaffolds (matrizes porosas tridimensionais) desenvolvidos a partir de 

compostos bioativos proveniente de esponjas marinhas, com o propósito de uma aplicação na 

engenharia do tecido ósseo.  

Mais especificamente, essa revisão sistemática visou avaliar se, ao entrarem em contato 

direto com as células, esses scaffolds marinhos permitiram a adesão, a proliferação e a 

diferenciação de células ósseas. 

 

2.2.2 Capítulo 2 

 

O segundo capítulo objetivou produzir, caracterizar físico-quimicamente e avaliar a 

biocompatibilidade in vitro de scaffolds híbridos manufaturados a partir de diferentes 

proporções de biomateriais orgânicos e inorgânicos extraídos das esponjas marinhas Aplysina 

fulva e Dragmacidon reticulatum (respectivamente) para aplicação na engenharia do tecido 

ósseo. 
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CAPÍTULO 1 

 

 

 

 

ADESÃO, PROLIFERAÇÃO E DIFERENCIAÇÃO DE CÉLULAS ÓSSEAS EM 

SCAFFOLDS DERIVADOS DE ESPONJAS MARINHAS: UMA REVISÃO 

SISTEMÁTICA 
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3 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

As revisões sistemáticas são, de fato, uma poderosa ferramenta acadêmica para a 

avaliação comparativa dos resultados envolvendo propostas terapêuticas. Principalmente 

voltada à área da saúde, foi atribuída às revisões sistemáticas a responsabilidade de responder 

questões acerca da eficácia de tratamentos clínicos nos diferentes domínios e especialidades 

dessa área. Da psicologia a odontologia, esta ferramenta tem auxiliado na tomada de decisões, 

expondo a eficiência ou ineficiência de tratamentos ao sintetizar e comparar sistematicamente 

os resultados obtidos por diferentes estudos, podendo ainda ser acompanhadas de meta-análise, 

robusta análise estatística que combina os resultados dos ensaios de diversos estudos sobre a 

mesma intervenção (HIGGINS, JULIAN PT AND GREEN, 2011; KAMARUZZAMAN et al., 

2019). 

Para alcançar seu objetivo, as revisões sistemáticas devem prioritariamente seguir 

rigorosa metodologia de identificação, triagem, elegibilidade, seleção e validação das 

informações, de acordo com os preceitos formalmente estabelecidos e divulgados por órgãos 

reguladores (LIBERATI et al., 2009). Dessa forma, a vantagem das revisões sistemáticas é 

garantir a abrangência de dados, sua reprodutibilidade e atualização, além de avaliar a 

tendenciosidade dos resultados publicados pelos estudos encontrados em suas pesquisas, 

diminuindo assim o risco de parcialidade dos resultados. 

Quando comparada a outros desenhos experimentais, as evidências resultantes das 

revisões sistemáticas ocupam o mais alto nível na hierarquia experimental, considerando sua 

efetividade, adequação e viabilidade (BURNS; ROHRICH; CHUNG, 2011; EVANS, 2003).  

Nesse contexto, verifica-se também a importância da produção de revisões sistemáticas 

com o propósito de responder às questões relacionadas à biotecnologia, uma vez que essa é uma 

emergente e dinâmica parcela da área da saúde, na qual diversas intervenções inovadoras são 

constantemente desenvolvidas. Dentre essas inovações biotecnológicas, estão presentes 

pesquisas relacionadas à Engenharia Tecidual, ramo multidisciplinar da medicina regenerativa, 

cujos pilares envolvem o uso de células, biomateriais e fatores de crescimento como principais 

protagonistas na recuperação de tecidos lesionados (LANZA; LANGER; VACANTI, 2013). 

Sendo assim, uma das primeiras etapas para o desenvolvimento de um novo biomaterial 

deve envolver a avaliação de sua interação com as células, tendo em vista que as mesmas são 

as responsáveis pela síntese das proteínas que irão constituir o novo tecido. Para esta finalidade, 

são planejados e executados ensaios in vitro que determinem o comportamento celular após 

implante experimental em biomateriais. 
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Entre os principais fatores celulares avaliados na análise da eficiência de um 

biomaterial, figuram a adesão , a proliferação e a migração celular pela estrutura do biomaterial, 

bem como capacidade desse biomaterial em permitir e/ou estimular a diferenciação celular, de 

forma que células precursoras se especializem no tipo celular funcionalmente adequado ao 

tecido a ser reparado (GAO et al., 2017; LIU; CHEN, 2005).  

Como uma etapa preliminar aos estudos que objetivem a avaliação do potencial in vitro 

de biomateriais, a realização de uma revisão sistemática mostrou-se eficaz em diminuir a 

subjetividade na seleção dos artigos que irão compor a discussão dos resultados desses estudos, 

além de reduzir os riscos de vieses inerentes da escolha arbitrária de artigos, como ocorre nas 

revisões bibliográficas tradicionais. Embora sua utilização na pesquisa clínica seja rotineira, a 

execução de uma revisão sistemática não ocorre com a mesma frequência nas pesquisas de 

caráter pré-clínico, tanto in vitro como in vivo (HIRST et al., 2014; SENA et al., 2014).  

Apesar do seu uso não ser habitual, as vantagens da realização de uma revisão 

sistemática em estudos pré-clínicos têm sido debatidas e defendidas por parte da comunidade 

científica. SENA et al. (2014) discutiram em seu artigo o porquê de se realizar uma revisão 

sistemática em estudos pré-clínicos, demonstrando empiricamente que, na ausência de 

randomização, os efeitos positivos de uma intervenção específica eram, em média, 30% 

superiores, além de aumentarem 8% na ausência de mascaramento do analista. 

Diante dessas evidências, foi conduzida uma revisão sistemática da literatura 

eletronicamente disponível, por meio de uma rigorosa análise e síntese de resultados dos artigos 

no intuito de esclarecer se os scaffolds produzidos a partir de compostos derivados de esponjas 

marinhas seriam adequados para a adesão e proliferação de células da linhagem osteogênica. 

Além disso, pesquisou-se ainda se esses scaffolds permitiriam ou induziriam a diferenciação 

dessas células, enriquecendo assim a discussão sobre o tema e contribuindo para o planejamento 

das etapas do desenvolvimento futuro de um novo biomaterial a partir desses organismos 

sésseis ricos em compostos orgânicos e inorgânicos potencialmente interessantes no contexto 

da engenharia de tecidos. 
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4 METODOLOGIA 

 

4.1 BUSCA E CRITÉRIOS PARA SELEÇÃO DOS ARTIGOS 

 

A metodologia de busca de trabalhos seguiu as diretrizes descritas pelo manual 

Cochrane (HIGGINS, JULIAN PT AND GREEN, 2011), assim como pelas declarações 

PRISMA (LIBERATI et al., 2009; MOHER et al., 2009), com adaptações pertinentes devido à 

natureza pré-clínica desta revisão. 

 

4.1.1 Critérios de elegibilidade 

 

4.1.1.1 Tipos de estudos 

 

Foram incluídos os estudos que utilizaram esponjas marinhas como fonte de biomaterial 

para a produção de scaffolds com o intuito da sua aplicação na engenharia do tecido ósseo. 

Sendo assim, foram excluídos artigos nos quais não haviam sido realizados ensaios in vitro. Os 

artigos pesquisados foram limitados aos artigos publicados em língua inglesa, contemplando 

todos os artigos disponíveis online com data de publicação de 01 de janeiro de 1992 a 31 de 

agosto de 2020. Artigos de revisão, teses de doutorado e pós-doutorado, resumos e cartas foram 

sumariamente excluídos. 

 

4.1.1.2 Tipos de participantes 

 

Foram incluídos os estudos que apresentaram a avaliação do potencial de adesão e 

proliferação de alguma célula de linhagem osteogênica, sendo excluídos estudos envolvendo 

exclusivamente outras linhagens celulares. 

 

4.1.1.3 Tipos de intervenções 

 

Foram considerados os estudos que expuseram as células ao contato direto com o 

scaffold ou biomaterial, sendo excluídos os estudos que avaliaram o comportamento celular 

após contato indireto com scaffold ou biomaterial, por meio de extratos produzidos destes 

materiais. 
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4.1.1.4 Tipos de resultados 

 

Foram consideradas variáveis primárias, capazes de responder à pergunta central deste 

estudo, os parâmetros: adesão, proliferação e diferenciação. Dessa forma, foram incluídos os 

estudos nos quais foram realizados ensaios que objetivaram investigar a proliferação celular. 

Deste modo, foram excluídos artigos os quais testes para esse parâmetro estava ausente. Os 

ensaios relacionados ao parâmetro de viabilidade celular também foram extraídos dos artigos 

incluídos, sendo categorizados como variável secundária. Também foi avaliado se os artigos 

realizaram comparação entre diferentes materiais e quais foram os materiais utilizados para esta 

finalidade. 

 

4.1.2 Fontes de informação 

 

As bases de dados dos indexadores eletrônicos Elsevier, MEDLINE via PubMed, 

ProQuest e Web of Science (Tabela 1) foram utilizadas como fonte de dados para o 

levantamento das publicações. 

 

Tabela 1 ‒ Lista dos buscadores digitais utilizados como fonte de dados para condução da revisão 

sistemática e seus respectivos endereços eletrônicos. 

 

BUSCADOR ENDEREÇO ELETRÔNICO 

Elsevier https://www.sciencedirect.com/ 

PubMed https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/ 

ProQuest https://www.proquest.com/ 

Web of Science https://www.webofknowledge.com/ 

Fonte: produção do próprio autor. 

 

4.1.3 Estratégia de pesquisa 

 

A busca eletrônica foi realizada utilizando os termos: (marine sponge) AND 

(biomaterial OR biomaterials OR scaffold OR scaffolds) AND bone AND (cell OR cells) AND 

(adhesion OR attachment OR proliferation). A fim de contornar as limitações do sistema de 

indexação encontradas, exclusivamente para o buscador PubMed foram utilizados os seguintes 

termos: (marine sponge OR sponge) AND (biomaterial OR biomaterials OR scaffold OR 

scaffolds) AND bone AND (cell OR cells) AND (adhesion OR attachment OR proliferation). 
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4.1.4 Seleção dos artigos e aplicação dos critérios de inclusão e exclusão 

 

Dois revisores conduziram independentemente a seleção dos artigos encontrados nos 

buscadores descritos, realizando a aplicação dos critérios de exclusão sobre os títulos e resumos 

destes artigos, seguindo a metodologia descrita no item 4.1.1. Dessa forma, foram excluídos os 

artigos que apresentaram algum dos itens citados nesta metodologia. Seguiu-se então com a 

leitura integral dos artigos restantes para avaliação do enquadramento destes artigos nos 

critérios de inclusão. Após esta triagem, os artigos selecionados foram comparados e as 

divergências foram resolvidas por meio da discussão dos artigos. Então, os revisores 

independentemente avaliaram os resultados dos artigos selecionados e extraíram os dados das 

variáveis primárias e secundárias disponíveis nesses artigos de acordo com os parâmetros 

estipulados no item 4.1.1.4. 

 

4.2 EXTRAÇÃO DOS DADOS 

 

Dois revisores independentemente extraíram os dados disponíveis nos artigos 

selecionados, seguindo uma tabela padronizada, previamente estabelecida, categorizando os 

dados de cada artigo em colunas da seguinte forma: autor (ano), biomateriais e comparação, 

tipo de manufatura do scaffold, célula, ensaio(s) de adesão e proliferação, ensaio(s) de 

diferenciação, ensaio(s) de viabilidade e resultados. 

