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RESUMO 
 

O látex natural (NRL) extraído da árvore seringueira Hevea brasiliensis é um 
sistema coloidal composto pelo polímero cis-1,4-poliisopreno. Quando centrifugado 
ocorre a separação das proteínas relacionadas às reações alérgicas, porém 
permanecem as proteínas relacionadas à atividade angiogênica que este material 
tem apresentado. Suas aplicações biológicas têm crescido devido à atividade 
angiogênica e por apresentar baixo custo e fácil processamento. Dentre suas 
aplicações pode-se citar a liberação de compostos ativos (fármacos, extratos, 
nanopartículas, entre outros), uso como emplasto (acelerando a cicatrização de 
úlceras crônicas), prótese vascular, etc. Também tem sido utilizada como barreira 
mecânica na regeneração óssea guiada (GBR), mostrando-se eficiente e acelerando 
a cicatrização óssea. Desta forma, este trabalho se baseou em testar a 
citotoxicidade das membranas de látex natural; produzir membranas com diferentes 
porosidades; avaliar a adesão de pré-osteoblastos; testar a mineralização celular na 
membrana com maior porosidade. A citotoxicidade foi avaliada segundo a norma 
técnica ISO 10993-5 (pelo teste de extração do material); as membranas foram 
elaboradas segundo a técnica de separação de fases induzida termicamente (TIPS) 
a fim de proporcionar porosidade nas membranas e caracterizadas por microscópio 
eletrônico de varredura com energia dispersiva de raio-X (MEV-EDS), 
espectroscopia no infravermelho (FTIR-ATR) e resistência a tração; a adesão e 
morfologia celular da célula MC3T3-E1 subclone 14 foi avaliada pelo MEV e 
microscopia óptica; a mineralização foi avaliada por MTT, MEV-EDS, FTIR-ATR, 
vermelho de alizarina S, von Kossa e fosfatase alcalina. A membrana foi tóxica para 
o extrato na concentração de 100%, porém nas concentrações abaixo de 80% já não 
apresentava toxicidade. Todas as membranas continham irregularidades em sua 
superfície, apresentando porosidade apenas as produzidas a -10°C e -20°C, sendo 
esta última com poros maiores e a testada na mineralização. Por FTIR-ATR não 
apresentou alteração nos grupos funcionais do látex devido ao processamento, e a 
resistência mecânica mostrou um comportamento típico de um elastômero (com 
alongamento superior a 1000% e módulo de Young baixo), porém com diferenças na 
tensão de ruptura (valores inferiores para as membranas polimerizadas abaixo de 
0°C). O MEV-EDS mostrou adesão celular e produção de matriz extracelular (MEC) 
em todas as membranas. A mineralização na membrana produzida a -20°C foi 
confirmada por todas as técnicas. Os resultados indicam que membrana de látex 
natural permite adesão, proliferação e mineralização celular, sendo viável seu uso 
como suporte celular no uso em regeneração óssea guiada. 

 
Palavras-chave: Membrana de látex natural. Separação de fases induzida 

termicamente (TIPS). MC3T3. Biomaterial. Mineralização. Regeneração óssea 
guiada (GBR). Biocompatibilidade. Hevea brasiliensis. Suporte celular. 
Bioengenharia tecidual. Medicina regenerativa. 



 

 

ABSTRACT 
 

The natural rubber latex (NRL) extracted from the rubber tree Hevea 
brasiliensis is a colloidal system composed of cis-14-polyisoprene polymer. The 
centrifugation separates the proteins related to allergic reactions, preserving the 
proteins related to angiogenic activity presented by this material. Their biological 
applications have grown due to the angiogenic activity and due to its low cost and 
easy handling. Among its applications, one can mention the release of active 
compounds (drugs, extracts, nanoparticles, etc.), use as a wound dressing 
(accelerating the healing of chronic ulcers), vascular prosthesis, etc. It has also been 
used as a mechanical barrier in guided bone regeneration (GBR), being efficient and 
accelerating bone healing. Thus, this work aimed a cytotoxicity test of natural rubber 
latex membrane; producing membranes with different porosities; and assess the 
adherence of pre-osteoblasts; a mineralization test in the membrane with higher 
porosity. Cytotoxicity was tested according to the standard ISO 10993-5; the 
membranes were produced by thermally induced phase separation (TIPS) to provide 
porosity in the membranes and characterized by scanning electron microscopy with 
energy dispersive X-ray (SEM-EDS), infrared spectroscopy (FTIR-ATR ) and tensile 
strength; cell adhesion and morphology of MC3T3-E1 cell subclone 14 was 
evaluated by SEM-EDS and optical microscopy; mineralization was assessed by 
MTT, SEM-EDS, FTIR-ATR, alizarin red S, von Kossa staining, and alkaline 
phosphatase. The membrane was toxic to extract at concentration of100%, but at 
concentration lower than 80% no longer showed toxicity. All membranes presented 
irregularities on its surface, with porosity only in those produced at -10°C to -20°C, 
the latter with higher pores and was tested for mineralization. FTIR-ATR showed no 
change in the functional groups due to processing and the tensile test showed a 
typical behavior of an elastomer (with elongation higher than 1000% and low Young 
modulus), but showed differences in the ultimate tensile (lower values for the 
polymeric membranes below 0°C). The SEM-EDS showed cell adhesion and 
extracellular matrix (ECM) production in all membranes. The mineralization in the 
membrane produced at -20°C has been proven by all techniques. The natural rubber 
latex membrane has been proven to support cell adhesion, proliferation and 
mineralization being able to be used as scaffold in guided bone regeneration.  

 
Keywords: Natural rubber latex. Thermally induced phase separation. 

MC3T3. Biomaterial. Mineralization. Guided bone regeneration. Biocompatibility. 
Hevea brasiliensis. Scaffold. Tissue bioengineering. Regenerative medicine. 
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1. INTRODUÇÃO 
 

1.1 Látex 
 

O látex natural (NRL) é um sistema coloidal formado por aproximadamente 

50% de água, 4-5% da massa em proteínas, lipídios e carboidratos e 30-45% de 

massa em borracha (o hidrocarboneto cis-1,4-poliisopreno), variando com a estação 

do ano e idade.1 As partículas de borracha estão circundadas por moléculas 

(orgânicas e inorgânicas) carregadas negativamente de proteínas fosfolipídicas, que 

lhe conferem estabilidade coloidal e que não são removidas por centrifugação.2 

São conhecidas 14 proteínas do látex relacionadas à reação alérgica, dentre 

as principais, a Hev-b1 é encontrada principalmente nas partículas grandes de látex 

enquanto a Hev-b3 está presente nas menores.3 Porém há vários métodos para 

torná-lo imune, sendo a centrifugação o melhor modo, pois as relacionadas à 

angiogênese permanecem.4 

O látex é extraído de diversas plantas e apresenta isomerismo (Figura 1), o 

que altera suas propriedades. O isômero trans, extraído da Palaquium gutta, produz 

ligações cruzadas mais eficiente, formando uma massa dura e inflexível (apresenta 

estrutura cristalina alfa, beta ou amorfa) sendo utilizado em endodontia.5,6 A Achras 

sapota, produz ambos isômeros em seu látex.7 A Hevea brasiliensis produz o 

isômero cis  que apresenta cadeias longas e flexíveis, não estando próximas umas 

das outras o suficiente para produzir tantas ligações cruzadas, assim as moléculas 

podem se deslizar melhor uma sobre as outras; seu produto quando polimerizado é 

elástico, hidrofóbico, isolante elétrico e térmico.8 A vulcanização com enxofre torna-o 

mais flexível, porém menos elástico. 

