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RESUMO 

 

A perda de tecidos devido a defeitos congênitos, processos patológicos ou traumas 

estimulou o desenvolvimento da engenharia tecidual com objetivo de reparo ou 

substituição de tecidos ou órgãos danificados. Devido às suas propriedades 

elásticas, o tecido cartilaginoso tem sido bastante utilizado em procedimentos 

reconstrutivos. A utilização deste tecido como biomaterial se dá principalmente pela 

manutenção das propriedades tridimensionais da matriz, priorizando sustentação 

estrutural, mecânica e biológica para as células e permitindo remodelamento 

adequado. O ideal é que se obtenha um biomaterial com características de 

biocompatibilidade, biofuncionalidade e resistência mecânica. Neste sentido, foram 

desenvolvidos tratamentos a fim de minimizar possíveis processos inflamatórios e 

rejeição da biomembrana no receptor. Objetivou-se comparar as alterações 

histológicas em cartilagens elásticas de orelha externa de bovinos submetidas a 

diferentes métodos de conservação com tratamento químico por solução alcalina. As 

amostras passaram por um processo de dissecação e higienização, sendo 

posteriormente divididas em grupo controle e grupos de tratamentos. Foram 

avaliados os métodos de conservação com solução supersaturada de sal, solução 

supersaturada de açúcar, glicerina, formalina e solução alcalina. As amostras foram 

mantidas em meios de conservação durante 60 dias e em solução alcalina durante 

72 horas. Posteriormente passaram por preparação, análise e interpretação em 

lâminas histológicas. Em cada tratamento foram avaliados parâmetros 

microestruturais tais como a manutenção de fibras elásticas, substância fundamental 

amorfa e descelularização. Em comparação aos demais grupos, foi observado que o 

grupo do tratamento alcalino apresentou maior descelularização, remoção da 

substância fundamental amorfa e manutenção da estrutura tridimensional das fibras 

elásticas. Por isso, este grupo foi considerado o método mais efetivo neste estudo.  

 

 

Palavras-chave: biomembranas, descelularização, microestruturas, tecido 

cartilaginoso  
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ABSTRACT 

 

The loss of tissue because of congenital defects, pathological processes or traumas 

stimulated the development of tissue engineering, with the aim of repairing or 

replacing damaged tissues or organs. Due to its elastic properties, cartilaginous 

tissue has been widely used in reconstructive procedures. The use of this tissue as 

biomaterial mainly aims at maintaining the three-dimensional properties of the matrix, 

prioritizing structural, mechanical and biological support for the cells and allowing 

adequate remodeling. The ideal is to obtain a biomaterial with characteristics of 

biocompatibility, biofunctionality and mechanical resistance. In this sense, treatments 

were developed in order to minimize possible inflammatory processes and rejection 

of the biomembrane at the receptor. The aim of this study was to compare the 

histological changes in elastic cartilages of the external ear of bovines, submitted to 

different treatments of conservation with chemical treatment by alkaline solution. The 

samples were cleaned, standardized and divided into control group and treatment 

groups. The conservation methods were evaluated with supersaturated salt solution, 

supersaturated sugar solution, glycerine, formalin and alkaline solution. The samples 

were maintained in storage media for 60 days and in alkaline solution for 72 hours. 

After, they underwent preparation, analysis and interpretation on histological slides. 

In each treatment were evaluated microstructureal parameters, as the maintenance 

of elastic fibers, fundamental amorphous substance and decellularization. When 

comparing to the other groups, we verified that the cartilages treated in alkaline 

solution had better decellularization rate, fundamental amorphous substance removal 

and mantainance of elastic fibers tridimensional structure. For this reason, this group 

was considered the most effective method in this study.  

 

 

Keyword: biomembranes, cartilaginous tissue, decellularization, microstructures 

  



 

 

1 INTRODUÇÃO 

 

Ao longo dos anos, a engenharia de tecidos tem ganhado espaço, em busca 

de alternativas para eventuais perdas teciduais, com objetivo de manutenção, reparo 

e substituição de órgãos ou tecidos. Neste sentido, uma série de biomateriais são 

capazes de desenvolver este papel, de acordo com a capacidade de resistência 

mecânica, funcionalidade a longo prazo e ausência de liberação de subprodutos 

citotóxicos quando implantados (FARIA et al., 2012).  

Membranas derivadas de tecidos animais tem se destacado para esta 

finalidade, em especial o colágeno e a elastina. Estas proteínas têm capacidade de 

automontagem em temperatura controlada (RAUSCHER & POMES, 2016), 

apresentam baixa antigenicidade e podem ser extraídas de diversos tecidos (DONG 

& LV, 2016). Assim, pesquisadores têm desenvolvido estudos acerca de implantes a 

base de cartilagens elásticas, a fim de aprimorar cada vez mais a sua efetividade, 

minimizando o processo inflamatório e garantindo uma reconstrução tecidual 

adequada (UTOMO et al., 2015).  

Alguns tratamentos envolvendo as cartilagens elásticas têm sido descritos, a 

fim de realizar a retirada dos condrócitos, preservando a configuração das fibras de 

colágeno e fibras elásticas. Dentre eles, o tratamento com solução alcalina tem se 

mostrado bastante promissor, mantendo o arcabouço tridimensional e realizando a 

descelularização (OSÓRIO JUNIOR et al., 2012). Diferentemente de processos de 

conservação, a solução alcalina faz modificações físico-químicas através da redução 

da densidade celular e substância fundamental amorfa, fatores os quais, tem 

demonstrado maiores casos de reações indesejadas às biomembranas, uma vez 

implantadas (LUCKE et al., 2015).  
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2 FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

O tecido conjuntivo, um dos quatro tipos de tecido do organismo animal, é 

responsável pela conexão, nutrição e sustentação dos outros tecidos, bem como 

reserva de fatores de crescimento (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2017). A origem 

deste tecido se dá primariamente no mesoderma. A partir deste folheto do embrião, 

ocorre a diferenciação em mesênquima, reserva de células pluripotentes, que pode 

dar origem aos diferentes tipos de tecido conjuntivo (EURELL & FRAPPIER, 2012). 

Diferente dos demais tipos de tecidos, o principal constituinte do tecido 

conjuntivo é a matriz extracelular, a qual funciona como suporte para as células e 

para processos celulares, como crescimento, migração, diferenciação, homeostase 

e morfogênese. A composição da matriz é feita principalmente por proteínas 

fibrosas, como colágeno, elastina, fibronectina, laminina, glicoproteínas, 

proteoglicanos e glicosaminoglicanos. Também estão presentes a substância 

fundamental ou amorfa e diferentes tipos celulares (THEOCHARIS et al., 2016).  

 

2.1 Matriz extracelular 

 

Os principais componentes fibrosos da matriz extracelular podem ser 

classificados em três tipos de fibras: colágenas, reticulares e elásticas (Figura 1). As 

fibras colágenas são onduladas, flexíveis, com alta resistência à tração e de largura 

variável. Estão localizadas abundantemente no tecido conjuntivo e apresentam-se 

como moléculas de colágeno polimerizadas em fibrilas de colágeno, podendo ser 

formadas por mais de um tipo de colágeno. Sua formação ocorre a partir de 

moléculas de pró-colágeno que sofrem exocitose e clivagem extracelular, formando 

as moléculas de colágeno que, por sua vez, sofrem polimerização. As fibrilas de 

colágeno resultantes se agrupam e formam as fibras de colágeno, as quais podem 

ser visualizadas microscopicamente nas colorações de Hematoxilina-Eosina (HE), 

Van Gieson e Masson (REHFELD et al., 2017). 
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FIGURA 1 – Ilustração dos tipos de fibras da matriz extracelular. 
 

 
Fonte: Adaptado de LOPES & ROSSO, 2013. 

 

As fibras reticulares são finas e formam ramificações que dão suporte para 

componentes celulares de vários órgãos e tecidos (KHAN & HASHMI, 2015). 

Formadas por fibrilas de colágeno tipo III fortemente glicosadas e não agrupadas, 

localizam-se logo abaixo da lâmina basal. Sua formação ocorre a partir da síntese 

de pró-colágeno, semelhantemente às fibras colágenas, entretanto com síntese 

apenas de colágeno tipo III. Além disso, segundo Junqueira & Carneiro (2017), as 

fibras reticulares apresentam grande quantidade de glicoproteínas e proteoglicanos. 

De acordo com Rehfeld et al. (2017), essas fibras não são visíveis 

microscopicamente em colorações de rotina, requerendo colorações especiais, 

como Silver e Ácido Periódico-Schiff (PAS). Estão presentes no músculo liso, 

endoneuro e órgãos hematopoiéticos, adjacentes às glândulas endócrinas, fígado, 

útero e musculatura intestinal (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2017). 

As fibras elásticas são compostas por um núcleo de elastina cercado por um 

manto de microfibrilas rico em fibrilina (KHAN & HASHMI, 2015). Tipicamente mais 

finas que as colágenas e organizadas em padrão de ramificação, elas formam uma 

cadeia tridimensional, com a função de elasticidade. Normalmente apresentam-se 

entrelaçadas com fibras colágenas a fim de limitar a distensibilidade do tecido e 

prevenir o dilaceramento oriundo da distensão excessiva. As fibras elásticas se 

coram fracamente com colorações de rotina, porém possuem alto índice de refração. 

Em colorações especiais, coram-se pelos métodos de Orceína e Resorcina-fucsina 
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(REHFELD et al., 2017) e podem ser encontradas em artérias, ligamentos, pulmões 

e pele (COHEN et al., 2016), conforme detalhado no quadro 1.  

 

QUADRO 1 – Classificação das fibras 
 

 Fibras colágenas Fibras reticulares Fibras elásticas 

Estrutura 
- Largura variável 
de 1-20µm 

- Fibras finas; 
 

- Fibras finas (0,2 a 
1µm) 

 
 
 
 
 
Formação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Síntese de 
moléculas de pró-
colágeno (requer 
vitamina C) 
2. Exocitose + 
clivagem 
extracelular 
3. Moléculas de 
colágeno (300nm 
de comprimento e 
1,5nm largura) 
4. Polimerização 
(auto-montagem) 
5. Fibrilas de 
colágeno (20- 
300nm largura) 
6. Agrupamento 
7. Fibras de 
colágeno (1-20µm)  
 

1. Síntese de moléculas 
de pró-colágeno (requer 
vitamina C) 
2. Exocitose + clivagem 
extracelular 
3. Moléculas de 
colágeno tipo III (300nm 
comprimento e 1,5nm 
largura) 
4. Polimerização (auto-
montagem) 
5. Fibrilas de colágeno 
tipo III 
(aproximadamente 
20nm)  
 

1. Exocitose e 
clivagem extracelular 
de moléculas de 
proelastina e 
profibrilina para 
formar elastina e 
fibrilina: 
- Polimerização de 
elastina em rede 3D 
- Fibrilina forma 
microfibrilina, que 
cerca o núcleo da 
elastina 

Microscopia 
de luz 

- HE: Coradas em 
rosa 
- Van Gieson: 
Coradas em 
vermelho 
- Masson: Coradas 
em azul 

 
-SILVER: Coradas em 
preto/marrom 
- PAS: Coradas em rosa 

- Orceína: Coradas 
em vermelho/marrom 
- Resorcina-fucsina: 
Coradas em 
azul/preto 

 

Fonte: Adaptado de REHFELD et al. (2017). 

 

2.1.1 Colágeno e fibras colágenas 

 

O colágeno é uma molécula proteica responsável por manter a estabilidade e 

integridade estrutural de órgãos e tecidos (GELSE et al., 2003). Trata-se de uma 

hélice tripla de três cadeias polipeptídicas, conhecida como cadeia α. Na cadeia, o 

terceiro aminoácido é uma molécula de glicina, precedido por uma molécula de 

hidroxiprolina ou hidroxilisina e seguido pelo aminoácido prolina. Associados à hélice 
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há grupos de carboidratos que são unidos aos resíduos de hidroxilisil. Devido à 

presença de grupos de carboidratos, o colágeno é considerado uma glicoproteína 

(MOLINARO, 2010). 

Segundo Rehfeld et al., (2017), existem cerca de vinte e nove tipos diferentes 

de fibras de colágeno e,  conforme a estrutura supramolecular, podem ser 

agrupadas em: fibrilares (I, II, III, V, XI, XXIV e XXVII); colágenos associados a 

fibrilas com tripla hélice interrompida (FACITs; tipos IX, XII, XIV, XVI, XIX, XX, XXI, 

XXII), colágenos associados à membrana com tripla hélice interrompida (MACITs; 

tipos XIII, XVII, XIII, XXV), formadores de redes ou malhas (IV, VIII, X), fibrilas de 

ancoragem (VII), colágenos que formam filamentos bandeados (VI, XXVI e XXVIII) e 

MULTIPLEXINs/colágenos produtores de endostatina (XV e XVIII) (THEOCHARIS et 

al., 2016). 