 

4.3 AVALIAÇÃO DO RISCO DE VIÉS 

 

Para a avaliação da tendenciosidade contida nos resultados dos artigos incluídos na 

análise qualitativa, foi realizada a avaliação do potencial de vieses desses artigos segundo os 

parâmetros adaptados de Moher et al. (2009) sendo avaliados: existência de grupo controle, 

existência de grupo para comparação, realização de randomização das amostras, ocorrência do 

mascaramento do analista, apresentação do número de indivíduos por amostragem nos grupos 

(n) e apresentação da quantidade de repetições técnicas (R). Para cada artigo foi atribuído o 

conceito “sim” quando este apresentava o parâmetro avaliado e “N/D” (não disponível) quando 

o parâmetro avaliado estava ausente. 

Dessa forma, dois revisores independentemente realizaram a atribuição de uma nota 

para cada artigo, de acordo com a quantidade de “sim” que este recebeu. As atribuições de nota 
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foram comparadas e as divergências foram consensualmente resolvidas. Sendo assim, para os 

artigos que apresentaram 0 ou 1 “sim” o risco de viés foi considerado Alto, aqueles que 

apresentaram 2 ou 3 “sim” como risco Médio de viés, para os que apresentaram 4 ou 5 “sim”, 

foi considerado que o risco de viés era Baixo e aqueles que apresentaram 6 “sim” o risco de 

viés foi considerado Muito Baixo. 
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5 RESULTADOS 

 

5.1 PROCESSAMENTO DOS RESULTADOS 

 

O fluxo de informação das pesquisas realizadas está sintetizado na Figura 3. 

Resumidamente, a quantidade total de publicações levantadas para cada buscador segue 

Elsevier (n = 123); PubMed (n = 237); ProQuest (n = 613) e Web of Science (n = 16), totalizando 

989 publicações. Deste levantamento, 25 publicações foram identificadas como duplicatas e 

prontamente excluídas. Após a remoção das duplicidades, a avaliação de títulos e resumos das 

964 publicações restantes resultou na exclusão de 949 publicações. Seguidamente, a 

elegibilidade dos 15 estudos restantes resultou na exclusão de 7 estudos, com os motivos que 

seguem: 3 estudos não realizaram ensaios em células de linhagem osteogênica, 2 estudos não 

realizaram ensaios de avaliação da proliferação celular e 2 estudos realizaram ensaios nos 

scaffolds de forma indireta. Por fim, 8 estudos foram incluídos na análise qualitativa e listados 

na Tabela 2. 
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Figura 3 ‒ Fluxograma representando a estratégia de pesquisa empregada nesse estudo, o fluxo de 

informação e os resultados encontrados. 

 

Fonte: adaptação do fluxograma disponível de forma livre em The PRISMA statement 

(LIBERATI et al., 2009). 

 

Base de dados: PubMed, Elsevier, Embase, Web of Science e 
Proquest

Termos da pesquisa: (marine sponge) AND (biomaterial OR 
biomaterials OR scaffold OR scaffolds) AND bone AND (cell OR 
cells) AND (adhesion OR proliferation).

Data de publicação: de 01 de janeiro de 1992 à 31 de agosto de 
2020.

Tipos de estudos: avaliação in vitro do potencial ostegênico de 
scaffolds baseados em biomateriais extraídos de esponjas marinhas.

Total de 
publicações
(n =  989)

Duplicatas 
excluídas 
(n = 25)

Não atenderam aos 
critérios de 

elegibilidade
(n = 949)

Artigos elegíveis 

(n = 15)

Artigos incluídos 
na análise 
qualitativa

(n = 8)

Artigos excluídos 
com motivo 

(n = 7)

(3) linhagem celular 
não osteogênica

(2) ausência de ensaio 
de proliferação 

(2) testes indiretos
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Tabela 2 ‒ Relação dos artigos incluídos na avaliação qualitativa, espécie de esponja marinha utilizada no estudo, tipo de manufatura do scaffold e 

comparação utilizada (N/D: dado não disponível). 

Autores, ano Espécie de esponja Scaffold Comparação 

Kaya et al., 2020 Geodia macandrewii Microesferas de biosílica (poroso) extraídas da 

esponja marinha, tratadas com ácido fluorídrico 

Microesferas extraídas da esponja 

marinha sem tratamento ácido 

Mutsenko et al., 

(2017a) 

Aplysina aerophoba Scaffolds 3D micro fibrosos e quitinosos 

derivados do esqueleto desmineralizado da 

esponja marinha 

N/D 

Mutsenko et al., 

2017b 

Ianthella basta Scaffolds derivados do esqueleto liofilizado da 

esponja marinha 

N/D 

SA et al., 2016 Spongia agaricina Scaffolds preparados via infiltração da esponja 

marinha por hidroxiapatita e aquecimento 

Scaffolds preparados via 

infiltração do poliuretano por 

hidroxiapatita e aquecimento 

Pallela et al., 2012 Ircinia fusca Scaffold Chi-HAp-MSCol, contendo quitosana 

(Chi), hidroxiapatita (HAp) derivado do osso de 

Thunnus obesus e colágeno derivado da esponja 

marinha (MSCol) 

Scaffolds de Chi-HAp e somente 

Chi 

Lin et al., 2011  Callyspongiidae Secção integral do corpo da esponja marinha N/D 

Zheng et al., 2007 Cinco espécies de esponjas não 

identificadas pertencentes aos gêneros 

Hippospongia (1) e Callyspongia (3) 

e à família Chalinidae (1) 

Scaffolds fabricados de secções descelularizadas 

das esponjas marinhas 

N/D 

Green et al., 2003 Uma espécie de esponja marinha 

indeterminada comparável a Spongia 

officinalis 

Secção integral do esqueleto da esponja marinha Adesão: malha de ácido 

poliglicólico 

Diferenciação: Plástico 

Fonte: produção do próprio autor
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5.2 CARACTERÍSTICAS DOS ESTUDOS 

 

Após a extração dos dados foi detectado que os estudos utilizaram tipos celulares 

diferentes, como seguem: 

C2C12 = linhagem celular isolada dos mioblastos de ratos; 

C57BL/6J = linhagem celular isolada da célula tronco embrionária de ratos; 

gpBMSC (Guinea Pig Bone Marrow Stromal Cells) = células estromais da medula óssea 

de porcos-da-índia; 

hBMSCs (Human Bone Marrow Stromal Cells) = células estromais da medula óssea 

humana; 

hFOB (Human Fetal Osteoblast) = osteoblastos de fetos humanos; 

hMSCs (Human Mesenchymal Stem Cells) = células tronco mesenquimais humanas; 

HOB (Human Osteoblasts) = osteoblastos humanos; 

MC3T3-E1 = linhagem de células pré-osteoblásticas isoladas da calvária de ratos; 

MG-63 = linhagem de células humanas isoladas de osteosarcoma; 

MSCs (Mesenchymal Stem Cells) = células mesenquimais humanas; 

Além de condrócitos humanos, osteoblastos da calvária de ratos e células 

osteoprogenitoras humanas. 

 

Também estão representadas na Tabela 3 as análises realizadas por cada, essas análises 

estão listadas a seguir: 

AlamarBlue® = kit disponível comercialmente utilizado para quantificar a viabilidade 

celular; 

ALP (alkaline phosphatase) = atividade da enzima fosfatase alcalina; 

BrdU (bromodeoxyuridine) = bromodesoxiuridina, marcador para células vivas; 

Cell Tracker Green = coloração celular fluorescente; 

cLSM (confocal laser scanning microscopy) = microscopia confocal a laser; 

HE (hematoxilina-eosina) = coloração histológica; 

Hoechst 33342 = coloração fluorescente para o DNA celular; 

Kit WST-1 = kit disponível comercialmente utilizado para quantificar células; 

LDH (lactate dehydrogenase) = atividade da enzima lactato desidrogenase; 

LIVE/DEAD® = kit disponível comercialmente utilizado para quantificar células vivas 

e mortas por fluorescência; 

M. fluorescência = microscopia de fluorescência; 
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MTT = ensaio colorimétrico para mensurar a atividade metabólica celular; 

PicoGreen® = kit disponível comercialmente utilizado para quantificar DNA; 

rt-PCR (reverse transcription polymerase chain reaction) = transcrição reversa seguida 

de reação em cadeia da polimerase; 

SEM (scanning electron microscope) = microscopia eletrônica de varredura; 

von Kossa = coloração histopatológica. 

Como evidenciado, devido à natureza heterogênea das populações de células utilizadas 

pelos estudos, não seria cabível a realização de meta-análise entre os seus resultados. A Tabela 

3resume as características e condições dos ensaios desenvolvidos por cada estudo avaliado e a 

Tabela 4 contém uma síntese dos seus principais resultados obtidos. 
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Tabela 3 ‒ Características dos estudos incluídos na avaliação qualitativa (h: horas, d: dias, n: número de indivíduos na amostra N/A: não aplicável e N/D: 

dado não disponível). 

CARACTERÍSTICAS DOS ESTUDOS 

Autores, ano Tipo de célula(s) 
Ensaios de adesão, 

período e n 

Ensaios de proliferação, 
período e n 

Ensaios de 

diferenciação, 
período e n 

Ensaios de 

viabilidade, 

período e n 

Grau de 

confiança 

Kaya et al., 2020 HOB M. fluorescência e SEM, 

24, 48 e 72h 

M. fluorescência e SEM, 

24, 48 e 72h 
N/A Kit WST-1, 

24, 48 e 72h 

95% 

Mutsenko et al., 

2017a 

hMSCs SEM e AlamarBlue®, 

1 e 7d, n=10 

BrdU e cLSM, 24h 

AlamarBlue®, 1 e 7d, 

n=10 

M. Fluorescência, 

21d 
LIVE/DEAD® e 

cLSM, 

1, 7 e 21d 

p<0,0001 

Mutsenko et al., 

2017b 

hBMSCs e MSCs SEM e cLSM, 

7 e 14d 

cLSM 

1 e 7d 
N/A N/A p<0,0001 

SA et al., 2016 hFOB e gpBMSC SEM e PicoGreen®, 

7d, n=4 ou 5 

LDH e PicoGreen®  

4, 7 e 14d, n=4 ou 5 

ALP e rt-PCR, 

7 e 14d, n=4 
N/A p<0,05 e 

p<0,01 

Pallela et al., 2012 MC3T3-E1 e MG-63 N/A MTT, 1, 2, 4 e 6d, n=3 

e Hoechst 33342, 7d 
N/A MTT 1, 2, 4 e 6d, 

n=3 
N/D 

Lin et al., 2011 C57BL/6J cLSM, 

4, 7, 14 e 21d 

cLSM e SEM, 

4, 7, 14 e 21d 

ALP, rt-PCR e von 

Kossa, 

7, 14 e 21d, n=3 

N/A p<0,05 e 

p<0,01 

Zheng et al., 2007 Condrócitos humanos e 

Osteoblastos da 

calvária de ratos 

cLSM e SEM, 

4 e 7d 
ALP, HE e SEM, 

14d 
N/A N/A p<0,01 

Green et al., 2003 C2C12 e 

Osteoprogenitoras 

humanas 

M. fluorescência  

Cell Tracker Green, 

16h 

SEM Cell Tracker 

Green, 

7 e 21d 

ALP e PicoGreen®, 

7 e 14d 
N/A N/D 

Fonte: produção do próprio autor.  
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Tabela 4 ‒ Síntese dos resultados apresentados pelos estudos avaliados em seus ensaios realizados para cada parâmetro avaliado (N/A: não aplicável). 

 PRINCIPAIS RESULTADOS ENCONTRADOS 

K
ay

a 
et

 a
l.

