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RESUMO 
 
 

SOARES, M.S.M. Marcadores da diferenciação osteoblástica em culturas de 
células crescidas sobre titânio e expostas a coquetel de fatores de 
crescimento e proteínas. 2014. 64p. Dissertação (Mestrado) - Faculdade de 
Odontologia de Ribeirão Preto, Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto 2014. 
 
Os efeitos de preparações de plasma rico em plaquetas (PRP) sobre a atividade 
osteogênica in vitro e in vivo em contato com biomateriais são divergentes na 
literatura. O objetivo do presente estudo foi avaliar a expressão e/ou atividade de 
marcadores iniciais da diferenciação osteoblástica em culturas de células 
osteogênicas crescidas sobre titânio (Ti) e expostas a coquetel de fatores de 
crescimento e proteínas PRP-símile (coquetel de FCs). Células osteoblásticas 
primárias derivadas de calvárias de ratos recém-nascidos foram cultivadas em meio 
osteogênico e expostas, nos 7 primeiros dias, a coquetel de FCs nas diluições 1:1 
(FCs), 1:10 (FCs/10), 1:100 (FCs/100) e 1:1000 (FCs/1000). Foram avaliados, nos 
tempos de 7, 10 e 14 dias: 1) os aspectos morfológicos e a imunomarcação de 
sialoproteína óssea (BSP) e osteopontina (OPN), por epifluorescência; 2) a 
proliferação celular, por ensaio de MTT; 3) a expressão de RNAm para o fator de 
transcrição Runx2, BSP e fosfatase alcalina (ALP), por PCR em tempo real; 4) a 
atividade de ALP, clivada da fração de membrana; 5) quantificação da 
mineralização, por extração do vermelho de Alizarina. Os resultados mostraram 
inibição da formação dos nódulos de matriz mineralizada em culturas FCs e atraso 
em seu desenvolvimento em FCs/10 e FCs/100, em comparação a FCs/1000 e 
controle. A expressão de Runx2, BSP e ALP era menor em todas as culturas 
expostas ao coquetel de FCs em 7 dias, sendo que para Runx2 e BSP notava-se o 
efeito concentração-dependente em 10 dias. Menores valores de atividade de ALP 
foram observados nas culturas FCs e FCs/10, com efeito concentração-dependente 
e correlação positiva com a mineralização em 7 dias, mas não em 10 e 14. Os 
resultados permitem concluir que a exposição ao coquetel de FCs inibe e/ou atrasa 
a diferenciação osteogênica de culturas primárias sobre Ti. Adicionalmente, a 
atividade de ALP de membrana pode ser considerada também um marcador inicial 
de diferenciação osteoblástica, indicativo do potencial osteogênico no modelo in vitro 
utilizado. 
  



ABSTRACT 
 
 

SOARES, M.S.M. Osteoblast differentiation markers in cultured cells grown on 
titanium and exposed to a cocktail of growth factors and proteins. 2014. 64p. 
Thesis (Master) – Ribeirão Preto: University of São Paulo, School of Dentistry of 
Ribeirão Preto, 2014.  

 
The effects of platelet-rich plasma (PRP) preparations on the in vitro and in vivo 
osteogenic activity in contact with biomaterials have been subject of debate and 
controversy in the literature. The aim of the present study was to evaluate the 
expression and/or activity of early markers of osteoblast differentiation in cultured 
osteogenic cells grown on titanium (Ti) and exposed to a PRP-like cocktail of growth 
factors and proteins (GFs cocktail). Primary osteoblastic cells derived from newborn 
rat calvarial bone were cultured in an osteogenic medium (control group) and 
exposed during the first 7 days of culture to the following dilutions of GFs cocktail: 1:1 
(GFs), 1:10 (GFs/10), 1:100 (GFs/100) and 1:1000 (GFs/1000). At days 7, 10 and 14 
of culture, the following parameters were assessed: 1) morphology and 
immunolabeling for bone sialoprotein (BSP) and osteopontin (OPN) by 
epifluorescence microscopy; 2) cell proliferation by MTT assay; 3) mRNA expression 
for the osteoblast markers Runx2, BSP and alkaline phosphatase (ALP) by real time 
PCR; 4) ALP activity following ALP cleavage from cell membrane; 5) mineralization 
by Alizarin red extraction. The results showed no mineralized nodules for the GFs 
group and a delayed nodule formation for GFs/10 and GFs/100 compared with 
GFs/1000 and control. Whereas Runx2, BSP and ALP mRNA levels were lower for 
all cultures exposed to the GFs cocktail at day 7, a concentration-dependent effect 
was noticed only for Runx2 and BSP at day 10. The GFs cocktail showed a 
concentration-dependent effect on ALP activity, with the lowest values for GFs and 
GFs/10 cultures and a positive correlation with mineralization at day 7 but not at day 
10 or 14. In conclusion, inhibited and/or delayed osteogenic differentiation take place 
in primary cultures grown on Ti and exposed to the GFs cocktail. In addition, 
membrane ALP activity can also be considered an early marker of osteoblast 
differentiation, indicative of the in vitro osteogenic potential in the model used. 

 

  



LISTA DE SIGLAS E SÍMBOLOS 
 
 

Observação: No texto, as siglas aparecem em inglês como citadas na literatura, mas com 

significado, em sua maioria, em português. 

 

µg/mL: micrograma/mililitro 

µg: micrograma 

µL: microlitro 

ALP: fosfatase alcalina 

BSP: sialoproteína óssea 

cDNA: ácido desoxirribonucleico complementar 

CEUA: Comissão de Ética no Uso de Animais 

CO2: gás carbônico 

Ct: cycle threshold/ciclo limiar 

DAPI: 4’,6-diamidino-2-phenylindole, dihydrochloride 

DEPC: água Milli-Q tratada com dietilpirocarbonato 

DNA: ácido desoxirribonucleico 

dNTP:  deoxinucleotídeo  

EDTA: ácido etilenodiamino tetra-acético 

FCs: fatores de crescimento e proteínas 

GAPDH: gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase 

h: hora 

HCl: ácido clorídrico 

M: molar 

mg/mL: miligrama/mililitro 

MgCl2: cloreto de magnésio 

MgSO4: sulfato de magnésio 



min: minuto 

mL: mililitro 

mM: milimolar 

MTT: brometo de [3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio 

NaCl: cloreto de sódio 

NaOH: hidróxido de sódio 

ng/ml: nanograma/mililitro 

ng: nanograma 

NH4OH: hidróxido de amônio 

nmol: nanomolar 

oC: grau Celsius 

PB: phosphate buffered/solução tampão fosfato 

PBS: phosphate buffered saline/solução tampão salina de fosfato 

PCR: reação em cadeia da polimerase 

PDGF-BB: fator de crescimento derivado de plaquetas subunidade B 

Pi: fosfato inorgânico 

PIPLC: phosphatidylinositol-specific phospholipase C 

PNF-: ion -nitrophenolate 

pNPP: para-nitrofenil-fosfato 

pNPPase: para-nitrofenil-fosfatase 

PPi: pirofosfato inorgânico 

RNA: ácido ribonucleico 

RNAm: ácido ribonucleico mensageiro 

Rpm: rotação por minuto 

Runx2: fator de transcrição relacionado ao runt tipo 2 

s: segundo 

TA: temperatura ambiente 



TGF-β: fator de crescimento transformador β 

Ti: titânio 

TNAP: fosfatase alcalina não-específica de tecido 

Tris-HCl: Tampão contendo como base o composto Tris (hidroxilamina) 

aminometano e como ácido, o ácido clorídrico 

α-MEM: meio essencial mínimo, modificação α 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



LISTA DE FIGURAS 
 
 

Figura 1. Epifluorescência de culturas primárias de células osteogênicas 
derivadas de calvárias de ratos recém-nascidos .....................................................
 

 
35 

Figura 2. Proliferação celular pelo ensaio colorimétrico MTT de culturas 
primárias de células osteogênicas dos grupos controle, FCs, FCs/10, FCs/100 e 
FCs/1000, aos 7, 10 e 14 dias, crescidas sobre Ti ..................................................
 

 
 
36 

Figura 3. Expressão de Runx2 em culturas primárias de células osteogênicas 
dos grupos controle, FCs, FCs/10, FCs/100 e FCs/1000, aos 7, 10 e 14 dias 
sobre Ti ...................................................................................................................
 

 
 
37 

Figura 4. Expressão de BSP em culturas primárias de células osteogênicas 
dos grupos controle, FCs, FCs/10, FCs/100 e FCs/1000, aos 7, 10 e 14 dias 
sobre Ti. Normalização por GAPDH e atribuição de valor 1 para controle em 
7 dias ............................................................................................................
 

 
 
 
38 

Figura 5. Expressão de ALP em culturas primárias de células osteogênicas 
dos grupos controle, FCs, FCs/10, FCs/100 e FCs/1000, aos 7, 10 e 14 dias 
sobre Ti. Normalização por GAPDH e atribuição de valor 1 para controle em 
7 dias ............................................................................................................
 

 
 
 
38 

Figura 6. Atividade de ALP da fração de membrana (em U/mg) de culturas 
primárias de células osteogênicas dos grupos controle, FCs, FCs/10, FCs/100 e 
FCs/1000, aos 7, 10 e 14 dias sobre Ti ...................................................................
 

 
 
39 

Figura 7. Aspectos macroscópicos e quantificação do acúmulo de cálcio por 
extração de vermelho de s no 14o dia de culturas primárias de células 
osteogênicas dos grupos controle, FCs, FCs/10, FCs/100 e FCs/1000 sobre 
Ti .....................................................................................................................
 