O colágeno tipo I é o mais abundante, representando cerca de 90% do tipo 

predominante de colágeno nos ossos, tendões, pele, ligamentos, córnea e tecidos 

conjuntivos. O colágeno tipo II é o componente predominante da cartilagem hialina, 

correspondendo a 80% dentre os colágenos presentes, mas também é encontrado 

no corpo vítreo, epitélio corneal, notocorda e núcleo pulposo de discos 

intervertebrais. O colágeno tipo III está presente no tecido intersticial de pulmões, 

fígado, derme, baço e veias. O colágeno tipo V, associado com os tipos I e III, 

contribui na formação de matriz óssea, estroma corneal e matriz intersticial de 

músculos, fígado, pulmões e placenta. O colágeno tipo XI, juntamente ao colágeno 

tipo III, está presente na cartilagem articular. O colágeno tipo IX está presente na 

cartilagem e corpo vítreo, juntamente com o tipo II (REHFELD et al., 2017).  

Os colágenos tipos XII e XIV possuem estrutura similar e sequências 

homólogas ao tipo IX, estando presentes na pele, pericôndrio, periósteo, tendões, 

pulmões, fígado, placenta e veias. O colágeno tipo VI é um tipo não fibrilar e forma 

uma rede de microfibrilas na matriz extracelular do tecido conjuntivo. O tipo X 

compõe a cartilagem hipertrófica do feto e placa de crescimento, costelas e 

vértebras. O colágeno tipo VIII é homólogo ao X, porém está presente na membrana 

de Descemet na córnea. O colágeno tipo IV é o componente estrutural mais 

importante da membrana basal dos epitélios. O tipo VII é o principal componente das 

fibrilas de ancoragem, logo abaixo da lâmina densa da membrana basal, fazendo a 

conexão ao estroma subjacente. Os colágenos tipo XVIII e XV estão presentes em 
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todas as membranas basais vasculares e epiteliais (GELSE et al., 2003; 

THEOCHARIS et al., 2016). 

 

2.1.2 Elastina e sistema elástico 

 

A elastina possui uma composição de aminoácidos incomum, com cerca de 

75% de resíduos hidrofóbicos (glicina, valina e alanina), em alternância com ligações 

cruzadas (crosslinking). Embora ambos os domínios contribuam para exercer 

adequada função da rede polimérica, os crosslinking conferem coesão e 

durabilidade (Figura 2), enquanto os hidrofóbicos auxiliam na auto-montagem e 

recuo elástico (RAUSCHER & POMES, 2016).  

 
FIGURA 2 – Ilustração com demonstração do relaxamento e tração da fibra 
elástica. 
 

 

Fonte: Junqueira & Carneiro (2017). 

 

Assim como o colágeno, a elastina é rica em prolina e glicina, porém o 

mesmo é hidrofílico. A tropoelastina, proteína precursora da elastina, é composta por 

dois tipos de domínios codificados por exons separados: domínios hidrofóbicos (com 

glicina, valina, alanina e prolina) e domínios hidrofílicos (com lisina e alanina) 
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(DAAMEN et al., 2007). A elastina também contém desmosina e isodesmosina, 

aminoácidos responsáveis pela ligação de suas moléculas, podendo formar fibras de 

espessuras variáveis (ROSS & PAWLINA, 2011). 

Há três propriedades importantes que podem alterar a funcionalidade da 

elastina no organismo: elasticidade, transição vítrea e coacervação. Segundo 

Daamen et al. (2007), a força motriz para o recuo espontâneo da elastina quando 

distendida é de origem entrópica. A transição vítrea é definida pela temperatura, 

sendo que acima da temperatura de transição vítrea o polímero apresenta-se como 

um elastômero ou fluido viscoso, enquanto abaixo da mesma, se comporta como um 

material rígido e quebradiço.  

Segundo Rauscher & Pomes (2016), é consenso a grande influência do efeito 

hidrofóbico e entropia da cadeia polipeptídica da elastina na força de retração 

elástica e na auto-montagem. Através da substituição de cadeias intramoleculares 

por intermoleculares, ocorre a aproximação de cadeias agregadas a um estado de 

entrópio conformacional máximo. Além disso, os autores descrevem que a estrutura 

da elastina se dá de forma desordenada e não aleatória. 

O comportamento da elastina depende do seu grau de desidratação, ou seja, 

quando desidratada sua temperatura de transição vítrea é de 200ºC, enquanto 

chega a 30°C quando 30% hidratada. No que diz respeito à coacervação, quando 

em temperatura ambiente, a tropoelastina possui solubilidade em soluções aquosas, 

mas se submetida a altas temperaturas, ocorre a autoagregação de moléculas, 

como resultado da interação dos domínios hidrofóbicos, e a solução fica turva. Por 

outro lado, a fibrilina possui domínios de ligação ao cálcio, o que demonstra um 

ponto negativo da tendência de calcificação da elastina quando implantada 

(DAAMEN et al., 2007; NASCIMENTO et al., 2012). 

O sistema elástico é o conjunto de fibras elásticas responsáveis pela 

manutenção da elasticidade dos tecidos. Pode ser dividido em três tipos: fibras 

oxitalânicas, elaunínicas e maduras, sendo que cada tipo representa um estágio da 

elastogênese. No primeiro momento as fibras são denominadas oxitalânicas, quando 

ocorre a síntese de microfibrilas por fibroblastos e secreção das mesmas no meio 

extracelular. Posteriormente há a adesão da elastina a essas microfibrilas, 

caracterizando as fibras elaunínicas. A partir do momento em que se forma uma 

fibra espessa pela contínua deposição de elastina, passam a ser denominadas fibras 

maduras (BRITO et al., 2013). 
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2.2 Substância fundamental e tipos celulares 

 

A substância fundamental é uma matriz gelatinosa hidratada, composta por 

um complexo altamente hidrofílico de macromoléculas aniônicas 

(glicosaminoglicanos e proteoglicanos) e glicoproteínas multiadesivas. A substância, 

juntamente com as fibras e as células nela imersas, confere força e rigidez à matriz. 

Além disso, as células que compõem este tecido, como fibroblastos, macrófagos, 

mastócitos, plasmócitos, leucócitos e células adiposas, variam conforme a 

localização e especialização do mesmo (KHAN & HASHMI, 2015). 

 

2.2.1 Fibroblastos/Fibrócitos 

 

Encontradas em grande número no tecido conjuntivo, estas células são 

responsáveis pela produção de fatores de crescimento, proliferação e diferenciação 

celular; produção e manutenção da matriz extracelular, por meio da síntese de 

colágeno, elastina, glicosaminoglicanos, proteoglicanos e glicoproteínas 

multiadesivas (HUMPHREY et al., 2014). Os fibroblastos são células jovens e 

ativamente produtivas, enquanto os fibrócitos são células em estado de repouso, o 

qual pode ser revertido em caso de lesões teciduais, por exemplo (MOLINARO, 

2010). 

 

2.2.2 Macrófagos 

 

Os macrófagos decorrem indiretamente de células da medula óssea e fazem 

parte do sistema fagocitário mononuclear. Estão presentes na maioria dos órgãos e 

possuem morfologia variável conforme a função e localização. Através da fagocitose 

de agentes infecciosos e identificação de substâncias nocivas, auxiliam na proteção 

dos tecidos (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2017). 

 

2.2.3 Mastócitos 

 

Oriundos de células hematopoiéticas, os mastócitos armazenam mediadores 

químicos e estão envolvidos no reconhecimento de patógenos, modulação da 

resposta imune, inflamação, reações alérgicas e na defesa contra bactérias, 
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protozoários, fungos e metazoários (KHAN & HASHMI, 2015). Além disso, atuam na 

resposta imune frente a tumores, metabolismo de gordura e ferro, produção extra-

hepática de bile, destruição de células vermelhas envelhecidas e remoção de restos 

celulares. 

Estão localizadas em diversos tecidos, principalmente na derme, sistema 

respiratório e digestório. Uma vez acionadas, estas células passam por mudanças 

em sua morfologia e metabolismo, através da ativação de enzimas lisossômicas, 

intensificando a capacidade de fagocitose (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2017). 

 

2.2.4 Plasmócitos e leucócitos 

 

Os plasmócitos são células derivadas da ativação, proliferação e 

diferenciação de linfócitos B e são responsáveis pela síntese de anticorpos, frente à 

entrada de moléculas potencialmente nocivas ao organismo, os antígenos. Essas 

células são encontradas em grande número no tecido conjuntivo frouxo, 

principalmente em locais altamente susceptíveis à entrada de bactérias e proteínas 

nocivas, como trato gastrointestinal e respiratório (REHFELD et al., 2017).  

Por outro lado, os leucócitos são comumente encontrados no tecido 

conjuntivo, devido à diapedese. Em situações de invasão de microrganismos, este 

processo se intensifica, visto que essas células participam ativamente da defesa do 

organismo, quando ocorre a quimiotaxia e fagocitose. Em resposta à infecção ou 

inflamação, ocorre a migração de neutrófilos para os tecidos periféricos; linfócitos 

são primordiais no combate a infecções; eosinófilos possuem um papel essencial na 

patogênese de distúrbios reativos e neoplásicos; e monócitos desempenham 

funções importantes na resposta inflamatória (KHAN & HASHMI, 2015).    

 

2.2.5 Células adiposas 

 

Segundo Khan & Hashmi (2015), a especialidade destas células é o 

armazenamento de energia em forma de triglicerídios. As células adiposas ou 

adipócitos estão localizadas no tecido adiposo, podendo estar isoladas ou em 

pequenos grupos. Um adipócito maduro possui metabolismo ativo e está sujeito a 

controles nervoso e hormonal e influências nutricionais, de acordo com períodos de 

excesso ou déficit calórico. 
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2.3 Classificação 

 

Tecidos conjuntivos são classificados basicamente em dois grupos: tecido 

conjuntivo propriamente dito e tecidos conjuntivos especiais, que compreendem os 

tecidos adiposo, sanguíneo, hematopoiético, ósseo e cartilaginoso (REHFELD et al., 

2017). 

O tecido conjuntivo propriamente dito possui as características básicas de 

matriz extracelular, com células de função homeostática e está situado logo abaixo 

do tecido epitelial, conferindo-lhe nutrição e sustentação. Pode ser dividido em 

tecido conjuntivo frouxo e tecido conjuntivo denso, sendo que o primeiro apresenta 

maior flexibilidade, vascularização e menor predominância de fibras colágenas 

(JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2017). 

Representando grande parte da reserva de energia do corpo, o tecido adiposo 

auxilia no modelamento do mesmo, absorção de impactos, regulação térmica e 

síntese de várias moléculas. Considera-se que o tecido adiposo possui um 

importante papel na manutenção da homeostase sistêmica através de uma rede de 

comunicação (crosstalk) para o sistema endócrino e outros órgãos e tecidos 

(SVENSSON, 2015). 

Com a função de manutenção da temperatura do corpo e pela circulação, o 

tecido sanguíneo é composto pelo coração, artérias, veias e capilares; além disso, 

participa da regulação do equilíbrio ácido/básico e osmótico do corpo. Segundo 

Molinaro (2010), o sangue faz o transporte de células para os sítios de injúria, 

contribuindo para a defesa do organismo. É composto por células vermelhas 

(hemácias), brancas (leucócitos), plaquetas e plasma sanguíneo. 

O tecido hematopoiético está relacionado intimamente na produção dos 

componentes do tecido sanguíneo. Este tecido é composto pela medula óssea, local 

onde o tecido se encontra; e por células pluripotentes. Essas células, também 

denominadas células tronco, possuem a importante função de auto-renovação e de 

se diferenciar e dar origem às células sanguíneas (LI et al., 2016). 

Representado pelos ossos, o tecido ósseo é mineralizado e possui diversas 

funções, dentre elas: proteção de órgãos vitais, sustentação do corpo, 

armazenamento e restituição de cálcio e fósforo, locomoção, alojamento e proteção 

da medula óssea, formação das células sanguíneas e absorção de toxinas e metais 

pesados. Apresenta basicamente quatro tipos celulares: osteoblastos, osteócitos, 
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osteoclastos e células de revestimento ósseo. Estas células participam 

continuamente da dinâmica deste tecido, através da reabsorção e neoformação 

óssea (FLORENCIO-SILVA et al., 2015). 

 

2.4 Tecido cartilaginoso 

 

O tecido cartilaginoso, ou cartilagem, consiste de condrócitos e uma matriz 

extracelular. Os condrócitos são células metabolicamente ativas que sintetizam e 

secretam componentes da matriz como colágeno, ácido hialurônico, proteoglicanos 

e glicoproteínas. Sua função metabólica pode ser influenciada por fatores químicos, 

como citocinas pró-inflamatórias e fatores de crescimento, fatores ambientais ou 

mecânicos. Em caso de injúrias ao tecido cartilaginoso com consequente perda de 

matriz extracelular, os condrócitos são responsáveis pelo reparo, por meio da 

produção de novos componentes da matriz (AKKIRAJU & NOHE, 2015). 

Segundo Junqueira & Carneiro (2017), o tecido cartilaginoso é uma 

diferenciada forma rígida de tecido conjuntivo, a qual confere sustentação aos 

tecidos moles, revestimento de superfícies articulares, absorção de impactos e 

auxílio na formação, crescimento e deslizamento ósseo.  Uma vez que a cartilagem 

não possui vasos sanguíneos, esta é envolta por um tecido chamado pericôndrio, o 

qual, além de nutrir, oxigenar as células e eliminar resíduos metabólicos, pode dar 

origem a novos condroblastos (MOLINARO, 2010).  