 
Figura 1 - Estrutura do isômero cis (a) e trans (b), do 1,4-poliisopreno.  

    
Fonte: Goodman; Schilder; Aldrich (1974, p. 957).5 

a) b) 
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A maior produtora de látex é a H. brasiliensis (seringueira) (Figura 2). É uma 

árvore tropical da família Euforbiácea amplamente cultivada no sudoeste asiático, 

porém é nativa da região amazônica, no Brasil.9 

 
Figura 2 - Cultura da seringueira (a), extração do látex natural (b). 

   
Fonte: IAPAR – Instituto Agronômico do Paraná.9 

 

 

1.1.1 Aplicações biológicas 
 

A biocompatibilidade é fundamental para aplicação em seres vivos. Desta 

forma, a elaboração da membrana (elaborada a partir do látex natural centrifugado) 

ocorre por técnicas diferentes das usadas na indústria de borracha na fabricação de 

luvas, tubos e outros produtos. O látex de seringueira é centrifugado a fim de reduzir 

a quantidade de proteínas e sua polimerização ocorre sem aditivos. Esta técnica foi 

utilizada por Mrué et al.4 na regeneração de úlceras dérmicas em orelhas de 

coelhos, observando uma organização do tecido cicatrizado (sem tecido fibroso), 

sem reações alérgicas, permitindo adesão celular e formação de matriz extracelular 

(MEC), acelerando a cicatrização e apresentando propriedades neoangiogênica a 

partir do primeiro dia. 

A atividade neoangiogênica é devido à presença de proteínas no látex natural. 

Ferreira et al.1 e Mendonça et al.10 estudaram a influência do látex e de seu soro na 

atividade neoangiogênica em modelo de membrana corialantóide de embrião de 

galinha (CAM), sendo que o soro também apresentou atividade, porém quando 

desnaturado por calor ou por proteinase K a atividade neoangiogênica era perdida 

(Figura 3). A vascularização é importante para a cicatrização, uma vez que provê 

nutrientes e oxigenação ao tecido que está se regenerando. Uma teoria para a 

a) b) 
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aceleração da cicatrização é o estimulo da fase inflamatória natural por estresse 

oxidativo, aumentando o recrutamento de células inflamatória que auxiliam no 

debridamento.11 

 
Figura 3 - Teste de angiogênese em CAM (a,b). 

  
Fonte: Ferreira et al.1 (a) e Mendonça et al.10 (b). 

 

Devido a esses resultados positivos a membrana tem sido estudada no 

tratamento e regeneração de diversas lesões, geralmente relatando a angiogênese e 

aceleração da cicatrização. Seu emprego na regeneração óssea será discutido 

posteriormente. 

Em afecções auditivas a membrana foi utilizada para revestimento da 

cavidade aberta em timpanomastoidectomia, sendo que a remoção do curativo 

tampão foi mais rápida, sem desconforto e sangramento, além de propiciar 

epitelização mais precoce.12 Na timpanoplastia apresentou melhora na capacidade 

auditiva, e embora não houve diferença na velocidade de cicatrização quando 

comparado ao silicone, apresentou aumento na vascularização; assim como na 

miringoplastia, que apresentou fechamento da perfuração timpânica em 90% dos 

casos, mesmo em pacientes com cirurgias anteriores ou tamanho da perfuração 

amplo.13,14 

Úlceras são feridas de difícil cicatrização, podendo durar anos. A utilização da 

membrana na cicatrização de úlceras de pressão, diabética e venosa apresentam os 

mesmos resultados, como facilidade na exsudação, debridamento, não sendo 

aderente à ferida, propiciando troca fácil e indolor, obtendo o início da formação de 

tecido granular por volta do 15º dia.15-17   

b) a) 
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Sua utilização em herniorrafia também se mostrou satisfatória para hérnias: 

diafragmática (cão), perineal (cão), iatrogênica da parede abdominal (rato) e 

umbilical (bovino leiteiro), permitindo a oclusão da hérnia deixando uma base 

tecidual para a reparação.18-21 Porém, na herniorrafia inguinal de cães ocorreu seu 

incistamento, não sendo recomendada.22 A mesma divergência ocorre na 

peritoniostomia, em ratos não foi vantajoso, ocorrendo evisceração.23   

Também foi utilizada na regeneração de pericárdio, prótese vascular (com 

superior propriedades mecânicas e integração tecidual além das anastomoses), 

neovascularização da retina a partir da fração angiogênica do látex, aumento da 

bexiga de coelhos (promovendo regeneração epitelial e muscular, sem vazamento 

urinário).24-27 

Além da regeneração tecidual, o látex natural pode ser utilizado como sensor 

de óxido nítrico (sendo reutilizável e funcional por até 40 dias exposto ao ar), 

emprego de nanopartículas de prata para o tratamento de células de carcinoma de 

pulmão e de nanopartículas de ouro para inibir o crescimento de promastigotas de 

Leishmania brasiliensis, em cultura de fibroblastos em filmes associados com PAH 

(polialilamina hidroclorada) e PEI (polietilenoimina).28-31 

Aplicações recentes mostram seu uso como carreador para liberação de 

proteína (albumina do soro bovino, BSA), extrato de plantas (Stryphnodendron sp. e 

C. sylvestris), fármaco (metronidazol) e de nicotina (na forma de patchs e utilizando 

diferentes plastificantes).32-39 

Látex de outras plantas também foram investigadas, sendo que Synadenium 

umbellatum apresentou atividade angiogênica, Hancornia speciosa apresentou 

atividade anti-inflamatória e angiogênica, Carica candamarcensis apresenta 

proteinases com atividade cicatrizante, e Ficus carica apresentou atividade anti-

angiogência e anti-proliferativa.40-43 

 

1.1.2 Látex na regeneração óssea 
 

Este biomaterial baseado no látex natural (NRL) tem se mostrado promissor 

na regeneração óssea, embora sua utilização seja recente. Podendo ser empregado 

tanto como barreira para evitar a infiltração de celular quanto liberação de 

compostos ativos ou suporte celular. 
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Balabanian et al.44 utilizaram grânulos de látex natural como implante em 

alvéolos de ratos observando uma redução da espessura da cápsula de tecido 

conectivo e o aumento da área ocupada por osso maturo. Sendo que aos 7 dias já 

haviam osteoblastos ativos e veias. De forma que o látex acelerou a formação 

óssea, não demonstrando inflamação ou reação de corpo estranho.  

Ciapetti et al.45 testaram a compatibilidade de duas membranas de látex para 

regeneração tecidual guiada em periodontologia, sendo que a membrana de látex 

lixiviada apresentou maior compatibilidade que a membrana de látex a partir de luva 

cirúrgica, provavelmente devido aos agentes antibacterianos desta. 