, 

(2
0
2
0
) 

Adesão: células foram observadas 

aderidas dentro dos microporos de 

ambos os scaffolds, embora pôde 

ser observada densa ponte celular 

entre os scaffolds porosos. 

Proliferação: foi observado o 

aumento gradual da população 

celular em ambos os scaffolds a 

cada período experimental 

avaliado. 

Diferenciação: N/A Viabilidade: não foi 

observada citotoxicidade de 

ambos os scaffolds nas 

células. 

M
u
ts

en
k
o

 e
t 

a
l.

 

(2
0
1
7

a)
 

Adesão: foi observado um padrão 

de adesão das células de forma 

isolada após 1 dia de incubação. 

Proliferação: após 7 dias de 

incubação houve proliferação 

celular ao longo das fibras 

quitinosas do scaffold, 

apresentando redes de conexão 

complexas e distribuição das 

células pela superfície do 

scaffold. 

Diferenciação: As células apresentaram 

sinais de indução osteogênicas após 21 

dias de incubação, ocorrendo 

mineralização entre as fibras quitinosas. 

Viabilidade: não foi 

observada citotoxicidade nas 

células observadas, estando 

estas espraiadas e 

distribuídas ao longo do 

scaffold. 

M
u

ts
en

k
o

 e
t 

a
l.

 (
2
0

1
7

b
) Adesão: foi observado o 

espraiamento com morfologia 

oval alongada das células sobre os 

scaffolds após 7 dias de 

incubação. 

Proliferação: após 7 dias foi 

observado que as células não só 

colonizaram as fibras do 

scaffold, como também seus 

poros. 

Diferenciação: N/A Viabilidade: N/A 

S
A

 e
t 

a
l.

 (
2

0
1

6
) 

Adesão: não houve diferença 

entre os materiais comparados 

uma vez que ambos suportaram a 

adesão celular ocorrendo 

penetração de células no interior 

do scaffold. 

Proliferação: A proliferação de 

hFOB em ambos os scaffolds 

aumentou com o tempo, sendo a 

quantidade de células equivalente 

às células do controle após 7 dias 

para scaffolds da esponja 

marinha e após 14 para materiais 

derivados de poliuretano e 

também para o grupo controle. 

Diferenciação: O tipo de scaffold não 

teve nenhum efeito sobre a diferenciação 

osteogênica das células. 

Viabilidade: N/A 

(Continua) 
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 PRINCIPAIS RESULTADOS ENCONTRADOS 

P
al

le
la

 e
t 

a
l.

 

(2
0
1
2
) 

Adesão: N/A Proliferação: a proliferação 

celular foi relativamente maior 

nos scaffolds contendo 

espongina. 

Diferenciação: N/A Viabilidade: os scaffolds 

contendo espongina 

apresentaram maior 

viabilidade quando 

comparados ao controle. 

L
in

 e
t 

a
l.

 (
2
0
1
1

) 

Adesão: após 4 dias de cultura, as 

células foram incorporadas, 

infiltraram-se e espalharam-se no 

scaffold. 

Proliferação: proliferação de 

uma camada celular extensa na 

superfície do scaffold após 14 

dias de cultivo. 

Diferenciação: A atividade de fosfatase 

alcalina foi observada, porém sua 

expressão decresceu constantemente. 

Após 21 dias de cultivo, a coloração von 

Kossa evidenciou nódulos de mineração. 

A quantificação genética por rt-PCR 

demonstrou que a expressão de 

osteocalcina e osteopontina foi 

significativamente maior após 7 dias de 

cultivo e fosfatase alcalina após 14 dias 

Seguidas pela rápida diminuição da 

expressão no dia 21, significativamente 

menor para osteocalcina. 

Viabilidade: N/A 

Z
h

en
g

 e
t 

a
l.

 (
2

0
0

7
) Adesão: foi observada adesão 

celular alinhadas 

longitudinalmente às fibras dos 

scaffolds de todas as 5 espécies de 

esponja marinha após 4 a 7 dias 

de incubação. 

Proliferação: após 14 dias, foi 

evidenciado o aumento da 

invasão e proliferação celular nos 

scaffolds das esponjas marinhas 

e, ao dia 21, houve 

preenchimento dos poros desses 

scaffolds pelas células. 

Diferenciação: N/A Viabilidade:  N/A 

(Continua) 
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 PRINCIPAIS RESULTADOS ENCONTRADOS 

G
re

en
 e

t 
a
l.

 (
2
0
0
3
) 

Adesão: após 16h de contato, foi 

observada a aderência das células 

longitudinalmente alinhadas aos 

esqueletos dos scaffolds da 

esponja marinha. A adesão das 

células aos scaffolds do grupo 

comparado (ácido poliglicólico) 

foi insignificante. 

Proliferação: ao 7 dia após 

incubação, as células 

desenvolveram densas 

agregações e secretaram matriz 

extracelular nos nódulos entre as 

fibras do scaffold da esponja 

marinha, ocorrendo 

encobrimento total dessas fibras 

após 21 dias. 

Diferenciação: A atividade da fosfatase 

alcalina foi significativamente maior nos 

períodos 9 e 14 após incubação, quando 

comparada ao plástico. 

Viabilidade: N/A 

Fonte: produção do próprio autor. 
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5.3 AVALIAÇÃO DO RISCO DE VIÉS 

 

A avaliação do risco de viés do desenho experimental de cada artigo resultou em 6 artigos avaliados com risco viés médio, em 1 dos artigos 

o risco da existência de viés nos dados apresentados foi considerado alto e em outro artigo esse risco foi considerado baixo. Em nenhum dos artigos 

apurados foi considerado muito baixo o risco de viés. Ainda, em nenhum dos artigos avaliados houve descrição da realização de randomização 

para a análise das amostras assim como se houve mascaramento do analista quanto à identificação das amostras analisadas. 

 

Tabela 5 ‒ Relação dos artigos incluídos na análise qualitativa e a presença de fatores que mensurem o risco de viés destes estudos (n: número de objetos na 

amostragem, N/D: dado não disponível e R: número de repetições técnicas). 

AVALIAÇÃO DO RISCO DE VIÉS 

Autores, ano Grupo para 

comparação? 

Houve controle 

negativo? 

Houve 

randomização? 

Houve 

mascaramento? 

Apresenta o n? Apresenta o R? Risco 

Kaya et al., 2020 sim sim N/D N/D sim N/D Médio 

Mutsenko et al., 2017a N/D sim N/D N/D sim N/D Médio 

Mutsenko et al., 2017b N/D N/D N/D N/D N/D sim Alto 

SA et al., 2016 sim sim N/D N/D sim N/D Médio 

Pallela et al., 2012 sim sim N/D N/D sim sim Baixo 

Lin et al., 2011 N/D sim N/D N/D N/D sim Médio 

Zheng et al., 2007 N/D N/D N/D N/D sim sim Médio 

Green et al., 2003 sim sim N/D N/D N/D sim Médio 

Fonte: Produção do próprio autor. 

 



  41 

6 DISCUSSÃO 

 

Este estudo objetivou reunir e comparar os resultados de ensaios in vitro de artigos que 

avaliaram a adesão e proliferação de células osteogênicas quando incubadas diretamente sobre 

scaffolds derivados de esponjas marinhas. Ainda, quando disponíveis, foram comparados os 

resultados de ensaios que avaliaram o potencial desses scaffolds em induzir a diferenciação 

celular e a viabilidade apresentada pelas células semeadas nos scaffolds. 

Os artigos avaliados demostraram que scaffolds derivados de esponjas marinhas 

permitiram a adesão das células osteogênicas. Foi evidenciada a penetração das células pelos 

poros dos scaffolds de esponja marinha e o desenvolvimento de densas colônias celulares 

recobrindo completamente esses poros, como observado por Kaya et al. (2020), que ainda 

enfatizaram qualitativamente a maior adesão de células em seus scaffolds porosos em 

comparação aos scaffolds não-porosos (ambos derivados de esponja marinha). Lin et al. (2011) 

também demonstraram a presença das células dentro dos scaffolds após 4 dias de incubação. A 

morfologia das células aderidas foi destacada por Green et al. (2003), Zheng et al. (2007), 

Mutsenko et al. (2017a, 2017b) como fisiologicamente adequada, embora as análises tenham 

sido realizadas em períodos diferentes (16h, 4 dias 7 dias e 1 dia, respectivamente) nesses 

estudos. Os estudos ainda descreveram as células como apresentando formato oval alongado 

com distribuição longitudinal, encontrando-se espraiadas ao longo das fibras dos seus 

respectivos scaffolds nos períodos avaliados.  

Na comparação da adesão celular nos scaffolds derivados de esponjas marinhas com 

scaffolds de outros materiais, Green et al. (2003) apontaram que não houve adesão celular 

relevante no material comparado (malha de ácido poliglicólico), enquanto que SA et al. (2016) 

demonstraram que não houve distinção na adesão das células entre os scaffolds derivados de 

poliuretano em relação aos derivados da esponja marinha, uma vez que ambos os materiais 

suportaram a adesão celular. 

Com relação à proliferação celular, resultados promissores também foram obtidos nos 

scaffolds derivados de esponjas marinhas. Foi observado, em todos os estudos avaliados, o 

intenso crescimento da população de células nesses scaffolds ao longo do período de cultura. 

Nos ensaios realizados por Green et al. (2003), foram observados densos agregados celulares 

nos nódulos das fibras queratinosas, além do posterior recobrimento dessas fibras pelas células, 

encapsulando o material. Os resultados também demonstraram que esta proliferação celular é 

cronologicamente dependente. Nos ensaios de quantificação de DNA por teste PicoGreen® 

realizados por SA et al. (2016), foi evidenciado que, após períodos de 4, 7 e 14 dias, a 
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proliferação celular nos scaffolds derivados de esponja marinha, de poliuretano e ainda no 

controle plástico cresceu sucessivamente. Esse fato também foi observado no estudo de 

Mutsenko et al. (2017a), que, por meio de medições da atividade metabólica de redução de 

AlamarBlue®, demonstrou aumento da atividade celular no seu scaffold derivado de esponja 

marinha no dia 7 em relação ao dia 1, não havendo, contudo, comparação com outro material 

nesse estudo.  

Ainda, o crescimento da população celular também foi observado nos ensaios de SA et 

al. (2016) que evidenciaram quantitativamente uma maior taxa de proliferação nos scaffolds de 

esponja marinha Spongia agaricina. A proliferação celular nos scaffolds da esponja marinha, 

mensurada através da quantificação do número de células, igualou-se à quantidade de células 

do plástico utilizado como controle após 7 dias de incubação, enquanto que as células nos 

scaffold derivados de poliuretano igualaram-se ao controle em termos de proliferação somente 

após 14 dias.  

Além disso, Lin et al. (2011) e Green et al. (2003) também observaram diferenças 

relacionadas à atividade da fosfatase alcalina entre as células cultivadas nos seus scaffolds 

derivados das esponjas marinhas em relação ao controle negativo e superfície plástica 

(respectivamente), indicando maior diferenciação osteogênica nos scaffolds derivados de 

esponja marinha. Paralelamente, Mutsenko et al. (2017a) analisaram qualitativamente o 

crescimento celular em meio osteogênico e também observou sinais de mineralização entre as 

fibras quitinosas de seus scaffolds derivados de esponja marinha. Contudo, SA et al. (2016) 

também realizaram ensaios de quantificação da fosfatase alcalina, além da análise da expressão 

de genes de relacionados à diferenciação celular por rt-PCR, e não observaram nenhum efeito 

do scaffold derivado de esponja marinha sobre a indução de diferenciação osteogênica nas 

células quando comparado ao scaffold derivado de poliuretano. 