A composição e a estrutura do tecido cartilaginoso estão diretamente ligadas 

à profundidade do mesmo. Baseado no alinhamento das fibras de colágeno e 

composição de proteoglicanos, o tecido pode ser dividido em quatro zonas. 

Externamente as fibras de colágeno são alinhadas paralelamente à superfície; na 

zona do meio não há um alinhamento; na zona profunda as fibras se dispõem 

radialmente; enquanto mais internamente, na zona calcificada, elas tendem a se 

arborizar com pequena organização e mineralização. Da zona superficial à profunda, 

gradualmente ocorre aumento do conteúdo de proteoglicanos (LIU et al., 2017). 

 

2.4.1 Cartilagem Hialina 

 

De coloração branco-azulada e translúcida, este tipo de cartilagem está 

presente no esqueleto temporário do embrião, disco epifisário de ossos longos em 
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crescimento, fossas nasais, traqueia, brônquios e extremidade ventral das costelas 

(MOLINARO, 2010). 

A matriz da cartilagem hialina é produzida por condrócitos e é formada 

principalmente por colágeno associado a proteoglicanos e glicoproteínas 

multiadesivas. As moléculas de colágeno predominantes são fibrilas tipo II, seguido 

pelos tipos IX e IX e, em menor número as moléculas de colágeno específicas: tipo 

III, VI, X XII e XIV. Os proteoglicanos são compostos basicamente por três tipos de 

glicosaminoglicanas: ácido hialurônico, sulfato de condroitina e sulfato de queratina. 

E as glicoproteínas multiadesivas são aquelas não compostas por colágeno, as 

quais ancoram os condrócitos às moléculas da matriz (ROSS & PAWLINA, 2011). 

Possui consistência firme devido à composição de água entre as 

glicosaminoglicanas, o que torna a matriz túrgida e contribui para a absorção de 

choques mecânicos. Além desta função, este tecido contribui para a lubrificação 

sinovial, distribuição de peso nos ossos e proporciona uma superfície com mínima 

fricção (ROSS & PAWLINA, 2011; JUNQUEIRA & CARNEIRO 2017). 

 

2.4.2 Cartilagem Elástica 

 

A cartilagem elástica é semelhante à hialina, porém além de possuir fibrilas de 

colágeno, dispõe de fibras elásticas em grande quantidade e camadas interligantes 

de material elástico. Adicionalmente às características funcionais da cartilagem 

hialina, este tipo de cartilagem possui propriedades elásticas, devido à presença de 

elastina (ROSS & PAWLINA, 2011). 

Segundo Nam et al. (2014) a cartilagem elástica é constituída por grandes 

lacunas de condrócitos cercados por fibras elásticas, formando redes 

tridimensionais, envoltas por um tecido denominado pericôndrio (figura 3). Desta 

forma, os condrócitos encontram-se alojados na rede de fibras, nutridos pelo 

pericôndrio. Está presente no pavilhão auditivo, conduto auditivo externo, tuba 

auditiva, epiglote, cartilagem cuneiforme da laringe e artérias elásticas. Toda a 

cartilagem é envolta por pericôndrio, possui coloração amarelada, e é menos 

susceptível à eventos degenerativos, como a calcificação, do que a cartilagem 

hialina (JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2017). 
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FIGURA 3 – Cartilagem elástica em microscopia óptica, em objetiva de 20x. 
 

 
 
Fonte: Adaptado de CACECI, T. (2015). 

 

2.4.3 Cartilagem fibrosa 

 

Também chamada de fibrocartilagem, pode ser encontrada nos discos 

intervertebrais, locais de inserção de tendões e ligamentos nos ossos e sínfise 

pubiana, dada sua resistência (MOLINARO, 2010). Trata-se da cartilagem mais 

resistente das três, sendo intermediária entre tecido conjuntivo denso e cartilagem 

hialina.  

Seus condrócitos orientam-se em fileiras alongadas, de acordo com as fibras 

colágenas (principalmente colágeno tipo I). Possui escassa quantidade de 

substância fundamental e a mesma é limitada à proximidade das lacunas que 

contêm os condrócitos (JUNQUEIRA & CARNEIRO 2017). 

 

2.5 Capacidade regenerativa do tecido cartilaginoso 

 

Apesar das cartilagens serem compostas por um único tipo celular, o 

condrócito, para a reconstrução satisfatória de um tipo de cartilagem, são 
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necessários condrócitos específicos oriundos de cada cartilagem. Ou seja, a 

utilização de cartilagem hialina no reparo de cartilagem elástica, por exemplo, não é 

satisfatoriamente efetiva, pois há a formação de tecido com menos fibras elásticas, 

baixa resistência à deformação e maior grau de rigidez (NAM et al., 2014). 

Em procedimentos reconstrutivos de tecido cartilaginoso, o principal objetivo é 

manter as propriedades tridimensionais da matriz. Assim, deve-se priorizar a 

manutenção de forma e tamanho da matriz por meio de suportes temporários ou 

permanentes, além de providenciar sustentação estrutural, mecânica e biológica 

para as células, permitindo remodelamento adequado (UTOMO et al., 2015). 

O baixo suprimento sanguíneo, aliado ao reduzido número de células, 

contribui para que este tecido tenha uma capacidade de auto-regeneração limitada 

(HAMID et al., 2012). Neste sentido, muitos estudos tem sido desenvolvidos ao 

longo dos anos, a fim de desenvolver mecanismos exógenos de reparação do tecido 

cartilaginoso (BETRE et al., 2002; SANTOS et al., 2013; GRIGORE, 2017). Portanto, 

especificamente neste tipo de tecido, os biomateriais devem ser capazes de permitir 

a proliferação, migração, diferenciação e integração dos condrócitos (GARCIA-

MARTINEZ et al., 2017). 

 

2.6 Engenharia de tecidos e biomateriais 

 

A perda de tecido devido a defeitos congênitos, processos patológicos ou 

traumas estimulou a busca por tecnologias alternativas, com objetivo de reparo ou 

substituição de tecidos ou órgãos danificados. Inicialmente as opções disponíveis se 

tratavam de transplantes, reconstruções cirúrgicas ou utilização de implantes. 

Apesar de sua efetividade, entraves como qual seria o biomaterial ideal para cada 

tipo de tecido, levaram à criação da engenharia de tecidos (NEEL et al., 2014). 

Baseada na utilização de células, biomateriais e fatores de crescimento, a 

engenharia de tecidos tem por objetivo criar, reparar ou substituir tecidos e órgãos 

lesados. Neste sentido, as células basicamente secretam a matriz, a fim de formar 

um novo tecido; o biomaterial fornece as condições ideais para que isso ocorra, 

enquanto há a ativação dos fatores de crescimento que auxiliam e estimulam as 

células neste processo de regeneração (IKADA, 2006). Assim, a principal finalidade 

da bioengenharia é a obtenção de materiais biocompatíveis, através de biomateriais 

específicos, que sejam capazes de substituir o tecido lesionado por outro de 
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estrutura e função satisfatoriamente semelhantes ao original, promovendo mínima 

resposta biológica negativa do paciente (NEEL et al., 2014; PIRES et al., 2015). 

 

2.6.1 Biomateriais e aplicações clínicas 

 

Os biomateriais são definidos basicamente como dispositivos de origem 

sintética, natural ou natural quimicamente modificada, que são incorporados ou 

absorvidos pelo tecido hospedeiro, estimulando a proliferação celular no processo 

de regeneração. A escolha do biomaterial está diretamente ligada ao objetivo do 

tratamento, seja ele para uso ortopédico, cardiovascular, odontológico, 

oftalmológico, tratamento de lesões, entre outros. A composição dos biomateriais 

também é dependente da aplicação dos mesmos, podendo ser constituídos por 

metais, cerâmicas, polímeros e compósitos (PIRES et al., 2015). 

O biomaterial ideal é aquele cujos componentes ou subprodutos não são 

afetados e não causam danos ao organismo (biocompatibilidade); é capaz de 

desempenhar suas funções a curto ou longo prazo (biofuncionalidade); é capaz de 

resistir à tração, compressão, flexão, fadiga, torção e cisalhamento (propriedades 

mecânicas); apresenta resistência à corrosão frente aos fluidos orgânicos e 

facilidade de esterilização (FARIA et al., 2012). 

De modo geral, os materiais podem ser classificados conforme o tipo de 

ligação, origem, macroestruturas e estrutura dos cristais, como pode ser observado 

na figura 4. 

 

FIGURA 4: Tipos de materiais. 
 

 
Fonte: Adaptado de BANDYOPADHYAY & BOSE, 2013; PIRES et al., 2015. 
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Os materiais sintéticos são produzidos pelo homem e designados para 

funções específicas. Conforme o objetivo de aplicação, suas propriedades físicas, 

químicas, mecânicas e biológicas podem ser alteradas (PIRES et al., 2015). 

De acordo com LANDUCI (2016), os biomateriais metálicos possuem alta 

resistência à fadiga e às fraturas, sendo de escolha para tecidos rígidos de alta 

carga de tração e compressão. Apresentam inúmeras vantagens frente a outros 

materiais, dentre elas a possibilidade de polimento e abrasão, bem como fácil 

esterilização. Os metais mais utilizados são titânio, ligas de titânio, aços inoxidáveis 

e ligas a base de cobalto.  

As cerâmicas possuem alta compatibilidade química com a fisiologia do 

organismo, em especial tecidos rígidos, como ossos e dentes. São materiais 

estáveis em meios ácidos, resistentes à desgaste e compressão, porém possuem 

estruturas duras, quebradiças e com pouca resistência a fraturas e rachaduras. 

Desta forma, as cerâmicas são usadas no reparo de tecidos rígidos, regeneração e 

crescimento, principalmente em aplicações não estruturais e revestimento de 

implantes metálicos (BANDYOPADHYAY & BOSE, 2013). 

A classe dos compósitos é representada por duas fases que se 

complementam: uma contínua (matriz) e uma dispersa (reforço ou modificador), 

sendo a última adicionada com objetivos diversos, como aumento de taxa de 

degradação, biocompatibilidade e bioatividade (PIRES et al., 2015). Os biomateriais 

compostos por polímeros e cerâmicos representam a maioria dos compósitos 

utilizados (BANDYOPADHYAY & BOSE, 2013). Segundo Grigore (2017), após 

muitos estudos sobre a citotoxicidade de alguns materiais, os compósitos mostram-

se mais vantajosos, pois mantem seus pontos positivos e reduzem os negativos, 

quando submetidos a processos físicos e químicos.  

 

2.6.1.1 Polímeros 

 

Polímeros são macromoléculas formadas por unidades menores 

(monômeros), ligadas covalentemente entre si. Segundo SANTOS et al. (2013), eles 

podem ser classificados em sintéticos, obtidos através de reações de polimerização 

[poli (butileno succinato), policaprolactona, polietileno, poli (ácido láctico), poli (vinil 

álcool)]; naturais de origem vegetal (amido e alginatos); naturais de origem animal 
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(colágeno, ácido hialurônico e quitina); ou naturais geneticamente modificados 

(polihidroxibutirato, polihidroxivalerato). 

Compreendendo a maior gama dos biomateriais, os polímeros possuem 

aplicação tanto em tecidos moles como em tecidos rígidos (BANDYOPADHYAY & 

BOSE, 2013). Podem ser aplicados na substituição de tecidos cartilaginoso, 

muscular, nervoso, ósseo, tegumentar, córnea e vasos sanguíneos (SANTOS et al., 

2013). De acordo com Pires et al. (2015), os polímeros apresentam vantagens frente 

aos outros biomateriais, como facilidade de fabricação em variadas formas, menor 

custo e disponibilidade de adaptação de materiais de acordo com as propriedades 

mecânicas e físicas desejadas. 

Segundo Pires et al. (2015), os polímeros naturais se degradam por meio da 

clivagem enzimática, enquanto os sintéticos sofrem degradação hidrolítica de suas 

ligações. Os sintéticos apresentam algumas vantagens frente aos naturais, como 

maior estabilidade durante o uso. Por outro lado, eles geralmente não apresentam 

boa interação celular, podendo liberar subprodutos tóxicos durante sua degradação. 

Os polímeros naturais são de origem biológica e, por isso, apresentam menor 

estabilidade e uniformidade. Por outro lado, seus produtos de degradação são 

biocompatíveis e não são citotóxicos, sendo mais seguros em biomateriais. Podem 

ser utilizadas como biopolímeros as proteínas (colágeno, elastina, fibroína da seda) 

e polissacarídeos (quitosana, alginato, goma xantana, ácido hialurônico e pectina). 

Dada a capacidade de interação com células, as proteínas apresentam-se 

mais vantajosas como componentes de biomateriais. Dentre elas, o colágeno e a 

elastina têm se mostrado promissores no reparo de tecidos, em especial do tecido 

cartilaginoso. Além de sua baixa antigenicidade, o colágeno apresenta 

susceptibilidade de ser modificado quimicamente sem prejuízo para suas 

propriedades, sendo bastante estudado como material para implantes. Por outro 

lado, quando em contato com o tecido receptor, as proteínas podem sofrer reações 

em sua estrutura, desencadeando formação de fibrose, trombos ou processos de 

coagulação. (FERREIRA et al., 2015). 