Ereno et al.46 também utilizaram como uma barreira oclusiva para 

regeneração óssea guiada (GBR) em calvária de coelhos, porém na forma de 

membrana. A membrana proporcionou uma ossificação intramembranosa das 

bordas para o centro, confirmando a formação de hidroxiapatita por EPR 

(ressonância paramagnética eletrônica, do inglês Electron Paramagnetic 

Resonance), sendo que em 120 dias havia tecido duro e o material permaneceu 

intacto. Embora uma membrana biodegradável evite a necessidade de uma cirurgia 

para remoção, Dupoirieux et al.47 obtiveram que a membrana de e-PTFE 

(politetrafluoretileno expandido) não reabsorvível exibiu resultados favoráveis e 

Schliephake et al.48 e von Arx et al.49 apresentaram problemas na durabilidade e 

respostas adversas com materiais reabsorvíveis. Herculano50 também utilizou para 

GBR de tíbias e calvárias de coelho.  

 
Figura 4 - Aplicação da NRL para GBR em calvária de coelho. 

 
Fonte: Herculano50. 

 
 

A proteína morfogenética óssea (BMP) também tem grande influência na 

regeneração óssea.51 Herculano et al.32,50 realizaram a liberação de BSA, uma 
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proteína com peso molecular semelhante à BMP, controlando a liberação e a 

porosidade das membranas para aplicação em GBR. 

1.1.3 Manipulação do látex 
 

O látex natural é um material versátil e manipulável, sendo que seu 

processamento permite alteração de várias propriedades. Este material é um 

elastômero, isso significa que sua Tg (temperatura de transição vítrea, é a 

temperatura em que abaixo dela, o material apresenta uma estrutura rígida, 

comportando-se como o vidro, sendo quebradiço e com alto módulo de Young) está 

abaixo da temperatura ambiente, além de apresentar ligações cruzadas e baixo 

módulo de elasticidade (módulo de Young).52 Ereno et al.46 obtiveram um módulo de 

elasticidade de 1,85 MPa para membranas de látex. Já Neves-Junior et al.53 

encontraram valores diferentes para próteses vasculares, sendo que quanto maior a 

espessura maior o módulo de Young, podendo esticar até 800%, considerado um 

material anisotrópico.  

Este polímero é considerado um material resistente, sendo estável até 300°C, 

porém sua estabilidade pode ser alterada com a adição de outros polímeros (como 

quitosana) e aditivos (vulcanizantes e compatibilizantes).46,50 A adição de quitosana 

mostra uma maior degradação da blenda e diminuição da hidrofobicidade do látex.54 

A adição do compatibilizante MA (anidrido maleico) e do vulcanizante DCP (peróxido 

dicumil) aumentam a estabilidade da blenda e da propriedade dielétrica.8,55 

A porosidade é importante para a regeneração óssea, podendo ser controlada 

por uma separação de fase induzida termicamente (TIPS, do inglês Thermally 

Induced Phase Separation). Herculano et al.32 obtiveram maior liberação de BSA 

para membranas polimerizadas à temperatura ambiente, sendo que a membrana 

também apresentou uma superfície mais rugosa; assim como também foi obtida uma 

maior liberação de metronidazol com membranas polimerizadas a -100°C, de forma 

que foi possível controlar o tamanho e densidade da porosidade pela temperatura.35 

Embora algumas proteínas do látex estejam relacionadas às reações 

alérgicas, outras estão relacionadas com sua propriedade angiogênica. A remoção 

das proteínas pode ocorrer de diversas formas, como por exemplo por degradação 

enzimática, adição de uréia, degradação térmica ou por centrifugação, sendo esta 

última a mais apropriada, por manter as proteínas relacionadas à atividade 
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angiogênica.1,4 Sua preservação é feita tradicionalmente com amônia para ajustar 

para um pH básico ou com adição de quitosana.56-58 

O látex pode ser aplicado na forma de membrana, próteses ou grânulos.4,25,44 

A principal característica do látex é sua elasticidade, que é influenciada pela 

forma de elaboração do material. Neves-Junior et al.59 elaboraram prótese 

vasculares com diferentes espessuras e camadas, sendo que quanto maior a 

espessura, maior a resistência à tração, e após a primeira deformação a rede 

polimérica se estabilizava, mostrando uma memória de deformação.53 A viscosidade 

e a velocidade de retirada do molde também influenciam na espessura de cada 

camada, de forma que quanto maior a viscosidade e velocidade, maior a espessura 

da camada (principalmente na parte inferior), já o molde para fabricação influenciava 

apenas na primeira camada.59 

Quando a membrana foi submetida à desnaturação, apresentou maior 

elasticidade, maior alongamento até o rompimento, porém tornou-se menos adesiva; 

fator que pode ser controlado com a adição de plastificantes ou outros polímeros. 

Pichayakorn et al.56 adicionaram os polímeros HPMC (hidroxipropilmetilcelulose), 

MC (metil celulose), SCMC (carboximetilcelulose de sódio), PVA (polivinil álcool) que 

se mostraram os melhores polímeros para adicionar ao látex, porém foi difícil a 

remoção do PVA do molde e o MC e SCMC formaram bolhas, mas todos os 

materiais testados apresentaram aumento da adesividade da membrana. Dentre os 

plastificantes, todos aumentaram a elasticidade e flexibilidade. No geral tanto os 

polímeros quanto os plastificantes tornaram o látex mais hidrofílico com superfície 

mais lisa. Porém a adesividade do material depende de sua aplicação,17,37,38,56 de 

forma que Sanguansap et al.60 reduziram a adesividade do látex com a adição de 

PMMA (polimetilmetacrilato). 

 

1.2 Tecido ósseo61 
 

O tecido ósseo serve como suporte, proteção e reservatório de cálcio e 

fosfato. Ele é composto por células e matriz extracelular. A parte celular é composta 

por: osteócitos (derivados dos osteoblastos) são células achatadas encontrados no 

interior da matriz óssea em lacunas com somente uma célula, que se comunicam 

através de prolongamentos para trocar pequenas moléculas, responsáveis pela 
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manutenção da matriz óssea, liberação de fator de crescimento e osteocalcina; 

osteoblastos, localizados nas superfícies (interna e externa) do osso, são células 

basófilas, achatadas ou cuboides (quando em atividade), são responsáveis por 

sintetizar matriz orgânica (colágeno tipo I, glicoproteínas, osteocalcina, osteopontina, 

osteonectina, fosfatase alcalina, proteoglicanos, fatores de regulação do 

crescimento) e fosfato de cálcio; e osteoclastos, são células grandes e 

multinucleadas derivadas da medula óssea relacionadas com a reabsorção óssea, 

onde na zona clara (região de adesão com a matriz extracelular) cria-se um 

microambiente ácido e com enzimas hidrolases para reabsorção da matriz óssea. 

A porção inorgânica da matriz óssea é composta principalmente por íons de 

fosfato e cálcio, apresentando a estrutura da hidroxiapatita. A parte orgânica é 

formada 95% de fibras colágenas (colágeno tipo I e pequenas quantidades de 

proteoglicanos e glicoproteínas). Essa combinação proporciona dureza e resistência 

ao tecido ósseo. 

A parte externa do osso é constituído pelo periósteo e a interna pelo 

endósteo. O periósteo apresenta células osteoprogenitoras responsáveis pelo 

crescimento e reparação de fraturas e o endósteo apresenta células osteogênicas. 

Macroscopicamente é formado por osso compacto (sem cavidades visíveis) e osso 

esponjoso (várias cavidades intercomunicantes), porém apresentando a mesma 

configuração histológica). 

