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RESUMO 

 

DANIEL, R. R. Produção de biogel a partir de carúncula uterina bovina 

descelularizada. 2021. 45 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de 

Medicina Veterinária e Zootecnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

A bioengenharia tecidual é definida como uma área interdisciplinar, aplicando 

princípios desde a engenharia até a ciências biológicas. Seu propósito engloba no 

desenvolvimento de um substituto biológico que possa restaurar ou melhorar a função 

de órgãos ou tecidos. Para isso, é necessário a utilização de biomateriais sintéticos 

ou biológicos. Os biomateriais biológicos são os mais utilizados por conta de 

apresentarem uma melhor complexidade estrutural. Mas para isso, sua produção 

implica no processo de descelularização de um determinado órgão, seguido de 

recelularização utilizando células capazes de se diferenciar e não apresentar rejeição. 

Dentre estes biomateriais biológicos, a placenta tem se demonstrado como uma 

potencial fonte de biomaterial para a bioengenharia de tecidos. O objetivo deste 

trabalho é produzir um biogel através da recelularização, usando carúnculas bovinas 

descelularizados como fonte de biomaterial e células tronco mesenquimais de tecido 

adiposo canino. Para tanto, foram coletadas placentas bovinas no terço médio do 

período gestacional. Posteriormente foram descelularizadas e coletadas as 

carúnculas antes e após o processo de descelularização. Após isso, foram submetidas 

ao processo de validação através de técnica histológicas e quantificação de DNA. 

Com o termino do processo de validação, os biomateriais descelularizados foram 

fragmentados e divididos. Uma parte foi esterilizada através do ponto crítico, e 

posteriormente cultivado afim de validar aderência celular ao biomaterial. Enquanto 

que as outra parte dos biomateriais fragmentados foi usado na produção de biogéis. 

Com os resultados obtidos, foi possível confirmar que as carúnculas bovinas 

descelularizadas, servem como uma viável fonte para a produção de biomateriais, já 

que foi possível validar tanto a descelularização, quanto a recelularização com células 

tronco mesenquimais provenientes de tecido adiposo canino. No entanto, não foi 

possível confirmar adesão celular ao biogel, pelo fato do mesmo ter se liquefeito. 

Palavras-chave: Bioengenharia. Biomateriais. Descelularização. Placenta. 



 
 

ABSTRACT 

 

DANIEL, R. R. Biogel production from decellularized bovine uterine caruncle. 

2021. 45 f. Dissertação (Mestrado em Ciências) – Faculdade de Medicina Veterinária 

e Zootecnica, Universidade de São Paulo, São Paulo, 2021. 

 

Tissue bioengineering is defined as an interdisciplinary area, applying principles from 

engineering to biological sciences. Its purpose encompasses the development of a 

biological substitute that can restore or improve the function of organs or tissues. For 

this, it is necessary to use synthetic or biological biomaterials. Biological biomaterials 

are the most used because of their better structural complexity. But for this, its 

production involves the process of decellularization of a given organ, followed by 

recellularization using cells capable of differentiating and not presenting rejection. 

Among these biological biomaterials, the placenta has been shown to be a potential 

source of biomaterial for tissue bioengineering. The objective of this work is to produce 

a biogel through recellularization, using decellularized bovine caruncles as a source of 

biomaterial and mesenchymal stem cells from canine adipose tissue. Therefore, 

bovine placentas were collected in the middle third of the gestational period. 

Afterwards, caruncles were decellularized and collected before and after the 

decellularization process. After that, they were submitted to the validation process 

through histological technique and DNA quantification. With the end of the validation 

process, the decellularized biomaterials were fragmented and divided. A part was 

sterilized through the critical point, and later cultivated in order to validate cell adhesion 

to the biomaterial. While the other part of the fragmented biomaterials was used in the 

production of biogels. With the results obtained, it was possible to confirm that 

decellularized bovine caruncles serve as a viable source for the production of 

biomaterials, since it was possible to validate both decellularization and 

recellularization with mesenchymal stem cells from canine adipose tissue. However, it 

was not possible to confirm cell adhesion to the biogel, due to the fact that it liquefied. 

Keywords: Bioengineering. Biomaterials. Decellularization. Placenta. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

A bioengenharia tecidual é definida como uma área interdisciplinar, aplicando 

princípios desde a engenharia até a ciências biológicas. Seu propósito engloba no 

desenvolvimento de um substituto biológico que possa restaurar ou melhorar a função 

de órgãos ou tecidos. Para isso, é necessário o uso de biomateriais, justamente por 

desempenhar as atividades especificas e adaptar-se a um determinado órgão. Se 

levarmos em consideração a sua elaboração e complexidade estrutural, ainda 

podemos definir os biomateriais em sintéticos ou biológicos.  

As tentativas de interferir no processo de cicatrização das lesões acidentais ou 

provocadas intencionalmente como parte da realização de um procedimento, 

remontam a antiguidade, demonstrando que desde então já se reconhecia a 

importância da proteção de tais lesões. Trabalhos vêm sendo realizados afim de 

desenvolver um biogel que permita servir de curativo e ao mesmo tempo permita a 

passagem de ar e vapor de água, ou seja, que permita a respiração da região 

lesionada. No entanto, a grande dificuldade em sí, é desenvolver um biogel que 

permita não só a hidratação da área lesionada, como também ter ausência de 

contaminação e ser de fácil acesso e baixo custo.  

Nesse sentido, a placenta bovina é uma potencial fonte de biomaterial para a 

bioengenharia de tecidos e produção de um biogel. Isso é possível devido a sua rica 

matriz extracelular, e disponibilidade de coleta do órgão. 