Ainda que um biomaterial seja considerado ideal, a implantação do mesmo 

promove uma resposta inflamatória local, denominada reação de corpo estranho. 

Uma vez que um biomaterial é implantado in vivo, ele entra em contato com um meio 

aquoso rico em íons e moléculas (YE, 2013). Além de outros fatores, as 
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características de biocompatibilidade do material definem a duração desta reação do 

organismo e influenciam a vida útil do implante.  

De modo geral, na fase aguda de reparo e inflamação ocorre o influxo de 

neutrófilos e monócitos para o local. Enquanto os neutrófilos permanecem por 

apenas alguns dias, os monócitos se transformam em macrófagos e ocorre a 

fagocitose de debris celulares e corpos estranhos, com consequente liberação de 

citocinas e fatores de crescimento, a fim de regular a reação. Caso haja algum 

material que não tenha sido removido ou destruído, tem início a fase crônica da 

inflamação, com predominância de linfócitos e macrófagos. Ocorre, então, a atração 

de fibroblastos e a deposição de colágeno para encapsular e isolar o material ou 

pode ocorrer a expulsão do material por meio da formação de uma fístula. Estas e 

outras reações são indesejadas e podem ser minimizadas através de tratamentos 

prévios na conservação do biomaterial ou descelularização do mesmo (LUCKE et 

al., 2015). 

 

2.7 Métodos de conservação e descelularização de tecidos moles para 

aplicação como biomateriais 

 

Uma vez coletada a membrana biológica a ser utilizada como biomaterial, 

esta fica sujeita à decomposição e crescimento de microrganismos. Desta forma, é 

imprescindível que este tecido seja submetido a meios de preservação com alto 

poder estabilizador, conservando ao máximo, por longos períodos, a integridade 

celular, resistência à tração e reduzindo a antigenicidade do tecido (GUIMARÃES et 

al., 2007). 

Na utilização de colágeno e elastina como polímeros de biomaterial, existem 

diversos métodos de conservação após a coleta. Dentre eles, os mais utilizados são 

glutaraldeído, solução de polivinilpirrolidona, formaldeído, solução saturada de 

açúcar, solução saturada de sal, mel, glicerina, métodos físicos, enzimáticos e 

métodos químicos (FERREIRA et al., 2015). 

Com propriedades mecânicas, imunogênicas, controle de degradação tecidual 

e flexibilidade, o glutaraldeído é uma opção econômica no tratamento de 

biomateriais. Atua como crosslinker, reforçando as cadeias polipeptídicas do 

colágeno, através de novas ligações cruzadas, o que impede que essas cadeias 

percam sua conformação helicoidal (PAUL & BAILEY, 2003). Por outro lado, 
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acredita-se que o glutaraldeído possui núcleos de ancoragem de cálcio, o que leva à 

calcificação tardia pós-implante do tecido (BAUCIA et al., 2006; OLIVEIRA et al., 

2009; 2015). 

Polivinilpirrolidona é um anti-séptico de baixo limiar tóxico e irritativo aos 

tecidos, utilizado na preservação de membranas biológicas. Segundo Mota et al. 

(2003), apesar da excelente ação antimicrobiana, a solução de polivinilpirrolidona 

pode desencadear a destruição dos núcleos celulares e extravasamento da 

cromatina do tecido conservado. 

Muito utilizado na rotina como fixador de tecidos na histologia, o formaldeído 

apresenta baixo custo e fácil preparo. Possui características de crosslink, porém, ao 

contrário do glutaraldeído, as ligações cruzadas produzidas formadas são 

relativamente ineficientes, devido à conversão em paraformaldeído menos reativo 

(PAUL & BAILEY, 2003; CHATTOPADHYAY & RAINES, 2014). 

O açúcar tem propriedades cicatrizantes em feridas contaminadas, através de 

ação bacteriostática e bactericida, dada a alta osmolaridade da solução que se 

forma após a aplicação (ALVES & DEANA, 2009). Neste sentido, estudos com a 

solução hipersaturada de açúcar em concentrações superiores a 250% tem 

verificado semelhante ação bactericida sem alteração nas características 

morfológicas do tecido (MOTA et al., 2003; BARIANI JUNIOR et al., 2014). 

O sal possui propriedades antissépticas, inibindo o crescimento de bactérias e 

fungos, além de preservar a maleabilidade do tecido e atuar como base para o 

crescimento do tecido vivo, quando na concentração de 1,5g de sal para 1ml de 

água tridestilada (BRUN et al., 2002). De acordo com Bariani Junior et al. (2014), 

apesar de sua facilidade de acesso e baixo custo, pode desencadear processo de 

autólise e desarranjo estrutural do tecido conjuntivo. 

Meios de preservação de tecidos biológicos, como o mel, promovem a 

desidratação dos mesmos, o que reduz a resistência tênsil. Assim, o mel é 

considerado pouco eficiente em manter a resistência e estrutura do tecido 

(AMENDOLA et al., 2008; BARIANI JUNIOR et al., 2014). 

Também chamada glicerol ou propanotriol, a glicerina é uma opção para 

conservação de membranas biológicas. Apresenta vantagens de baixo custo, 

conservação em temperatura ambiente e fácil manuseio (OLIVEIRA et al., 2009). 

Além disso, possui propriedades antissépticas, uma vez que seu modo de ação está 

baseado na desidratação das células (PIGOSSI, 1964). Entretanto, para que seja 
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efetivo, o tecido deve permanecer submerso no meio por no mínimo 30 dias 

previamente ao uso (RABELO et al., 2004).  

 

2.7.1 Métodos físicos de descelularização 

 

Independente do método de descelularização, para o sucesso do mesmo e 

redução de efeitos indesejáveis, faz-se necessária a remoção celular e nuclear, além 

da manutenção estrutural da matriz extracelular e propriedades biomecânicas da 

mesma. No método de congelamento e descongelamento, o tecido é submetido a 

mudanças da temperatura, com congelamento rápido ou lento. Em ambos os casos, 

ocorre a formação de cristais de gelo no meio intracelular e extracelular, os quais 

rompem as membranas celulares. Este processo de lise celular também ocorre no 

descongelamento de forma rápida (FREITAS, 2016). 

Com o uso do método da pressão direta, as células podem ser sofrer lise 

através da pressão direta ao tecido, porém, é eficaz apenas para tecidos que não 

tenham uma matriz extracelular densamente organizada. Segundo Gilbert et al. 

(2006), através da pressão direta ocorre mínimo desarranjo na arquitetura 

tridimensional da matriz extracelular dos tecidos. 

A utilização simultânea dos métodos de agitação mecânica e sonicação visa 

promover a lise celular e auxiliar na remoção dos detritos celulares. A agitação 

mecânica pode ser feita em uma placa de agitação magnética, agitador magnético 

ou rolo de baixo perfil. A sonicação consiste no uso de ondas sonoras que, através 

de vibrações, geram tensões mecânicas, aumento de calor e consequente ruptura 

celular (GILBERT et al., 2006; FREITAS, 2016). 

 

2.7.2 Métodos enzimáticos de descelularização 

 

As enzimas mais utilizadas na descelularização são tripsina, endonucleases e 

exonucleases. Segundo Freitas (2016), normalmente os agentes enzimáticos são 

utilizados em conjunto com outros métodos físicos ou químicos, entretanto 

apresentam diversas desvantagens como a mudança estrutural da matriz celular, 

com remoção de fibronectina, elastina e glicosaminoglicanos. 
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2.7.3 Métodos químicos de descelularização 

 

Os agentes quelantes de íons atuam por meio de ligações a cátions 

bivalentes (Ca+2, Mg+2), essenciais à adesão celular à membrana extracelular e 

funcionamento celular, interferindo na união e inviabilizando sua função. Segundo 

Osório Junior et al. (2012), os mais utilizados são o EDTA (ácido etilenodiamino 

tetra-acético) e o EGTA (ácido tetra-acético etileno-glicol). 

Os detergentes zwitteriônicos são anfóteros, ou seja, frente a um ácido se 

comportam como óxido básico e frente a uma base se comportam como óxidos 

ácidos. Segundo Freitas (2016), possuem propriedades hidrofílicas e apresentam 

carga positiva e negativa, sendo sua ação por meio da solubilização de proteínas de 

membranas íntegras. 

Classificados quanto ao sinal da carga, os detergentes iônicos podem ser 

aniônicos ou catiônicos. Segundo Osório Junior et al. (2012), os detergentes iônicos 

atuam solubilizando membranas celulares e nucleares. Além disso, os mesmos 

removem os glicosaminoglicanos e tecidos descelularizados (FREITAS, 2016). 

Os detergentes não iônicos não possuem carga e não tem a capacidade de 

encapsular proteínas como os detergentes iônicos. Atuam rompendo ligações lipídio-

lipídio e lipídio-proteína das membranas celulares, entretanto não destroem as 

ligações entre proteínas da matriz extracelular (OSÓRIO JUNIOR et al., 2012; 

FREITAS, 2016). 

 

2.7.3.1 Soluções ácidas e alcalinas 

 

Existem poucos estudos acerca da utilização de soluções alcalinas e ácidas 

em materiais colagênicos. Sabe-se que ambas interferem no pH celular, causando a 

descelularização por meio da solubilização dos componentes citoplasmáticos e 

degradação dos ácidos nucleicos (FREITAS, 2016). Os ácidos acético e peracético, 

por exemplo, são utilizados para esta finalidade, entretanto o ácido acético pode 

reduzir a resistência mecânica da membrana extracelular, o que não é desejável 

para biomembranas (SILVA, 2016). 

Estudos constataram redução do processo inflamatório e ausência de 

encapsulamento e calcificação dos materiais, após o uso de soluções alcalinas em 

tecidos (ROSA et al., 2003; PARREIRA, 2004). Além disso, autores verificaram a 
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eficiência na integração da membrana ao tecido receptor, bem como redução da 

intensidade e persistência da inflamação de biomembranas que receberam o 

tratamento em solução alcalina (VULCANI et al., 2008; 2013). 

Segundo Steffens et al. (2015), a utilização do tratamento alcalino resulta no 

aumento da hidrofilização da superfície de tecidos, contribuindo para maior adesão e 

proliferação celular. Por outro lado, foram descritos métodos eficazes utilizando 

soluções alcalinas em membrana amniótica (SAMPAIO, 2017).  

Além disso, a utilização de solução alcalina em contato com proteínas de 

tecido cartilaginoso desestabiliza as interações intermoleculares e promove a 

eliminação de proteoglicanos, polissacarídeos, proteínas plasmáticas e outras 

proteínas não colágenas, o que é desejável (SANTOS, 2017). 
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3 OBJETIVOS 

 

Neste trabalho objetivou-se avaliar quantitativa e qualitativamente as 

alterações histológicas de cartilagens elásticas de orelha externa de bovinos, 

submetidas a tratamentos com solução supersaturada de açúcar, solução 

supersaturada de sal, formol, glicerina e solução alcalina. 

 A avaliação quantitativa foi realizada por meio da contagem de condrócitos e 

quantificação das fibras elásticas nas regiões periférica e central de todos os grupos. 

Além disso, foram avaliadas qualitativamente a presença de substância fundamental 

amorfa e a afinidade tintorial da mesma em cada tratamento.   



24 

 

4 MATERIAL E MÉTODOS 

 

4.1 Obtenção das amostras e preparo dos tratamentos 

 

Foram obtidas cartilagens elásticas de orelha externa de bovinos adultos 

abatidos em frigorífico inspecionado. Após a coleta, realizou-se a limpeza de cada 

orelha, com uso de bisturi, tesouras e pinças, através da dissecação minuciosa da 

pele e retirada do tecido subcutâneo, preservando a cartilagem. As cartilagens foram 

lavadas em solução fisiológica a 0,9% e permaneceram imersas na mesma por 

quatro horas, com troca da solução a cada 1 hora. Em seguida, os fragmentos foram 

secos em papel toalha e divididos em seis grupos, com dez repetições em cada 

grupo, totalizando 60 amostras. As dez amostras do grupo controle (GC) foram 

diretamente para o processo de fixação e confecção de lâminas (TIMM, 2005). 

Cinquenta fragmentos foram acondicionados separadamente em recipientes 

previamente lavados e esterilizados em autoclave, contendo as soluções de 

tratamento. As dez repetições do grupo do sal (GS) foram tratadas em solução 

hipersaturada de sal, composta de 300g de sal grosso comercial (sal grosso iodado, 

Refinaria Nacional de Sal S.A., Cabo Frio, RJ) e 200mL de água tridestilada. Os 

frascos foram mantidos em temperatura ambiente por um período de 60 dias (figura 

5). 

 

FIGURA 5: Fragmentos de cartilagem auricular bovina submetidos ao 
tratamento com solução hipersaturada de sal (GS).  
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No grupo do açúcar (GA) foi feita a preparação da solução supersaturada de 

açúcar a 300%, segundo a metodologia empregada por Mazzanti et al. (2001). 