 

1.2.1 Porosidade dos materiais para regeneração óssea 
 

Para uso em implante ósseo o biomaterial deve apresentar interporosidade, 

porosidade, tamanho do poro e interconectividade entre os poros apropriados para 

seu uso. Dentre esses fatores, o que mais se destaca para a regeneração óssea é 

tamanho dos poros. Porém há muita divergência na literatura. Pamula et al.62 

acharam que quanto maior o tamanho dos poros (40-600 µm) e interconectividade, 

maior o número de osteoblastos humanos MG63, porém a diferença desapareceu 

entre todas porosidades após 15 dias de cultura. Murphy et al.63 mostraram que à 

medida que diminui o tamanho dos poros aumenta a área de contato da superfície 

do suporte (scaffold) porém encontrou como melhor infiltração celular poros de 325 

µm. Já para Roosa et al.64 a porosidade entre 300-800 µm da policaprolactona teve 
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uma influência limitada na regeneração óssea em 8 semanas. A conflitância no 

tamanho ideal dos poros também pode ser devido às diferenças entre os polímeros 

utilizados. 

Karageorgiou et al.65 resumiram que poros menores que 100 µm não são 

suficientes para transporte e migração e induzem a formação de cartilagem 

endocondral antes que a osteogênese ocorra, também devido ao baixo fornecimento 

de oxigênio; já poros maiores que 300 µm levam diretamente à osteogênese devido 

à maior vascularização e aporte de oxigênio. Uma grande área de superfície 

favorece a vascularização, permitindo o fluxo de nutrientes e dos produtos gerados 

pela célula.66 No entanto quanto maior o tamanho dos poros, o crescimento de 

células ósseas compete com a invasão de células fibrovascular.62 

Kuboki et al.51 demonstraram que a formação de osso é dependente da 

geometria e tamanho dos poros, de forma que a ossificação pode ocorrer 

ossificação direta ou precedido por formação de cartilagem. Porém, Gauthier et al.67 

não detectaram diferença na porosidade em BCP (fosfato de cálcio bifásico) com 40 

ou 50% de porosidade, mas obteve que a porosidade de 500 µm foi mais eficiente 

que tamanhos menores, indicando que o tamanho dos poros é o fator determinante.  

Quanto à penetração de células no interior do scaffold, Pamula et al.62 não 

obtiveram diferença no sétimo ou quinto dia em scaffolds de PLG (poli(L-lactídeo-co-

glicolídeo)), tanto em relação ao tamanho dos poros nem quanto à 

interconectividade, no entanto Roose et al.68 notaram maior quantidade no interior 

conforme maior o tamanho dos poros em hidroxiapatita.  

A densidade celular também afeta a osteogênese em biomateriais. Para Kim 

et al.69 a menor densidade celular (3000 células/cm²) utilizada resultou em uma 

rápida taxa de proliferação, porém os maiores níveis de mineralização ocorreram em 

densidades maiores (149000 células/cm²).  

A importância de materiais bioreabsorvíveis advêm do fato de não precisar de 

uma cirurgia para sua remoção. Porém, segundo Al Salamah et al.70 a membrana 

não reabsorvível de e-PTFE demonstrou maior quantidade de formação óssea que a 

reabsorvível Guidor®.  

A oxigenação é fundamental para a viabilidade das células em um suporte 

(scaffold) 3D. Volkmer et al.71 demonstraram que o uso de um biorreator permitia um 

aumento da oxigenação no interior do material, aumentando a viabilidade celular.  
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1.2.2 Modelos celulares de estudo in vitro da biologia celular óssea 
 

A cultura de células ósseas permitiu o estudo in vitro da osteogênese, 

entendimento de doenças ósseas assim como a citocompatibilidade com novos 

biomateriais.72 

Geralmente os osteoblastos são utilizados para estudar o metabolismo ósseo 

e interações entre as células e biomateriais. Estas células podem ser obtidas de 

diversas fontes animais, como bovino, ovino, coelho, mas os mais comuns são ratos, 

camundongos e humano (pois já possuem genoma, metabolismo, forma de cultura e 

ampla literatura já estabelecidos para comparação). Os protocolos de obtenção 

incluem diversos tecidos, os principais são mandíbula, vertebra, ossos longos (fêmur 

e tíbia), crista ilíaca e calvária, podendo ser extraídos por digestão enzimática ou por 

explante.73 

A fim de evitar diferenças interespecíficas o ideal seria a utilização de células 

primárias humanas, devido à sua melhor semelhança com o tecido que o biomaterial 

irá interagir. Porém células primárias apresentam baixa disponibilidade e são 

necessárias várias subculturas para obter a quantidade suficiente de células.74 Além 

de que células humanas apresentam acessibilidade limitada, variação relacionada 

com o doador (idade, sexo e local de extração).72 

Devido à vantagem de fácil obtenção e manutenção, quantidade ilimitada, 

homogeneidade e estabilidade fenotípica a cultura de células clonais (malignas, 

transformadas ou não transformadas) é frequentemente utilizada.72 

Kartsogiannis et al.75 compilaram uma variedade de osteoblastos 

imortalizados utilizados, agrupando entre origem maligna (osteosarcoma), 

transformados e não-transformados. Dentre as de osteosarcoma podemos citar as 

de origem espontânea de humanos (SaOs, OHS-4, TE-85, MG-63, KPDXM, TPXM, 

e CAL-72) e de ratos (ROS 17/2 e 17/2.8) e as induzidas de ratos (UMR-106), porém 

sua proliferação não apresenta inibição por contato. As linhagens osteoblásticas de 

rato RCT (1 e 3), camundongo KS4 e humana hOB (linhagem osteoblástica de 

humano adulto) e hFOB (linhagem osteoblástica de feto humano) são osteoblastos 

imortalizados por transfecção com retrovírus recombinante. Nas linhagens imortais 

não transformadas há a UMR-201 e CRP de rato e MC3T3-E1 de camundongo.  
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Segundo Czekanska et al.72 o modelo mais apropriado a ser utilizado seria a 

linhagem de células primarias MC3T3-E1, pois estas células seriam usadas mais 

frequentemente para o estudo das mutações nos genes relacionados com a 

osteogênese e desenvolvimento ósseo. Siggelkow et al.76 observaram similaridade 

tempo-dependente na expressão de RNAm de fosfatase alcalina e procolágeno-I 

entre pHOB (cultivo primário de osteoblastos humanos) e MC3T3-E1, além do efeito 

estimulante do ascorbato. Sudo et al.77 observaram formação de fibras colágenas 

semelhantes às fibras colágenas ósseas, formação de camadas parecias com o 

periósteo, o deposito mineral exibindo os mesmos padrões da hidroxiapatita nano-

orientada. Wang et al.78 observaram produção de RNAm para sialoproteína óssea, 

osteocalcina e paratormônio (marcadores dos estágios da formação óssea).  

A linhagem MC3T3-E1 foi primeiramente isolada por Kodama et al.79 É uma 

linhagem clonal não transformada estabelecida a partir do explante da calvária de 

camundongo (do inglês “mouse calvaria”, a qual a abreviatura corresponde ao termo 

“MC” do nome da linhagem) C57BL/6 recém-nascido (com 24 horas de vida).  O 

termo “3T3” corresponde ao planejamento da cultura, no qual a cada três dias as 

células eram transferidas a 3x105 células/garrafa (em 5 mL de meio de cultura novo 

em garrafas de 25 cm²). A passagem E1 era a que apresentava maior valor de 

fosfatase alcalina. 