 
 
 
40 

Figura 8. Teste de correlação de Pearson entre a expressão de RNAm para 
Runx2 em 7 dias e a quantidade de matriz mineralizada em 14 dias de culturas 
primárias de células osteogênicas dos grupos controle, FCs, FCs/10, FCs/100 e 
FCs/1000 sobre Ti ...................................................................................................
 

 
 
 
41 

Figura 9. Teste de correlação de Pearson entre a expressão de RNAm para 
BSP em 7 dias e a quantidade de matriz mineralizada em 14 dias de culturas 
primárias de células osteogênicas dos grupos controle, FCs, FCs/10, FCs/100 e 
FCs/1000 sobre Ti ...................................................................................................
 

 
 
 
41 

Figura 10. Teste de correlação de Pearson entre a expressão de RNAm para 
ALP em 7 dias e a quantidade de matriz mineralizada em 14 dias de culturas 
primárias de células osteogênicas dos grupos controle, FCs, FCs/10, FCs/100 e 
FCs/1000 sobre Ti ...................................................................................................
 

 
 
 
42 



Figura 11. Teste de correlação de Pearson entre a atividade de ALP de 
membrana em 7 dias e a quantidade de matriz mineralizada em 14 dias de 
culturas primárias de células osteogênicas dos grupos controle, FCs, FCs/10, 
FCs/100 e FCs/1000 sobre Ti .................................................................................
 

 
 
 
42 

Figura 12. Teste de correlação de Pearson entre a atividade de ALP de 
membrana em 7 dias e a expressão de Runx2 em 7 dias de culturas primárias 
de células osteogênicas dos grupos controle, FCs, FCs/10, FCs/100 e 
FCs/1000 sobre Ti ...................................................................................................
 

 
 
 
43 

Figura 13. Teste de correlação de Pearson entre a atividade de ALP de 
membrana em 7 dias e a expressão de BSP em 7 dias de culturas primárias de 
células osteogênicas dos grupos controle, FCs, FCs/10, FCs/100 e FCs/1000 
sobre Ti ...................................................................................................................
 

 
 
 
44 

Figura 14. Teste de correlação de Pearson entre a atividade de ALP de 
membrana em 7 dias e a expressão de ALP em 7 dias de culturas primárias de 
células osteogênicas dos grupos controle, FCs, FCs/10, FCs/100 e FCs/1000 
sobre Ti ...................................................................................................................
 

 
 
 
44 

APÊNDICE – Figura 1. Teste de correlação de Pearson entre a expressão de 
RNAm para Runx2 em 10 dias e a quantidade de matriz mineralizada em 14 
dias de culturas primárias de células osteogênicas dos grupos controle, FCs, 
FCs/10, FCs/100 e FCs/1000 sobre Ti ....................................................................
 

 
 
 
62 

APÊNDICE – Figura 2. Teste de correlação de Pearson entre a expressão de 
RNAm para BSP em 10 dias e a quantidade de matriz mineralizada em 14 dias 
de culturas primárias de células osteogênicas dos grupos controle, FCs, 
FCs/10, FCs/100 e FCs/1000 sobre Ti ....................................................................
 

 
 
 
62 

APÊNDICE – Figura 3. Teste de correlação de Pearson entre a expressão de 
RNAm para ALP em 10 dias e a quantidade de matriz mineralizada em 14 dias 
de culturas primárias de células osteogênicas dos grupos controle, FCs, 
FCs/10, FCs/100 e FCs/1000 sobre Ti ....................................................................
 

 
 
 
62 

APÊNDICE – Figura 4. Teste de correlação de Pearson entre a expressão de 
RNAm para Runx2 em 14 dias e a quantidade de matriz mineralizada em 14 
dias de culturas primárias de células osteogênicas dos grupos controle, FCs, 
FCs/10, FCs/100 e FCs/1000 sobre Ti ....................................................................
 

 
 
 
63 

APÊNDICE – Figura 5. Teste de correlação de Pearson entre a expressão de 
RNAm para BSP em 14 dias e a quantidade de matriz mineralizada em 14 dias 
de culturas primárias de células osteogênicas dos grupos controle, FCs, 
FCs/10, FCs/100 e FCs/1000 sobre Ti ....................................................................
 
APÊNDICE – Figura 6. Teste de correlação de Pearson entre a expressão de 
RNAm para ALP em 14 dias e a quantidade de matriz mineralizada em 14 dias 
de culturas primárias de células osteogênicas dos grupos controle, FCs, 
FCs/10, FCs/100 e FCs/1000 sobre Ti ....................................................................
 

 
 
 
63 
 
 
 
 
63 



APÊNDICE – Figura 7. Teste de correlação de Pearson entre a atividade de 
ALP em 10 dias e a quantidade de matriz mineralizada em 14 dias de culturas 
primárias de células osteogênicas dos grupos controle, FCs, FCs/10, FCs/100 e 
FCs/1000 sobre Ti ...................................................................................................
 

 
 
 
64 

APÊNDICE – Figura 8. Teste de correlação de Pearson entre a atividade de 
ALP em 14 dias e a quantidade de matriz mineralizada em 14 dias de culturas 
primárias de células osteogênicas dos grupos controle, FCs, FCs/10, FCs/100 e 
FCs/1000 sobre Ti ...................................................................................................
 

 
 
 
64 

 

 

 

 

 

 

  



SUMÁRIO 
 

 
1 INTRODUÇÃO ....................................................................................................... 18 
 

2 PROPOSIÇÃO ....................................................................................................... 24 
2.1 Objetivo geral ...................................................................................................... 24 
2.2 Objetivos específicos .......................................................................................... 24 
 

3 MATERIAL E MÉTODOS ...................................................................................... 26 
3.1 Cultura primária de células osteogênicas derivadas de calvária de ratos ........... 26 
3.2 Composição do coquetel de FCs ........................................................................ 26 
3.3 Epifluorescência das culturas primárias .............................................................. 27 
3.4 Avaliação da proliferação celular por MTT .......................................................... 28 
3.5 Análise da expressão gênica de Runx2, ALP e BSP por reação em cadeia da 
polimerase (PCR) em tempo real .............................................................................. 28 
3.6 Avaliação da atividade de ALP da fração de membrana ..................................... 30 
3.7 Detecção e quantificação dos nódulos de matriz mineralizada ........................... 31 
3.8 Análise estatística ............................................................................................... 32 
 

4 RESULTADOS ....................................................................................................... 34 
4.1 Epifluorescência das culturas primárias .............................................................. 34 
4.2 Proliferação celular .............................................................................................. 36 
4.3 Expressão dos marcadores relacionados à osteogênese, Runx2, BSP e ALP ... 36 
4.4 Atividade de ALP da fração de membrana .......................................................... 39 
4.5 Formação de matriz mineralizada ....................................................................... 39 
4.6 Correlação entre marcadores de osteoblastos e mineralização .......................... 40 
4.7 Correlação entre a atividade de ALP de membrana e a expressão de RNAm 
dos marcadores de osteoblastos, Runx2, BSP e ALP .............................................. 43 
 

5 DISCUSSÃO .......................................................................................................... 46 
 

6 CONCLUSÃO ........................................................................................................ 51 
 

7 REFERÊNCIAS ...................................................................................................... 53 
 

8 APÊNDICE ............................................................................................................. 62 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

INTRODUÇÃO 

  



Introdução  |  18 

1 INTRODUÇÃO 
 

O reparo e a regeneração tecidual são processos biológicos complexos, 

controlados por uma variedade de citocinas pró- e anti-inflamatórias e fatores de 

crescimento (FCs) que atuam como moléculas reguladoras de funções celulares 

básicas (Anitua et al., 2006; Barrientos et al., 2008). A busca por solucionar 

problemas médicos e biológicos tem levado pesquisadores a testar essas moléculas 

em estratégias terapêuticas que visam à recuperação de tecidos e órgãos, o que 

resulta no desenvolvimento de materiais e preparações para potencial aplicação no 

tratamento de um amplo espectro de doenças (Slavkin, Bartold, 2006; Laurencin et 

al., 2014). 

Estudos têm demonstrado que a utilização de FCs pode estimular os 

processos de reparo e regeneração tecidual, induzindo ao recrutamento, proliferação 

e diferenciação de diversos tipos celulares (Anitua et al., 2013). Os FCs são 

proteínas naturais que, quando ligadas a receptores específicos da membrana 

celular, iniciam vias de sinalização que podem resultar na ativação e/ou repressão 

de genes, com impacto no fenótipo e atividades celulares e, consequentemente, nas 

características estruturais e funcionais de tecidos e órgãos. Os efeitos da ação 

simultânea de diferentes FCs no reparo e regeneração tecidual podem variar na 

dependência de suas proporções relativas no meio extracelular e da expressão de 

receptores de membrana nas células envolvidas nesses processos (Lieberman et 

al., 2002; Javed et al., 2011). 

O plasma rico em plaquetas (PRP), que consiste em preparações de 

plaquetas autógenas em um menor volume de plasma (Marx, 2004), vem sendo 

utilizado na área da medicina regenerativa com base na capacidade das plaquetas 

de secretar FCs e proteínas com efeitos biológicos de reconhecida importância nas 

fases iniciais dos processos de reparo e regeneração teciduais, especialmente 

relacionados ao tecido ósseo (Anitua et al., 2006). Com a ativação do concentrado 

de plaquetas por ação da trombina e/ou íons cálcio, forma-se um arcabouço 

tridimensional de fibrina nos sítios de reparo e liberam-se, progressivamente, FCs e 

proteínas para o meio extracelular (Anitua et al., 2004; Anitua et al., 2006; Foster et 

al., 2009). 