Utilizou-se 300 gramas de açúcar cristalizado (açúcar cristal, Cristal Alimentos Ltda., 

Aparecida de Goiânia, GO) diluídos em 100 mL de água destilada, obtendo-se uma 

solução na proporção 3:1. Após 48 horas da imersão, as dez membranas deste 

grupo foram colocadas em nova solução de açúcar a 300%, uma vez que sua 

desidratação promove a diluição da solução inicial, ali permanecendo por 60 dias 

(figura 6). 

 

FIGURA 6: Fragmentos de cartilagem auricular bovina submetidos ao 
tratamento com solução hipersaturada de açúcar (GA). 

 

 

 

As amostras do grupo da glicerina (GG) (figura 7) foram colocadas e 

totalmente imersas em frascos com glicerina 98% (Labynth Produtos para 

Laboratório Ltda., Diadema, SP), à temperatura ambiente, por 60 dias (DALECK et 

al., 1992). Pelo mesmo período de tempo, os dez fragmentos do grupo do formol 

(GF) permaneceram imersos em frasco com solução de formaldeído a 10% 

tamponado (Anidrol Produtos para Laboratórios Ltda., Diadema, SP) em temperatura 

ambiente, sem incidência direta de luz (figura 8). 
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FIGURA 7: Fragmentos de cartilagem auricular bovina submetidos ao 
tratamento com glicerina a 98% (GG). 

 

 
 

FIGURA 8: Fragmentos de cartilagem auricular bovina submetidos ao 
tratamento com formaldeído a 10% (GF). 

 

 
 

As dez amostras do grupo da solução alcalina (GAL) foram colocadas em 

sacos plásticos individuais, submetidas ao congelamento, sob temperatura de -15ºC, 

e enviadas ao Laboratório de Bioquímica e Biomateriais do Instituto de Química de 

São Carlos – USP/SP, para realização do tratamento alcalino. No laboratório os 

fragmentos foram descongelados e imersos em solução fisiológica 0,9%, a qual foi 

trocada a cada hora, até que se completasse quatro horas submersas. Na 

sequencia, as amostras foram submetidas ao tratamento de solução alcalina, 

contendo cloretos, sulfatos de sódio, potássio e cálcio, permanecendo por 72 horas. 

Após este período, as cartilagens passaram por três lavagens sucessivas com ácido 

bórico a 3% e ácido etilenodiamino tetra-acético (EDTA) a 3%, a fim de remover os 

sais residuais, conforme protocolo adotado por Horn et al. (2009). Em seguida, o 
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material foi novamente congelado de forma gradativa, sendo as amostras 

refrigeradas e posteriormente congeladas, por fim a uma temperatura de -15ºC.  

Uma vez congelados, os fragmentos foram pesados e submetidos ao 

processo de liofilização. A cada 12 horas foram novamente pesados, até que não 

houvesse diminuição da massa, indicando remoção completa da água presente nas 

amostras. Na sequencia, as amostras foram acondicionadas em embalagens 

plásticas e encaminhadas, juntamente com as demais cinquenta amostras, ao 

Laboratório de Patologia do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública (IPTSP), 

da Universidade Federal de Goiás, Goiânia/GO, para a preparação e análise de 

lâminas histológicas. 

 

4.2 Preparação das lâminas histológicas permanentes 

 

Após os períodos de tratamentos, as amostras foram removidas das soluções 

e foi feito o registro fotográfico do aspecto macroscópico dos fragmentos. Estes 

foram irrigados abundantemente com solução salina para retirar o excesso das 

soluções de tratamento e, posteriormente, submetidos ao protocolo de fixação. 

Utilizou-se do método de fixação em formol, após dissolução do mesmo em tampão 

fosfatado, durante 24 horas. Posteriormente os fragmentos foram lavados em água 

corrente e armazenados em solução de álcool etílico a 70%. Na sequência, as 

amostras passaram pela etapa de desidratação, onde foram imersos em álcool a 

100%, clarificados em xilol e impregnados em parafina fundida a 60° em pequenos 

blocos (TIMM, 2005). 

Após a inclusão, os blocos foram seccionados em um micrótomo para 

obtenção de cortes com 5µm de espessura. Os cortes foram logo submetidos à 

distensão em banho-maria e coletados em lâminas de extremidade fosca, 

numeradas. Em seguida, as mesmas foram transferidas para uma estufa e em 

seguida colocadas em suporte inclinado em ângulo de 60° para secagem em 24 

horas. Antes de submetidas à coloração, as lâminas foram desparafinizadas por 

meio de uma sequencia de banhos em xilol, álcool e água, inversamente ao 

procedimento feito na etapa de inclusão, permanecendo 5 minutos em cada etapa, 

seguindo a metodologia proposta por Timm (2005). 

Uma vez hidratadas, todas as lâminas foram submetidas às colorações 

Hematoxilina-eosina, Tricrômio de Masson e Verhoeff. As lâminas permanentes 
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confeccionadas com amostras do GC foram utilizadas como padrão de comparação 

para a contagem celular, quantidade de fibras elásticas e características da 

substância amorfa da matriz extracelular.  

 

4.3 Definição das áreas de interesse e contagem celular 

 

Para a contagem de condrócitos, duas lâminas de cada grupo foram 

selecionadas, coradas em hematoxilina-eosina e analisadas sob microscopia óptica, 

em aumento de 400 vezes. Duas regiões distintas da amostra foram definidas para a 

seleção dos campos a serem analisados: região média da cartilagem e região 

periférica, próxima ao pericôndrio. Foram consideradas durante a contagem, células 

intactas com a presença de núcleo.  

Desta forma, captaram-se seis campos aleatórios das regiões de interesse 

(RDI ou ROI – Regions of interesse) (ROI = 399,22 X 299,22 µm2) de cada lâmina 

(Figura 9). Pelo fato da região periférica estar presente em ambos os lados da 

cartilagem, foram captados três campos aleatórios próximos ao pericôndrio inferior e 

três campos aleatórios próximos ao pericôndrio superior, a fim de obter dados mais 

fidedignos.  

 

Figura 9. Imagem histológica capturada em objetiva de 40X, demonstrando as 

dimensões em micrômetros, após calibração do equipamento. 
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Em seguida, foram calculadas as densidades celulares da região média e 

região periférica (DC região média e DC região periférica), dividindo-se o número 

total de condrócitos contados em cada região, pela área total analisada na amostra, 

conforme equações 1 e 2 (XU et al., 2017). 

 

Equação 1 -                 
                                                  

                                        
 

 

 

Equação 2 -                      
                                                       

                                             
 

 

 

4.4 Características e densidade de fibras elásticas 

 

 As fibras elásticas foram verificadas nas lâminas coradas por Verhoeff, 

observando-se a distribuição ao redor dos condrócitos, a disposição em forma de 

rede na matriz extracelular, bem como a continuidade e fragmentação das mesmas. 

Utilizaram-se como parâmetro as características observadas e quantificadas no GC, 

por serem cartilagens que não foram submetidas a nenhum dos tratamentos 

propostos. Para a quantificação das fibras, foram captados seis campos aleatórios 

da região média (RDI ou ROI – Regions of interesse) (ROI = 399,22 X 299,22 µm2) 

de cada lâmina, conforme descrito no método de contagem celular. Em seguida, as 

imagens foram tratadas no software ImageJ, para o emprego de filtros, alteração dos 

parâmetros de cores, aumento da nitidez das fibras elásticas e demarcação das 

mesmas. Posteriormente calculou-se a área total de fibras e a densidade de fibras 

elásticas (DFE), segundo a Equação 3, por meio da imagem captada (Figura 10). 

 

 

Equação 3 - DFE 
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Figura 10. Imagem captada de lâmina de cartilagem elástica corada por 
Verhoeff, sob aumento de 40x. A imagem foi editada para destaque da cor das 
fibras elásticas (cor preta) e demarcação automática (contorno em amarelo, 
apontado pelas setas) pelo programa Image J, para quantificação da área de 
fibras elásticas. 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

4.5 Presença e características da substância amorfa 

 

 As lâminas coradas em HE e Tricrômio de Masson de todos os grupos foram 

avaliadas quanto à presença de substância amorfa e quanto à afinidade tintorial nas 

regiões periférica e central. Para tanto, observou-se as lâminas sob aumento de 

100X para verificar diferenças de colorações entre as regiões e em seguida sob 

aumento de 400X para verificar as regiões próximas às células e a matriz entre as 

mesmas. A classificação foi qualitativa, verificando-se a intensidade de coloração, 

em comparação com o grupo controle. 

 

4.6 Análise estatística 

 

Os valores das contagens totais de células para cada região da cartilagem, 

bem como a área total de fibras elásticas de cada tratamento foram submetidos ao 

teste de normalidade Shapiro-Wilk. Uma vez atendidos os pressupostos, os 

tratamentos foram comparados quanto à diferença significativa por múltipla 

comparação pelo teste Holm-Sidak, com nível de significância de 5%. 
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5 RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 

Macroscopicamente as amostras dos grupos GS e GF tiveram alteração na 

coloração da cartilagem, tornando-se mais claras, enquanto os fragmentos do grupo 

GA, GG e GAL mantiveram-se de coloração branco-amarelada. Além disso, as 

amostras do grupo GG adquiriram aspecto translúcido (Figura 11).  

 

FIGURA 11: Aspecto macroscópico dos fragmentos de cartilagem auricular 
bovina submetidos aos diferentes processos de conservação e tratamento 
alcalino: grupos do sal (GS), açúcar (GA), glicerina (GG), formol (GF) e solução 
alcalina (GAL). 
 

 
 

5.1 Lâminas permanentes do grupo controle 

 

 As colorações utilizadas para o grupo controle permitiram distinguir núcleo e 

citoplasma celular, substância amorfa e fibras elásticas da matriz extracelular (Figura 

12).  Na coloração HE, os núcleos apresentaram coloração escura, arroxeada e 

citoplasma rosado, permitindo a identificação celular e contagem de núcleos. Foram 

evidenciadas fibras elásticas, mas não suficientemente para serem quantificadas em 

virtude de haver pouco contraste em relação aos demais componentes. No entanto, 

a coloração por Verhoeff destacou, com coloração escura, as fibras elásticas, 

permitindo a utilização das imagens captadas para a quantificação das mesmas.  

A coloração por Tricômio de Masson destacou núcleos e citoplasma celulares, 

bem como a substância amorfa, cuja afinidade tintorial variável em função da região, 

facilitou a análise qualitativa. Neste aspecto, notou-se que a região central das 

lâminas apresentou maior afinidade tintorial, aparentando maior intensidade da 

GA GS

S 

GG GF GAL 
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coloração azul. Por outro lado, a região periférica da cartilagem apresentou-se com 

menor afinidade tintorial, com coloração azul menos intensa, tendendo à palidez.  

Uma vez realizadas adequadamente as etapas de preparação das lâminas, 

parâmetros como a afinidade tintorial e presença dos componentes descritos nas 

lâminas não tratadas (GC) estão de acordo com as descrições histológicas deste 

tipo de cartilagem (ROSS & PAWLINA, 2011; JUNQUEIRA & CARNEIRO, 2017). 

 

Figura 12. Fotomicrografias de cartilagens elásticas de orelha externa de 
bovino adulto. Em A, coloração hematoxilina-eosina da região central da 
cartilagem, destacando condrócitos com núcleos arroxeados e citoplasma 
rosado (setas). Em B, coloração de Verhoeff da região central da cartilagem, 
destacando fibras elásticas em tonalidade escura (setas). Em C, coloração 
Tricrômio de Masson da região periférica e transição para a região central da 
cartilagem. Em D, coloração Tricrômio de Masson da região central da 
cartilagem. Barra = 50µm. 
 

 
 

5.2 Definição das áreas de interesse e contagem celular 

 

A área total das regiões de interesse (ROI) foi de 716.727,65 µm2 (0,716 

mm2), resultado das dimensões dos campos captados em objetiva de 40X em seis 

campos [(399,22 x 299,22) x 6]. As contagens totais e densidades celulares nas 



33 

 

regiões média e periférica estão compilados nas Figuras 13 e 14 e na Tabela 1. A 

comparação entre os grupos demonstrou haver diferença significativa entre o grupo 

do tratamento alcalino (GAL) e os demais grupos para a contagem total e densidade 

celular em ambas as regiões (p˂0,05). 

 

Figura 13. Comparação da média de células para os diferentes tratamentos. Em 
A, total de células na região média das cartilagens e em B, contagem total de 
células na região periférica das cartilagens. * Diferença significativa em relação 
aos demais grupos (p˂0,05), n = 2. 
 