Leis et al.80 observaram que haviam diferenças nas linhagens de MC3T3-E1, 

atribuindo isso aos diferentes estágios de desenvolvimento dos osteoblastos. Wang 

et al.78 isolaram 52 subclones, dos quais os subclones 4, 8, 14 e 26 mineralizavam in 

vitro sob influência de ácido ascórbico e in vivo (com exceção do 8) e os 17, 20, 24, 

30 e 35 não, porém nenhum apresentava diferenças no DNA ou produção de 

colágeno. O subclone 17 foi classificado como um desenvolvimento intermediário, 

pois mineralizava in vivo e não in vitro. 

A linhagem MC3T3-E1 também pode ser utilizada com o modelo de 

senescências celular. Yan et al.81 observaram que com o aumento da passagem 

celular a mineralização reduzia, porém sem afetar a viabilidade ou morfologia, 

devendo ser evitadas acima de 30 passagens. Peterson et al.82 observaram que em 

baixas (20 a 40) e altas passagens (40 a 60) não havia diferença na magnitude da 

atividade proliferativa e tempo de duplicação, porém em passagens muito altas (60 a 

95) havia diminuição da atividade proliferativa com aumento do tempo de 
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duplicação, com alteração na distribuição do ciclo celular e aumento do tamanho 

celular, não sendo influência causada pela matriz extracelular.  

Jarrahy et al.83 observaram que a expressão de genes relacionados à indução 

óssea foi inferior em suportes para crescimento 3D em relação à 2D, porém a 

expressão e liberação de fatores de crescimento endotelial foi superior, estimulando 

a migração de células endoteliais; sendo que em fraturas ósseas é necessária uma 

vascularização da região para aumentar o aporte de oxigênio e nutrição para a 

regeneração óssea. De forma que na utilização in vivo, Gibon et al.84 constataram 

que as células MC3T3-E1 subclone 14, são capazes de migrar para o defeito ósseo 

quando injetadas na corrente sanguínea de camundongos, diferenciando em 

osteoblastos maduros e acelerar a regeneração óssea.  

Para a diferenciação osteoblástica e desenvolvimento da matriz mineralizada 

extra celular, estas células passam por três estágios temporais: fase proliferativa, 

seguida por formação e maturação da matriz extra celular e por fim a 

mineralização.85 Porém, diversos autores têm descrito uma variedade de meios de 

cultura para osteoblastos, dentre eles podem ser encontrados principalmente o 

DMEM, DMEM/F12 e α-MEM. Sendo que os resultados podem variar conforme a 

composição.74 Embora seja reportado o uso de dexametasona e 1,25(OH)2D3 para 

modificar a mineralização, para a mineralização é fundamental o acréscimo de ácido 

ascórbico e β-glicerofosfato.78,85-87 
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2. OBJETIVOS  
 

Avaliar a citotoxicidade da membrana de látex natural (NRL) segundo a norma 

ISO 10993-5 (teste com o extrato do material); 

Elaborar membranas de NRL pela técnica de separação de fase induzida 

termicamente (TIPS) nas temperaturas de -80°C, -20°C, -10°C, 0°C, temperatura 

ambiente (RT), +40 e +60°C, analisando-as por espectroscopia de infravermelho 

(FTIR-ATR), microscopia eletrônica de varredura (MEV) e ensaio mecânico de 

tração; 

Avaliar qual temperatura de polimerização apresenta porosidade; 

Testar a mineralização das células MC3T3-E1 subclone 14 sobre a 

membrana que apresentar maior tamanho de poro, avaliando por microscopia 

óptica, MTT, FTIR-ATR, vermelho de alizarina S, von Kossa, fosfatase alcalina e 

MEV-EDS (energia dispersiva de Raio-X); 

Avaliar a morfologia celular aderidas na superfície das membranas produzidas 

por TIPS através do MEV-EDS. 
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3. METODOLOGIA 
 

3.1  Obtenção do látex 
 

O látex natural utilizado neste trabalho consistiu em uma mistura de diferentes 

clones (RRIM 600 e PB 235). O látex foi obtido pela BDF Comércio de Produtos 

Agrícolas LTDA, Guarantã e centrifugado a 60%. A centrifugação é empregada para 

reduzir algumas proteínas contidas no látex natural que causam reações alérgicas.4 

 
Tabela 1 - Características do látex natural utilizado. 
Requisitos Valores 
Sólidos totais 61 
Borracha seca (DRC) 60 
Diferença entre sólidos totais e borracha seca 1,00 
NH3 0,71 
pH 10,20 
Viscosidade 30 seg 
Estabilidade mecânica 515 
VFA 0,0136 
Cor Normal 
Odor Normal 
Fonte: BDF Comércio de Produtos Agrícolas LTDA. 
 
 

3.2  Elaboração das membranas 
 

As membranas foram elaboradas pelo método de deposição simples 

(casting). Consistiu na deposição de 2 mL de látex sobre uma placa de Petri (60 x 15 

mm). Para medir a espessura foi utilizado um micrômetro. 

A variação na porosidade das membranas foi obtida pela variação da 

temperatura de polimerização pelo método de separação de fase termicamente 

induzida (TIPS). Desta forma as membranas foram preparadas sob diferentes 

temperaturas: -80°C, -20°C, -10°C, 0°C, +10°C, temperatura ambiente (RT, definida 

neste trabalho como ±25°C), +40°C e +60°C. 
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3.3  Caracterização das membranas 
 

3.3.1 Resistencia mecânica  
O ensaio de resistência mecânica mede as alterações dimensionais da 

amostra. Os ensaios foram realizados em triplicata com moldes retangulares de 26 x 

35 mm, utilizando a máquina universal de ensaios (EMIC DL2000, Figura 5). Foi 

utilizada uma célula de carga de 50 kgf, a uma velocidade de 500 mm/min (ASTM 

D412), à temperatura ambiente, até a ruptura.88 A partir do gráfico da deformação 

específica versus tensão obteve-se a tensão de cisalhamento e porcentagem de 

alongamento. O módulo de Young (E) é uma medida da elasticidade do material e 

foi calculada a partir da região linear da deformação elástica, a partir da Equação 1, 

 

E = (F/A)/(ΔL)        Equação 1 

 

onde F é a força aplicada, A é a área da seção transversal da amostra e ΔL é a 

variação do comprimento. 

Neste experimento foi realizado o ensaio destrutivo (até a ruptura) de tração 

para obter o módulo de Young, sendo este a razão entre a tensão aplicada e a 

deformação do material, sendo constante independente das dimensões do material. 

Quanto maior o módulo de Young, maior é sua resistência à deformação. 

 
Figura 5 - Maquina universal de ensaio EMIC DL2000. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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3.3.2 Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 
 

O microscópio eletrônico de varredura (MEV) permite a obtenção de 

informações estruturais e químicas de amostras diversas. Um feixe fino de elétrons 

de alta energia incide na superfície da amostra; parte do feixe é refletida e coletada 

por um detector que converte este sinal em imagem de BSE (imagem de elétrons 

retroespalhados), nesta interação a amostra emite elétrons produzindo a chamada 

imagem de ES (elétrons secundários). Esta técnica foi importante para observar a 

presença/distribuição/tamanho dos poros, presença/morfologia/mineralização 

celular. Esta análise foi realizada no equipamento de MEV Zeiss® EVO 50 acoplado 

com o acessório de energia dispersiva de raio-X (EDS), sob 20 kV e ângulo de 35°.  