Logo, o objetivo deste estudo é determinar se a matriz extracelular das 

carúnculas bovina possui a capacidade de ser um microambiente capaz de promover 

aderência e desenvolvimento de células tronco mesenquimais de tecido adiposo 

canino, assim como, se é capaz de produzir um biogel estável.  
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2 REVISÃO DE LITERATURA 

 

2. 1 BIOENGENHARIA DE TECIDOS  

 

A bioengenharia de tecidos é definida como uma área interdisciplinar, aplicando 

princípios desde a engenharia à ciências biológicas (BARRILLEAUX et al., 2006). Seu 

propósito é no desenvolvimento de substitutos biológicos que possam restaurar ou 

melhorar a função de órgãos e tecidos (GASQUE et al., 2011; HUSSEIN et al., 2016; 

LANGER; VACANTI, 1993; PALONE; DA SILVA; DA DALBEN, 2015). Para 

desempenhar as atividades especificas e adaptar à um determinado órgão, é 

necessário o desenvolvimento e utilização de um biomaterial. E para isso, devem ser 

levados em considerações alguns fatores, como o conteúdo celular utilizado, as 

características estruturais de sustentação do biomaterial, e seus fatores de 

crescimento e diferenciação (BOROJEVIC; RADOVAN, 2008).  

Visando o desenvolvimento desta área, é necessário o uso de células capazes 

de se diferenciar e não apresentar rejeição (BOHELER et al., 2002; BOROJEVIC; 

RADOVAN, 2008). Com isso, o uso de células tronco mesenquimais adultas vem 

sendo utilizadas na bioengenharia tecidual, justamente por terem vantagens de não 

serem tumorigênicas e terem alta capacidade de reduzir processos inflamatórios 

(ANASIZ; OZGUL; UCKAN-CETINKAYA, 2017; KOBOLAK et al., 2016). Sua obtenção 

pode ser alcançada através da placenta, cordão umbilical (CAN; 

KARAHUSEYINOGLU, 2007), tecido adiposo (MARX; SILVEIRA; BEYER NARDI, 

2015) e medula óssea (DA SILVA MEIRELLES; CHAGASTELLES; NARDI, 2006).  

De acordo com a sua elaboração, podemos definir os biomateriais como 

sintéticos ou biológicos. Através de polímeros sintéticos, como por exemplo, o 

poliacrilamida, é possível a produção de biomateriais sintéticos, no entanto quando 

levamos em consideração a questão estrutural de um órgão natural, o biomaterial 

sintético não apresenta a mesma complexidade (HUSSEIN et al., 2016; PALONE; DA 

SILVA; DA DALBEN, 2015). Já os biomateriais biológicos por apresentarem uma 

complexidade estrutural melhor, são os mais utilizados, onde sua produção implica no 

processo de descelularização do órgão que será utilizado como biomaterial, associado 

com a recelularização (CRAPO; GILBERT; BADYLAK, 2011; HUSSEIN et al., 2016; 

MORRIS; CHANG; KYRIAKIDES, 2016) 
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2. 2 DESCELULARIZAÇÃO E RECELULARIZAÇÃO 

 

Para a produção de órgãos ou de biomateriais funcionais, as técnicas de 

descelularização e recelularização são consideradas como novos avanços dentro da 

engenharia tecidual (CRAPO; GILBERT; BADYLAK, 2011). 

Diante o processo de descelularização, podemos realizar tal técnica a partir de 

três métodos, onde estes métodos podem ter como base agentes químicos, biológicos 

ou físicos. (KEANE; SWINEHART; BADYLAK, 2015). Os métodos químicos utilizam 

soluções hipotônicas e hipertônicas, ácidos e bases, álcool, detergentes, ácido 

etilenodiamino tetra-acético (EDTA) entre outros para descelularizar um órgão. Já os 

métodos físicos são baseados em técnicas de congelamento e posteriormente 

descongelamento, assim como gradientes de pressão e aplicação de sondas sonoras 

em soluções aquosas. Enquanto que os métodos biológicos utilizam enzimas, citando 

como exemplo, as nucleases, tripsinas e lipases para a técnica de descelularização 

(CRAPO; GILBERT; BADYLAK, 2011; GILBERT; SELLARO; BADYLAK, 2006; 

KEANE; SWINEHART; BADYLAK, 2015; LEONEL et al., 2018; RANA et al., 2017). 

Independente do método utilizado, a técnica de descelularização deve sempre 

manter as características estruturais e moleculares do órgão. Se baseando sempre 

na retirada dos componentes intracelulares, e mantendo a integridade e organização 

tridimensional da matriz extracelular (MEC) (CRAPO; GILBERT; BADYLAK, 2011; 

HUSSEIN et al., 2016; MORRIS; CHANG; KYRIAKIDES, 2016). Diante da técnica de 

descelularização, as características estruturais e moleculares do órgão, tais como: 

celularidade, espessura, consistência, e capacidade de perfusão via sistema vascular, 

são as que vão ditar a escolha do método de descelularização (KEANE; SWINEHART; 

BADYLAK, 2015) 

Alguns parâmetros devem ser alcançados antes de considerar um biomaterial 

apto para utilidade clinica após o processo de descelularização. Diante disso, para um 

biomaterial estar dentro dos parâmetros estipulados, o mesmo quando analisado 

através da coloração com Hematoxilina-Eosina (HE) e 4',6-diamidino-2-phenynlidole 

(DAPI) não deve apresentar núcleos visíveis. Associado a isso, o biomaterial também 

deve apresentar teor de DNA gnômico menor que 50 ng por mg seca de matriz 

extracelular (FAULK; WILDEMANN; BADYLAK, 2015; HUSSEIN et al., 2016; KEANE; 

SWINEHART; BADYLAK, 2015). 
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Visando a produção de um órgão ou biomaterial funcional, o processo de 

recelularização é a técnica que procede a descelularização. Buscando um 

posicionamento celular semelhante ao órgão in vivo, e com o intuito de estabelecer a 

sua função natural, é feito a distribuição celular por todo o biomaterial. (BADYLAK; 

TAYLOR; UYGUN, 2011; GUAN et al., 2015; STOLTZ et al., 2017; WELMAN et al., 

2015). Técnicas como o cultivo celular, engenharia de tecidos, terapia de transplante 

celular e perfusão de órgãos são as usadas para o processo de recelularização 

(BADYLAK; TAYLOR; UYGUN, 2011). No entanto, várias condições devem ser 

levadas em consideração para a realização da recelularização. Já que a escolha 

correta do tipo celular associado à estratégia de distribuição das células (imersão, 

injeção ou perfusão), e as condições de cultivo, ditam o sucesso da técnica de 

recelularização (MOSER; OTT, 2014; WANG et al., 2015). 