Diferentes métodos de obtenção e disponibilização do PRP contribuem para 

as divergências de resultados de seus efeitos biológicos, levando ao 
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questionamento de seus potenciais benefícios em procedimentos terapêuticos e 

também à necessidade de padronização de protocolos para as diferentes aplicações 

e que tornem os resultados mais previsíveis (Aghaloo et al., 2002; Froum et al., 

2002; Raghoebar et al., 2005; Borzini et al., 2006; Nikolidakis et al., 2008; Foster et 

al., 2009; Weibrich et al., 2012). Para aplicações ósseas, embora existam estudos 

que tenham demonstrado benefícios do uso do PRP (Marx et al., 1998; Anitua, 1999; 

Sammartino et al., 2005), há evidências que indicam que sua eficácia é limitada ou 

mesmo inexistente (Ranly et al., 2005; Ranly et al., 2007; Broggini et al., 2011). 

Mesmo assim, estudos in vivo buscam avaliar os efeitos da associação de PRP a 

biomateriais para aplicação em defeitos ósseos e a superfícies de implantes de 

titânio (Ti), com resultados também controversos, indicando que a presença de PRP 

pode não estimular a neoformação óssea (Nikolidakis et al., 2008; Giovanini et al., 

2010; Giovanini et al., 2011; Streckbein et al., 2013). Em modelos experimentais in 

vitro, avaliações dos efeitos de diferentes concentrações de PRP, ou de preparações 

com FCs que simulem PRP, na atividade osteogênica sobre diferentes substratos, 

incluindo Ti, permitiram se concluir que a formação de matriz mineralizada é um 

fenômeno concentração-dependente, com as maiores concentrações exibindo 

efeitos inibidores sobre esse processo (Lucarelli et al., 2003; Uggeri et al., 2007; de 

Oliva et al., 2009). 

Em estudos prévios de nosso grupo (de Oliveira et al., 2008; de Oliva et al., 

2009), a disponibilização de um coquetel de FCs e proteínas, de composição 

semelhante à de preparações de PRP de suínos (Venne et al., 1999) e humanos 

(Lacoste et al., 2003; Martineau et al., 2004), durante os 7 primeiros dias de culturas 

primárias de células osteogênicas derivadas de calvárias de ratos, resultou na 

inibição da formação de nódulos de mineralização (de Oliveira et al., 2008). A 

estratégia de diluições progressivas desse coquetel permitiu o resgate do potencial 

osteogênico das culturas para os níveis controles, com benefício(s) ao processo, se 

algum (ns), ainda não esclarecido(s) (de Oliva et al., 2009). A inibição da 

mineralização nesse modelo poderia ser atribuída à alteração na diferenciação 

osteoblástica in vitro, a julgar 1) pela redução nos níveis de atividade de fosfatase 

alcalina (ALP), o que manteria elevada a concentração extracelular de pirofosfato 

(PPi), um inibidor potente da mineralização, e 2) pelo aumento da atividade 

proliferativa (de Oliveira et al., 2008; de Oliva et al., 2009), efeitos decorrentes, 

possivelmente, da exposição das células ao fator de crescimento transformador β 
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(TGF-β), ativado pela trombospondina, e/ou ao fator de crescimento derivado de 

plaquetas (PDGF), constituintes do coquetel que apresentam efeitos inibidores sobre 

a diferenciação osteoblástica (Hsieh, Graves, 1998; Lee et al., 2003; de Oliveira et 

al., 2008; de Oliva et al., 2009; Bailey Dubose et al., 2012). 

O processo de mineralização da matriz colágena mediado por osteoblastos 

está relacionado à expressão diferencial de genes que ocorre durante sua sequência 

de diferenciação, partindo de células osteoprogenitoras, proliferativas, até sua 

diferenciação terminal em osteoblastos e osteócitos, cada qual com características 

morfofuncionais distintas (Lian, Stein, 1995). Em estudos de fatores que afetam a 

sequência de diferenciação osteoblástica, como FCs e hormônios, uma estratégia 

interessante é avaliar a expressão de moléculas consideradas marcadores iniciais 

de osteoblastos, o que inclui o fator de transcrição Runx2, a proteína matricelular 

sialoproteína óssea (BSP) e a ectoenzima fosfatase alcalina (ALP) (Huang et al., 

2007). A aceleração, o retardamento ou a interrupção desse processo seria 

detectável por alterações temporais nos picos de expressão dessas proteínas. 

O Runx2 é considerado um importante regulador na formação óssea, com 

função de mediar a ativação e/ou repressão temporal do crescimento celular e de 

outros genes que participam no processo de diferenciação celular (Lian et al., 2004; 

Komori, 2011). Durante o desenvolvimento ósseo, para a formação do osso imaturo, 

o Runx2 induz a diferenciação celular e aumenta o número de osteoblastos 

imaturos. No entanto, é necessário que sua expressão seja reduzida para que 

ocorra diferenciação de osteoblastos que formam o osso maduro. Além disso, o 

Runx2 desencadeia a expressão de genes importantes da matriz óssea durante os 

estágios iniciais da diferenciação osteoblástica, mas não é essencial para a 

manutenção desse processo em osteoblastos terminalmente diferenciados (Komori, 

2010). 

A BSP é uma proteína da matriz óssea não colágena, matricelular e 

multifuncional, cuja deposição temporoespacial na matriz extracelular e sua 

habilidade de nucleação dos cristais de hidroxiapatita nas fibrilas colágenas indica 

um papel crucial nos estágios iniciais da mineralização (Ogata, 2008; Tye et al., 

2003; Tye et al., 2005; Paz et al., 2005). 

A ALP é uma ectoenzima ligada à camada externa da membrana celular por 

meio de uma âncora de glicosil fosfatidilinositol (GPI) que proporciona às fosfatases 

a capacidade de interagir com substratos presentes no meio extracelular (Ciancaglini 
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et al., 1990). Uma de suas isoformas, a TNAP (da sigla em inglês para tissue non-

specific alkaline phosphatase), relacionada a tecidos mineralizados, é expressa na 

membrana celular e na membrana de vesículas de matriz de odontoblastos, 

condrócitos hipertróficos e osteoblastos (Hotton et al., 1999; Miao, Scutt, 2002). Para 

o tecido ósseo, a expressão, localização e atividade da TNAP são essenciais para o 

início da mineralização da matriz colágena, além de serem consideradas 

importantes para o diagnóstico de doenças ósseas (Van Hoof, De Broe, 1994; Miao, 

Scutt, 2002). Ancorada na unidade de membrana, a TNAP tem capacidade de 

hidrolisar o PPi, cujo subproduto, o fosfato inorgânico (Pi), participa da formação de 

cristais de hidroxiapatita (Addison et al., 2007). Nesse contexto, essa enzima 

desempenha uma função fundamental na restrição da concentração extracelular de 

PPi, mantendo a proporção Pi/PPi que permite a mineralização fisiológica da matriz 

óssea (Hessle et al., 2002). Mutações no gene que codifica a ALP levam ao 

desenvolvimento de um fenótipo caracterizado pela não mineralização óssea 

(Whyte, 1994; Whyte, 2010). 

Assim, dada a importância da ALP para o início do processo de 

mineralização, sua expressão, atividade e localização têm sido amplamente 

utilizadas como marcadores de atividade osteoblástica (Sabokbar et al., 1994; Dimai 

et al., 1998; de Assis et al., 2009; Kim at al., 2014). Entretanto, resultados de 

diferentes estudos in vitro mostram que não há, necessariamente, uma correlação 

positiva entre os níveis de atividade de ALP e a diferenciação osteogênica de 

tecidos conjuntivos (Hoemann et al., 2009). Enquanto que uma quantidade mínima 

específica de atividade de TNAP deve ser atingida para iniciar a nucleação de 

apatita na matriz colágena, moderada redução da expressão e da atividade 

enzimática poderiam ser suficientes para afetar negativamente a mineralização 

(Wennberg et al., 2000). Pelo menos em parte, esses dados aparentemente 

conflitantes poderiam ser explicados pelo fato de os mecanismos de ação da ALP na 

mineralização de matrizes colágenas não estarem completamente elucidados, 

apesar de décadas de estudos (Bonucci, 2007). Além disso, modificações nos 

métodos de extração e purificação da TNAP resultariam em especificidades distintas 

para a quantificação da atividade da enzima (Simão et al., 2010). De fato, picos de 

atividade de ALP podem ocorrer em 7 ou 14 dias de culturas de células 

osteoblásticas humanas controles, em mesmas condições experimentais, na 

dependência do método aplicado para sua quantificação, de maior ou menor 
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especificidade (de Oliveira et al., 2008; de Oliva et al., 2009). Já em culturas de 

células osteogênicas primárias derivadas de calvárias de ratos, níveis baixos de 

atividade de ALP em 7 dias não correspondem à observação por epifluorescência de 

subpopulações de osteoblastos terminalmente diferenciados in vitro, BSP-positivos e 

com marcação intensa para Fast red, que revela a atividade de ALP in situ (de Oliva 

et al., 2009). 