 

3.3.3 Espectroscopia no Infravermelho com Transformada de Fourier 
em modo de Refletância Total Atenuada (FTIR-ATR) 
 

O FTIR (do inglês Fourier Transform Infrared Spectroscopy), estuda a 

vibração dos átomos quando recebem um feixe de radiação infravermelha (IR). 

Quando o feixe de IR passa pela amostra, a partir da radiação incidente, obtêm-se 

os picos em um espectro de absorção, que correspondem à frequência de vibração 

de parte da molécula da amostra (aumenta a amplitude das vibrações ao redor das 

ligações covalentes). Para que uma molécula apresente absorção no infravermelho, 

ela precisa que o momento dipolar sofra uma variação durante a vibração.  

As amostras foram medidas usando o aparelho Bruker Tensor 27 (Figura 6) 

no intervalo de 4000-500 cm-1, com 16 varreduras e resolução de 4 cm-1. 
 

Figura 6 - Aparelho de FTIR Bruker Tensor 27 com o acessório de ATR. 

  
Fonte: Autoria própria. 
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3.4 Cultura celular 
 

A linhagem MC3T3-E1 subclone 14 foi obtida do Banco de Células do Rio de 

Janeiro. Para expansão as células são mantidas em garrafas de cultura (de 25 e 75 

cm²,) em Meio Mínimo Essencial Alfa (α-MEM, modificado com ribonucleosídeos e 

desoxirribonucleosídeos da LGCBio, São Paulo, Brasil) suplementado com 10% de 

SBF (Soro Bovino Fetal da Gibco®, New York, EUA), 2 mM de L-glutamina e 1% de 

antibiótico/antimicótico (100 U/mL de penicilina, 100 µg/mL estreptomicina e 0,25 

µg/mL de fungizona, da Gibco®, New York, EUA), a 37°C em atmosfera umidificada 

a 5% de CO2. As trocas de meio ocorreram três vezes por semana. Ao atingirem 

confluência de 80-90%, as células foram dissociadas com TrypLeTM (Gibco®, New 

York, EUA) e expandidas em outras garrafas na concentração de 104 células/cm². A 

contagem das células foi feita em microscópio óptico em câmara de Neubauer 

(Figura 7) com 10 µL de azul de tripan e 10 µL de suspensão celular. 

 
Figura 7 - Câmara de Neubauer, aumento de 40x (a) e célula inviável corada com azul de tripan, 

aumento de 100x (b). 

  
Fonte: Autoria própria. 

 
 

Para os experimentos de mineralização, as células serão cultivadas com meio 

de mineralização na constituição acima mencionada suplementado com 50 µg/mL de 

ácido ascórbico e 10 mM de β-glicerofosfato (ambos da Sigma-Aldrich, St. Louis, 

MO, EUA); tais condições favorecem a diferenciação osteoblástica in vitro, 

mineralização da matriz extracelular e formação de multicamadas celulares. 

 

1 mm 250 µm 

a) b) 
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3.4.1 Citotoxicidade 
 

O teste de citotoxicidade celular foi realizado com as recomendações da 

norma técnica ISO 10993-5.89 Neste ensaio foi avaliado a citotoxicidade do extrato 

da membrana de látex natural. Amostras de membranas de látex natural foram 

imersas no meio de cultura contendo 10% de soro fetal bovino.90 A proporção da 

área da superfície da amostra para o volume de meio foi de 6 cm²/mL, de acordo 

com a norma (para espessura ≤ 0,5 mm). A extração foi realizada durante 24 e 72 

horas, em estufa a 37 °C com 5% de CO2, sem agitação. 

O teste foi realizado em triplicata sendo que as réplicas foram feitas no 

mesmo dia. Em placas de 96 poços foram adicionadas 2x104 células/cm², 

permanecendo por 24 horas para adesão. Os extratos de 24 e 72 horas foram 

adicionados nas concentrações de 100, 90, 80, 70, 60 e 50% (v/v), utilizando para as 

diluições o meio de cultura contendo 10% (v/v) de soro fetal bovino (o qual 

permaneceu na estufa o mesmo período de tempo de cada extração). O extrato e 

suas diluições permaneceram em contato com as células durante 24 e 72 horas, em 

estufa a 37°C com 5% de CO2. Como controle positivo utilizou-se o extrato de luvas 

de látex90 e como controle negativo utilizou-se o poliestireno da placa de cultura. A 

citotoxicidade foi avaliada pela técnica de MTT. 

 

3.4.1.1 Citotoxicidade por metabolismo de MTT 
 

Consiste na avaliação colorimétrica pela quantificação da redução metabólica, 

por células sadias, do MTT (3-(4,5-dimetiltiazol-2-il)-2,5-difenil brometo de 

tetrazoilium), por meio da enzima mitocondrial desigrogenase succínica associadas 

ao NADPH e ao NADH, resultando em cristais de formazan (de cor azul-púrpura).91 

DMSO é utilizado para sua remoção de dentro das células e solubilização, 

permitindo sua quantificação por espectroscopia. 

Após o teste, o meio de cultura foi removido e foi adicionado meio de cultura 

novo (sem soro nem vermelho fenol) com 10% v/v de MTT (5 mg/mL em PBS) e 

incubado por 4h a 37°C a 5% de CO2. Em seguida, o meio é descartado e é 

adicionado DMSO (dimetilsulfóxido) para dissolver os cristais, no mesmo volume do 
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meio de cultura utilizado. O volume de 100 µL das amostras foram coletados e 

transferidos para placa de 96 poços e a densidade óptica (DO) foi medida no 

espectrofotômetro Thermo Scientific™ Multiskan™ FC Microplate (Figura 8) a 570 

nm. A viabilidade foi calculada em relação ao controle negativo. 

 
 

Figura 8 - Aparelho Thermo Scientific™ Multiskan™ FC Microplate. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

3.4.2 Cultura de células na membrana 
 

Em placas de 24 poços, foram adicionados 20 µL de látex natural e 

polimerizados nas temperaturas estabelecidas por 24 horas e posteriormente secas 

em estufa a 60°C por 3 dias (Figura 9). 

As membranas foram esterilizadas por luz ultravioleta por 20 minutos e pré-

incubadas com meio de cultura completo. As células foram semeadas a 2x104 

células/cm² diretamente sobre a superfície da membrana e cultivadas com o meio de 

mineralização descrito anteriormente (seção 3.4). 
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Figura 9 - Placa de 24 poços com membrana de látex a -20°C (e m amarelo) e vazia (em vermelho). 

 
Fonte: Autoria própria. 

 
 

 

3.4.2.1 Formação da matriz mineralizada 
 

Este teste foi realizado com as membranas polimerizadas a -20°C por 

apresentarem poros de maior dimensão. A cultura foi mantida por 21 dias para a 

mineralização. 

 

3.4.2.1.1 Vermelho de Alizarina S 
 

O corante de vermelho de alizarina S é um indicador de Ca2+ por ligar-se a 

estes íons. Os poços foram lavados com três vezes com solução salina tamponada 

de fosfato aquecida a 37°C. Em seguida foram fixados com formalina 10% a 

temperatura ambiente por duas horas, o excesso foi retirado e seco a temperatura 

ambiente. Posteriormente foram coradas com vermelho alizarina S (Sigma-Aldrich, 

St. Louis, MO, EUA) 2% (pH 4,1) a temperatura ambiente por 15 minutos, o excesso 

foi retirado com água bidestilada e secas a temperatura ambiente. 