 

2. 3 SCAFFOLDS, BIOMATERIAL E BIOGEL 

 

Um scaffolds pode ser definido como suporte, arcabouço ou apoio, gerando um 

microambiente apropriado para as células se desenvolverem semelhante ao tecido 

original (O’BRIEN, 2011). No entanto, diversas características devem ser 

consideradas durante seu desenvolvimento. A porosidade, permeabilidade e área 

disponível devem ser otimizadas, justamente pra permitir a adesão celular e transporte 

de gases e nutrientes. Outra característica importante, é ter um espaço suficiente para 

a reparação celular, e condições de biodegradabilidade e bioabsorção. (O’BRIEN, 

2011; SHARMA et al., 2019).  

Já o biomaterial, é um scaffold que seguiu todos os requisitos descritos, e que 

possui origem biológica, ou que esteja associado à um material biológico. Durante um 

processo de descelularização de um órgão, o mesmo pode ser classificado como um 

scaffold. Por mais que seja de origem biológica, ele só poderá ser classificado como 

biomaterial quando comprovado sua biocompatibilidade. Diante disso, ainda podemos 

classificar os biomateriais em dois tipos. Aqueles que somente sustentam ou 

preenchem as estruturas corpóreas, são classificados como não-integráveis, 

enquanto que os integráveis, são os biomateriais que são absorvidos pelo receptor 

(VENUGOPAL; RAMAKRISHNA, 2005).  

Se levarmos em consideração a estrutura de um biomaterial, normalmente o 

mesmo possui uma apresentação sólida. No entanto, quando o biomaterial adquire 
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uma consistência mais gelificada, o mesmo pode ser denominado biogel. Agora 

quando sua consistência se apresenta mais liquefeita, o termo designado é hidrogel 

(GROLL et al., 2019; PATI et al., 2014). 

 

2. 4 PLACENTA BOVINA COMO BIOMATERIAL 

 

A placenta é um órgão de estruturas complexas, no qual é responsável pela 

nutrição, respiração, excreção e produção de hormônios durante a gestação, além de 

auxiliar no desenvolvimento e proteção do concepto (LEISER et al., 1997). A formação 

da placenta tem início logo na implantação (nidação), onde ocorre a aposição e 

adesão do blastocisto formado ao endométrio, e invasão (penetração) do trofoblasto 

fetal ao útero. Esse processo invasivo varia entre os mamíferos, podendo ocorrer 

mediante uma penetração invasiva (humanos), por deslocamento (rato e 

camundongo) ou ainda por fusão (coelhos e ruminantes) (BISCHOF; MARTELLI, 

1992). 

Em questão morfológica, podemos classificar a placenta bovina em: zonaria 

cotiledonária, por ter uma região de interação materno-fetal formada por unidades 

funcionais denominadas placentomas; corioalantoieiana, por ter as membranas 

alantoidianas e coriônicas predominantes; e vilosas, por ter a interdigitação materno-

fetal em forma de vilos (ASSIS NETO et al., 2010; FURUKAWA; KURODA; 

SUGIYAMA, 2014; LEISER et al., 1997). Já na questão de interação materno fetal, 

podemos classificar a placenta como sinepteliocorial, onde ocorre uma aposição do 

trofoblasto com o tecido conjuntivo materno, mas com a persistência do epitélio uterino 

que é modificado pela migração de células trofoblásticas binucleadas (LEISER et al., 

1997; MOSSMAN; STRAUSS, 1963).  

Quando levamos em consideração os componentes que fazem parte da matriz 

extracelular da placenta, podemos dividi-los em três grupos: 1) proteínas estruturais, 

como os colágenos e a elastina, sendo estas constituídas por moléculas proteicas 

alongadas que se agregam formando estruturas fibrosas; 2) glicoproteínas adesivas, 

como a laminina e a fibronectina, cuja função principal é realizar a adesão celular na 

matriz extracelular; e 3) proteínas amorfas, onde são responsáveis pelo 

preenchimento da matriz extracelular, através da absorção de água, tornando-se 

gelatinosas e hidrofílicas, atuando na reserva de hormônios e fatores de crescimento 
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(BARRETO et al., 2018; GROLL et al., 2019; KAKABADZE et al., 2019; PATI et al., 

2014). 

 

2. 4. 1 Carúncula uterina bovina  

 

Ao redor da 4º semana de gestação nos ruminantes, o alantocório se adere ao 

endométrio uterino. Mediante à processos ou vilosidades semelhantes a dedos, o 

contato se torna mais íntimo em áreas especializadas denominadas carúnculas. 

Através da junção de capilares, que crescem do alantocório em direção às criptas 

carunculares, formam-se estruturas, denominadas placentomas. Através dos 

placentomas, ocorrem as trocas gasosas e de nutrientes entre mãe e feto, e com o 

desenvolvimento da gestação, tais estruturas se tornam ovoide, alcançando de 10 a 

20 cm de comprimento e 2 a 3 cm de largura. 

Figura 1 – Placentoma Bovino 

 
Fonte: Prestes (2017). 
Legenda: Apresentação esquemática de um placentoma bovino. As vilosidades do 
cotilédone fetal penetram as criptas do endométrio na carúncula materna. 

 

Como já mencionado, o intimo contato entre mãe e feto ocorre através dos 

placentomas, dos quais são irrigados promovendo o fluxo sanguíneo materno-fetal. 

Tal irrigação ocorre através das artérias umbilicais que se ramificam compondo o 

sistema vascular da superfície alantocoriônica (LEISER et al., 1997). Com o 



17 
 

desenvolvimento do feto, a placenta aumenta sua vascularização, e com isso ocorre 

o aumento do número de placentomas afim de suprir a demanda necessária. A 

literatura aborda, que separados por áreas intercotiledonárias de córion liso, as vacas 

podem chegar a ter até 140 placentomas durante a gestação (FURUKAWA; KURODA; 

SUGIYAMA, 2014; LEISER et al., 1997). 

Por possuir grande capacidade de perfusão através de agentes 

descelularizantes, associado à uma rica matriz extracelular e apresentar 

características em desenvolver anastomoses com o órgão receptor, a placenta bovina 

é considerada como uma potencial fonte de biomaterial para a bioengenharia tecidual 

(BARRETO et al., 2018; HOPPER; WOODHOUSE; SEMPLE, 2003; KAKABADZE; 

KAKABADZE, 2015). 