 
 

 

Figura 14. Comparação da densidade celular para os diferentes tratamentos. 
Em A, densidade celular da região média das cartilagens e em B, densidade 
celular na região periférica das cartilagens. * Diferença significativa em relação 
aos demais grupos (p˂0,05), n = 2. 
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Tabela 1. Média e desvio padrão da contagem total e da densidade celular nas regiões média e periférica e da densidade 

celular das cartilagens submetidas a diferentes tratamentos (n = 2) 

 
Região GC GAL GA GS GF GG 

       
Média 38,41a ± 5,58 0,33b ± 1,65 38,75a ± 5,95 37,33a ± 5,77 36,08a ± 5,16 37,01a ± 4,80 

       
Periférica 50,91a ± 5,24 43,83b ± 6,52 54,41a ± 4,36 56,58a ± 3,27 53,83a ± 4,05 53,74a ± 4,00 

       
DCregião média 644,41a ± 14,93 4,23b ± 1,90 642,27 a ± 15,17 638,27 a ± 17,78 617,38 a ± 10,80 616,45a ± 12,00 

       
DCregião periférica 843,63a ± 17,00 675,60b ± 27,04 883,58a ± 19,46 890,39a ± 18,83 861,77a ± 19,09 874,04a ± 19,94 

       

Grupo controle (GC), Grupo do tratamento alcalino (GAL), Grupo do sal (GS), Grupo do açúcar (GA), Grupo da glicerina (GG) e 
Grupo do formol (GF). Médias com letras iguais na mesma linha não diferem significativamente. 
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A comparação entre os grupos demonstrou haver diferença significativa entre 

o grupo do tratamento alcalino (GAL) e os demais grupos para a contagem total e 

densidade celular nas regiões centrais e periféricas das lâminas (p˂0,05). Ou seja, o 

grupo GAL apresentou a maior descelularização perante os demais grupos. Estes 

achados estão de acordo com o estudo de BIELLI et al. (2017), em que se realizou a  

descelularização de pericárdio bovino com um protocolo de solução hipertônica, 

seguida por  soluções alcalinas e neutralizantes, soluções bacteriostáticas e 

radiação, e  se observou a ausência de condrócitos. RAHMAN et al. (2018) 

compararam diferentes protocolos de descelularização de cartilagem auricular 

humana com método físico (congelamento) aliado a métodos químicos (solução 

tampão de fostato e EDTA) e métodos enzimático (tripsina), verificando que o último 

foi mais eficaz.  

Neste trabalho, um dos parâmetros utilizados foi a comparação entre 

descelularização em região periférica e central das cartilagens elásticas, a fim de 

determinar se havia diferença entre métodos de tratamentos e grau de 

descelularização de acordo com a região. Além da descelularização com solução 

alcalina ter sido maior, foram observados vestígios de componentes celulares nas 

regiões periféricas, ou seja, houve maior remoção celular na região central do que 

nas regiões próximas ao pericôndrio (Figura 15), diferentemente dos resultados 

obtidos no estudo conduzido por Hong (2016). O referido autor utilizou ciclos de 

soluções hiper e hiposmóticas, químicas e enzimáticas para a descelularização de 

cartilagem traqueal de coelho. Foi feita a avaliação em coloração de HE e verificado 

que havia menor densidade celular nas regiões próximas ao pericôndrio. Por outro 

lado, Xu et al. (2017) verificaram diferentes limiares de descelularização de acordo 

com as zonas do tecido, ao invés de regiões central e periférica do mesmo. Os 

referidos autores utilizaram protocolos de descelularização com detergentes 

químicos aliados a processos físicos em tendões de suínos. Foram avaliadas as 

zonas de tecido conjuntivo denso, fibrocartilagem não calcificada, fibrocartilagem 

calcificada e tecido ósseo, verificando que as regiões de fibrocartilagem 

apresentavam maior densidade celular. 
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Figura 15. Fotomicrografias da região periférica (A) e região central (B) de 
cartilagens elásticas tratadas em solução alcalina. Observa-se que na região 
periférica existem vestígios de componentes celulares (setas). Na região 
central é observada menor quantidade de células. 

 

 

 

Na contagem total de condrócitos na região média, o GC apresentou média 

de 38,41, com desvio padrão 5,58; o grupo GAL sobressaiu-se com o menor número 

(média de 0,33 e desvio padrão 1,65); seguido pelos demais grupos que 

apresentaram valores mais aproximados ao do GC. De modo semelhante, na 

contagem total na região periférica, o tratamento do GAL demonstrou maior média 

de células (43,83 e desvio padrão 6,52), enquanto os outros tratamentos mantiveram 

valores próximos ao GC. Não foi possível estabelecer um comparativo com estudos 

sobre a descelularização na região média, uma vez que muitos deles fizeram a 

quantificação através do DNA celular (MAZUR et al., 2014; UTOMO et al., 2015; 

GRAHMAN et al., 2016).  

A densidade celular da região média variou bastante entre os grupos, 

diferindo significativamente o GAL frente aos outros (densidade de 4,23 e desvio 

padrão 1,90). Dentre os demais grupos, o GG apresentou o menor valor de 

densidade celular na região média (616,45 e desvio padrão 12), ou seja, após o 

GAL, o uso da glicerina apresentou maior descelularização na região média. Tal fato 

discorda do estudo de OLIVEIRA et al. (2015), que verificaram que a glicerina 

obteve melhor preservação de estruturas celulares em túnica albugínea de bovinos, 

quando comparado ao glutaraldeído. 

Assim como na região média, a densidade celular da região periférica 

também demonstrou resultados semelhantes, com o GAL apresentando menores 

valores (densidade celular de 675,60 e desvio padrão 27,04), seguido pelo GF e 
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demais grupos aproximando-se dos valores do GC. Não foram encontrados dados 

científicos para justificar a descelularização na região periférica com uso do formol. 

Além disso, são necessários estudos que avaliem a densidade celular de acordo 

com as regiões central e periférica, uma vez que os pesquisadores avaliam de 

maneira geral. Como Valfaee et al. (2018), que utilizaram protocolos com solução 

tampão hipotônica aliada a dodecil sulfato sódico (SDS) e método enzimático. 

Apesar de não terem realizado testes quantitativos, estes autores verificaram que 

houve descelularização total de valvas aórticas e pulmonares humanas.  

Pode-se considerar uma descelularização ideal quando há completa remoção 

de membrana plasmática, citoplasma, organelas e núcleo celular (GILBERT et al., 

2006). A grande maioria dos tratamentos não atingiu este objetivo, enquanto o 

tratamento com solução alcalina foi o que mais se aproximou da descelularização 

total. Este evento mostra-se importante dada a nocividade imunológica dos 

componentes celulares, devido à presença moléculas de reconhecimento imune e 

sinalização celular (OSÓRIO JUNIOR et al., 2012). Neste sentido, o tratamento 

alcalino proporcionaria redução da antigenicidade e consequente aumento de 

biocompatibilidade para implantações cirúrgicas, conforme observado por Vulcani et 

al. (2013). 

 

5.3 Características e densidade de fibras elásticas 

 

Em todos os grupos estudados verificou-se a presença das fibras elásticas 

distribuídas em forma de rede, circundando condrócitos e emitindo filamentos mais 

finos na matriz extracelular. Em GS observou-se menor afinidade tintorial das fibras 

elásticas, que se apresentaram amarronzadas, menos escuras que os demais 

grupos, seguido por GF e GG. No GA foi observado que as fibras elásticas 

apresentaram boa afinidade tintorial, corando-se intensamente e com aspecto de 

maior espessura. Em GAL notou-se maior facilidade na visualização das fibras 

elásticas, uma vez que o tratamento alcalino removeu a substância amorfa da matriz 

extracelular. As fibras apresentaram boa afinidade tintorial, assemelhando-se à 

coloração do grupo controle (Figura 16).  

Não foram encontrados dados científicos que permitissem justificar as 

diferenças de afinidade tintorial comparativa entre esses métodos de conservação e 

tratamento em cartilagens elásticas. Petersen et al. (2012) realizaram 
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descelularização química com detergente zwitteriônico e EDTA em pulmões de ratos 

e verificaram que as fibras de elastina foram mantidas, após os tratamentos. 

 

Figura 16. Fotomicrografias de cartilagens elásticas. Em A, GC; em B, GS, que 
apresentou menor afinidade tintorial das fibras elásticas em relação ao GC. Em 
C, GA, cujas fibras elásticas coraram intensamente e aparentaram estar mais 
espessas. Em D, GF e em E, GG houve afinidade tintorial mais intensa em 
relação ao GS e menos intensa ao GC e GA. Em F, GAL, com boa afinidade 
tintorial, semelhante ao GC e GA, porém com possibilidade de diferenciação 
entre fibras elásticas (seta preta) e colágenas (seta vermelha). Coloração 
Verhoeff. Barra = 50µm. 

 

 
 

Os grupos de tratamento avaliados mostraram-se comparativamente 

semelhantes quanto à preservação das fibras elásticas da cartilagem. A ausência da 

substância amorfa da matriz extracelular em GAL proporcionou a impressão de 

haver maior quantidade de fibras elásticas em relação aos demais grupos. No 

entanto, a quantificação por área, após isolamento das fibras elásticas, verificada 

pelo tratamento das imagens pelo programa Image J e análise estatística 

demonstrou que não há diferença significativa na quantidade total de fibras por área 

e na densidade de fibras pela região de interesse (Figura 16 e Tabela 2).  
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Figura 17. Imagens da cartilagem elástica tratada em solução alcalina, coradas 

em Verhoeff, em processo de edição no programa Image J. Observa-se em A, 

as fibras elásticas identificadas pela cor branca. Em B, outra imagem editada 

para a seleção e isolamento das fibras elásticas. 

 

 

 

TABELA 2. Área e densidade de fibras elásticas nas regiões de interesse 
avaliadas. 

 
Grupos Área total ocupada Densidade 

   

GC 95.506,39a ± 620,03 0,79 

GAL 85.652,55a ± 1.776,91 0,71 

GA 94.361,77a ± 21.146,81 0,78 

GS 93.283,90a ± 10.039,64 0,77 
GF 92.907,34a ± 28.164,70 0,77 
GG 93.735,56a ± 8.874,36 0,78 

Médias com letras iguais na mesma linha não diferem 

significativamente 

 

A figura 17A mostra a amplitude do desvio padrão dos valores para área total 

de fibra elástica observada nas lâminas. Nota-se que para GAL há menor variação, 

em virtude da ausência da substância amorfa da matriz extracelular. Para os demais 

grupos, a variação dos valores foi maior, por causa da variação de cada campo 

observado para a captação da imagem. A presença da substância amorfa, com 

diferentes intensidades de coloração pode encobrir ou revelar as fibras elásticas em 

graus variados.  

 

 

 



40 

 

Figura 18. Em A, gráfico da quantidade de fibras elásticas identificadas nas 

regiões de interesse. Em B, densidade de fibras elásticas. (p˂0,05), n = 2. 

 

 

Foi constatado neste estudo que não houve diferença significativa na 

quantidade total de fibras por área e densidade de fibras por região. Notou-se que 

há menor variação para GAL, uma vez que neste tratamento ocorre a remoção da 

substância fundamental amorfa e as fibras ficam mais aparentes que nos outros 

grupos de tratamentos.  

Na coloração de Verhoeff utilizada, comparando entre os grupos GS, GA, GG 

e GF, o GA apresentou maior área ocupada pelas fibras elásticas, ou seja, dentre os 

quatro grupos, foi o tratamento que teve maior manutenção das mesmas (Figura 18). 

Apesar de não avaliar quantitativamente, BARIANI JUNIOR et al. (2014) utilizaram o 

tratamento com solução supersaturada de açúcar e verificaram que este tratamento 

promoveu menor desorganização das fibras. 

Quanto ao tratamento em solução alcalina, BIELLI et al. (2017) demonstraram  

a preparação da biomembrana Bioripar®, a partir de pericárdio bovino submetido a 

tratamentos de descelularização em um protocolo de solução hipertônica, seguida 

por  soluções alcalinas e neutralizantes, soluções bacteriostáticas e radiação. Foram 

utilizadas, entre outras, a coloração de Verhoeff, sendo demonstrada a eficiência do 

tratamento para manutenção da estrutura das fibras elásticas.  

FERCANA et al. (2014) utilizaram EDTA como tratamento de artérias femoral 

e mamária de bovinos e demonstraram, através das coloração de Verhoeff, 

excelente preservação de toda a morfologia da matriz arterial, em especial fibras de 

elastina. 
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5.4 Presença e características da substância amorfa 

  

 A substância amorfa da matriz extracelular estava ausente apenas no grupo 

de cartilagens tratadas em solução alcalina. Este aspecto foi facilmente verificado 

nas imagens de microscopia, observando-se não haver massa homogênea rosada 

entre as células, na coloração por HE ou azul na coloração por Tricômio de Masson. 

Desta forma, com a retirada da substância amorfa, foram facilmente visibilizadas as 

fibras elásticas e fibras de colágeno, até então com pouco contraste em relação aos 

componentes da matriz extracelular, em função da afinidade pelo corante ser de 

intensidade de coloração semelhante (Figura 19). 

Figura 19. Fotomicrografia de cartilagem elástica tratada em solução alcalina. 
Em A, coloração por Hematoxilina eosina e Verhoeff. Observa-se as fibras 
colágenas em coloração rosa e as fibras elásticas com coloração escura. Em 
B, coloração por Tricômio de Masson. Observa-se as fibras colágenas em azul 
e as fibras elástica em vermelho. Em ambas as imagens ausência da 
substância amorfa entre as fibras. Barra = 50µm. 
 