Com o desenvolvimento do presente estudo, a nossa hipótese é que a 

aplicação de um método que proporcione quantificações específicas de atividade da 

TNAP, obtida da fração de membrana e clivada (Ciancaglini et al., 2006; Simão et 

al., 2010), resulte em valores mais refinados que, efetivamente, correspondam à sua 

reconhecida importância no início da diferenciação osteoblástica e da mineralização 

da matriz colágena e que, com isso, se correlacionem positivamente com o potencial 

osteogênico in vitro. Nesse contexto, o modelo experimental de avaliação dos efeitos 

de diluições progressivas do coquetel de FCs e proteínas sobre a progressão de 

culturas primárias proporcionaria grupos experimentais com diferentes perfis de 

atividade de ALP, permitindo correlacioná-los com os níveis de mineralização. Por 

fim, as avaliações realizadas em superfície clássica de Ti, usinada, ainda que in 

vitro, devem contribuir para a melhor compreensão dos efeitos de preparações de 

PRP ou PRP-símiles em modelos in vivo de reparo ósseo adjacente a implantes 

osseointegráveis de Ti. 
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2 PROPOSIÇÃO 
 

2.1 Objetivo geral 
 
Avaliar os efeitos de uma mistura de FCs e proteínas, de composição 

semelhante a preparações de PRP e em diferentes diluições, sobre o 

desenvolvimento de cultura primária de células osteogênicas sobre superfície de Ti. 

 

2.2 Objetivos específicos 
 

Analisar a expressão temporal dos marcadores de diferenciação osteoblástica 

Runx2, BSP e ALP e a atividade de ALP da fração de membrana em culturas 

primárias de células osteogênicas expostas ao coquetel de FCs e proteínas nas 

diluições 1:1, 1:10, 1:100 e 1:1000. 

Correlacionar a expressão de RNAm para Runx2, BSP e ALP e a atividade de 

ALP da fração de membrana com a mineralização das culturas primárias. 
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3 MATERIAL E MÉTODOS 
 

3.1 Cultura primária de células osteogênicas derivadas de calvária de ratos 
 
As células foram isoladas por digestão enzimática, com solução de tripsina e 

colagenase, de fragmentos de calvárias de ratos Wistar recém-nascidos, com três 

dias de vida (Bellows, Aubin, 1989; Bellows et al., 1990; Nanci et al., 1996; Irie et al., 

1998; de Oliveira, Nanci, 2004; de Oliveira et al., 2007). Todos os procedimentos 

com animais foram realizados de acordo com os princípios adotados pela Comissão 

de Ética no Uso de Animais (CEUA) da Faculdade de Odontologia de Ribeirão Preto 

da Universidade de São Paulo (protocolo 10.1.375.53.7). As células foram 

plaqueadas sobre discos de Ti usinados, de dimensões de 13 mm x 2 mm, em 

placas de poliestireno de 24 poços, na densidade de 2x104 células/poço e cultivadas 

por até 14 dias. Durante os primeiros sete dias de cultura as células foram expostas 

a quatro diferentes diluições do coquetel de FCs e proteínas (descrito em 3.2), 1:1, 

1:10, 1:100 e 1:1000, cujos grupos experimentais correspondentes estão referidos 

no texto, a partir deste ponto, como coquetel de FCs, FCs/10, FCs/100 e FCs/1000, 

respectivamente. Nesse período, uma troca de meio com as mesmas composições 

foi realizada no 3o dia. A partir do 7o dia de cultura a troca de meio foi realizada a 

cada 2 ou 3 dias com meio osteogênico constituído de Meio Essencial Mínimo, 

modificação α, com L-glutamina (α-MEM; Invitrogen, Carlsbad, CA, EUA), 

suplementado com 10% de soro fetal bovino (Invitrogen), 50 µg/mL de gentamicina 

(Gibco, Grand Island, NY, EUA), 5 µg/mL de ácido ascórbico e 7 mM de β-

glicerofosfato (Sigma, St. Louis, MO, EUA). O grupo controle foi exposto apenas ao 

meio osteogênico por todo o período da cultura. As placas foram incubadas em 

atmosfera úmida contendo 5% de CO2 e 95% de ar atmosférico. A progressão das 

culturas foi avaliada por microscopia de fase em culturas crescidas sobre 

poliestireno. 

 

3.2 Composição do coquetel de FCs 
 
O coquetel FCs foi obtido dos principais componentes encontrados nas 

preparações de plaquetas em suínos (Venne et al., 1999) e humanos (Lacoste et al., 

2003; Martineau et al., 2004). O coquetel de FCs foi diluído em meio osteogênico 
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(descrito em 3.1) nas seguintes concentrações: 27 ng/mL de PDGF-BB, 22 ng/mL de 

TGF-β1, 15 ng/mL TGF-β2, sendo todos recombinantes humanos, 3,7 µg/mL de 

albumina derivada de soro humano, 2 µg/mL de fibronectina derivada de plasma 

humano e 0,5 µg/mL de trombospondina derivada de plaquetas, todos adquiridos 

junto à Sigma. O tempo total de exposição do coquetel de FCs às culturas foi 

definido considerando o tempo de vida das plaquetas e o período de influência direta 

dos FCs no processo de reparo tecidual, que é menor do que 7 dias (Marx et al., 

1998; Marx, 2004). 

 

3.3 Epifluorescência das culturas primárias 
 
Nos dias 7, 10 e 14 de cultura, as células foram fixadas em paraformaldeído a 

4% em tampão fosfato (PB) a 0,1 M, em pH 7,2, por 10 min à temperatura ambiente 

(TA). Em seguida, foram processadas para imunofluorescência indireta e 

fluorescência direta (de Oliveira, Nanci, 2004; de Oliveira et al., 2007; Schwartz Fo et 

al., 2007). A permeabilização foi realizada com solução de Triton x-100 a 0,5% em 

PB por 10 min, seguida de bloqueio com leite desnatado a 5% em PB por 30 min. 

Para marcação das células osteoblásticas, utilizou-se anticorpo primário monoclonal, 

de camundongo, anti-BSP de rato, na diluição de 1:200 em PB (WVID1-9C5, 

Developmental Studies Hybridoma Bank - DSHB, Iowa City, IA, EUA), seguido de 

anticorpo secundário anti-camundongo gerado em cabra, conjugado com Alexa 

Fluor 594, (fluorescência vermelha; Molecular Probes, Invitrogen), em mesma 

solução de faloidina conjugada com Alexa Fluor 488 (fluorescência verde; Molecular 

Probes), para marcação do citoesqueleto de actina, ambos na diluição de 1:200 em 

PB. As incubações dos anticorpos foram realizadas em atmosfera úmida por 60 min 

à TA. Entre as incubações, as amostras foram lavadas 3 vezes em PB, por 5 min 

cada. Antes da montagem para observação microscópica, os núcleos celulares 

foram marcados com DAPI (Molecular Probes) a 300 nM por 5 min e as amostras, 

em seguida, lavadas rapidamente com água deionizada. Os discos de Ti foram 

montados em lâminas de vidro Fisherbrand e sobre os discos foram colocadas 

lamínulas de vidro de 12 mm (Fisher Scientific) com meio de montagem anti-fade 

Vectashield (Vector Laboratories, Burlingame, CA, EUA). As amostras foram 

examinadas utilizando microscópio de fluorescência Axio Imager 2 (Carl Zeiss 

Microscopy GmbH, Jena, TH, Alemanha), acoplado a uma câmera digital AxioCam 
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MRm (Carl Zeiss), e as aquisições das imagens, realizadas com o software 
AxioVision 4.8.2 e processadas com Adobe Photoshop CS5.1 (Adobe Systems, San 

Jose, CA, EUA). 

 

3.4 Avaliação da proliferação celular por MTT 
 
A avaliação da proliferação celular foi realizada pelo método colorimétrico 

MTT {brometo de [3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difeniltetrazolio]}, que é baseado na 

clivagem de sal de tetrazólio, reduzido por proteinases mitocondriais ativas apenas 

em células viáveis (Mosmann, 1983). Nos dias 7, 10 e 14 de cultura, preparou-se 

MTT a 5 mg/mL em solução salina tamponada com fosfato (PBS) e, em seguida, as 

células foram incubadas com esta solução a 10% em meio de cultura, por 4 h a 37 
oC, em atmosfera umidificada contendo 5% de CO2 e 95% de ar atmosférico. O meio 

foi aspirado do poço e 1 mL de isopropanol ácido (100 mL de isopropanol e 134 µL 

de HCl) foi adicionado em cada poço. As placas foram agitadas em um agitador de 

placas por 5 min e 200 µL da solução foram transferidos para uma placa de 96 

poços para medida colorimétrica. A densidade ótica foi lida a 570-650 nm no leitor 

de placas (µQuant, Biotek, Winooski, VT, EUA) e os dados foram expressos como 

absorbância. 