Figura 2 – Desenvolvimento da Carúncula Bovina 

 

Fonte: Dyce (2010) 
Legenda: A – Carúncula em útero não gravídico. B – Carúncula em útero com duas semanas 
de gestação. C – Carúncula em útero com seis meses de gestação. D – Carúncula próxima 
do parto, parcialmente coberta por um cotilédone (tecido fetal). E – Secção de um placentoma. 
F – Placentoma de ovelha. G – Placenta cotiledonária (ruminante). H – Separação parcial das 
partes materna e fetal do placentoma. 
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3 OBJETIVOS 

 

3. 1 OBJETIVOS GERAIS  

 

O objetivo geral deste estudo é produzir um biogel através da recelularização, 

usando carúnculas bovinas descelularizados como fonte de biomaterial e células 

tronco mesenquimais de tecido adiposo canino.  

 

3. 2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

• Através da microscopia óptica, microscopia eletrônica de varredura e da 

quantificação de DNA, validar a descelularização das carúnculas 

bovinas. 

• Promover a adesão de células tronco mesenquimais de tecido adiposo 

canino sobre biomateriais derivados da carúncula bovina 

descelularizada.   

• Produzir utilizando carúnculas bovinas descelularizados, um biogel 

estável e denso, e que permita a adesão e desenvolvimento celular. 

 

4 HIPÓTESE 

 

A matriz extracelular das carúnculas bovinas possuem capacidade de ser um 

microambiente capaz de promover aderência e desenvolvimento de células tronco 

mesenquimais de tecido adiposo canino, assim como é capaz de produzir um biogel 

estável que vai contribuir no tratamento e reparo de lesões importantes.  
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5 JUSTIFICATIVA 

 

Diante da escassez de técnicas que possam contribuir com a reparação e 

cicatrização de lesões, a produção de um biogel através da rica matriz extracelular 

proveniente da placenta bovina se torna viável. Justamente pelo fato da placenta 

bovina ter se demonstrado como uma fonte de biomaterial estruturalmente 

preservada, e com presença de moléculas que podem auxiliar nesse processo 

reparatório. 
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6 MATERIAIS E MÉTODOS  

6.1 DESENHO EXPERIMENTAL  

Figura 3 – Desenho Experimental 

 

Fonte: Daniel (2021). 

Legenda: No projeto, foram coletadas placentas bovinas no terço médio do período gestacional. 

Posteriormente, foram descelularizadas e coletadas as carúnculas antes e após o processo de 

descelularização. Após isso foram submetidas ao processo de validação através de técnica 

histológicas e quantificação de DNA. Com o termino do processo de validação, os biomateriais 

descelularizados foram fragmentados e divididos. Uma parte foi esterilizada através do ponto 

crítico, e posteriormente cultivado afim de ser validado através na microscopia de fluorescência a 

aderência celular ao biomaterial. Já a outra parte dos biomateriais fragmentados foi usado na 

produção de biogéis, dos quais também passaram por cultivo celular, e através da microscopia 

invertida foi possível avaliar a presença das células cultivadas. 
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6.2 COLETA DE MATERIAL  

 

O trabalho foi aprovado pela Comissão de Ética no Uso de Animais da 

Faculdade de Medicina Veterinária e Zootecnia da Universidade de São Paulo 

(CEUAx nº 9584270721). Para o desenvolvimento deste projeto foram utilizadas 2 

placentas de vacas azebuadas em idade gestacional entre 6 e 7 meses. As amostras 

de placentas utilizadas foram remanescentes dos projetos anteriores e aprovados por 

esta CEUA e registrados sob protocolos (9408110315) e (2043140817). 

 

6.3 PROTOCOLO DE DESCELULARIZAÇÃO  

 

Após exposição das membranas fetais, as carúnculas uterinas foram isoladas 

e submetidas ao processo de descelularização através do método de agitação e 

imersão a 80 rpm. Inicialmente foi utilizado PBS por 24h, em seguida a solução de 

0,01% de dodecil sulfato de sódio por 24h, sendo alterada para a concentração de 

0,1% por 48h, seguido pela concentração de 0,25% por 48h, finalizando com o 

detergente Triton X-100 na concentração de 1% por 3h (# 0694-1L, Amresco-Solon, 

EUA). Por fim, foram lavados com PBS durante 48 horas.  

 

6.4 VALIDAÇÃO DA DESCELULARIZAÇÃO  

 

As amostras da carúncula bovina, tanto as controles, quanto as 

descelularizadas foram submetidas a processos histológicos. Inicialmente foram 

fixadas em paraformaldeído 4% por 48 horas. Após isso, foram desidratadas através 

de uma série crescente de álcool (70 a 100%), seguida por diafanização em xilol, e 

por fim incluídas em parafina. Os blocos foram então confeccionados, e produzidas 

em micrótomo (#RM2265, Leica – Nussloch, GE) cortes com 5 μm de espessura afim 

de serem transferidos para lâminas de vidro. Posteriormente foram realizados 

coloração de Hematoxilina e Eosina, associada a coloração de Tricrômico de Gomori 

e Ferro Coloidal, afim de avaliar a presença de núcleos e componentes da matriz 

extracelular. Além das colorações, foi realizado também microscopia eletrônica de 

varredura, com o intuito de também determinar a ausência dos núcleos e preservação 

da matriz extracelular das amostras descelularizadas. 
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Para a quantificação de DNA genômico (gDNA), foram utilizadas três amostras 

do grupo controle e três amostras descelularizadas. Para isso, tais amostras foram 

previamente pesadas e em seguida, levadas à estufa no qual ficaram por 48 horas. 

Após as 48 horas, as amostras foram novamente pesadas afim de determinar seu 

peso seco. Em seguida foi realizado sua maceração e digestão, utilizando 80 μL de 

Proteinase Tampão K (0,375 M de NaCL e 0,12 M de EDTA), 10 μL de SDS 20%, 8 

μL de proteinase K (25mg/mL) e 280 μL de água ultra pura durante 3 horas a 56°C. 

Em seguida, as amostras digeridas foram resfriadas, adicionando 120 μL de NaCl a 5 

M, seguido de centrifugação por 10 minutos a 13000 rpm em temperatura ambiente. 