 
 

Para os demais grupos observou-se a presença da substância amorfa, cuja 

intensidade de coloração variou de forma semelhante ao grupo controle. Na região 

periférica com menor afinidade tintorial, tendendo à palidez e na região central com 

maior afinidade tintorial, com coloração mais intensa, observadas nas lâminas 

coradas por hematoxilina e eosina e Tricrômio de Masson. 

O único grupo que não foi possível a visualização da substância fundamental 

amorfa, foi o GAL. Isso se deve a ação química alcalina desta solução, cujo pH 

alcalino potencializa o efeito descelularizante no tecido (FREITAS, 2016). Nos 

demais grupos foi possível visualizar a substância fundamental, corroborando com o 

estudo conduzido por Hyllested et al. (2002), em que os autores afirmaram que a 

A B 
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utilização do formol em cartilagem articular evita a remoção dos glicosaminoglicanos 

(GAGs). 

Schwarz et al. (2012) realizaram a descelularização de cartilagens suínas e 

avaliaram quantitativamente a presença de um dos componentes da substância 

fundamental amorfa, os glicosaminoglicanos. Os pesquisadores demonstraram que 

grande parte dos GAGs foi removida posteriormente o tratamento com solução 

alcalina, porém, a quantidade restante na biomembrana não manifestou efeito 

citotóxico. De maneira semelhante, Guo et al. (2015) também avaliaram a 

quantidade de GAGs e observaram que houve redução de cerca de 50% deste 

componente após a descelularização. 

Não foi possível realizar a análise quantitativa da substância amorfa, porém 

foram avaliados qualitativamente os aspectos de afinidade tintorial. Verificou-se que 

os grupos GS, GA, GG e GF se assemelharam ao GC, com as regiões centrais de 

coloração mais intensa e as regiões periféricas com menor afinidade tintorial, em 

coloração HE e Tricrômio de Masson.  
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6 CONCLUSÕES 

 

Quanto à quantificação de condrócitos, foi demonstrado que o tratamento com 

solução alcalina proporcionou maior remoção das células, quando comparado aos 

demais grupos, com maior descelularização na região média. Em relação à 

substância fundamental amorfa, foram observadas diferenças de afinidade tintorial 

entre os grupos. Além disso, o único grupo que obteve êxito na remoção de 

substância fundamental amorfa foi o tratamento com solução alcalina. Os outros 

tratamentos utilizados não foram efetivos para a redução de elementos antigênicos 

presentes nos componentes celulares e na substância amorfa. 

Apesar da ausência da substância amorfa, o grupo de maior densidade de 

fibras elásticas foi o de solução supersaturada de açúcar. Por outro lado, a solução 

alcalina proporcionou maior manutenção da disposição das fibras elásticas e 

colágenas da matriz extracelular.  

Desta forma, por meio deste estudo é possível afirmar que, dentro dos 

parâmetros utilizados, em comparação a todos os tratamentos realizados, a solução 

alcalina é mais eficiente na preservação das fibras elásticas e fibras de colágeno, 

bem como descelularização satisfatória.  
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7 PERSPECTIVAS FUTURAS 

 

Este trabalho complementa lacunas de estudos anteriores e justifica a 

efetividade do tratamento de biomembranas colagênicas em solução alcalina, 

quando comparado à outros métodos de conservação. Trata-se de um resultado 

bastante promissor, mas, por outro lado, fazem-se necessários novos estudos a fim 

de aprimorar este método e compreender as propriedades físico-químicas e 

aplicações do tecido cartilaginoso como biomaterial. 

Além dos métodos realizados neste estudo, sugere-se a realização de testes 

mecânicos a fim de avaliar a resistência deste material após os tratamentos, bem 

como a quantificação de células por DNA celular, quantificação de 

glicosaminoglicanos e imuno-histoquímica. Deste modo, a combinação de diferentes 

métodos contribuirá para que se estabeleça um protocolo ideal, visando o sucesso a 

longo prazo da implantação do biomaterial. 

  



45 

 

REFERÊNCIAS  

AKKIRAJU, H.; NOHE, A. Role of chondrocytes in cartilage formation, progression of 
osteoarthritis and cartilage regeneration. Journal of Developmental Biology. v. 3, p. 
177-192, 2015. 

ALVES, N.; DEANA, N.F. O açúcar refinado no tratamento da infecção por 
pseudômonas SP em úlcera por pressão. Revista Enfermagem. UERJ, Rio de 
Janeiro, v. 17, n. 2, p. 194-7, 2009. 

AMENDOLA, G. F.; RAISER, A. G.; SOARES, J. M. D.; BECHMANN, D. V. Aspectos 
biomecânicos compressivos de diáfises femorais caninas conservadas em glicerina 
a 98% ou em mel. Ciência Rural. v. 38, n. 5, p. 1241-1345, 2008. 

BANDYOPADHYAY, A.; BOSE, S. Introduction to Biomaterials. In: BOSE, S.; 
BANDYOPADHYAY, A. Characterization of Biomaterials. Waltham: Elsevier, 2013. p. 
1-9. 

BARIANI JUNIOR, A. F.; LOPES, G. C.; CRISCI, A. R.; JUNIOR, R. F.; 
GUIMARÃES, C. S. O.; GUIMARÃES, G. C. Análise morfológica e microbiológica do 
pericárdio bovino conservado em glicerina, açúcar, mel ou sal. Veterinária Notícias. 
v. 20, n. 2, p. 15-24, 2014. 

BAUCIA, J. A.; LEAL NETO, R. M.; ROGERO, J. R.; NASCIMENTO, N. Tratamentos 
anticalcificantes do pericárdio bovino fixado com glutaraldeído: comparação e 
avaliação de possíveis efeitos sinérgicos. Brazilian Journal of Cardiovascular 
Surgery. v. 21, n. 2, p. 180-187, 2006. 

BETRE, H.; SETTON, L. A.; MEYER, D. E.; CHILKOTI, A. Characterization of a 
Genetically Engineered Elastin-like Polypeptide for cartilaginous Tissue Repair. 
Biomacromolecules. v.3, n. 5, p. 910-916, 2002. 

BIELLI, A.; BERNARDINI, R.; VARVARAS, D.; ROSSI, P.; DI BLASI, G.; PETRELLA, 
G.; BUONOMO, O. C.; MATTEI, M.; ORLANDI, A. Characterization of a new 
decellularized bovine pericardial biological mesh: Strictural and mechanical 
properties. Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials. v. 78, n. 
2018, p. 420-426, 2017. 

BRITO, M. C.; CURY, D. P.; BARBOSA, A. C. S.; SILVEIRA, M. P.; CHOPARD, R. 
P. Morphological and porphometric study of collagen and elastic fibers of the 
gastroduodenal junction of adult and old Wistar rats. Journal of Morphological 
Science. v. 30, n. 4, p. 281-288, 2013. 

BRUN, M. V.; PIPPI, N. L.; DREIMEIER, D.; CONTESINI, E. A.; BECK, C. A. C.; 
CUNHA, O.; FILHO, S. T. L. P.; ROEHSIG, C.; STEDILE, R. Supersaturated salt 
solution as a canine pericardium preserver used in reparation of the rat rectus 
abdominis muscle. Ciência Rural. v. 32, n. 6, p. 1019-1025, 2002. 

CACECI, T. Cartilage types. 2015. Disponível em: 
<http://www.doctorc.net/Labs/Lab7/lab7.htm>. Acesso em: 01 mar. 2018. 

CHATTOPADHYAY, S.; RAINES, R. T. Collagen-based biomaterials for wound 
healing. Biopolymers. v. 101, n. 8, p. 821-833, 2014. 



46 

 

COHEN, B. E.; GERONEMUS, R. G.; MCDANIEL, D. H.; BRAUER, J. A. The role of 
elastic fibers in scar formation and treatment. Dermatologic Surgery. v. 43, p. s19-
s24, 2016. 

DAAMEN, W. F.; VEERKAMP, J. H.; VAN HEST, J. C. M.; VAN KUPPEVELT, T. H. 
Elastin as a biomaterial for tissue engineering. Biomaterials. v. 28, p. 4378-4398, 
2007. 

DALECK, C. R.; PADILHA FILHO, J. G..; DALECK, C. L. M.; COSTA NETO, J. M. 
Reparação de hérnia perineal em cães com peritônio de bovino conservado em 
glicerina. Ciência Rural. v. 22, n. 2, p. 179-183, 1992. 

DONG, C.; LV, Y. Application of collagenscaffold in tissueengineering: recent 
advances and new perspectives. Polymers. v. 8, n. 16, p. 1-20, 2016. 

EURELL, J. A.; FRAPPIER, B. L. Histologia Veterinária de Dellmann. São Paulo: 
Manole. 2012. 6 ed. 

FARIA, M. H. A.; SILVA, G. LAMAS, W. Q. Estudo da necessidade de 
desenvolvimento de materiais para implantes ósseos de baixo custo econômico. In: 
CONGRESSO INTERNACIONAL DE COOPERAÇÃO UNIVERSIDADE-INDUSTRIA, 
2012, Taubaté. Anais... Taubaté, 2012. 

FERCANA, G.; BOWSER, D.; PORTILLA, M.; LANGAN, E. M.; CARSTEN, C. G.; 
CULL, D. L.; SIERAD, L. N.; SIMIONESCU, D. T. Platform technologies for 
decellularization, tunic-stecific cell seeding, and in vitro conditioning of extended 
length, small diameter vascular grafts. Tissue Engineering: Part C. v. 20, n. 12, p. 
1016-1027, 2014. 

FERREIRA, K. D.; SILVA, L. A. F.; QUEIROZ, P. J. B.; FILHO, S. H. A.; VULCANI, V. 
A. S. Métodos de conservação, obtenção e avaliação de implantes cartilaginosos. 
Enciclopédia Biosfera. v. 11, n. 22, p. 2214, 2015. 

FLORENCIO-SILVA, R.; SASSO, G. R. S.; SASSO-CERRI, E.; SIMÕES, M. J.; 
CERRI, P. S. Biology of boné tissue: structure, function, and factors that influence 
bone cells. BioMedical Research International. v. 2015, 17p, 2015. 

FREITAS, M. L. B. Avaliação do processo de descelularização de tecido cutâneo 
canino por método simples e conjugado. 2016. 62 p. Dissertação (Mestrado em 
Ciência Veterinária) -  Universidade Federal Rural de Pernambuco, Recife. 2016. 

GARCIA-MARTINEZ, L.; CAMPOS, F.; GODOY-GUZMAN, C.; SANCHEZ-
QUEVEDO, M. C.; GARZON, I.; ALAMINOS, M.; CAMPOS, A.; CARRIEL, V. 
Encapsulation of human elastic cartilage-derived chondrocytes in nanostructureed 
fibrin-agarose hydrogels. Histochemistry and Cell Biology. v. 147, n. 1, p. 83-95, 
2017. 

GELSE, K; POSCHL, E; AIGNER, T. Collagens – structure, function, and 
biosynthesis. Advanced Drug Delivery Reviews. v. 55, p. 1531-1546, 2003. 

GILBERT, T. W.; SELLARO, T. L.; BADYLAK, S. F. Decellularization of tissues and 
organs. Biomaterials. v. 27, p. 3675-3683, 2006. 

GRAHMAN, M. E.; GRATZER, P. F.; BEZUHLY, M.; HONG, P. Development and 
characterization of decellularized human nasosseptal cartilage matrix for use in 
tissue engineering. Laryngoscope. v. 126, p. 2226-2231, 2016. 



47 

 

GRIGORE, M. E. Biomaterials for cartilage tissue engineering. Journal of Tissue 
Science & Engineering. v. 8, n. 1, p. 1-6, 2017. 

GUIMARÃES, G. C.; SCAVONE, A. R. F.; MACHADO, M. R. F.; CRUZ, C.; 
CAPALBO, A. C.; SANTOS, A. L. Q. Avaliação histológica de membranas biológicas 
bovinas conservadas em glicerina e a fresco. Bioscience Journal. v. 23, n. 3, p. 120-
127, 2007. 

GUO, L.; QU, Z, C.; CAO, Y.; ZHANG, T.; LU, H.; HU, J. Preparation and 
characterization of a novel decellularized fibrocartilage “book” scaffold for use in 
tissue engineering. PLoS ONE. v. 10, n. 12, p. 1-11, 2015. 

HAMID, A. A.; IDRUS, R. B. H.; SAIM, A. B.; SATHAPPAN, S.; CHUA, K. 
Characterization of human adipose-derived stem cells and expression of 
chondrogenic genes during induction of cartilage differentiation. Clinical Science. v. 
67, n. 2, p. 99-106, 2012. 

HONG, P. Development and Characterization of Decellularized rabbit Tracheal 
Cartilage Matrix for Use in Tissue Engineering. 2016. 129 p. Dissertação (Mestrado 
em Ciência) – Universidade Dalhousie, Halifax, Canada. 2016. 

HORN, M. M.; MARTINS, V. C. A.; PLEPIS, A. M. G. Interaction of anionic collagen 
with chitosan: effect on thermal and morphological characteristics. Carbohydrate 
Polymers. v. 77, n. 2, p. 239-243, 2009.  