Conforme exposto na Tabela 2, tanto em Lin et al. (2011) como em Green et al. (2003), 

as células foram semeadas diretamente sobre secções integrais do esqueleto das esponjas 

marinhas, em Mutsenko et al. (2017a) utilizou o esqueleto descelularizado da esponja marinhas, 

já SA et al. (2016) manufaturaram seus scaffolds realizando recobrimento deles por solução de 

hidroxiapatita e seguido por aquecimento a 1300ºC. Dessa forma, a distinção entre os resultados 

de diferenciação celular apresentados por esses estudos, assim como na diferença dos resultados 

de adesão celular entre os scaffolds de Green et al. (2003) e SA et al. (2016), mencionados 

anteriormente, sugerem que a manufatura utilizada por SA et al. (2016), que recobriu o scaffold 

com material inorgânico seguido pela transformação cerâmica promovida pelo aquecimento, 

pode ter resultado na neutralização da superfície orgânica bioativa natural das esponjas 
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marinhas. De fato, resultados similares foram apresentados por outros estudos que indicaram 

os efeitos negativos do tratamento térmico a alta temperatura para a bioatividade in vitro de 

diferentes biomateriais (BELLUCCI; CANNILLO; SOLA, 2010; GOUDOURI et al., 2009). 

Durante a extração e síntese dos resultados encontrados, ficou evidente a ausência de 

padronização para a condução dos ensaios. Além da utilização de tipos celulares diferentes nas 

suas investigações, os estudos também realizaram métodos distintos para determinar a adesão, 

proliferação, diferenciação e viabilidade celular, incluindo também diferentes períodos 

experimentais.  

A escolha do tipo de célula a ser utilizada está relacionada com os objetivos individuais 

dos estudos além das análises que foram realizadas. Estudos que tiveram em seu escopo a 

intenção de realizar ensaios que avaliassem a capacidade dos scaffolds de influenciar a 

diferenciação celular (Tabela 3) utilizaram algum tipo de célula tronco, dessa forma, 

aproveitando seu potencial para diferenciação. 

O período de incubação também divergiu entre os estudos, especialmente para a 

determinação da adesão celular.  Os períodos para essa variaram largamente entre os estudos, 

indo de 16 horas a 7 dias, assim dificultando a comparação dos resultados. O protocolo padrão 

tradicionalmente utilizado para avaliar a adesão celular na superfície dos biomateriais envolve, 

entre outras etapas, sequências alternadas de lavagem das células presentes no biomaterial com 

meio de incubação e, posteriormente, a quantidade de células aderidas ao biomaterial é aferida 

no mesmo dia de incubação (HUMPHRIES, 2001). Essa distinção entre os períodos escolhidos 

pelos autores dos estudos pode estar relacionada à fase da adesão celular a qual eles pretendiam 

avaliar (KHALILI; AHMAD, 2015), embora essa questão não tenha sido abordada em nenhum 

dos estudos. A grande maioria dos estudos incluídos foram classificados com médio risco de 

viés (6 dos 8 estudos), um dos estudos foi classificado com risco alto de viés e apenas um 

apresentou risco baixo para a possibilidade da existência de viés. Esse fato está diretamente 

associado à ausência de randomização das amostras analisadas e ao mascaramento do analista. 

Essa limitação também é comumente relatada em revisões sistemáticas de natureza pré-clínica, 

que também apontam que os estudos analisados apresentam entre média a alta possibilidade de 

risco de viés em seus resultados (SARKIS-ONOFRE et al., 2014; SOARES et al., 2016).  
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7 CONCLUSÃO 

 

Os estudos avaliados demonstraram, por meio de diferentes métodos, a capacidade dos 

scaffolds derivados de esponjas marinhas em servirem como matriz temporária para a adesão 

celular. Esses estudos ainda comprovaram que os scaffolds marinhos permitiram a proliferação 

das células após incubação, mantendo sua viabilidade. A capacidade desses scaffolds em 

induzirem a diferenciação osteogênica das células também pôde ser observada, contudo mais 

estudos são necessários para a elucidação desse processo, assim como dos fatores que o 

influenciam. 

 



  45 

CAPÍTULO 2 

 

 

 

 

MANUFATURA DE SCAFFOLDS A PARTIR DE COMPOSTOS BIOATIVOS 

EXTRAÍDOS DE ESPONJAS MARINHAS PARA USO NA ENGENHARIA DO 

TECIDO ÓSSEO 



  46 

8 CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

O território brasileiro apresenta seis tipos de biomas continentais: Amazônia, Caatinga, 

Cerrado, Mata Atlântica, Pampa e Pantanal, além de um vasto sistema costeiro-marinho (IBGE, 

2019). Nesses biomas, concentram-se uma vasta biodiversidade capaz de proporcionar 

benefícios econômicos caso fosse sustentavelmente explorada pelo setor biotecnológico 

(THOMPSON; KRUGER; THOMPSON, 2017). Além da obtenção de lucro a partir desse 

grande potencial econômico, a exploração da biodiversidade nativa também pode proporcionar 

a conscientização, métodos e tecnologia para a preservação dessa biodiversidade e o caminho 

para uma bioeconomia circular sustentável (NISTICÒ, 2017; THOMPSON et al., 2018). 

Costanza et al. (2014) realizaram um estudo abrangente sobre os valores aproximados 

que os serviços oriundos dos diferentes biomas mundiais renderiam caso seus potenciais fossem 

explorados. De acordo com as previsões desse estudo, somente na biodiversidade amazônica, 

seria possível a arrecadação de R$ 7 trilhões/ano. Lembrando ainda que este potencial inerente 

do bioma já integrou, no passado, parte considerável do PIB brasileiro, representando 40% da 

receita de exportações, em um período no qual a exploração sustentável das seringueiras para a 

produção de borracha era economicamente cobiçada. 

Além da Amazônia, o sistema costeiro-marinho também incorpora grande parte da 

biodiversidade brasileira. De acordo com o atlas geográfico fornecido pelo IBGE, a área da 

zona econômica exclusiva da costa brasileira apresenta aproximadamente 3,5 milhões de 

quilômetros quadrados (IBGE, 2011). Fazendo uma aproximação baseada nas estimativas feitas 

por Costanza et al. (2014), teoricamente essa área teria o potencial para render R$ 77 

bilhões/ano com seus serviços. Entre esses serviços estão a disponibilização de matérias-

primas, material genético e recursos medicinais (DE GROOT et al., 2012). 

De fato, a vasta biodiversidade marinha brasileira proporciona uma crescente coleção 

de matérias-primas com grande potencial biotecnológico. Entre essas matérias-primas existem 

compostos provenientes das esponjas marinhas cuja capacidade bioativa vem sendo 

constantemente explorada (LHULLIER et al., 2020; LUIZ CONTE DA FROTA JUNIOR et 

al., 2011; SELEGHIM et al., 2007). Mais especificamente, duas matérias-primas que compõem 

o esqueleto das esponjas marinhas têm se destacado no cenário biotecnológico: a espongina, 

também chamada de colágeno marinho e a biosílica. Ambos os compostos provaram ser capazes 

de atuar como biomateriais para emprego na engenharia do tecido ósseo, o primeiro por 

constituir uma matriz orgânica biointerativa, permitindo a adesão e a proliferação celular, e o 

segundo pelo seu potencial osteoindutor, estimulando o recrutamento, a proliferação e a 
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diferenciação de células osteoprogenitoras em osteoblastos maduros capazes de sintetizar a 

matriz óssea  (EHRLICH et al., 2018; GABBAI-ARMELIN et al., 2019; PARISI et al., 2018). 

Com a intenção de investigar e aproveitar do potencial biotecnológico contido no 

sistema costeiro-marinho brasileiro, este estudo intentou desenvolver um biomaterial na forma 

de scaffold derivado de compostos bioativos encontrados em esponjas marinhas, que 

apresentasse facilidade em sua manufatura. Para alcançar esse objetivo, foi proposta uma 

metodologia inovadora de produção desses scaffolds, com a incorporação de um agente 

porogênico no interior do scaffold visando solubilizá-lo posteriormente ao seu implante no 

tecido ósseo.  
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9 METODOLOGIA  

 

9.1 ESPONJAS MARINHAS 

 

Relativamente abundantes e de fácil obtenção no litoral de São Paulo, as seguintes 

espécies de esponjas foram utilizadas para a manufatura dos scaffolds neste estudo:  

Dragmacidon reticulatum (Demospongiae): apresenta coloração vermelha viva, 

alaranjada ou amarronzada; consistência macia, irregular ou lobada; superfície híspida e rugosa; 

ósculos circulares (0,5 a 2,0 mm de diâmetro); esqueleto com colunas multiespiculares 

ascendentes e feixes longitudinais de ligação pauciespiculares; espículas óxeas com forma 

semelhante aos estilos. 

Aplysina fulva (Demospongiae): apresenta coloração amarela quando viva e 

amarronzada (Figura 4); consistência macia, lisa e de difícil compressão; contém ósculos com 

2 a 4mm de diâmetro distribuídos irregularmente pela superfície dos ramos; seus ramos tendem 

a dividir-se dicotomicamente possuindo até 40cm de comprimento. 

 

Figura 4 ‒ Amostra das espécies de esponjas marinhas coletadas para este estudo. (A) Aplysina fulva 

(B) Dragacidon reticulatum. 

 
Fonte: produção do próprio autor. 

 

É importante ressaltar que o Prof. Márcio Reis Custódio, do Departamento de 

Biociências da Universidade de São Paulo (USP), é colaborador deste estudo e possui a licença 

permanente para coleta de material zoológico (SISBIO nº 28917-1). Ainda, em atendimento ao 

previsto na Lei 13.123/2015, a atividade de acesso ao patrimônio genético foi também 

A B 
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cadastrada no SisGen (Sistema Nacional de Gestão Do Patrimônio Genético e do Conhecimento 

Tradicional Associado), sob o número A878646. 

Devido ao acesso fácil a estas espécies de esponjas, elas foram coletadas em costões 

rochosos de baixo hidrodinamismo, na zona entremarés da área de Praia Grande 

(23o49’23,76”S, 45o25’01,79”W, São Sebastião, Brasil), por meio de projetos estabelecidos em 

parceria e com o auxílio de profissionais do Centro de Biologia Marinha (CEBIMAR) da USP, 

localizado em São Sebastião - SP. A coleta foi realizada com o auxílio de uma lâmina de bisturi, 

sendo as amostras imediatamente lavadas com água salgada, colocadas separadamente em 

recipientes e transportadas ao laboratório em caixas térmicas. As amostras foram então lavadas 

uma vez em água de torneira, para eliminação de particulados e pequenos crustáceos, em 

seguida lavada cinco vezes em água destilada e armazenadas em congelador. A identificação 

taxonômica foi realizada por métodos padrão, com base nas características morfológicas 

inerentes a estas esponjas. 

 

9.2 OBTENÇÃO DAS MATÉRIAS-PRIMAS 

 

9.2.1 Extração de biosílica da Dragmacidon reticulatum 

 

Para a extração da biosílica, foi seguido o protocolo descrito por WEAVER et al. (2003), 

descrito a seguir. As amostras foram dissolvidas com solução de hipoclorito de sódio 5% (m/v) 

em excesso até a completa dissolução do tecido esponjoso. O resíduo obtido foi lavado cinco 

vezes com água destilada e, em seguida, foi adicionada sobre a amostra 100ml de solução 

concentrada de HNO3/H2SO4 1:4 (v/v), deixando reagir por 24 horas. Na sequência, as amostras 

foram lavadas com água destilada em abundancia até a obtenção de pH maior que 6,0. O pó 

precipitado foi seco em estufa a 37oC por 24h e, então, tamisado com peneira de 150µm de 

diâmetro. 