Através da recuperação dos sobrenadantes, 1 mL de etanol 100% foi adicionado e as 

amostras foram incubadas por 15 minutos a – 80°C. Em seguida, uma nova 

centrifugação foi realizada, porem em temperatura de -4ºC, durante 10 minutos a 

14000 rpm. Ao final da centrifugação foram novamente incubados a -80°C por mais 

20 minutos. Os sobrenadantes foram removidos, e 1 mL de etanol 70% foi adicionado, 

e realizado nova centrifugação em temperatura de -4°, durante 10 minutos a 1400 

rpm. Após isso, foi feita uma ultima retirada do sobrenadante, e as amostras foram 

secas ao ar livre por 30 minutos, seguido por uma diluição de 20 μL de água ultrapura. 

Por fim, o DNA genômico foi quantificado usando o reagente dsDNA Quant-iT 

PicoGreen®™ (# P7581, Invitrogen-Eugene, EUA), de acordo com as instruções do 

fabricante (BARRETO et al., 2018).  

 

6.5 ESTERILIZAÇÃO E ARMAZENAMENTO 

 

Com o término do processo de descelularização, as amostras foram: 

• Esterilizadas, sendo desidratadas no secador automático de ponto 

crítico (EM CPD300, Leica) onde posteriormente foram hidratadas e 

passaram pelo cultivo celular. 

• O restante dos biomateriais foi mantido em PBS estéril com antibióticos 

a 4ºC até o início da produção do biogel e processo de recelularização. 

 

6.6 CULTIVO CELULAR DO BIOMATERIAL 

 

Após a passagem no ponto crítico, os biomateriais desidratados foram 

segmentados com auxílio de lâmina de bisturi, em fluxo laminar, em fragmentos de 



23 
 

aproximadamente 0,5 cm cada. Destes, doze fragmentos foram lavados em solução 

salina tamponada com fosfato (PBS) com antibiótico a 2% (penicilina-estreptomicina), 

e distribuídos em placa de cultura plástica de 24 poços. Após serem distribuídos na 

placa sob lamínula circular em ambiente estéril, os biomateriais foram suplementados 

com meio completo (DMEM suplementado com 10% de soro fetal bovino (SFB) e 1% 

de penicilina-estreptomicina) e incubados a 37°C e 5% de CO2 por 48 horas para teste 

de contaminação. 

Passadas as 48 horas, em cada poço contendo os biomateriais, foi retirado o 

meio completo e depositados 8 x 104 células tronco mesenquimais provenientes de 

tecido adiposo canino. Afim de recelularizar os biomateriais, a placa de cultivo voltou 

a ser incubada a 37ºC e 5% de CO2 por mais 72h. 

 

6.7 VALIDAÇÃO DA RECELULARIZAÇÃO DO BIOMATERIAL 

 

Passadas as 72h de cultivo celular, foi retirado o meio presente em cada poço 

contendo os biomateriais, e lavados cuidadosamente com PBS afim de não retirar as 

células aderidas ao biomaterial. Após a lavagem, os biomateriais foram fixados em 

paraformaldeído 2% (PFA) por 20 minutos, e lavados novamente em PBS. 

 Em seguida, os biomateriais foram incubados com Dihidrocloreto de 4', 6-

diamidino-2-fenilindol (DAPI) por 15 minutos, para coloração nuclear em azul, para 

observar a densidade celular no biomaterial. As amostras foram analisadas e 

fotografadas em microscópio de fluorescência (Eclipse E200, Nikon).  

 

6.8 PRODUÇÃO DO BIOGEL  

 

Após o processo de descelularização, os biomateriais que foram armazenados 

em PBS foram retirados e submetidos com auxílio de um mixer, à uma série de 

triturações, a fim de deixar as amostras em consistencia líquida. Após as triturações, 

as amostras ainda foram peneiradas, com o intuito de retirar quaisquer formações 

mais sólidas, ficando apenas a consistência líquida para a produção do biogel. 

Para a produção do biogel, foi utilizado 1g do biomaterial já liquefeito e 100mg 

de pepsina diluida em 100ml de HCl 0,01M em constante agitação por 48 horas. Após 

isso, foi corrigido o pH para 7,4 adicionando NaOH 0,1N. Por fim, foi adicionado 

bicarbonato de sódio 5% (p/v) e agitado a solução até a formação de bolhas de gás 
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para a produção de poros. Após agitação, a solução foi mantida em repouso por 30 

minutos para a realização da polimerização. 

Após a polimerização da solução, foi distribuído em uma placa de cultura 

plástica de 24 poços e sobre lamínula circular, 1ml da solução de pré-gel em cada 

poço. Em relação a distribuição, ela obedeceu da seguinte maneira: 

• Controle: Sendo 6 poços, distribuidos apenas 1 ml de solução pré-gel 

em cada poço. 

• Biogel 2% + CaCl2: Sendo 6 poços, distribuido 1ml de solução pré-gel 

+ Alginato (2%) e 16 mg de Cloreto de Cálcio em cada poço. 

• Biogel 5% + CaCl2: Sendo 6 poços, distribuido 1ml de solução pré-gel 

+ Alginato (5%) e 16 mg de Cloreto de Cálcio em cada poço. 

• Biogel 5%: Sendo 6 poços, distribuido 1ml de solução pré-gel + Alginato 

(5%) em cada poço. 

Após a distribuição e homogeneização dos meios em cada poço, a placa de 

cultivo foi incubados a 37°C e 5% de CO2 por 48 horas para teste de contaminação e 

gelificação. 

 

Figura 4 – Distribuição do Biogel na placa de cultivo de 24 poços. 

 

Fonte: Rafael (2021). 

Legenda: Representação esquemática da distribuição do pré-gel e os meios de 

gelificação em cada poço. 
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6.9 CULTIVO CELULAR DO BIOGEL 

 

Após as 48 horas na estufa e passado o tempo de gelificação, em um ambiente 

estéril foi adicionado em cada poço meio completo (DMEM suplementado com 10% 

de soro fetal bovino (SFB) e 1% de penicilina-estreptomicina). Após suplementação 

com meio, a placa foi mantida em luz ultravioleta por 15 minutos. Após isso, em cada 

poço foi depositado 8 x 104 células tronco mesenquimais provenientes de tecido 

adiposo canino. Afim de recelularizar os biogéis, a placa de cultivo voltou a ser 

incubada a 37ºC e 5% de CO2 por mais 72h. 