 

3.5 Análise da expressão gênica de Runx2, ALP e BSP por reação em cadeia da 
polimerase (PCR) em tempo real 

 
A expressão dos genes Runx2, ALP e BSP foi avaliada por PCR em tempo 

real nos dias 7, 10 e 14 de cultura. O meio de cultura foi removido de todos os 

poc�os da placa contendo os discos de Ti e, em seguida, adicionou-se 1 mL do 

reagente Trizol (Invitrogen) no primeiro poço e realizou-se a homogeneização para 

promover a lise das células. Essa mistura foi transferida para o poço seguinte até o 

último poço de cada grupo avaliado. As amostras foram mantidas à TA durante 15 

min e armazenadas no freezer a -20 °C por, no mínimo, 24 h. Decorrido esse 

período, para cada 1 mL da suspensão em Trizol foram adicionados 200 µL de 

clorofórmio (Merck, Darmstadt, HE, Alemanha). Os tubos foram agitados 

manualmente por 30 s e mantidos no gelo durante 5 min. Em seguida, as amostras 

foram centrifugadas por 15 min a 4 °C e 10.500 rpm (accuSpinTM Micro R, Fisher 
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Scientific, Pittsburgh, PA, EUA) e a fase aquosa (superior) foi coletada em novos 

tubos de 1,5 mL. Foram adicionados, às amostras, 250 µL de etanol a 96% (Merck) 

e, em seguida, centrifugadas em colunas de sílica gel presentes no kit SV Total RNA 

Isolation System (Promega, Madison, WI, EUA). A solução amostra/etanol foi agitada 

cuidadosamente e transferida para uma nova coluna de sílica gel. Foram 

adicionados tampões específicos, intercalados por centrifugações breves de 15 s a 

10.500 rpm cada. Após várias lavagens com os diferentes tampões, as amostras de 

ácido ribonucleico (RNA) foram eluídas da coluna com 25 µL de água deionizada e 

tratadas com dietilpirocarbonato (DEPC) (Acros Organics, New Jersey, NJ, EUA), 

livre de RNAse, e armazenadas a -80 °C, até a confecção do DNA complementar 

(cDNA). 

No preparo da água, adicionou-se 1 mL de DEPC (Acros Organics) em 999 

mL de água deionizada. A mistura foi mantida em TA por 24 h e, em seguida, 

autoclavada por 30 min a 121 °C (Tuttnauer Brinkmann 3870M, Hauppauge, NY, 

EUA). Para a quantificação das amostras de RNA total, uma alíquota de 2 µL foi 

diluída em 198 µL de água DEPC (Acros Organics) e analisada, por 

espectrofotometria, utilizando Genequant 1300 (GE Healthcare, Fairfield, CT, EUA). 

Para a detecção da concentração de RNA/µL e de possível contaminação por 

proteínas e fenol nas amostras, foi realizada a leitura nos comprimentos de onda de 

260 nm (RNA), 280 nm (proteína) e 230 nm (fenol). 

Para confecção do cDNA, foi utilizado 1 µg de RNA total por reação de 

transcrição reversa utilizando-se o kit High-capacity cDNA Reverse Transcription Kits 

(Applied Biosystems, Foster City, CA, EUA), de acordo com as instruções do 

fabricante. Em um tubo de 200 µL foram adicionados 1 µg de RNA total diluído em 

um volume final de 10 µL de água previamente tratada com DEPC, 2 µL de reverse 

transcriptase buffer, 0,8 µL de deoxinucleotídeo (dNTP), 2 µL de random primer, 1 

µL de MultiScribeTM reverse transcriptase, 1 µL de RNAse inhibitor e 3,2 µL de água 

DEPC (Acros Organics), para um volume final de 20 µL/reação. Em seguida, as 

amostras foram incubadas em termociclador Master Cycler Gradiente (Eppendorf 

AG, Hamburgo, HA, Alemanha) a 25 °C por 10 min, 37 °C por 120 min, 85 °C por 5 

min e, posteriormente, resfriadas a 4 °C. Ao final da reação de transcrição reversa 

as amostras de cDNA foram estocadas em freezer a -20 °C. 

Para a realização do PCR utilizou-se o sistema SYBR Green (Applied 

Biosystems) com o aparelho CFX 96 (Bio-Rad, Hercules, CA, EUA). Um mix foi 
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preparado, utilizando 7 µL do reagente SYBR Green Master Mix que contém o 

fluoróforo SYBR Green, a enzima polimerase AmpliTaq Gold, dNTPs e o fluoróforo 

ROX, utilizado como referência passiva para normalização dos níveis de 

fluorescência, além dos componentes de tampão e 0,5 µL da solução contendo cada 

primer (forward e reverse) com as concentrações adequadas, totalizando 8 µL. Foi 

preparado 2,5 µL da solução de cDNA com 2,5 µL de água deionizada autoclavada, 

totalizando 5 µL. Em cada poço da placa de 96 poços foram adicionados 8 µL do mix 

e 5 µL da solução de cDNA, em triplicata, para cada primer selecionado. Uma 

amostra negativa (água) foi submetida à reação com cada par das sequências dos 

primers utilizados. A reação de amplificação foi de 2 min a 50 °C, 10 min a 95 °C, 

quarenta ciclos de 15 s a 95 °C e 1 min a 60 °C, além de um ciclo final de 20 min, 

com temperatura crescente de 60 °C a 95 °C, aplicada para a obtenção de uma 

curva de dissociação dos produtos da reação, utilizada para a análise da 

especificidade de amplificação. 

A análise dos resultados foi determinada com base no valor do ciclo limiar (Ct, 

do inglês cicle threshold). Como normalizador foi utilizada a expressão do gene 

constitutivo gliceraldeído-3-fosfato desidrogenase (GAPDH). Foi avaliada a 

expressão gênica dos seguintes marcadores osteoblásticos: Runx2, BSP e ALP. Os 

primers foram desenhados utilizando o programa Primer Express 3.0 (Applied 

Biosystems) e apresentaram eficiência entre 95-105%. A normalização e 

quantificação relativa da expressão gênica foram realizadas pelo método de 2-∆∆CT 

(Livak, Schmittgen, 2001). Usando o método de 2-∆∆CT, os dados foram 

representados como diferença (em vezes) na expressão gênica, a qual foi 

normalizada pelo gene constitutivo e relativos às culturas realizadas sobre os discos 

do grupo controle no tempo de 7 dias. 

 

3.6 Avaliação da atividade de ALP da fração de membrana 
 
Aos 7, 10 e 14 dias de cultura, a TNAP clivada, obtida a partir de fração de 

membrana celular, foi quantificada por sua atividade para-nitrofenil-fosfatase 

(pNPPase), capaz de hidrolisar para-nitrofenil-fosfato (pNPP). As células foram 

lavadas três vezes com 50 mM de tampão Tris-HCl, pH 7,5, contendo 2 mM de 

MgCl2, removidas com espátula e ressuspensas em 50 mM de tampão Tris-HCl, pH 

7,5, contendo 10 mM de MgSO4 e 0,8 M de NaCl (tampão osmótico). As células em 
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suspensão foram, então, homogeneizadas empregando-se um homogeneizador do 

tipo “potter”, para desmembramento suave, e centrifugadas a 100.000 g por 1 h a 4 

°C. O pellet correspondente à TNAP ligada à membrana foi ressuspenso em 50 mM 

de tampão Tris-HCl, pH 7,5, contendo 2 mM de MgCl2 e incubado com 0,2 U de 

fosfolipase C fosfatidilinositol-específica (PIPLC, na sigla em inglês) por 1 h, sob 

agitação rotativa constante a 37 °C. Após a incubação, as amostras foram 

ultracentrifugadas nas mesmas condições descritas acima e os sobrenadantes 

obtidos, considerados fonte de TNAP enzimaticamente liberada. A atividade 

pNPPase foi avaliada, descontinuamente, a 37 °C, seguida pela liberação do íon-

nitrofenolato (PNF) (ε = 1M, pH 13 = 17.600 M-1cm-1) a 410 nm. As condições padrão 

foram 50 mM de buffer AMPOL, em pH 10, contendo 2 mM de MgCl2 e 1 mM de 

PNPP no volume final de 1,0 mL. 

As reações foram iniciadas pela adição da enzima e interrompidas com NaOH 

a 1M em intervalos de tempo apropriados, como descrito previamente (Camolezi et 

al., 2002). Todas as determinações foram realizadas em triplicata e as velocidades 

iniciais, constantes por pelo menos 90 min, desde que menos de 5% do substrato 

tenha sido hidrolisado. Os controles sem a adição da enzima foram incluídos em 

cada experimento para permitir a determinação da hidrólise não enzimática do 

substrato. Uma unidade de enzima (1 U) é definida como a quantidade de 1,0 nmol 

de hidrólise enzimática do substrato a 37 °C/min/mL ou mg de proteína. As 

concentrações de proteína foram estimadas na presença de SDS a 2% (w/v) 

(Hartree, 1972), utilizando-se albumina de soro bovino como padrão. 

 

3.7 Detecção e quantificação dos nódulos de matriz mineralizada 
 
Para análise da formação de matriz mineralizada, no 14o dia, as culturas 

foram lavadas em solução salina balanceada de Hanks, fixadas em etanol a 70% a 4 

°C por 1 h e, em seguida, lavadas em PBS e água deionizada. As culturas foram, 

então, coradas com vermelho de Alizarina a 2%, pH 4,2, à TA por 15 min, lavadas 

em PBS e água deionizada e deixadas a secar à TA. As imagens macroscópicas 

foram obtidas digitalmente com câmera Canon EOS Digital Rebel, sensor de 6.3 

Megapixel CMOS, com lentes macro Canon EF 100 mm f/2.8 (Canon, Lake Success, 

NY, EUA). 
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A análise quantitativa do acúmulo de cálcio nas amostras foi determinada pelo 

método descrito por Gregory et al. (2004). Com a adição, em cada poço, de 280 µL 

de ácido acético a 10%, as placas de cultura foram submetidas à agitação suave por 

30 min. A camada de células foi raspada e a solução, transferida para tubos de 1,5 

mL para, em seguida, serem agitados em vortex por 30 s. As amostras foram, então, 

aquecidas a 85 °C por 10 min, resfriadas em gelo por 5 min e centrifugadas a 13.000 

rpm durante 20 min. De cada amostra foram transferidos 100 µL de sobrenadante 

para cada poço da placa de 96 poços e adicionados 40 µL de hidróxido de amônio a 

10%. Por fim, as placas foram lidas em espectrofotômetro (µQuant), utilizando 

comprimento de onda de 405 nm. 