 

9.2.2 Extração da espongina Aplysina fulva 

 

A espongina foi extraída de acordo com o protocolo descrito por SWATSCHEK et 

al.(2002), com algumas alterações devido às especificações dos equipamentos. A amostra foi 

pesada e 100g do material foi cortado em pedaços de aproximadamente 0,5 mm com auxílio de 

bisturi. O material obtido foi transferido para um béquer de 1L, onde foi adicionado 500mL de 

solução tampão Tris-HCl 100mM vagarosamente sobre o material. O pH da mistura obtida foi 
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ajustado para 9 com solução de NaOH 2M, e deixada sob agitação constante durante 24 horas. 

A mistura gelatinosa resultante foi levada para centrifugação a 5000 × g por 5 minutos com 

temperatura constante de 4⁰C. O sobrenadante foi coletado e o seu pH foi ajustado para 4,0 com 

ácido acético glacial. A solução foi, então, centrifugada a 12000 × g por 40 minutos em 

temperatura constante de 4⁰C. Após a centrifugação, o material precipitado foi ressuspenso com 

5ml de água destilada e novamente centrifugado a 12000 × g por 40 minutos em temperatura 

constante de 4⁰C. Após a centrifugação, o sobrenadante foi descartado e o precipitado foi 

congelado a -40oC por 4 horas e, então, submetido à liofilização para armazenamento e 

conservação. 

 

9.2.3 Preparo das microesferas de fosfato de sódio bibásico anidro 

 

Com a finalidade de agirem como agente porogênico para os scaffolds, cerca de 100g 

de sal fosfato de sódio bibásico anidro (Na2HPO4) foi distribuído sobre peneiras de 250µm e 

150µm, e tamisado manualmente até a separação dos diâmetros desejados. Com esse processo, 

foram obtidas microesferas com diâmetro entre 150 e 250µm. As microesferas foram 

armazenadas em dessecador até a sua utilização. 

 

9.3 PRODUÇÃO DOS SCAFFOLDS 

 

Para a produção dos scaffolds, foi desenvolvido um protocolo original, tendo em vista 

as particularidades dos biomateriais extraídos. Inicialmente, 0,5g da espongina liofilizada foi 

pesada e reconstituída com 0,5ml de solução de Na2HPO4 1M.  Em seguida, a espongina 

reconstituída foi misturada com 0,5g da biosílica previamente extraída, o compósito resultante 

foi homogeneizado manualmente com espátula. Após a homogeneização do compósito, foram 

adicionadas 1g de microesferas de sais de fosfato de sódio bibásico anidro (Na2HPO4), 

previamente tamisadas e com diâmetro entre 150 e 250µm. Logo após a homogeneização do 

compósito com as microesferas, foi adicionado 1ml de água tipo 1 e o material pastoso 

resultante foi rapidamente disperso sobre duas formas de silicone com discos com diâmetros 

internos de 6x1mm e 2x2mm. Os scaffolds produzidos foram então secos por 3h em estufa a 

37ºC e armazenados em dessecador para posterior esterilização. Foram desenvolvidos com esse 

processo quatro tipos de scaffolds: 

a) Scaffold de Biosílica-Espongina com proporção 70:30 (grupo Bs70E): composto de 

0,7g de biosílica e 0,3g de espongina. 
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b) Scaffold de Biosílica-Espongina com proporção 50:50 (grupo Bs50E): composto de 

0,5g de biosílica e 0,5g de espongina. 

c) Scaffold de Sílica Comercial-Espongina com proporção 70:30 (grupo Sc70E): 

composto de 0,7g de sílica comercial e 0,3g de espongina. 

d) Scaffold de Sílica Comercial-Espongina com proporção 50:50 (grupo Sc50E): 

composto de 0,5g de sílica comercial e 0,5g de espongina. 

Conforme acima mencionado, scaffolds produzidos a partir de sílica comercial (dióxido 

de silício 99,8%, Sigma-Aldrich USA) e espongina serão utilizados como controle. A Tabela 6 

resume a composição dos scaffold de cada grupo em relação as substâncias utilizadas na sua 

manufatura. 

 

Tabela 6 – Quantidade de material utilizado na manufatura dos scaffolds para cada grupo experimental. 

Grupo 
Espongina 

(g) 

Biosílica 

(g) 

Sílica 

comercial 

(g) 

Solução de 

Na2HPO4 

1M (ml) 

Microesferas de 

Na2HPO4 (g) 

Água 

(ml) 

Bs70E 0,3 0,7 - 0,3 1,0 1,0 

Bs50E 0,5 0,5 - 0,5 1,0 1,0 

Sc70E 0,3 - 0,7 0,3 1,0 1,0 

Sc50E 0,5 - 0,3 0,5 1,0 1,0 

Fonte: produção do próprio autor. 

 

Os scaffolds foram esterilizados por exposição à radiação ultravioleta em capela de 

fluxo microbiológico durante 24h. Em seguida, foram transferidos para tubos de falcon de 15ml 

em ambiente estéril e destinados aos ensaios de caracterização. 

 

9.4 CARACTERIZAÇÃO FÍSICO-QUÍMICA DOS SCAFFOLDS 

 

9.4.1 Preparo dos scaffolds para incubação com PBS e SBF 

 

Para a realização dos ensaios de caracterização, os scaffolds foram inicialmente 

confeccionados sob moldes de teflon com 6mm de diâmetro e 1mm de altura. Seguiu-se, então, 

as condições determinadas de acordo com o protocolo de Kokubo (KOKUBO; TAKADAMA, 

2006). Para os ensaios de avaliação de pH e degradação da massa, os scaffolds foram imersos 

em 3ml de solução tampão fosfato salina (PBS) e mantidos em agitação sobre mesa agitadora 

a 70rpm durante o período experimental. Para as análises de MEV, EDS e XRD, os scaffolds 

foram incubados em 6ml de fluído corporal simulado (SBF) e mantidos em agitação sobre mesa 
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agitadora a 70rpm. Após a incubação, as amostras foram secas em estufa a 37ºC por 24h e 

armazenadas em frasco microtubo flaconete até o momento das análises. 

As análises foram realizadas na Central de Análises Químicas Instrumentais do Instituto 

de Química de São Carlos (CAQI/IQSC/USP). 

 

9.4.2 Análise de morfologia da superfície 

 

Para analisar morfologicamente a superfície dos scaffolds, foram utilizadas as 

fotomicrografias obtidas por microscopia eletrônica de varredura (MEV) em um equipamento 

ZEISS LEO 440 (Cambridge, Inglaterra) com detector OXFORD (modelo 7060), operando 

com feixe de elétrons de 15kV, corrente de 2,82A e I probe de 200pA. As amostras foram 

recobertas com 6nm de ouro em um metalizador Coating System BAL-TEC MED 020 (BAL-

TEC, Liechtenstein) e mantidas em dessecador até o momento de análise. Foram obtidas 

fotomicrografias dos scaffolds de cada grupo sem incubação (período 0) e após 1, 7 e 21 dias 

de incubação. 

 

9.4.3 Quantificação elementar por espectroscopia de energia dispersiva (EDS) 

 

Os elementos presentes nas amostras foram quantificados em um equipamento EDX 

LINK ANALYTICAL, (Isis System Series 300), com detector de SiLi Pentafet, janela ultrafina 

ATW II (Atmosphere Thin Window), de resolução de 133eV à 5,9keV e área de 10mm2 

quadrado, acoplado a um Microscópio Eletrônico ZEISS LEO 440 (Cambridge, Inglaterra). 

Utilizou-se padrão de Co para calibração, feixe de elétrons de 20 kV, distância focal de 25 mm, 

dead time de 30%, corrente de 2,82A e I probe de 2,5nA. Desta forma, foram obtidos gráficos 

com os dados da quantificação relativa dos elementos atômicos presentes nos scaffolds de cada 

grupo sem incubação (período 0) e após 1, 7 e 21 dias de incubação. 

 

9.4.4 Cristalinidade por difração de Raios-X (XRD) 

 

Para a identificação do arranjo cristalino e da quantidade relativa dos elementos 

químicos presentes nos scaffolds, as amostras foram avaliadas por difração de raio-X (XRD), 

com difratômetro de raio-X Bruker modelo D2, Cu-Ka, 45 kV, 30 mA. Os raios foram coletados 

nos ângulos entre 5° a 80°. Foram obtidos gráficos com os padrões de cristalinidade dos 

scaffolds sem incubação (período 0) e após 1, 7 e 21 dias de incubação. E, para identificação 
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das fases presentes na amostra, foi utilizado o banco de dados Crystallography Open Database 

– COD (GRAŽULIS et al., 2009). 

 

9.4.5 Avaliação do pH em fluído corporal simulado (SBF) 

 

Diretamente após a retirada das amostras do meio de incubação, o pH do meio foi 

mensurado com um pHmetro de bancada (Orion Star A211, Thermo Scientific, Massachusetts, 

EUA). Uma curva foi registrada com os dados do pH obtidos após 1, 3, 7, 14 e 21 dias de 

incubação. 

 

9.4.6 Ensaio de degradação da massa em meio líquido 

 

A avaliação da perda de massa foi utilizada para comparar a degradação dos 

biomateriais em meio líquido. Após os períodos experimentais, as amostras foram secas por 

48h em estufa a 37° seguido por pesagem em balança de precisão analítica. A relação entre o 

peso final obtido e o peso inicial de cada scaffold foi calculada para obtenção da perda de massa 

em porcentagem, de acordo com a seguinte equação: 

 

% 𝑃𝑒𝑟𝑑𝑎 𝑑𝑒 𝑚𝑎𝑠𝑠𝑎 = (
𝑚𝑓 − 𝑚𝑖

𝑚𝑖
) × 100% 

 

Onde mf é a massa das amostras depois da imersão em SBF e mi é massa das amostras 

antes da imersão nessa mesma solução. Com isso, foi obtida uma curva com os dados da perda 

de massa de cada amostra para os dias 1, 7 e 21, expressa em porcentagem (% m/m). 

 

9.5 AVALIAÇÃO DA CITOTOXICIDADE IN VITRO 

 

A resposta biológica induzida pelos scaffolds foi avaliada por meio de teste in vitro a 

partir do método de AlamarBlue® (Thermo Fisher, São Paulo), realizado no Laboratório 

Multidisciplinar do Departamento de Biociências da UNIFESP. Foi utilizado um teste indireto 

por meio de extratos preparados a partir dos scaffolds de cada grupo. 

 

9.5.1 Preparo dos extratos 
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Para o preparo dos extratos, 0,01 e 0,05g/mL dos scaffolds, previamente esterilizados 

conforme descrito no tópico 9.3, foram incubados em meio mínimo essencial alfa (α-MEM) 

(enriquecido com 10% de soro fetal bovino (FBS), 1% de antibiótico mitomicina. 1% de β-

glicerofosfato, 1% de sal ácido 2-fosfo-L-ascórbico trisódico e 0,1% de dexametasona) por 

período de 24h em estufa úmida a 37ºC e 5% de CO2. Após o período de incubação, o meio 

condicionado foi filtrado usando filtros estéreis de 0,22µm. Controles foram produzidos a partir 

do meio incubado sob as mesmas condições, sem a adição de scaffold. 