 

6.10 AVALIAÇÃO DA RECELULARIZAÇÃO DO BIOGEL 

 

Passadas as 72h de cultivo celular, a placa de cultivo foi retirada da estufa a 

fim de determinar se havia presença celular nos biogéis. Para isso, a placa foi levado 

até o microscópio ótico invertido (Motic AE2000, USA) onde foram analisadas e 

fotografadas cada poço contendo diferentes concentrações do meio para a formação 

e gelificação do biogel. 
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7 RESULTADOS  

 

7.1 VALIDAÇÃO DA DESCELULARIZAÇÃO  

 

Sob microscopia de luz, e através da técnica histológica de Hematoxilina e 

Eosina, foi possível observar nas amostras controle, os núcleos corados em roxo 

(Figura 5 – A e C). Paralelamente, no tecido descelularizado foi possível observar a 

ausência de núcleos celulares remanescentes, além da preservação estrutural da 

matriz extracelular (Figura 5 – B e D). 

Figura 5 – Carúncula Bovina – Coloração Hematoxilina e Eosina 

 
Fonte: Daniel (2021). 

Legenda: A e C. Observar a presença de núcleos celulares (estruturas ovais em roxo) e da 

matriz extracelular. B e D. Observar apenas a presença da matriz extracelular, com sua 

arquitetura preservada e ausência dos núcleos celulares.  
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Ainda sob microscopia de luz, mas na coloração de Tricrômico de Gomori, é 

possível observar as fibras colágenos junto ao citoplasma nas amostras controles 

(Figura 6 – A e C). Enquanto que nas amostras descelularizadas (Figura 6 – B e D), 

é possível a observação apenas das fibras colágenos, e ausência do citoplasma. Além 

é claro, da preservação da matriz extracelular, quando comparado o tecido 

descelularizado com o controle. 

Figura 6 – Carúncula Bovina – Coloração Tricrômico de Gomori 

 
Fonte: Daniel (2021). 

Legenda: A e C. Observar as fibras colágenos (em azul claro) entremeadas no citoplasma 

(em rosa). B e D. Observar apenas a presença das fibras colágenos, e a ausência do 

citoplasma. A seta em vermelho aponta para um vaso sanguíneo, demonstrando a 

arquitetura do tecido preservada.  
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Na coloração de Ferro Coloidal é possível observar o citoplasma junto as fibras 

colágenos e glicosaminoglicanos (Figura 7 – A e C). Já nas amostras 

descelularizadas (Figura 7 – B e D) não é possível a observação do citoplasma, sendo 

possível a visualização apenas das fibras colágenos e glicosaminoglicanos. Além é 

claro, da preservação da matriz extracelular, quando comparado o tecido 

descelularizado com o controle. 

Figura 7 – Carúncula Bovina – Ferro Coloidal 

 
Fonte: Daniel (2021). 

Legenda: A e C. Observar o citoplasma (em amarelo) entremeado nas fibras colágenos 

(róseo) e glicosaminoglicanos (azul). B e D. Observar a ausência do citoplasma, e a presença 

apenas das fibras colágenos e glicosaminoglicanos. A seta em preto aponta para um vaso 

sanguíneo, demonstrando a arquitetura do tecido preservada.  
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Na microscopia eletrônica de varredura (MEV), foi possível avaliar 

estruturalmente as amostras controle e descelularizadas. Nas amostras controle 

(Figura 8 – A e C) revelou a presença de um entremeado de fibras e células no tecido. 

Enquanto que no tecido descelularizado (Figura 8 – B e D), foi possível observar a 

preservação desse entremeado formado por fibras, entretanto, contendo lacunas nos 

espaços respectivos das células. 

Figura 8 – Carúncula Bovina – Microscopia Eletrônica de Varredura 

 
Fonte: Daniel (2021). 

Legenda: A e C. Observar o entremeado de fibras e células no tecido. B e D. Observar 

apenas o entremeado de fibras, com a presença de lacunas nos espaços onde ficariam as 

células.  
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Por fim, para validar o processo de descelularização da carúncula bovina, foi 

realizada a quantificação de DNA genômico remanescente. Em média, se obteve 12 

e 481 ng gDNA por mg de matriz extracelular seca para tecido descelularizado e tecido 

nativo, respectivamente (Figura 9),ou seja, abaixo do valor estabelecido de 50 ng 

(HUSSEIN et al., 2016). 

Figura 9 – Quantificação de DNA genômico da carúncula nativa com a descelularizada. 

 
Fonte: Daniel (2021). 

Legenda: Barra azul. DNA genômico da carúncula controle. Barra vermelha: DNA genômico 

da carúncula bovina após o procedimento de descelularização. 

 

7.2 VALIDAÇÃO DA RECELULARIZAÇÃO DO BIOMATERIAL  

 

No processo de recelularização do biomaterial derivado da carúncula bovina, 

foi possível verificar através da técnica de Fluorescência por DAPI a presença de 

núcleos corados em azul aderidos ao biomaterial após três dias de cultivo (Figura 10). 

Mostrando que o processo de descelularização e a presença do biomaterial permitiu 

a manutenção das células cultivadas. 
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Figura 10 – Fluorescência por DAPI do biomaterial. 

 
Fonte: Daniel (2021). 

Legenda: A – D: Observar núcleos corados em azul por DAPI sobre o biomaterial derivado 

da carúncula uterina bovina com células tronco mesenquimais provenientes de tecido 

adiposo canino cultivadas por três dias.   

 

7.3 AVALIAÇÃO DO BIOGEL 

 

Após a digestão dos biomateriais derivados da carúncula uterina bovina, a 

solução pré-gel se apresentava liquefeita. Afim de garantir uma gelificação e 

apresentar uma consistência desejada para o cultivo celular, foi adicionado 2% e 5% 

de alginato, associado ou não com cloreto de cálcio. 