 

3.8 Análise estatística 
 

Os dados numéricos relativos às análises de proliferação celular por MTT, 

expressão de RNAm de Runx2, BSP e ALP e atividade de ALP foram submetidos à 

análise de variância (ANOVA) a dois fatores de variação, seguida do pós-teste de 

Bonferroni, quando apropriado. Para o ensaio de mineralização, procedeu-se à 

ANOVA a um fator de variação e pós-teste de Tukey. Para as análises correlativas, 

empregou-se o teste de Pearson. O nível de significância estabelecido foi de 5%. 
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4 RESULTADOS 
 

4.1 Epifluorescência das culturas primárias 
 
Os aspectos morfológicos das culturas primárias nos diferentes grupos nos 

tempos de 7, 10 e 14 dias são apresentados na Figura 1. Apesar de se constatar 

que em todos os grupos as culturas progrediram em função do tempo, variações 

fenotípicas relevantes foram observadas sobretudo entre as culturas controles e 

aquelas expostas às menores diluições do coquetel de FCs (grupos FCs e FCs/10). 

Em 7 e 10 dias das culturas do grupo controle (Figura 1, A e F), observaram-

se áreas de multicamadas celulares cujas células exibiam marcação citoplasmática 

para BSP em região perinuclear. Aos 14 dias, notaram-se formações nodulares de 

matriz mineralizada, imunomarcadas com OPN, com núcleos de fluorescência mais 

intensa e importante redução na marcação para BSP e faloidina (Figura 1, K e P). 

Para as culturas expostas ao coquetel de FCs, em 7 e 10 dias as áreas de 

multicamadas celulares BSP-positivas eram progressivamente mais frequentes com 

as maiores diluições do coquetel (Figura 1, B-E e G-J); em 10 dias, as culturas FCs 

se diferiam das demais, com aparente maior população celular, homogênea em sua 

distribuição sobre o substrato de Ti (Figura 1G). Aos 14 dias, notou-se inibição 

completa dos nódulos de matriz mineralizada para o grupo FCs (Figura 1, L e Q). Os 

raros nódulos observados em culturas FCs/10 mostravam-se em estágio anterior de 

desenvolvimento se comparados aos de culturas controles, FCs/100 e FCs/1000, 

uma vez que exibiam intensa marcação para BSP e OPN e células faloidina-

positivas em sua superfície (Figura 1, M e R). Por outro lado, os nódulos em estágios 

mais avançados, presentes nas culturas controles, FCs/100 e FCs/1000, mostravam-

se OPN-positivos, sobretudo em sua periferia, e majoritariamente negativos para 

BSP e faloidina (Figura 1, K, N, O, P, S e T). A comparação dos nódulos indicados 

por setas (Figura 1, K e M) permite a distinção entre os estágios de desenvolvimento 

descritos (atrasado em M). 
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Figura 1. Epifluorescência de culturas primárias de células osteogênicas derivadas de calvárias de 
ratos recém-nascidos, dos grupos controle (A, F, K e P), FCs (B, G, L e Q), FCs/10 (C, H, M e R), 
FCs/100 (D, I, N e S) e FCs/1000 (E, J, O e T), marcadas para anticorpos anti-BSP e anti-OPN (A-O e 
P-T, respectivamente; fluorescência vermelha), com faloidina, para o citoesqueleto de actina (K-T, 
fluorescência verde), e DAPI, para os núcleos celulares (A-T, fluorescência azul), aos 7 (A-E), 10 (F-
J) e 14 (K-T) dias, sobre Ti. Note-se inibição completa das formações nodulares de matriz 
mineralizada para FCs (L e Q), enquanto que os poucos nódulos observados em FCs/10 (M e R) 
mostravam-se em estágio anterior de desenvolvimento se comparados aos do grupo controle, 
FCs/100 e FCs/1000, a julgar pela marcação intensa de BSP (M) e OPN (R) e a presença de células 
faloidina-positivas em sua superfície. Os nódulos em estágios mais avançados, em culturas controle, 
FCs/100 e FCs/1000 (K, N, O, P, S e T), exibiam marcação intensa apenas para OPN, 
predominantemente periférica, sem detecção de actina em quase toda sua superfície (comparem-se, 
por exemplo, os nódulos indicados pelas setas em K e M). A barra de escala representa 200 µm para 
A-E e P-T e 400 µm para F-O. 
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4.2 Proliferação celular 
 

Não se detectaram diferenças estatisticamente significantes entre os grupos 

no ensaio de MTT (p > 0,05), apesar de os maiores valores médios terem sido 

detectados para as culturas FCs e FCs/10 (Figura 2). Considerando o fator tempo, 

observaram-se diferenças estatisticamente significantes (p < 0,05) para as 

comparações entre 7 e 10 dias e 7 e 14 dias. Enquanto que no controle houve 

redução na proliferação celular de 7 para 10 dias, os grupos FCs e FCs/10 

apresentaram valores maiores em 10 dias. No 14o dia notou-se redução da 

proliferação celular em todos os grupos, exceto para as culturas do grupo FCs. 
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Figura 2. Proliferação celular pelo ensaio colorimétrico MTT de 
culturas primárias de células osteogênicas dos grupos controle, 
FCs, FCs/10, FCs/100 e FCs/1000, aos 7, 10 e 14 dias, 
crescidas sobre Ti. Notem-se os maiores valores para os 
grupos FCs e FCs/10 e uma tendência aos menores valores 
para as culturas em 14 dias, com exceção para FCs. 

 

4.3 Expressão dos marcadores relacionados à osteogênese, Runx2, BSP e ALP 
 

Os resultados de expressão de Runx2, BSP e ALP, apresentados nas Figuras 

3, 4 e 5, revelaram redução dos níveis desses marcadores nas culturas que 

receberam o coquetel de FCs em suas quatro diluições em comparação ao controle 
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em 7 dias. Na comparação entre tempos, diferenças estatisticamente significantes 

foram observadas na expressão de Runx2 entre os dias 7 e 10 para todos os grupos 

(p < 0,001). Para a expressão de ALP, entre tempos, houve diferenças entre 7 e 10 

dias para todos os grupos (p < 0,001), exceto o controle (p > 0,05). Com a 

progressão da cultura, no 10o dia, houve tendência ao aumento da expressão de 

Runx2, BSP e ALP, exceto para a expressão de Runx2 em FCs, que exibiu os 

menores valores. No 14o dia houve redução na expressão dos três marcadores, 

exceto para o grupo FCs/10, em que a expressão de Runx2 aumentou. Na análise 

entre grupos, o perfil de expressão de Runx2 e BSP, no 10o dia, foi concentração 

dependente, sendo crescente de FCs para FCs/1000. Para ALP, não houve 

significância estatística, apesar da tendência a valores progressivamente maiores de 

FCs/10 para FCs/1000. 

 

Figura 3. Expressão de Runx2 em culturas primárias de 
células osteogênicas dos grupos controle, FCs, FCs/10, 
FCs/100 e FCs/1000, aos 7, 10 e 14 dias sobre Ti. 
Normalização por GAPDH e atribuição de valor 1 para controle 
em 7 dias. Notem-se picos de expressão de Runx2 em 10 dias 
para controle, FCs/100 e FCs/1000. 
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Figura 4. Expressão de BSP em culturas primárias de células 
osteogênicas dos grupos controle, FCs, FCs/10, FCs/100 e 
FCs/1000, aos 7, 10 e 14 dias sobre Ti. Normalização por 
GAPDH e atribuição de valor 1 para controle em 7 dias. Note-
se expressão progressivamente maior de BSP em 10 dias com 
as diluições maiores do coquetel de FCs. 

 

 

Figura 5. Expressão de ALP em culturas primárias de células 
osteogênicas dos grupos controle, FCs, FCs/10, FCs/100 e 
FCs/1000, aos 7, 10 e 14 dias sobre Ti. Normalização por 
GAPDH e atribuição de valor 1 para controle em 7 dias. Note-
se tendência à expressão progressivamente maior de ALP em 
10 dias com as diluições maiores do coquetel de FCs. 
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4.4 Atividade de ALP da fração de membrana 
 
Em todos os tempos avaliados, os menores valores de atividade de ALP da 

fração de membrana foram observados nas culturas expostas às maiores 

concentrações do coquetel de FCs (grupos FCs e FCs/10, Figura 6). A maior 

atividade de ALP foi observada para os grupos controle e FCs/1000 em 7 dias, com 

reduções significativas em 14 dias (p < 0,001). O perfil de atividade de ALP para 

FCs/100 diferiu dos demais, exibindo os maiores valores em 10 dias. 
 

Figura 6. Atividade de ALP da fração de membrana (em U/mg) 
de culturas primárias de células osteogênicas dos grupos 
controle, FCs, FCs/10, FCs/100 e FCs/1000, aos 7, 10 e 14 
dias sobre Ti. Notem-se 1) menores valores de atividade de 
ALP para culturas expostas às menores diluições do coquetel 
de FCs e 2) perfis semelhantes entre controle e FCs/1000. 