A quantificação da coloração foi avaliada em triplicata pelo método 

colorimétrico proposto por Gregory et al.92 modificado por Pereira93. Nos poços 

fixados e corados adicionou-se 280 µL de ácido acético 10% (v/v) e agitado 

levemente por 30 minutos em temperatura ambiente. O conteúdo foi transferido para 
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microtubos, aquecido a 85°C por 10 minutos e depois mantidos em gelo por 5 

minutos. Posteriormente foram centrifugados a 13000 g (micro centrífuga refrigerada 

NT805, da Novatecnica, Figura 10) por 20 minutos, e 100 µL do sobrenadante foi 

transferido para placa de 96 poços e foi adicionado 40 µL de hidróxido de amônia 

10% para neutralizar. A absorbância foi lida no leitor ELISA no comprimento de onda 

de 405 nm.  

 
Figura 10 - Micro centrífuga refrigerada NT805, da Novatecnica. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

3.4.2.1.2 Von Kossa 
 

A camada celular foi fixada com formalina 10% a temperatura ambiente por 

duas horas. Posteriormente foi incubada com corante de nitrato de prata 2% (m/v) 

por 10 minutos no escuro. O excesso foi removido com água destilada e exposto à 

luz intensa por uma hora. Na coloração por von Kossa, os cátions de prata reagem 

com fosfatos e carbonatos, conferindo uma coloração escura ao serem reduzidos 

sob exposição à luz.94,95 

 

3.4.2.1.3 Fosfatase alcalina (ALP) 
 

A atividade da ALP foi medida em triplicata através da liberação de 

timolftaleína pela hidrólise do substrato timolftaleína monofosfato.  

Para isso, o meio de cultura de cada poço foi removido, lavado com PBS, 

preenchidos com 2 mL de água destilada e submetidos a 5 ciclos de choques de 

térmicos (-20°C por 20 minutos, seguido de 15 minutos a 37°C). Ao final dos 5 
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ciclos, análise foi realizada conforme as instruções do kit comercial de fosfatase 

alcalina (referência 40, Labtest, Minas Gerais, Brasil). A atividade de ALP foi 

calculada a partir da medida da amostra padrão. 

 

3.4.2.1.4 Quantificação celular por MTT 
 

A quantificação foi feita pela técnica de MTT descrita anteriormente no item 

3.4.1.1. 

 

3.4.2.1.5 FTIR-ATR 
 

A técnica foi utilizada conforme descrito anteriormente no item 3.3.3. 

 

3.4.2.2 Morfologia celular 
 

As amostras foram lavadas gentilmente com PBS (pH 7,2), fixadas em 

solução de glutaraldeído 2,5% (v/v, em PBS) por uma hora à temperatura ambiente. 

Posteriormente as amostras foras desidratadas em série crescente de etanol (50%, 

60%, 70%, 80%, 90% e duas vezes em 100%) e secas a temperatura ambiente. As 

análises foram realizadas pelo MEV-EDS conforme descrito no item 3.3.2. A 

proporção cálcio/fosfato (Ca/P) foi estimada usando a análise de EDS, determinada 

através da integral das intensidades dos picos. 

 

3.5 Métodos estatísticos 
 

As comparações entre os grupos foram analisadas no programa OriginPro 

8.5.0 SR1 (da OriginLab) pelo teste t de Student (2 grupos) ou ANOVA (One-Way) 

(quando mais de 2 grupos) seguido pelo teste Tukey quando necessário. As 

diferenças foram consideradas significativas quando p ≤ 0,05. 
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4. RESULTADOS E DISCUSSÃO 
 

4.1 Caracterização da membrana 
 

4.1.1. Espectroscopia no Infravermelho com Transformada de Fourier 
em modo de Refletância Total Atenuada (FTIR-ATR) 

 
A espectroscopia de absorção no infravermelho permite analisar os grupos 

funcionais do material, uma vez que estes absorvem em certos números de onda.  

Na Figura 11 pode-se observar a comparação dos espectros de FTIR das 

membranas elaboradas sob diferentes temperaturas. 
 

Figura 11 - FTIR das membranas nas diferentes temperaturas de polimerização: parte superior da 
membrana (a), parte inferior da membrana (b). 
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Fonte: Autoria própria. 
 

As diferentes temperaturas aplicadas não causaram diferença na absorbância 

dos grupos funcionais relacionados ao isopreno, porém pode-se observar uma 

ligeira alteração nas bandas de absorção que podem estar relacionas às proteínas 

(1542 cm-1), o que poderia causar uma alteração na estrutura de sua parte proteica. 

Ferreira et al.1 também obtiveram diferenças no espectro de FTIR das amostras 

tratadas entre 25 a 95°C, porém a atividade angiogênica foi maior para o tratamento 

de 85°C. 

A partir do FTIR (Figura 12) pode-se observar as principais bandas de 

absorção do látex: entre 2960-2852 cm-1 (estiramento simétrico CH2 e assimétrico 

CH3), 1446 cm-1 e 1375 cm-1 (deformação de CH2 e CH3), 835 cm-1 (dobramento fora 

do plano de =C-H), 1662 cm-1 (alongamento C=C).56,96,97 Também pode-se observar 

as vibrações de proteínas e fosfolipídios que estabilizam as moléculas de borracha 

b) 
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em 3537 cm-1 (estiramento de OH e NH), 1542 cm-1 (flexão de NH) e entre 1130 - 

1010 cm-1 indicam compostos com oxigênio (C–O e –O–O–).2,56 

 

 

 

 

 
Figura 12 - Espectro de FTIR da membrana de látex. 
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Fonte: Autoria própria. 
 

 

 

4.1.2. Resistencia mecânica  

 

As diferentes temperaturas empregadas na fabricação das membranas, 

podem levar a mudanças nas suas propriedades mecânicas. O teste mecânico 

permite determinar a tensão de ruptura, módulo de elasticidade e a porcentagem de 
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alongamento. Desta forma, as membranas também foram caracterizadas quanto ao 

comportamento mecânico por tração à ruptura, que pode ser observado na Figura 

13. Nota-se que as membranas tendem a apresentar comportamentos mecânicos 

diferentes conforme o tratamento térmico, porém foi detectada diferenças 

estatísticas apenas entre alguns tratamentos (Tabela 2). 

Os resultados obtidos estão dentro do esperado e reportado na literatura. 

Para membranas de látex natural vulcanizadas (o que aumenta a rigidez do material) 

encontram-se valores entre 1,3 a 1,9 MPa para o módulo de Young, deformação 

entre 400 a 1300% e tensão de ruptura entre 0,8 a 6 MPa.98-100 

 
Figura 13 - Teste de resistência mecânica: curva tensão versus deformação específica (a), parte 

linear referente ao módulo de Young (b). 
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Fonte: Autoria própria. 