Em relação as amostras controle e as amostras em que foram adicionada 

alginato 2% + CaCl2, não houve gelificação. No entanto quando comparada as 

amostras que tiveram a adição de Alginato 5% + CaCl2 (Figura 11 – A) e Alginato 5% 

(Figura 11 – B), as mesmas apresentaram uma consistência gelificada. Vale ressaltar 

também a coloração mais esbranqueçada da amostra com adição de cloreto de cálcio 

quando comparada a sem adição, que possuiu uma coloração mais translucida. 
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Figura 11 – Avaliação do Biogel. 

 

Fonte: Daniel (2021). 

Legenda: A: Observar a consistência gelificada e coloração brancacenta do biogel quando 

adicionado Alginato 5% + CaCl2. B: Observar também uma consistência gelificada, porém 

com coloração mais translucida do biogel quando adicionado somente Alginato 5%. 

 

7.4 CULTIVO CELULAR DO BIOGEL E AVALIAÇÃO DA RECELULARIZAÇÃO 

 

As amostras que tiveram adição de Alginato 5% e Alginato 5% + CaCl2, apesar 

de apresentarem uma consistência gelificada, foram facilmente dissolvidas quando 

suplementadas com meio completo (DMEM suplementado com 10% de soro fetal 

bovino (SFB) e 1% de penicilina-estreptomicina), ou seja, não apresentaram uma 

consistência desejada para o cultivo celular (Figura 12). Assim como as amostras 

controle e as que foram adicionadas 2% + CaCl2, que não houve gelificação, quando 

suplementadas com meio completo, também foram facilmente dissolvidas. 
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Figura 12 –Biogel Suplementado com meio completo. 

 

Fonte: Daniel (2021). 

Legenda: Observar que para todas as amostras, quando suplementado com meio completo, 

as mesmas perderam sua consistência gelificada, sendo totalmente dissolvidas. 

Por mais que os biogéis tenham dissolvidos em meio de cultivo, ainda sim foi 

feito a adição de células em cada poço para cultivo celular. Para isso em cada poço 

foi depositado 8 x 104 células tronco mesenquimais provenientes de tecido adiposo 

canino, e levados a estufa a 37°C e 5% de CO2 por 72h. 

No entanto, por conta do cultivo celular não ter ocorrido em uma superfície 

gelificada do biogel, e sim em um meio mais líquido, não foi possível validar através 

da Microscopia de Fluorescência e da Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV), se 

houve de fato aderência das células cultivadas ao biogel. No entanto, foi possível 

avaliar através do microscópio óptica invertido que havia presença das células mesmo 

estando em contato com as soluções utilizadas para gelificação do biogel. 

Nas amostras que possuíam a presença do alginato e dos grânulos de cloreto 

de cálcio quando levadas ao microscópio, havia uma certa dificuldade em visualizar 

as células cultivadas quando comparada as amostras controle (Figura 13 – A, C e D). 

No entanto, ainda sim era possível identificar e confirmar a presença destas células. 

Vale ressaltar que nas amostras em que tinham apenas alginato 5%, foi possível uma 

visualização melhor destas células, porém ainda sim quando comparadas ao controle, 

o alginato por mais que não interferisse na presença celular, dificultava um pouco na 

identificação das células cultivadas (Figura 13 – B). 
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Figura 13 –Cultivo celular, nas diferentes concentrações do Biogel. 

 
Fonte: Daniel (2021). 

Legenda: A:Observar a presença celular na amostra controle. B: Observar que com a 

presença do alginato, é possível evidenciar a presença de células ao biomaterial, porém com 

uma certa dificuldade por conta da solução. D e E: Observar que com a presença dos 

grânulos de cloreto de cálcio associados ao alginato em diferentes concentrações teve uma 

dificuldade ainda maior ao evidenciar as células, porém, ainda é possível evidenciar a 

presença das células ao biogel. 
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8 DISCUSSÃO 

 

A placenta bovina é um órgão que após ter sido descelularizado pode ser 

utilizada como uma fonte de biomaterial, já que foi evidenciado a preservação de seus 

constituintes após a técnica (BARRETO et al., 2018). Mesmo após o processo de 

descelularização, tanto as membrana corioalantoideanas (BALLESTEROS et al., 

2020), quanto os cotilédones placentários (BARRETO et al., 2018), quando 

analisados, mantiveram sua estrutura e composição de matriz extracelular 

preservadas.  

Em relação a obtenção das amostras de tecido animal, como a placenta por 

exemplo, existe uma certa facilidade quando comparada a obtenção de amostras de 

origem humana. Isso ocorre, por conta do conjunto de diversas decisões e leis, que 

acabam interferindo ao se trabalhar com material humano, o que acaba tornando mais 

burocrático a obtenção de tais amostras. Em contrapartida, a aquisição de placentas 

bovinas tem se tornado mais acessível, através do descarte de abatedouros e 

frigoríficos (KAKABADZE et al., 2017; KAKABADZE; KAKABADZE, 2015). 

Salientando então, a placenta bovina como uma potencial fonte de biomaterial para a 

bioengenharia de tecidos, devido a sua rica matriz extracelular, vascularização bem 

desenvolvida e disponibilidade de coleta do órgão (BARRETO et al., 2018). 

Após descelularização, foi possível observar macroscopicamente as alterações 

referentes à diminuição do tamanho das carúnculas bovinas, assim como mudanças 

em sua coloração. Estas alterações foram causadas por conta do efeito dos 

detergentes utilizados no processo de descelularização, o que acabou levando a 

retirada das células dos tecidos, e preservando fibras de colágeno, denotando uma 

coloração mais esbranquiçada ao material (CRAPO; GILBERT; BADYLAK, 2011; 

JUNQUEIRA; MONTES, 1983).  

Por mais que tenham ocorrido alterações visíveis a olho nu, quando analisadas 

microscopicamente, as carúnculas bovinas mantiveram preservados seus 

constituintes da matriz extracelular, assim como sua integridade de rede vascular. O 

que corrobora com outros trabalhos que após descelularização e perfusão vascular 

com látex, também observou preservação de sua matriz extracelular (BARRETO et 

al., 2018). 