HUMPHREY, J. D.; DUFRESNE, E. R.; SCHWARTZ, M. A. Mechanotransduction 
and extracellular matrix homeostasis. Nature Reviews Molecular Cell Biology. v. 15, 
n. 12, p. 802-812, 2014. 

HYLLESTED, J. L.; VEJE, K.; OSTERGAARD, K. Histochemical studies of the 
extracellular matrix of human articular cartilage – a review. Journal of the 
OsteoArthritis Research Society International. v. 10, p. 333-343, 2002. 

IKADA, Y. Challenges in tissue engineering. Journal of the Royal Society Interface. v. 
3, p. 589-601, 2006. 

JUNQUEIRA, L. C.; CARNEIRO, J. Histologia Básica – Texto & Atlas. Rio de janeiro: 
Guanabara Koogan. 2017. 13 ed. 

KHAN, S.; HASHMI, G. S. Histology and functions of connective tissues: a review 
article. University Journal of Dental Science. v. 1, n. 1, p. 1-2, 2015. 

LANDUCI, M, C. Caracterização das propriedades mecânicas de biomateriais 
metálicos. 2016. 90 p. Dissertação (Mestrado em Engenharia Mecânica) – 
Universidade Estadual Paulista, Campus de Bauru, São Paulo. 2016. 

LI, T.; ZHOU, Z.; JU, Z.; WANG, Z. DNA Damage response in hematopoietic stem 
cell ageing. Genomics Proteomics Bioinformatics. v. 14, p. 147-154, 2016. 

LIU, M.; ZENG, X.; MA, C.; YI, H..; ALI, Z.; MOU, X.; LI, S.; DENG, Y.; HE, N. 
Injectable hydrogels for cartilage and boné tissue engineering. Bone research. v. 5, 
2017. 
LOPES, S.; ROSSO, S. Bio – Volume único. São Paulo: Editora Saraiva. 2013. 3 ed. 

LUCKE, S.; HOENE, A.; WALSCHUS, U.; KOB, A.; PISSAREK, J.; SCHLOSSER, M. 
Acute and chronic local inflammatory reaction after implantation of different 



48 

 

extracellular porcine dermis collagen matrices in rats. BioMed Research 
International. v. 2015, 10p,  2015. 

MAZUR, C.; PARK, H.; AARON, R. K.; BILGEN, B. Decellularized cartilage as a 
scaffold for tissue engineered cartilage. THE 60TH ANNUAL MEETING OF 
ORTHOPAEDIC RESERARCH SOCIETY (ORS), 2014, New Orleans, USA. Anais… 
New Orleans, 2014. 

MAZZANTI, A.; PIPPR, N. L.; RAISER, A. G.; GRAÇA, D. L.; SILVEIRA, A. F.; 
FARIA, R. X.; ALVES, A. S.; GONÇALVES, G. F.; STEDILE, R.; BRAGA, F. A. 
Músculo diafragma homólogo conservado em solução supersaturada de açúcar para 
reparação de grande defeito no diafragma de cão. Ciência Rural. v. 31, n. 2, p. 277-
283, 2001. 

MOLINARO, E. M. (Org.). Conceitos e Métodos para a Formação de Profissionais 
em Laboratórios de Saúde. Rio de Janeiro: EPSJV/IOC. 2010. 2 ed. 

MOTA, F. C. D.; EURIDES, D.; FREITAS, P. M. C. BELETTI, M. E. 
MASTRANTONIO, E. C. SHIMIZU, B. J.; SILVA, L. A. F.; CARDOSO, J. R.; 
MARTINS, A. K. Análise morfológica e microbiológica utilizando-se diferentes 
métodos de preservação sobre a camada muscular do intestino delgado de cães. 
Ciência Animal Brasileira. v. 4, n. 2, p. 117-123, 2003. 

NAM, S.; CHO, W.; CHO, H.; LEE, J.; LEE, E.; SON, Y. Xiphoid process-derived 
chondrocytes: a novel cell source for elastic cartilage regeneration. Stem Cells 
Translational Medicine. v. 3, p. 1-11, 2014. 

NASCIMENTO, D. L.; VULCANI, V. A. S.; MARTINS, V. C. A.; PLEPIS, A. M. G. 
Mineralização de matriz derivada de cartilagem auricular. CONGRESSO LATINO 
AMERICANO DE ÓRGÃOS ARTIFICIAIS E BIOMATERIAIS, 2012, Natal. Anais... 
Natal, 2012. 

NEEL, E. A. A.; CHRZANOWSKI, W.; SALIH, V. M.; KIM, H.; KNOWLES, J. C. 
Tissue engineering in dentistry. Journal of Dentistry. v. 42, p. 915-928, 2014. 

OLIVEIRA, L. L.; SOUZA, D. B.; ABILIO, E. J.; CARVALHO, E. C. Métodos de 
preservação de membranas biológicas para uso cirúrgico. Jornal Brasileiro de 
Ciência Animal. v. 2, n. 3, p. 175-188, 2009. 

OLIVEIRA, L. L.; BARATA, J. S.; SILVA, A. V. P.; CARVALHO, E. C. Q.; NUNES, L. 
C.; ABILIO, E. J. Avaliação histológica da túnica albugínea bovina como biomaterial 
conservada em glicerina a 98% e em glutaraldeído a 0,625%. Revista Brasileira de 
Medicina Veterinária. v. 37, n. 4, p. 309-315, 2015. 

OSÓRIO JUNIOR, H. A.; SILVA, J. S. P.; BARBOZA, C. A. G.; ROCHA, H. A. O. 
Estudo da descelularização tecidual na produção de arcabouços biológicos para 
enxerto. CONGRESSO LATINO AMERICANO DE ÓRGÃOS ARTIFICIAIS E 
BIOMATERIAIS, 2012, Natal. Anais... Natal, 2012. 

PARREIRA, D. R. Matrizes tridimensionais de colágeno aniônico:elastina como 
suporte para reconstrução de tecidos moles: um estudo da integração matriz:tecido. 
2004. 56 f. Dissertação (Mestrado em Bioengenharia) - Universidade de São Paulo, 
São Carlos. 2004. 



49 

 

PAUL, R. G.; BAILEY, A. J. Chemical stabilisation of collagen as a biomimetic. The 
Scientific World Journal. v. 3, p. 138-155, 2003. 

PETERSEN, T, H.; CALLE, E. A.; COLEHOUR, M. B.; NIKLASON, L. E. matrix 
Composition and mechanics of Decellularized Lung Scaffolds. Cells Tissues Organs. 
V. 195, p. 222-231, 2012. 

 

PIGOSSI, N. Implantação de dura-máter homógena conservada em glicerina: estudo 
experimental em cães. 1964. Tese (Doutorado em Medicina) – Universidade de São 
Paulo, São Paulo. 1964.  

PIRES, A. L. R.; BIERHALZ, A. C. K.; MORAES, A. M. Biomateriais: tipos, 
aplicações e mercado. Química Nova. v. 28, n. 7, p. 957-971, 2015. 

RABELO, R. E.; TAVARES, G. A.; PAULO, N. M.; SILVA, L. A. F.; DAMASCENO, A. 
D.; ANDRADE, A. A.; MARTINS, F. G.; ROMANI, A. F.; SILVA, O. C.; TRINDADE, B. 
R. Características físicas e microbiológicas do centro tendíneo diafragmático bovino 
conservado em glicerina a 98% e no glutaraldeído a 4%. Ciência Animal Brasileira. 
v. 5, n.4, p. 229-238, 2004. 

RAHMAN, S.; GRIFFIN, M.; NAIK, A.; SZARKO, M.; BUTLER, P. E. M. Optimising 
the decellularization of human elastic cartilage with trypsin for future use in ear 
reconstruction. Scientific Reports. v.8, n. 3097, p. 1-11, 2018. 

RAUSCHER, S.; POMES, R. The liquid structure of elastin. eLife. v. 6, 2016. 

REHFELD, A.; NYLANDER, M.; KARNOV, K.  Connective Tissue. In:  REHFELD, A.; 
NYLANDER, M.; KARNOV, K. Compendium of Histology. Switzerland: Springer 
International Publishing, 2017. p. 121-146. 

ROSA, F. P.; LIA, R. C. C.; SOUZA, K. O. F.; GOISSIS, G.; JUNIOR, E. M. Tissue 
response to polyanionic collagen: elastin matrices implanted in rat calvária. 
Biomaterials. v. 24, p. 207-212, 2003. 

ROSS, M.; PAWLINA, W. Cartilage. In: ROSS, M.; PAWLINA, W. Histology. 
Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins, 2011. p. 198-216. 

SAMPAIO, M. B. N. Aplicação da membrana amniótica em Oftalmologia. 2017, 42 f. 
Dissertação (Mestrado em Medicina). Universidade do Porto, Porto, 2017.  

SANTOS, G. G.; MARINHO, S. M. O. C.; MIGUEL, F. B. Polímeros como 
biomateriais para o tecido cartilaginoso. Revista de Ciências Médicas e Biológicas. v. 
12, n. 3, p. 367-373, 2013. 

SANTOS, M. F. Isolamento e caracterização de colágeno a partir da biomassa 
residual de peixes (cartilagens de Elasmobranchii). 2017. 112 f. Dissertação 
(Mestrado em Tecnologias Química e Biológica). Universidade de Brasília, Brasília, 
2017.  

SCHWARZ, S.; KOERBER, L.; ELAESSER, A. F.; GOLDBERG-BOCKHORN, E.; 
SEITZ, A. M.; DURSELEN, L.; IGNATIUS, A.; WALTHER, P.; BREITER, R.; 
ROTTER, N. Decellularized cartilage matrix as a novel biomatrix for cartilage tissue-
engineering applications. Tissue Engineering:Part A. v. 18, n. 21-22, p. 2195-2209, 
2012. 



50 

 

SILVA, F. M. Desenvolvimento de arcabouço cardíaco derivado de órgão 
descelularizado. 2006. 44 f. Dissertação (Mestrado em Biotecnologia). Universidade 
Federal do Espírito Santo, Vitória. 2016. 

STEFFENS, D.; MATHOR, M. B.; SANTI, B. T. S.; LUCO, D. P.; PRANKE, P. 
Development of a biomaterial associated with mesenchymal stem cells and 
keratinocytes for use as a skin substitute. Regenerative Medicine. v. 10, n. 8, p. 975-
987, 2015. 

SVENSSON, H. Human adipose tissue morphology and function. 2015. 69 f. Tese 
(Doutorado em Medicina). Universidade de Gothenburg, Suécia, 2015. 

THEOCHARIS, A. D., SKANDALIS, S. S., GIALELI, C., KARAMANOS, N. K. 
Extracellular Matrix Structure. Advanced Drug Delivery Reviews. v. 1, n. 97, p. 4-27, 
2016. 

TIMM, L. L. Técnicas rotineiras de preparação e análise de lâminas histológicas. 
Caderno La Salle XI. v. 2, n. 1, p. 231-239, 2005. 

UTOMO, L.; PLEUMEEKERS, M. M.; NIMESKERN, L.; NURNBERDER, S.; STOK, 
K. S.; HILDNER, F.; VAN OSCH, G. J. V. M. Preparation and characterization of a 
decellularized cartilage scaffold for ear cartilage reconstruction. Biomedical Materials. 
v. 10, 2015. 

VALFAEE, T.; THOMAS, D.; DESAI, A.; JENNINGS, L. M.; BERRY, H.; ROONEY, 
P.; KEARNEY, J.; FISHER, J.; INGHAM, E. Decellularization of human donor aortic 
and pulmonary valved conduits using low concentration sodium dodecyl sulfate. 
Journal of Tissue Engineering and Regenerative Medicine. v. 12, p. 841-853, 2018. 

VULCANI, V. A. S.; MACORIS, D. G.; PLEPIS, A. M. G. Membranas biológicas 
homólogas preservadas em solução alcalina seguida de liofilização, glicerina a 98% 
e por liofilização para implantação em equinos. Ciência Rural. v. 38, n. 5, p. 1329-
1334, 2008. 

VULCANI, V. A. S.; MACORIS, D. G.; PLEPIS, A. M. G.; MARTINS, V. C. A.; 
FRANZO, V. S.; RABELO, R. E.; SANT’ANA, F. J. F. Implantação de biomembrana 
de colágeno tratada em solução alcalina ou conservada em glicerina a 98% na 
parede abdominal de equinos. Ciência Rural. v. 43, n. 8, p. 1422-1428, 2013. 

XU, K.; KUNTZ, L. A.; FOEHR, P.; KUEMPEL, K.; WAGNER, A.; TUEBEL, J.; 
DEIMLING, C. V.; BURGKART, R. H. Efficient decellularization for tissue engineering 
of the tendon-bone interface with preservation of biomechanics. PLoS ONE. V. 12, n. 
2, p. 1-16. 2017. 

YE, Q. Molecular and cellular mechanisms of collagen degradation in the foreign 
body reaction. 2013. 216 f. Tese (PhD em Ciências Médicas). Universidade de 
Groningen, Holanda. 2013. 
 