 

9.5.2 Cultura celular 

 

Células pré-osteoblásticas da linhagem MC3T3 foram incubadas em estufa úmida a 

37ºC e 5% de CO2. Após atingir 80% de confluência, as células foram tripsinizadas e semeadas 

a uma densidade de 5×103células/cm2 em placas estéreis de 24 poços contendo 1mL de meio 

α-MEM por poço. As placas foram então incubadas em estufa úmida a 37ºC e 5% de CO2 por 

24h. 

 

9.5.3 Incubação dos extratos e análise espectrofotométrica 

 

Após o período de 24h de incubação, o meio α-MEM enriquecido foi descartado e 

substituído por 1mL dos extratos previamente preparados (conforme descrito em 9.5.1) e as 

placas foram novamente levadas à estufa úmida a 37ºC e 5% de CO2 por períodos de 1, 3 e 6 

dias. Após os períodos experimentais, foram realizados ensaios de AlamarBlue®, aplicando 

uma alíquota de 500µL de solução do reagente AlamarBlue® à 10% em cada poço das placas 

e estas foram incubadas em estufa úmida a 37ºC e 5% de CO2 por 3h no escuro. Após a 

incubação, uma alíquota de 200µL da solução foi pipetada, em duplicata, em placas de 96 poços 

e conduzidas para análise em espectrofotômetro (Bio-Tek Intruments, Winooski VT USA) nos 

comprimentos de onda de 570 e 600nm. A porcentagem de viabilidade celular foi calculada a 

partir da porcentagem de redução do reagente AlamarBlue®. 

 

9.6 ANÁLISE ESTATÍSTICA 

 

Os dados de caracterização e do estudo in vitro foram analisados na forma de médias e 

desvios-padrão. O teste de normalidade de Shapiro-Wilk’s foi utilizado para todas as variáveis. 

Nos casos de distribuição normal da amostra, as comparações foram feitas pela análise de 
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variância (ANOVA), complementada pelo teste posthoc de Tukey. Nos casos em que não houve 

distribuição normal, o teste de Kruskal-Wallis foi utilizado. As análises foram realizadas no 

software GraphPad Prism 8.0.2. Para as conclusões das análises estatísticas foi adotado o nível 

de significância de 5% (p < 0,05). 
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10 RESULTADOS 

 

10.1 CARACTERIZAÇÃO DOS SCAFFOLDS 

 

10.1.1 Análise de morfologia da superfície 

 

As imagens de microscopia eletrônica de varredura exibiram a distribuição e interação 

entre os compostos presentes nos scaffolds logo após sua manufatura (período 0). No scaffold 

do grupo Bs70E (Figura 5A), pode ser observada a interpenetração uniforme das espículas de 

biosílica (verde) na espongina (marrom). Todavia, não houve revestimento das espículas pelo 

composto orgânico. Já no scaffold do grupo Bs50E (Figura 5B), além da distribuição dos 

materiais, também podem ser observadas as microesferas de fosfato de sódio bibásico ( ) 

revestidas pela espongina (marrom). Para os scaffolds dos grupos Sc70E (Figura 5C) e Sc50E 

(Figura 5D) não foi possível observar distinção entre as fases orgânicas e inorgânicas no período 

avaliado, sendo predominante a presença de sílica comercial (azul), além da presença de 

material mineralizado (vermelho) nas superfícies de ambos os scaffolds. 

No período 1 após a incubação, pode ser observada a degradação da matéria orgânica 

no scaffold dos grupos Bs70E, como demonstrado na Figura 6A, além da formação de material 

mineralizado, destacado em vermelho. No scaffold do grupo Bs50E, também é possível 

observar a degradação da matéria orgânica (Figura 6B) e grande formação de material 

mineralizado na superfície das espículas, destacado em vermelho. Já o scaffold do grupo Sc70E 

(Figura 6C) apresenta superfície irregular com formação de algumas zonas com textura 

aveludada (roxo), não é possível verificar a presença da espongina. E, finalmente, o scaffold do 

grupo Sc50E apresenta superfície irregular e sólida (Figura 6D), também é possível observar a 

formação de microesferas de material mineralizado em sua superfície, destacado em vermelho. 

Após 7 dias de incubação, é possível observar no scaffold do grupo Bs70E a 

predominância de espículas e sua orientação (Figura 7A). No scaffold do grupo Bs50E é 

possível observar a orientação das espículas de biosílica como também a presença de espongina 

(Figura 7B). O scaffold do grupo Sc70E apresenta superfície irregular no período avaliado 

(Figura 7C) com aglomerações circulares do material (rosa), não é possível notar a presença de 

espongina. Já o scaffold do grupo Sc50E, é possível observar a superfície irregular com textura 

rugosa do material (Figura 7D), não sendo possível perceber a presença de espongina. 

Finalmente, após 21 dias de incubação, no scaffold do grupo Bs70E pode-se observar a 

presença de espongina (Figura 8A, destacado em marrom) além de material mineralizado na 
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superfície das espículas de biosílica (Figura 8A, destacado em vermelho). No scaffold do grupo 

Bs50E também é possível notar a presença de espongina (Figura 8B, destacado em marrom) e 

de material mineralizado nas espículas de biosílica (Figura 8B, destacado em vermelho). No 

scaffold do grupo Sc70E, é possível notar o aumento da granulação do material e predominância 

da presença de sílica comercial (Figura 8C). Por fim, o scaffold do grupo Sc50E, apresentou 

aumento da granulação e presença de zonas com textura lisa (Figura 8D, destacado em roxo)  
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Figura 5 ‒ Fotomicrografias realizadas com equipamento de microscopia eletrônica de varredura 

(MEV) dos scaffolds dos grupos Bs70E (A, biosílica e espongina 70:30), Bs50E (B, biosílica e 

espongina 50:50), Sc70E (C, sílica comercial e espongina 70:30) e Sc50E (D, sílica comercial e 

espongina 50:50) no período 0. Os biomateriais biosílica (verde), espongina (marrom), sílica comercial 

(azul) e o material mineralizado (vermelho) foram coloridos digitalmente. ( ) representam as 

microesferas de fosfato de sódio bibásico. Barra de escala: linha superior de cada grupo 

representa100µm e linha inferior de cada grupo representa 10µm. 

 

 

 
Fonte: produção do próprio autor. 

  

A B 

C D 
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Figura 6 ‒ Fotomicrografias realizadas com equipamento de microscopia eletrônica de varredura 

(MEV) dos scaffolds dos grupos Bs70E (A, biosílica e espongina 70:30), Bs50E (B, biosílica e 

espongina 50:50), Sc70E (C, sílica comercial e espongina 70:30) e Sc50E (D, sílica comercial e 

espongina 50:50) após incubação em solução PBS por período de 1 dia. Os biomateriais biosílica 

(verde), espongina (marrom), sílica comercial (azul), material recobrindo o scaffold (roxo) e o material 

mineralizado (vermelho) foram coloridos digitalmente. Barra de escala: linha superior de cada grupo 

representa 100µm e linha inferior de cada grupo representa 10µm. 

 

 

 
Fonte: produção do próprio autor. 
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Figura 7 ‒ Fotomicrografias realizadas com equipamento de microscopia eletrônica de varredura 

(MEV) dos scaffolds dos grupos Bs70E (A, biosílica e espongina 70:30), Bs50E (B, biosílica e 

espongina 50:50), Sc70E (C, sílica comercial e espongina 70:30) e Sc50E (D, sílica comercial e 

espongina 50:50) após incubação em solução PBS por período de 7 dias. Os biomateriais biosílica 

(verde), espongina (marrom), sílica comercial (azul) e material recobrindo o scaffold (rosa) foram 

coloridos digitalmente. Barra de escala: linha superior de cada grupo representa100µm e linha inferior 

de cada grupo representa 10µm. 

 

 

 
Fonte: produção do próprio autor. 
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Figura 8 ‒ Fotomicrografias realizadas com equipamento de microscopia eletrônica de varredura 

(MEV) dos scaffolds dos grupos Bs70E (A, biosílica e espongina 70:30), Bs50E (B, biosílica e 

espongina 50:50), Sc70E (C, sílica comercial e espongina 70:30) e Sc50E (D, sílica comercial e 

espongina 50:50) após incubação em solução PBS por período de 21 dias. Os biomateriais biosílica 

(verde), espongina (marrom), sílica comercial (azul), material recobrindo o scaffold (roxo) e o material 

mineralizado (vermelho) foram coloridos digitalmente. Barra de escala: linha superior de cada grupo 

representa100µm e linha inferior de cada grupo representa 10µm. 

 

 

 
Fonte: produção do próprio autor. 
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10.1.2 Quantificação elementar por espectroscopia de energia dispersiva (EDS) 

 

A quantidade relativa dos elementos oxigênio – O, sódio – Na, silício – Si, fósforo – P, 

cloro – Cl, cálcio – Ca, potássio – K e magnésio – Mg presentes nas amostras foram mensuradas 

e apresentados na Tabela 7.  

 

Tabela 7 – Quantidade relativa, em porcentagem massa/massa, dos elementos presentes nos 

scaffolds dos grupos Bs70E (biosílica e espongina 70:30), Bs50E (biosílica e espongina 

50:50), Sc70E (sílica comercial e espongina 70:30) e Sc50E (sílica comercial e espongina 

50:50) após incubação em solução de SBF por períodos de 0, 1, 7 e 21 dias. Os valores 

representam a média obtida entre 3 pontos avaliados para cada scaffold. 

 

 Elemento P0 P1 P7 P21 

B
s7

0
E

 

O 53,25 ± 1,10 50,55 ± 3,04 50,72 ± 1,14 46,86 ± 0,61 

Na 19,89 ± 3,48 1,42 ± 0,24 1,12 ± 0,34 1,50 ± 0,35 

Si 13,16 ± 5,40 47,02 ± 3,29 44,31 ± 5,35 44,58 ± 4,22 

P 13,71 ± 1,16 1,01 ± 0,34 1,39 ± 1,58 1,61 ± 1,23 

Cl -  -  1,11 ± 0,81 2,96 ± 0,73 

Ca -  -  1,36 ± 2,36 2,49 ± 2,28 

K -  -  -  -  

Mg -  -  -  -   

B
s5

0
E

 

O 50,69 ± 0,46 50,50 ± 0,39 52,83 ± 0,78 46,79 ± 0,37 

Na 15,75 ± 2,89 2,31 ± 0,42 2,11 ± 0,27 1,11 ± 0,16 

Si 20,74 ± 5,03 41,16 ± 3,49 35,82 ± 2,00 49,36 ± 0,34 

P 12,82 ± 1,95 2,86 ± 1,22 3,56 ± 0,63 0,63 ± 0,10 

Cl -  0,94 ± 0,28 2,23 ± 0,14 1,59 ± 0,08 

Ca -  2,22 ± 1,48 3,44 ± 0,47 0,52 ± 0,14 

K -  -  -  -  

Mg -  -  -  -  

S
c7

0
E

 

O 48,79 ± 2,20 45,58 ± 1,56 47,96 ± 1,44 42,84 ± 1,05 

Na 9,34 ± 2,17 4,75 ± 1,07 2,38 ± 0,16 5,78 ± 0,16 

Si 34,48 ± 5,12 38,24 ± 2,83 39,88 ± 0,97 31,85 ± 0,97 

P 7,40 ± 1,35 1,02 ± 0,20 2,23 ± 0,36 2,37 ± 0,34 

Cl -  9,22 ± 0,94 4,44 ± 0,69 13,02 ± 1,86 

Ca -  0,69 ± 0,40 3,11 ± 0,26 3,22 ± 0,36 

K -  0,50 ± 0,04 -  0,59 ± 0,04 

Mg -  -  -  0,34 ± 0,06 

S
c5

0
E

 