Vale ressaltar que a mudança na técnica de descelularização já estabelecida 

(ALVES; BARRETO, 2020; BARRETO et al., 2018), de perfusão para agitação e 
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imersão, se demonstrou tão eficaz quanto a anterior, justamente por preservar os 

constituintes da matriz extracelular e retirada das células. Além disso, foi possível 

realizar a diminuição de tempo no processo de descelularização, passando de 11 dias 

(ALVES; BARRETO, 2020) para 8 dias.  

A validação da descelularização foi confirmada através da microscopia óptica, 

pela técnicas de coloração de Hematoxilina e Eosina, associado a quantificação de 

DNA. Segundo as análises, foi possível confirmar a remoção de células e núcleos, 

assim como o teor de DNA genômico remanescentes que se apresentava abaixo de 

50ng/mg de matriz extracelular seca, atingindo os parâmetros preconizados (CRAPO; 

GILBERT; BADYLAK, 2011). A importância do cumprimento desses parâmetros, está 

relacionada a evitar o desencadeamento de respostas inflamatórias in vivo (CRAPO; 

GILBERT; BADYLAK, 2011; QIN et al., 2010; SHIGEKAZU; R; K, 2010) e problemas 

de citocompatibilidade in vitro (CRAPO; GILBERT; BADYLAK, 2011; KUMAR et al., 

2013). Além do cumprimento dos parâmetros citados anteriormente, também foi 

observado a preservação das estrutura e dos componentes da matriz extracelular 

através da coloração de Tricrômico de Gomori e Ferro Coloidal, o que sugere sucesso 

da recelularização (BADYLAK; FREYTES; GILBERT, 2009; BAPTISTA et al., 2011; 

UYGUN et al., 2010). 

Sob microscopia eletrônica de varredura, foi possível visualizar a preservação 

dos constituintes fibrosos da matriz extracelular, permitindo inferir que a estrutura 

tridimensional do biomaterial foi preservada. Tal fato é de extrema importância pois 

influencia positivamente no rearranjo celular no processo de recelularização, já que 

os componentes da matriz extracelular ditam a orientação das células (BADYLAK; 

FREYTES; GILBERT, 2009; CRAPO; GILBERT; BADYLAK, 2011). 

O processo de recelularização do biomaterial, utilizando células tronco 

mesenquimais provenientes de tecido adiposo canino foi satisfatório. Demonstrando 

adesão celular com três dias de cultivo, é possível concluir que a presença do 

biomaterial não inibiu a presença celular. Ao comparar o tempo de cultivo no 

biomaterial com outros autores, podemos sugerir um alto potencial de adesão e 

presença celular em nosso experimento. Uma vez, que foi possível confirmar através 

da técnica de Fluorescência por DAPI sua adesão ao biomaterial, (FRATINI et al., 

2018; MALLIS et al., 2019). 

Em relação ao biogel, o mesmo pôde ser criado a partir da digestão do 

biomaterial descelularizado. Porém, vale ressaltar que por menos agressivo que seja 
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o método de digestão, é possível observar perdas de alguns componentes da matriz 

extracelular (KABIRIAN; MOZAFARI, 2020). Por mais que os colágenos estejam 

presentes em grande quantidade no biomaterial e mantenham sua estrutura 

(BALLESTEROS et al., 2020), o biomaterial ainda necessita de adjuvantes que 

possam sustentar o gel após recelularização. 

A presença do alginato favoreceu muito a manutenção e a consistência 

desejada para a produção do biogel (CHOUDHURY et al., 2018; LEE et al., 2020). No 

entanto, vale ressaltar a diferença de resultados quando levamos em consideração a 

consistência e gelificação do pré gel quando comparado a outros trabalhos. O trabalho 

proposto, apresentou uma metodologia utilizando o biomaterial descelularizado 

liquefeito diluído em pepsina e ácido clorídrico. Tal técnica não levou a gelificação do 

meio, necessitando de alguns adjuvantes como o alginato que gerou uma consistência 

mais firme ao material. Já outras metodologias utilizando o biomaterial descelularizado 

que foi macerado e convertido em pó de matriz extracelular, quando associado às 

mesmas concentrações de pepsina e ácido clorídrico, demonstraram uma 

consistência mais firme e gelificação horas depois, sem a necessidade da adição de 

outros adjuvantes como o alginato (BAI et al., 2019; FREYTES et al., 2008; KAO; 

NGUYEN; WENG, 2020; TAN et al., 2017). O mecanismo exato por trás da cinética 

de gelificação do pré gel permanece desconhecido, mas provavelmente a gelificação 

ocorre por conta da mudança de pH e temperatura, assim como a presença de 

moléculas de automontagem dentro da matriz extracelular, como colágenos, lamininas 

e proteoglicanos (BIRK; SILVER, 1984; FREYTES et al., 2008; GRANT et al., 1989).  

Por mais que a utilização do alginato tenha gerado uma consistência mais firme 

e gelificada ao biogel, após suplementação com meio completo, o biomaterial se 

dissolveu, não sendo possível validar a aderência das células cultivadas no biogel. 

Salientando então, que ao produzir o pré gel, ao invés de utilizarmos o biomaterial 

descelularizado liquefeito, utilizássemos ele macerado e convertido em pó de matriz 

extracelular, teria mostrado uma consistência mais desejada ao biogel, não se 

dissolvendo quando suplementado com meio completo. Talvez tal consistência e 

gelificação, fosse o que era necessário para validar a aderência da células cultivas, 

assim como apresentadas em outros trabalhos (BAI et al., 2019; FREYTES et al., 

2008; KAO; NGUYEN; WENG, 2020; TAN et al., 2017). 

Como alternativa ao alginato, outros adjuvantes também podem ser utilizados 

para promover estrutura e estabilidade para a proliferação e agregação celular ao 
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biogel, como a gelatina (WANG et al., 2006), o colágeno (CAMPOS et al., 2015), a 

fibroína de seda (DAS et al., 2015), e o ácido hialurônico (DUAN et al., 2014). 
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9 CONCLUSÃO 

 

Com o presente estudo, foi possível concluir que as carúnculas bovinas 

descelularizadas, servem como uma viável fonte para a produção de biomateriais, já 

que foi possível validar tanto a descelularização, quanto a recelularização com células 

tronco mesenquimais provenientes de tecido adiposo canino. No entanto, não foi 

possível confirmar adesão celular ao biogel, pelo fato do mesmo ter se liquefeito. 
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