 

4.5 Formação de matriz mineralizada 
 

Macroscopicamente, os grupos controle e FCs/1000 foram os que exibiram, aos 

14 dias, formações nodulares vermelho de Alizarina-positivas distribuídas 

aleatoriamente por toda a superfície dos discos de Ti. Essas formações eram apenas 

discretas para FCs/10 e FCs/100 e ausentes nas culturas FCs. Uma coloração 

arroxeada difusa podia ser notada nos grupos FCs, FCs/10 e FCs/100 (Figura 7). 

Para todas as culturas expostas às diferentes diluições do coquetel de FCs, 

observaram-se valores de extração de vermelho de Alizarina significativamente 
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menores se comparados aos do grupo controle (p < 0,05). As culturas FCs/1000 

exibiram maior mineralização se comparadas às FCs e FCs/10 (p < 0,05). As 

comparações FCs/100 x FCs/1000 e FCs x FCs/10 não revelaram significância 

estatística para as diferenças entre os valores obtidos (p > 0,05). 
 

 

Figura 7. Aspectos macroscópicos e quantificação do acúmulo de 
cálcio por extração de vermelho de Alizarina no 14o dia de 
culturas primárias de células osteogênicas dos grupos controle, 
FCs, FCs/10, FCs/100 e FCs/1000 sobre Ti. Notem-se formações 
coradas com vermelho de Alizarina para culturas controle e 
FCs/1000 e os menores valores para os grupos FCs e FCs/10. 

 

4.6 Correlação entre marcadores de osteoblastos e mineralização 
 

Os resultados do teste de Pearson indicaram haver correlação positiva entre a 

expressão de RNAm para os marcadores iniciais de osteoblastos em 7 dias e a 

quantidade de matriz mineralizada em 14 dias (Runx2, r = 0,9875, p = 0,0017; BSP, r = 

0,9695, p = 0,0064; ALP, r = 0,9706, p = 0.0060; Figuras 8, 9 e 10, respectivamente). 

Os resultados mostraram ausência de correlação ou correlação negativa entre as 

variáveis avaliadas em 10 dias (apêndice, Figuras 1-3) e em 14 dias (apêndice, Figuras 

4-6). A aplicação do teste de Pearson para a atividade de ALP de membrana e a 

mineralização das culturas indicou haver correlação positiva em 7 dias (r = 0,9649, p = 

0,0078; Figura 11), mas não em 10 e 14 dias (apêndice, Figuras 7 e 8). 
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Figura 8. Teste de correlação de Pearson entre a expressão 
de RNAm para Runx2 em 7 dias e a quantidade de matriz 
mineralizada em 14 dias de culturas primárias de células 
osteogênicas dos grupos controle, FCs, FCs/10, FCs/100 e 
FCs/1000 sobre Ti. Note-se correlação positiva entre as 
variáveis (r = 0,9875, p = 0,0017).  
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Figura 9. Teste de correlação de Pearson entre a expressão 
de RNAm para BSP em 7 dias e a quantidade de matriz 
mineralizada em 14 dias de culturas primárias de células 
osteogênicas dos grupos controle, FCs, FCs/10, FCs/100 e 
FCs/1000 sobre Ti. Note-se correlação positiva entre as 
variáveis (r = 0,9695, p = 0,0064). 

 



Resultados  |  42 

Controle 
FCs 
FCs/10 
FCs/100 
FCs/1000 

Controle 
FCs 
FCs/10 
FCs/100 
FCs/1000 

Expressão de ALP x Mineralização

0.0 0.5 1.0 1.5 2.0
0.0

0.5

1.0

1.5

Mineralização (Absorbância em 405 nm)

Ex
pr

es
sã

o 
R

el
at

iv
a

(A
LP

/G
AP

D
H

)

 

Figura 10. Teste de correlação de Pearson entre a expressão 
de RNAm para ALP em 7 dias e a quantidade de matriz 
mineralizada em 14 dias de culturas primárias de células 
osteogênicas dos grupos controle, FCs, FCs/10, FCs/100 e 
FCs/1000 sobre Ti. Note-se correlação positiva entre as 
variáveis (r = 0,9706, p = 0.0060). 
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Figura 11. Teste de correlação de Pearson entre a atividade de 
ALP de membrana em 7 dias e a quantidade de matriz 
mineralizada em 14 dias de culturas primárias de células 
osteogênicas dos grupos controle, FCs, FCs/10, FCs/100 e 
FCs/1000 sobre Ti. Note-se correlação positiva entre as 
variáveis (r = 0,9649, p = 0,0078). 
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4.7 Correlação entre a atividade de ALP de membrana e a expressão de RNAm 
dos marcadores de osteoblastos, Runx2, BSP e ALP 

 
Análises correlativas entre a expressão de RNAm para Runx2, BSP e ALP em 

7 dias e a atividade de ALP de membrana em 7 dias indicaram haver correlação 

positiva entre as variáveis. Os valores r = 0,9651, p = 0,0078; r = 0,9628, p = 0,0086 

e r = 0,9523, p = 0,0124 foram encontrados para as correlações com Runx2, BSP e 

ALP, respectivamente (Figuras 12 a 14). 
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Figura 12. Teste de correlação de Pearson entre a atividade de 
ALP de membrana em 7 dias e a expressão de Runx2 em 7 
dias de culturas primárias de células osteogênicas dos grupos 
controle, FCs, FCs/10, FCs/100 e FCs/1000 sobre Ti. Note-se 
correlação positiva entre as variáveis (r = 0,9651, p = 0,0078). 
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Figura 13. Teste de correlação de Pearson entre a atividade de 
ALP de membrana em 7 dias e a expressão de BSP em 7 dias 
de culturas primárias de células osteogênicas dos grupos 
controle, FCs, FCs/10, FCs/100 e FCs/1000 sobre Ti. Note-se 
correlação positiva entre as variáveis (r = 0,9628, p = 0,0086). 
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Figura 14. Teste de correlação de Pearson entre a atividade de 
ALP de membrana em 7 dias e a expressão de ALP em 7 dias 
de culturas primárias de células osteogênicas dos grupos 
controle, FCs, FCs/10, FCs/100 e FCs/1000 sobre Ti. Note-se 
correlação positiva entre as variáveis (r = 0,9523, p = 0,0124). 
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5 DISCUSSÃO 
 
Os resultados deste estudo mostraram que a exposição a coquetel de FCs 

PRP-símile inibe e/ou atrasa a diferenciação osteogênica de culturas primárias de 

células osteoblásticas sobre Ti em uma relação concentração-dependente para 

alguns dos parâmetros e tempos avaliados. A maior inibição da mineralização para 

os grupos FCs e FCs/10 estava associada à maior atividade celular proliferativa em 

10 dias, com o restabelecimento gradual desses parâmetros para os níveis controles 

na medida em que se diluía progressivamente o coquetel. A expressão de RNAm 

dos marcadores iniciais de diferenciação osteoblástica, menor para os grupos FCs 

em 7 dias e concentração-dependente para Runx2 e BSP em 10 dias, 

correlacionava-se positivamente com a mineralização das culturas em 7 dias, mas 

não em 10 e 14. A atividade de ALP de membrana mostrou-se também como 

marcador inicial para o potencial osteogênico in vitro no modelo de cultura primária 

utilizado, sendo aos 7 dias, mas não aos 10 e 14, concentração-dependente e de 

correlação positiva com a mineralização e com Runx2, BSP e ALP. 

Os efeitos do coquetel de FCs sobre a proliferação celular e a diferenciação 

osteogênica são consistentes com os de estudos anteriores, utilizando coquetel de 

composição semelhante (de Oliva et al., 2009) ou preparações de PRP (Lucarelli et 

al., 2003; Arpornmaeklong et al., 2004; Ferreira et al., 2005), que indicam que o 

aumento da proliferação de células osteoprogenitoras e a redução da maturação 

osteoblástica são fenômenos concentração-dependente. O efeito mitogênico 

excessivo provocado pelo uso de PRP foi atribuído ao descontrole da proliferação 

celular, com impacto negativo no processo de maturação fenotípica (Uggeri et al., 

2007). A relação inversa entre proliferação e diferenciação de células osteoblásticas 

está bem estabelecida na literatura; para o completo desenvolvimento do fenótipo 

osteogênico, interrompe-se o ciclo celular definitivamente e os osteoblastos, em sua 

diferenciação terminal, passam a expressar proteínas para a secreção e controle da 

mineralização do osteóide (Lian, Stein, 1995; Stein et al., 1996; Van den Dolder et 

al., 2003). 

A análise dos resultados obtidos em nosso estudo aponta para um processo 

de inibição e/ou atraso da aquisição do fenótipo osteogênico. Em favor da 

interpretação de inibição estão as diferenças entre os grupos na quantificação 

bioquímica da mineralização e a observação, por epifluorescência, de formações 
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nodulares de matriz mineralizada, ausentes no grupo FCs. Por outro lado, em 14 

dias, nódulos em estágios iniciais de desenvolvimento, BSP-positivos e ainda 

recobertos por células, estavam presentes em FCs/10, raros em FCs/100 e ausentes 

em FCs/1000 e controle, o que permite considerar para as culturas FCs/10 e 

FCs/100, adicionalmente, a ocorrência de atraso em seu desenvolvimento. 