O 50,50 ± 2,14 47,94 ± 0,48 47,97 ± 1,84 45,38 ± 2,69 

Na 11,85 ± 0,95 1,25 ± 0,28 1,45 ± 0,25 6,53 ± 0,77 

Si 28,45 ± 3,38 47,63 ± 1,88 46,22 ± 3,04 26,70 ± 4,26 

P 9,21 ± 0,30 0,88 ± 0,45 0,85 ± 0,39 3,63 ± 0,42 

Cl -  1,63 ± 0,36 2,60 ± 0,22 12,69 ± 0,85 

Ca -  0,66 ± 0,34 0,77 ± 0,66 3,63 ± 0,80 

K -  -  -  0,95 ± 0,10 

Mg -  -  -  0,48 ± 0,10 
Fonte: Produção do próprio autor. 
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Pode ser observado que no período 0, sem incubação, os scaffolds dos quatro grupos 

apresentaram a presença dos mesmos elementos (P, Si, Na e O), com predominância do 

elemento oxigênio. Já no período 1, contatou-se diminuição considerável na quantidade relativa 

dos elementos Na e P nos scaffolds dos quatro grupos, além de apresentar a presença dos 

elementos Ca e Cl nos scaffolds dos grupos Bs50E e Sc50E e dos elementos Ca, Cl e K no 

scaffold do grupo Sc70E. Os scaffolds dos quatro grupos apresentaram os elementos Ca, Cl, P, 

Si e O nos resultados obtidos no período 7. Enfim, no período 21, os scaffolds dos grupos Bs70E 

e Bs50E demonstraram a presença dos mesmos elementos, Ca, Cl, P, Si, Na e O, e os scaffolds 

dos grupos Sc70E e Sc50E apresentaram também Ca, Cl, P, Si, Na e O além de Mg e K. 

 

10.1.3 Cristalinidade por difração de Raios-X (XRD) 

 

Na avaliação da cristalinidade por difração de Raios X, as amostras dos scaffolds do 

grupo Bs70E apresentaram a presença de picos característicos de cristais de cloreto de sódio 

(NaCl) durante o período 1 e 21 (Figura 9B e D), conforme destacado pelas setas. Ainda, o 

scaffold desse grupo apresentou padrão de difração predominantemente amorfo no período 7 

(Figura 9C) 

Já para as amostras dos scaffolds do grupo Bs50E apresentaram a presença de picos 

característicos de cristais de cloreto de sódio (NaCl) durante os períodos 1, 7 e 21 (Figura 10B, 

C e D), conforme destacado pelas setas. 

Por fim, as amostras dos scaffolds do grupo Sc70E e Sc50E (Figura 11 e Figura 12) 

apresentaram a presença de picos característicos de cristais de cloreto de sódio (NaCl) durante 

os períodos 1, 7 e 21, conforme destacado pelas setas laranjas. 
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Figura 9 – Padrões de dispersão de Raio X obtidos para os scaffolds do grupo Bs70E: (A) antes 

da incubação (período 0) e após (B) 1, (C) 7 e (D) 21 dias de incubação em SBF. As setas 

identificam os picos característicos de cristais de NaCl. 

10 20 30 40 50 60 70 80
2

In
te

n
si

d
ad

e 
(u

.a
.)

10 20 30 40 50 60 70 80
2

In
te

n
si

d
ad

e 
(u

.a
.)

10 20 30 40 50 60 70 80
2

In
te

n
si

d
ad

e 
(u

.a
.)

10 20 30 40 50 60 70 80
2

In
te

n
si

d
ad

e 
(u

.a
.)

 
Fonte: produção do próprio autor.  
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Figura 10 – Padrões de dispersão de Raio X obtidos para os scaffolds do grupo Bs50E: (A) antes 

da incubação (período 0) e após (B) 1, (C) 7 e (D) 21 dias de incubação em SBF. As setas 

identificam os picos característicos de cristais de NaCl. 
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Figura 11 – Padrões de dispersão de Raio X obtidos para os scaffolds do grupo Sc70E: (A) antes 

da incubação (período 0) e após (B) 1, (C) 7 e (D) 21 dias de incubação em SBF. As setas 

identificam os picos característicos de cristais de NaCl. 
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A B 

C D 



  67 

Figura 12 – Padrões de dispersão de Raio X obtidos para os scaffolds do grupo Sc50E: (A) antes 

da incubação (período 0) e após (B) 1, (C) 7 e (D) 21 dias de incubação em SBF. As setas 

identificam os picos característicos de cristais de NaCl. 
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Fonte: produção do próprio autor. 
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10.1.4 Avaliação do pH em fluído corporal simulado (PBS) 

 

A avaliação dos valores de pH da solução de PBS contendo scaffolds dos grupos Bs70E 

e Bs50E apresentou diferença estatística quando comparados aos valores obtidos com as 

soluções contendo os scaffolds dos grupos Sc70E (&), Sc50E (#) e controle (*) durante todo o 

período experimental. Os valores de pH obtidos com os scaffolds do grupo Sc50E foram 

estatisticamente diferentes daqueles apresentados pelo grupo controle (*) durante todo período 

experimental e quando comparados aos valores encontrados no grupo Sc70E (π), foram 

estatisticamente diferentes nos períodos 3, 7, 14 e 21. Já os valores de pH apresentados pelo 

grupo Sc70E, apresentaram diferença estatística quando comparados ao grupo controle (*) nos 

períodos 1, 3 e 7. 

 

Figura 13 ‒ Valores de pH de amostras dos scaffolds dos grupos Bs70E (biosílica e 

espongina 70:30), Bs50E (biosílica e espongina 50:50), Sc70E (sílica comercial e 

espongina 70:30) e Sc50E (sílica comercial e espongina 50:50) após incubação em solução 

de PBS por períodos de 1, 3, 7, 14 e 21 dias. Para o controle, foi utilizado o mesmo volume 

contendo solução de PBS sem a imersão de scaffold. Os sinais destacam a presença de 

diferença estatística, sendo (*) vs. controle, (#) vs. Sc50E, (&) vs. Sc70E e (π) Sc70E vs. 

Sc50E. Os valores apresentados representam a média entre 5 amostras (two-way 

ANOVA/Tukey, p < 0,05). 
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Fonte: produção do próprio autor. 
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10.1.5 Ensaio de degradação de massa em meio líquido 

 

Comparando o percentual de massa perdida pelas amostras após incubação em PBS 

(Figura 14), observou-se que a degradação de massa nos quatro grupos foi superior à 60% nos 

períodos 1 e 7. No período 21, constatou-se perda de massa superior à 70% para os scaffolds  

dos grupos Bs70E, Bs50E e Sc50E, já os scaffolds do grupo Sc70E, no mesmo período, 

apresentaram perda de 55% da sua massa, sendo estatisticamente diferente dos demais grupos. 

 

Figura 14 ‒ Quantidade de massa perdida, em porcentagem, nos scaffolds dos grupos 

Bs70E (biosílica e espongina 70:30), Bs50E (biosílica e espongina 50:50), Sc70E (sílica 

comercial e espongina 70:30) e Sc50E (sílica comercial e espongina 50:50) após incubação 

em solução de PBS por períodos de 1, 7, e 21 dias. Os sinais destacam a presença de 

diferença estatística entre os grupos do mesmo período, sendo (@) Bs50E vs. Bs70E, (*) 

Sc70E vs. Bc70E, (#) Sc70E vs. Bc50E e (&) Sc70E vs. Sc50E. Os valores apresentados 

representam a média entre 5 amostras (two-way ANOVA/Tukey, p < 0,05) 
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Fonte: produção do próprio autor. 

 

10.2 AVALIAÇÃO DA CITOTOXICIDADE IN VITRO 

 

O ensaio de avaliação da redução do reagente AlamarBlue® pelas células MC3T3 após 

1 dia de exposição destas demonstraram que extratos produzidos a partir de scaffolds dos grupos 

Bs70E 0,05g/L, Bs50E 0,05g/L, Sc70E 0,05g/L e Sc50E 0,05g/L, além do grupo Sc70E 

0,01g/mL apresentaram menor redução do reagente quando comparados ao grupo controle 

(Figura 15 A). Ainda, o extrato produzido a partir de scaffolds do grupo Sc50E 0,05g/mL 
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apresentou menor redução do reagente quando comparado aos extratos de scaffolds dos grupos 

Bs70E 0,01g/mL, Bs50E 0,01g/mL e Sc70E 0,01g/mL. Por fim, extratos produzidos a partir de 

scaffolds do grupo Sc50E 0,01g/mL apresentaram maior porcentagem de redução do reagente 

quando comparados aos extratos de scaffolds do grupo Bs50E 0,05g/mL. 

 

Figura 15 ‒ Avaliação da citotoxicidade através da porcentagem de redução do reagente AlamarBlue® 

pelas células MC3T3-E1 após 1 (A), 3 (B) e 6 (C) dias de exposição dessas aos extratos preparados a 

partir de 0,01 e 0,05g do scaffold por mL de meio de cultivo para os grupos Bs70E (biosílica e espongina 

70:30), Bs50E (biosílica e espongina 50:50), Sc70E (sílica comercial e espongina 70:30) e Sc50E (sílica 

comercial e espongina 50:50). Os valores apresentados representam a média e o desvio padrão entre 5 

amostras (two-way ANOVA/Tukey, p < 0,05). 
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Fonte: produção do próprio autor. 

 

O ensaio de avaliação da redução do reagente AlamarBlue® pelas células MC3T3 após 

3 dia de exposição destas aos extratos dos scaffolds (Figura 15 B) demonstrou que o grupo 

controle apresentou maior redução do reagente quando comparado a todos os outros grupos 

experimentais do período. Além disso, os dados obtidos também demonstraram que os extratos 

produzidos a partir de scaffolds dos grupos Bs70E 0,01g/mL e Bs50E 0,01g/mL apresentaram 

diferença estatística quando comparados aos extratos preparados a partir de scaffolds dos grupos 

Sc70E 0,05g/mL e Sc50E 0,05g/mL. Ainda, observou-se maior redução do reagente pelas 
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células presentes no extrato produzido a partir de scaffolds do grupo Sc50E 0,01g/mL quando 

comparado aos extratos dos grupos Bs70E 0,05g/L, Bs50E 0,05g/L, Sc70E 0,05g/L e Sc50E 

0,05g/L. 

Por fim, o ensaio de avaliação da redução do reagente AlamarBlue® pelas células 

MC3T3 após 6 dia de exposição destas aos extratos dos scaffolds demonstrou maior redução 

do reagente pelas células presentes no grupo controle quando comparados aos extratos de todos 

os outros grupos experimentais do período, conforme pode ser observado na Figura 15 C, não 

havendo diferença estatística entre os extratos produzidos a partir dos scaffolds dos demais 

grupos. 
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11 DISCUSSÃO 

 

Os resultados desse estudo demonstraram o potencial biotecnológico de scaffolds 

manufaturados a partir de diferentes proporções dos compostos bioativos espongina e biosílica, 

extraídos das esponjas marinhas em comparação com scaffolds manufaturados com sílica 

comercial e espongina. 

Na avaliação das respostas microestruturais desses scaffolds à incubação em PBS, 

realizada por meio das imagens de MEV, foi possível notar a presença dominante de sílica 

comercial na superfície dos scaffolds Sc70E e Sc50E, ao contrário da distribuição apresentada 

pela biosílica marinha nos scaffolds Bs70E e Bs50E, que permaneceram visivelmente dispostos 

em padrões aleatórios por toda a extensão dos scaffolds. Essa característica pode ser atribuída 

ao fato de a sílica comercial apresentar menor tamanho de partícula (0,011µm), possibilitando 

que se espalhe mais facilmente. 