Observações em tempos posteriores a 14 dias para FCs, FCs/10 e FCs/100 

esclareceriam se os efeitos inibidores e/ou de atraso da mineralização seriam ou 

não mantidos. Ainda que essas avaliações sejam em modelo de cultura de células 

sobre substrato bidimensional de Ti, o que poderia ser considerado uma limitação à 

realidade tridimensional in vivo (Greiner et al., 2012; Naito et al., 2013), a 

comprovação de que os efeitos do coquetel de FCs em concentrações maiores são 

efetivamente inibidores da formação de matriz mineralizada levaria ao 

questionamento da utilização de preparações de PRP associadas a biomateriais 

com o objetivo de estimular o reparo ósseo. 

Em comparação ao estudo de de Oliva et al. (2009), os nossos resultados 

permitem uma melhor compreensão dos efeitos do coquetel de FCs em suas 4 

diluições sobre a diferenciação osteogênica in vitro, não apenas pela caracterização 

qualitativa dos estágios de desenvolvimento dos nódulos de mineralização, mas 

também pela análise quantitativa temporal de marcadores iniciais da diferenciação 

osteoblástica e sua potencial correlação com a mineralização. Com efeito, para o 

tecido ósseo, a expressão temporal de proteínas específicas da matriz extracelular é 

considerada um indicador da diferenciação osteoblástica (Yao et al., 1994). Com o 

término da atividade celular proliferativa, detectam-se proteínas relacionadas ao 

fenótipo osteogênico, como por exemplo, a ALP, cuja expressão/atividade pode 

aumentar em 10 ou mais vezes (Lian, Stein, 1995). Assim, qualquer alteração na 

dinâmica de diferenciação osteogênica nas culturas primárias por sua exposição às 

diferentes diluições do coquetel de FCs poderia ser identificada por perfis distintos 

dos marcadores iniciais de osteoblastos em função do tempo, como de fato foi 

observado para os 3 marcadores utilizados. Os menores valores de RNAm para 

Runx2, BSP e ALP em 7 dias foram detectados em FCs e FCs/10, correspondendo 

aos resultados morfológicos e de quantificação da proliferação celular e 

mineralização, indicando redução expressiva da diferenciação osteoblástica e do 

desenvolvimento do fenótipo osteogênico nessas culturas. Esses fenótipos poderiam 

estar associados à ocorrência de proporções variadas de células com diferenciação 
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miofibroblástica, resultado da exposição de subpopulação de fibroblastos ao 

coquetel de FCs (De Oliveira et al., 2003; Ramos-Torrecillas et al., 2014). Por outro 

lado, a maior atividade osteogênica em culturas expostas ao coquetel foi observada 

em FCs/1000, cujos perfis de expressão dos marcadores gênicos assemelhavam-se 

aos do grupo controle. Apesar de ter havido correlação positiva entre mineralização 

e RNAm para Runx2, BSP e ALP apenas em 7 dias, o que está de acordo com a 

importância da expressão desses genes no início da diferenciação de osteoblastos 

(Stein, Lian, 1993), foi interessante notar picos de expressão de BSP e ALP em 10 

dias para todos os grupos e efeito concentração-dependente para Runx2 e BSP, 

indicando que o período de 7 a 10 dias no modelo utilizado deve ser considerado 

inicial para a diferenciação osteoblástica, mesmo com a mineralização parcial da 

matriz colágena em 10 dias (de Oliveira et al., 2007; de Oliveira et al., 2008). 

A expressão e atividade de ALP são fatores determinantes para o início da 

mineralização do osteóide, mas não para a progressão e manutenção desse 

processo (Rodan, Noda, 1991; Bellows et al., 1991). Assim, por sua importância, 

avaliações qualitativas e quantitativas desse parâmetro de caracterização fenotípica 

tem sido utilizadas amplamente em estudos de diferenciação osteogênica in vitro 

(Declercq et al., 2004; Golub, Boesze-Battaglia, 2007). Entretanto, a aplicação de 

métodos de menor especificidade para sua quantificação resulta na obtenção de 

valores de atividade da enzima que não correspondem necessariamente à 

intensidade de mineralização de culturas primárias (Hoemann et al., 2009). 

Adicionalmente, picos de expressão de atividade de ALP podem oscilar 

temporalmente durante a fase de diferenciação terminal de osteoblastos de culturas 

controles (de Oliveira et al., 2007; de Oliveira et al., 2008; de Oliva et al., 2009), o 

que levaria ao questionamento da real importância do uso desse parâmetro para 

caracterização do fenótipo osteogênico. Dessa forma, optamos por utilizar um 

método de maior especificidade para quantificar a atividade de ALP, clivada a partir 

da fração de membrana por uma fosfolipase (PIPLC) e não por proteases e/ou 

solventes orgânicos, contribuindo para um efeito de menor desnaturação da enzima. 

Além disso, com a clivagem da TNAP, a atividade pNPPase seria específica da ALP 

e não de outras fosfatases também presentes na fração de membrana (Simão et al., 

2007; Simão et al., 2010). Os resultados obtidos por esse método confirmaram a 

redução expressiva da atividade de ALP nas culturas FCs, FCs/10 e FCs/100, 

sobretudo em 7 dias, mas diferiram dos dados obtidos por de Oliva et al. (2009) em 
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relação ao pico de atividade de ALP do grupo controle, detectado em 7 dias no 

presente estudo. Adicionalmente, notou-se efeito concentração-dependente para a 

atividade de ALP em 7 dias e correlação positiva com a mineralização das culturas e 

com a expressão de Runx2, BSP e ALP. Avaliados conjuntamente, esses resultados 

permitem considerar a atividade de ALP, clivada da fração de membrana, também 

como marcador inicial de diferenciação osteoblástica in vitro, cujos níveis são 

indicativos do potencial osteogênico de culturas primárias no modelo utilizado. 
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6 CONCLUSÃO 
 

• A diferenciação osteogênica de culturas primárias de células osteoblásticas 

sobre Ti é inibida e/ou atrasada pela exposição a diferentes diluições do 

coquetel de FCs, com valores menores de expressão de RNAm para Runx2, 

BSP e ALP, atividade de ALP de membrana e mineralização. Para alguns dos 

parâmetros e tempos avaliados, notou-se efeito concentração-dependente. 
 

• Os níveis de atividade de ALP de membrana aos 7 dias se correlacionaram 

positivamente com a mineralização das culturas aos 14 dias, à semelhança 

do observado para a expressão de Runx2, BSP e ALP aos 7 dias, o que 

justifica seu uso como marcador inicial da diferenciação osteoblástica, 

indicativo do potencial osteogênico de culturas primárias no modelo utilizado. 
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Figura 1. Teste de correlação de Pearson entre a expressão de RNAm para Runx2 
em 10 dias e a quantidade de matriz mineralizada em 14 dias de culturas primárias 
de células osteogênicas dos grupos controle, FCs, FCs/10, FCs/100 e FCs/1000 
sobre Ti. Não se detectou correlação positiva entre as variáveis (r = 0,8667, p = 
0,0573), apesar de tendência à correlação positiva.  
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Figura 2. Teste de correlação de Pearson entre a expressão de RNAm para BSP 
em 10 dias e a quantidade de matriz mineralizada em 14 dias de culturas primárias 
de células osteogênicas dos grupos controle, FCs, FCs/10, FCs/100 e FCs/1000 
sobre Ti. Não se detectou correlação entre as variáveis (r = 0,6763, p = 0,2100). 
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Figura 3. Teste de correlação de Pearson entre a expressão de RNAm para ALP 
em 10 dias e a quantidade de matriz mineralizada em 14 dias de culturas primárias 
de células osteogênicas dos grupos controle, FCs, FCs/10, FCs/100 e FCs/1000 
sobre Ti. Não se detectou correlação entre as variáveis (r = 0,4413, p = 0,4569). 
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Figura 4. Teste de correlação de Pearson entre a expressão de RNAm para Runx2 
em 14 dias e a quantidade de matriz mineralizada em 14 dias de culturas primárias 
de células osteogênicas dos grupos controle, FCs, FCs/10, FCs/100 e FCs/1000 
sobre Ti. Não se detectou correlação entre as variáveis (r = -0,3806, p = 0,5274). 
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Figura 5. Teste de correlação de Pearson entre a expressão de RNAm para BSP 
em 14 dias e a quantidade de matriz mineralizada em 14 dias de culturas primárias 
de células osteogênicas dos grupos controle, FCs, FCs/10, FCs/100 e FCs/1000 
sobre Ti. Não se detectou correlação entre as variáveis (r = -0,8715, p = 0,0542), 
apesar de tendência à correlação negativa. 
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Figura 6. Teste de correlação de Pearson entre a expressão de RNAm para ALP 
em 14 dias e a quantidade de matriz mineralizada em 14 dias de culturas primárias 
de células osteogênicas dos grupos controle, FCs, FCs/10, FCs/100 e FCs/1000 
sobre Ti. Não se detectou correlação entre as variáveis (r = -0,8667, p = 0,0572), 
apesar de tendência à correlação negativa. 
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Figura 7. Teste de correlação de Pearson entre a atividade de ALP em 10 dias e a 
quantidade de matriz mineralizada em 14 dias de culturas primárias de células 
osteogênicas dos grupos controle, FCs, FCs/10, FCs/100 e FCs/1000 sobre Ti. Não 
se detectou correlação entre as variáveis (r = 0,5738, p = 0,3117). 
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Figura 8. Teste de correlação de Pearson entre a atividade de ALP em 14 dias e a 
quantidade de matriz mineralizada em 14 dias de culturas primárias de células 
osteogênicas dos grupos controle, FCs, FCs/10, FCs/100 e FCs/1000 sobre Ti. Não 
se detectou correlação entre as variáveis (r = 0,4224, p = 0,4787). 
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