As fotomicrografias também mostraram diferença topológica dos quatro scaffolds ao 

longo do período experimental, destacando-se a diminuição da presença de espongina nos 

scaffolds dos grupos Bs70E e Bs50E como resposta ao meio de incubação; a deposição de 

material mineralizado sobre a superfícies desses scaffolds e a formação de agrupamentos 

irregulares nos scaffolds dos grupos Sc70E e Sc50E. 

A degradação das microesferas de fosfato de sódio bibásico também pôde ser constatada 

a partir do primeiro dia de incubação, como foi observado na comparação das fotomicrografias 

do período 0 com os períodos 1, 7 e 21, sendo mais acentuada neste último. Além disso, as 

análises de EDS nestes mesmos períodos apresentaram considerável diminuição da quantidade 

relativa dos íons de Na e P (principais constituintes desse material), garantindo, com isso, que 

houve dissolução destas microesferas, assim como era esperado. Apesar dos dois scaffolds 

produzidos com sílica comercial não apresentarem em suas fotomicrografias sinais da 

degradação das microesferas, as evidências fornecidas pelo EDS sugerem que esse fato tenha 

ocorrido também para os scaffolds desses grupos, como discutido a seguir. 

A interação físico-química dos scaffolds dos quatro grupos experimentais com o meio 

aquoso composto por SBF, resultou na adsorção dos íons Ca e Cl na superfície dos scaffolds 

dos grupos Bs50E, Sc70E e Sc50E, a partir do período 1 de incubação, e no scaffold do grupo 

Bs70E, a partir do sétimo dia de incubação. 

Ainda, os scaffolds dos grupos Sc70E e Sc50E demonstraram maior abundância relativa 

dos íons de Ca e Cl, além da presença dos íons K e Mg, inexistentes nos scaffolds dos grupos 

Bs70E e Bs50E. Esse fato pode ser relacionado à variação de pH apresentada por estes grupos 
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experimentais durante os períodos avaliados, uma vez que os scaffolds dos grupos Sc70E e 

Sc50E apresentaram resultados majoritariamente mais ácidos em comparação com os 

resultados obtidos pelos scaffolds dos grupos Bs70E e Bs50E. Assim, esse ambiente mais ácido 

poderia influenciar a dissolução dos íons presentes na sílica comercial. 

Dos sais presentes na superfície desses scaffolds, houve predominantemente a presença 

de cloreto de sódio, identificado através das análises de XRD a partir do período 1 de incubação 

em todos os grupos experimentais. Como única exceção o dia 7 de incubação do scaffold 

Bs70E, situação na qual não pôde ser observado nenhum padrão. A presença desse sal pode ser 

justificada pela degradação no meio das microesferas previamente adicionadas aos scaffolds. A 

prevalência de material inorgânico após 1 dia de incubação (comprovado também pela 

observação da degradação do material orgânico através do MEV) auxilia na adsorção dos sais 

aos scaffolds, uma vez que a sua superfície polar teria afinidade pelos íons do sal. A exceção 

do dia 7 para o scaffold Bs70E precisa ser melhor estuda, pois este scaffold apresentou a 

presença do sal nos dias 1 e 21 de incubação, além das análises de quantificação elementar 

apontarem a presença do sal nos períodos avaliados. 

A avaliação do pH também apontou resultados distintos entre os scaffolds. Os scaffolds 

baseados em biosílica apresentaram pH mais elevado em comparação com os outros scaffolds 

durante todo o período experimental. Esse resultado diverge dos achados de Fu et al. (2018), 

que observaram um padrão alcalino (acima de 8,0) nos scaffolds contendo sílica como matéria-

prima, embora esse estudo tenha realizado tratamento térmico em seus scaffolds. Durante o 

processo de reparação de uma fratura ósseo, foi demonstrado por Walters, Pountos, e 

Giannoudis (2018) em sua revisão sistemática que diversos estudos demonstraram como o 

microambiente da região lesionada do tecido ósseo apresenta pH mais ácido que o fisiológico 

no período inicial inflamatório da fratura, seguido pela rápida alcalinização do meio. Também 

foi apontado por Lee et al. (2011) como a acidificação fisiológica estimula a ação osteoclástica 

de reabsorção óssea, diminuindo a ação osteoblástica de reconstrução dessa matriz óssea. Dessa 

forma, a influência alcalina do scaffold no pH dessa região poderia diminuir o período de 

inflamação durante o reparo e estimular a ação osteoblástica de reconstrução da matriz óssea. 

Os scaffolds dos quatro grupos apresentaram rápida perda de massa acima de 65% nos 

períodos 1, 7 e 21 sem diferenças entre os grupos, com exceção do scaffold Sc70E que, ao final 

do período de 21 dias, perdeu em média 55% de sua massa inicial. Contudo, a acentuada perda 

de massa dos scaffolds foi condizente com a literatura, sendo que resultados similares foram 

apresentados por Fernandes et al. (2019), que observou perda de massa em média maior que  

60% em seus scaffolds derivados de espongina e Biosilicato®. Para conclusões adicionais, 
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ainda se fazem necessários estudos in vivo envolvendo a implantação desses scaffolds em 

defeitos ósseos, para investigar se essa taxa de biodegradação do material é compatível com a 

velocidade de regeneração tecidual. 

Quanto aos resultados de citotoxicidade dos extratos dos scaffolds a concentrações de 

0,01 e 0,05g/ml, podemos observar que após 1 dia de incubação o scaffold do grupo Sc70E 

apresentou citotoxicidade maior que o controle, em ambas as concentrações, já os demais 

scaffolds diferiram do controle apenas na concentração de 0,05g/ml. Esse fato sugere que a 

maior quantidade de sílica comercial no scaffold Sc70E influenciou negativamente nas células 

MC3T3-E1. Após 3 e 6 dias de incubação, os extratos dos scaffolds de todos os grupos 

experimentais apresentaram menor redução do reagente AlamarBlue® em relação ao controle. 

Resultados similares também foram encontrados por outros estudos. Fernandes et al. (2019) 

também observaram menor redução de AlamarBlue® pelas células MC3T3-E1 em seus 

scaffolds derivados de espongina e Biosilicato® com relação ao grupo controle, sendo que essa 

redução foi ainda menor nos scaffolds com maior conteúdo de espongina. Contudo, Pallela et 

al. (2012), que avaliaram a resposta das células MG-63 através de ensaios MTT, verificaram 

maior atividade celular nos seus scaffolds marinhos em relação ao controle após 6 dias de 

incubação. Além disso, futuramente caberia realizar a avaliação da citotoxicidade do material 

porogênico isoladamente para observar seus efeitos sobre as células. 
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12 CONCLUSÃO 

 

Um processo inovador de manufatura de scaffold foi proposto com sucesso neste estudo, 

permitindo a obtenção de matrizes com diferentes proporções de biosílica e espongina, com o 

propósito de uso em diferentes aplicações terapêuticas nas quais o estímulo à regeneração óssea 

seja desejado. Os resultados de caracterização físico-química desses scaffolds demonstraram 

que a proposta de fabricação foi bem sucedida e evidenciaram a bioatividade dos scaffolds 

marinhos híbridos. Ambas as proporções utilizadas obtiveram resultados similares, contudo o 

cálcio aderido à superfície do scaffold marinho contendo 50% de biosílica sugere uma maior 

bioatividade. Esses resultados encorajam futuras investigações que desvendem as respostas in 

vivo à implantação desses biomateriais. 

 



  76 

13 CONSIDERAÇÕES FINAIS E PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

Na revisão sistemática que constituiu o primeiro capítulo dessa dissertação, foi 

constatado que as células ósseas podem se aderir, proliferar e se diferenciar adequadamente 

quando em contato direto com biomaterial derivado de esponjas marinhas. Contudo, algumas 

evidências sugeriram que o tratamento térmico durante a manufatura desses biomateriais pode 

ser responsável por uma diminuição desse potencial. 

Já no segundo capítulo, o planejamento de um scaffold de fácil manufatura a partir de 

compostos bioativos extraídos de esponjas marinhas demonstrou êxito na decomposição do 

porogênico, como esperado. Os ensaios de degradação da massa demonstraram que o scaffold 

perdeu massa para o meio, sugerindo sua biodegradabilidade. A bioatividade dos scaffold 

marinhos, especialmente do Bs50E, encorajam a investigação do comportamento in vivo. 

Como perspectiva futura, a avaliação do potencial osteogênico in vivo desses scaffolds 

se faz necessária para fornecer dados a respeito das respostas biológicas a desses biomateriais. 

De fato, esses estudos estão em andamento no nosso laboratório (ANEXO A) e envolvem a 

implantação cirúrgica dos scaffolds derivados de esponja marinha desenvolvidos nesse estudo 

em defeitos ósseos na tíbia de ratos, utilizando como controle scaffolds manufaturados a partir 

de sílica comercial. Em breve, serão realizadas análises histológicas e histomorfométricas, que 

fornecerão dados qualitativos e quantitativos a respeito do volume ósseo e osteóide, além de 

parâmetros celulares relacionados aos osteoblastos e osteoclastos presentes no defeito ósseo. 

Espera-se, com isso, a obtenção de dados sobre a dinâmica da relação entre o biomaterial 

marinho, a matriz e as células ósseas, possibilitando um maior detalhamento a respeito do 

potencial biotecnológico desses scaffolds. 

Por fim, também está em curso uma análise biomecânica, que será capaz de trazer 

evidencias sobre o desempenho mecânico dos scaffolds uma vez implantados, bem como da 

interação tecido biológico-biomaterial. O interesse na realização desse teste adicional consiste 

no fato de que, além do potencial osteoindutor, outra uma possível vantagem desses scaffolds 

sejam suas propriedades mecânicas, devido às características inerentes à biosílica extraída de 

esponjas marinhas, que podem ser interessantes para sua aplicação na engenharia de tecidos em 

matrizes rígidas e resistentes como o osso. De fato, propriedades como módulo de Young, 

cisalhamento, resistência à tração, à fadiga e à compressão de um biomaterial deve corresponder 

às características do tecido que receberá o implante (PRASADH; WONG, 2018), exigindo 

particularmente bastante dos implantes ósseos devido à peculiaridade funcional de suporte e 

sustentação desse tecido, inviabilizando muitos biomateriais na prática clínica. Por sua vez, a 
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sílica das esponjas é vantajosamente resistente mecanicamente devido à sua estrutura 

nanoparticulada única e organizada, com tendência intrínseca cinética que leva à sua disposição 

em camadas de alto conteúdo hídrico (6 a 13%) (GRANITO; CUSTÓDIO; RENNÓ, 2017). 

Essa conformação estruturalmente singular das espículas de sílica, que nas esponjas é 

sintetizada enzimaticamente via silicateína, e que não pode ser reproduzida por processos 

industriais, faz com que esse biomaterial seja mais flexível, estável e menos frágil que vidros 

silicados de mesmas dimensões (MÜLLER et al., 2009). 

Apesar da evidente necessidade de realização de estudos adicionais, esse estudo 

permitiu a obtenção de um scaffold a partir de um processo inovador, aproveitando o potencial 

biotecnológico inerente da biodiversidade marinha brasileira.  Espera-se que a investigação das 

respostas biológicas in vivo e in vitro desse scaffold híbrido possa incentivar o desenvolvimento 

de um produto nacional que possa ser clinicamente aplicado nas afecções do tecido ósseo.
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