É possível observar que a membrana apresenta três regiões com 

comportamentos mecânicos diferentes: inicialmente apresenta um comportamento 

elástico, onde pode ser observado na Figura 13.b, em que a tensão é diretamente 

proporcional ao alongamento, nesta fase ao remover a tensão o material retorna ao 

seu tamanho original (até aproximadamente 100% de alongamento); a próxima fase 

ocorre alongamento sem grandes alterações na tensão (empescoçamento), 

ocorrendo a deformação plástica, onde se removida a tensão, o material retorna 

apenas parte do seu tamanho devido à deformação permanente; posteriormente 

ocorre o que é chamado de cristalização induzida pela tensão (devido à deformação, 

as cadeias se alinham paralelamente na direção da aplicação da tensão), em que 

ocorre pouca variação da deformação e grande aumento da tensão, até a falha da 

amostra (a partir de aproximadamente 400% de deformação).53 

A partir da Tabela 2 observam-se as comparações da deformação específica, 

tensão de ruptura e o módulo de Young. A partir de 0°C, com o aumento da 

temperatura nota-se uma tendência de rigidez do material, e abaixo há uma 

tendência à fragilidade, devido aos valores da tensão de ruptura. Porém o 

processamento não altera significativamente a deformação específica do material 

nem sua elasticidade. 
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Tabela 2 - Parâmetros da resistência mecânica. 
Temperatura Deformação específica 

(mm/mm) 
Tensão de 
ruptura (MPa) 

Módulo de Young 
(MPa) 

-80°C 17,23 + 0,83ab* 1,98 + 0,79ab* 0,75 + 0,16abc* 
-20°C 17,14 + 1,39ab 1,61 + 0,29ab 0,71 + 0,03abc 
-10°C 16,52 + 2,45ab 1,90 + 0,73ab 0,70 + 0,09ac 
0°C 16,03 + 1,36ab 3,31 + 0,98c 0,88 + 0,08bc 
10°C 14,16 + 0,62a 2,66 + 0,36ac 0,55 + 0,02ad 
RT 17,81 + 0,87b 2,40 + 0,56ac 0,81 + 0,10bc 
40°C 15,53 + 1,11ab 2,39 + 0,47ac 0,83 + 0,05c 
60°C 16,01 + 2,28ab 1,15 + 0,46b 0,63 + 0,09bd 
*Médias seguidas de pelo menos uma letra igual indica diferenças não significativas (p > 0,05). 
Fonte: Autoria própria. 
 

 

A partir da Figura 14 é possível observar que conforme diminui a temperatura 

surgem mais fissuras e regiões ricas em látex, enquanto ao utilizar temperaturas 

acima de 0°C, a superfície torna-se mais lisa e menos segmentada. Um resultado 

semelhante foi obtido com tintas de látex, onde um congelamento lento causa mais 

alterações que um congelamento rápido, por propiciar o crescimento dos cristais de 

gelo, enquanto um congelamento rápido forma cristais de gelo pequenos, o que 

preserva a sua estabilidade da solução.101 Yokoyama et al.102 observou que o 

aumento da quantidade de ciclos de congelamento do poli(vinil álcool) modificou a 

estrutura devido à separação de fases.  

A polimerização do látex é influenciada por diversos fatores, como umidade, 

velocidade de congelamento/secagem e temperatura. Durante o congelamento, 

ocorre a separação de fases, formando cristais de água e regiões mais 

concentradas de látex nas regiões não congeladas, em que as moléculas de látex 

chegam a menor distância entre si, ocorrendo sua agregação, coagulação e a 

formação de fissuras vistas na Figura 14.56 Essas fissuras podem funcionar como 

falhas no material, deixando-o menos resistente e rompendo a uma tensão inferior. 

A partir de 0°C, todas as membranas possuíram a mesma morfologia no microscópio 

óptico (MO), sendo representada apenas pela de 0°C. 

Até onde pôde-se averiguar na literatura, os trabalhos abordam sobre a 

cristalinidade após o processamento do látex natural em borracha. Neste trabalho, o 

látex foi submetido às diferentes temperaturas, durante seu processamento (forma 

líquida), porém Chen et al.103 observaram por SAXS (Espalhamento de Raio-X a 

Baixo Ângulo, do inglês Small Angle X-Ray Scattering), que a estrutura cristalina se 
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mantêm mesmo após a formação do filme de látex a diferentes velocidades, 

variando a temperatura (55°C, 45°C, 35°C, 25°C e 14°C) e umidade; o aumento da 

velocidade de evaporação (com aumento da temperatura ou redução da umidade do 

ar) resulta em uma estrutura cristalina menos definida. Diversos trabalhos sobre 

látex natural analisaram a cristalinidade induzida mecânica e termicamente, 

demonstrando que a maior taxa e velocidade de cristalização é entre -22°C a -

25°C.104-106 O modelo teórico de Negahban105 corroborou os dados experimentais de 

Wood e Bekkedahl106, em que a cristalinidade em função do tempo foi maior entre -

22°C e -27°C reduzindo com o aumento ou diminuição da temperatura. Segundo 

Che et al.107, a taxa de cristalização devido à tensão a -50°C é reduzida, devido à 

proximidade da temperatura de transição vítrea, o que reduz a mobilidade das 

cadeias. 

 
 

Figura 14 - Micrografia de MO da NRL sob aumento de 40x. 

 
Fonte: Autoria própria. 

c) -10°C d) 0°C 

a) -80°C b) -20°C 
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4.1.3. Microscopia Eletrônica de Varredura (MEV) 
 

Para visualizar o efeito da técnica TIPS sobre a superfície do material e poder 

mensurar o tamanho dos poros, foi utilizado o microscópio eletrônico de varredura 

(MEV), o qual incide um feixe de elétrons na superfície da amostra, gerando elétrons 

secundários que são detectados e convertidos em imagem. A Figura 15 mostra que 

todas as membranas apresentam irregularidades em suas superfícies, e a Figura 16 

as que apresentaram porosidade (-10°C e -20°C).  

 

 

 

 

 
Figura 15 - Microscopia eletrônica de varredura para diferentes temperaturas de polimerização. 

 

 

a) -80°C   b) -80°C   

c) -20°C   d) -20°C   
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e) -10°C   f) -10°C   

h) 0°C   g) 0°C   

i) +10°C   j) +10°C   
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Fonte: Autoria própria. 

 
 

As membranas submetidas à temperatura de -10°C e -20°C (Figura 16) 
apresentam porosidade entre 4,33-5,52 µm e 11,31-41,79 µm respectivamente, 
sendo que as membranas têm valores bem inferiores ou próximos ao mínimo (40 
µm) encontrado Pamula et al.62 ou aos 100 µm para que ocorra transporte de 
nutrientes e oxigênio.65 
 

 

k) RT   l) RT  

m) +40°C   n) +40°C   

p) +60°C o) +60°C   
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Figura 16 - MEV das membranas submetidas à temperatura de -10°C (a,b) e -20°C (c,d). 

 

 

a)   

b) 
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Fonte: Autoria própria. 

 

c) 
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Porém a porosidade não condiz com a literatura, que pode ser devido ao uso 

das soluções utilizadas para incorporar BSA e metronidazol, o que aumenta a 

quantidade de água, reduzindo a concentração e viscosidade da solução.32,35,108. 

Santos et al.109 também produziu porosidade em membranas de látex aplicando 

baixas temperaturas, porém a técnica utilizada tenha sido por spin-coating, 

observando maior quantidade de poros e com uma distribuição mais regular (com 

aproximadamente 30 µm) para a temperatura próxima à de fusão da água (-1°C), 

não observando porosidade para membranas sem tratamento térmico.  

A porosidade também pode explicar a menor resistência mecânica das 

membranas, uma vez que reduzem a densidade de ligações. Guann et al.108 

também obteve uma redução na tensão de ruptura com o aumento da porosidade no 

elastômero PEEUU (poli(éter-éster-uretano)uréia) , porém neste trabalho para a 

concentração de 10%, quanto menor a temperatura menor o tamanho dos poros.  

 

4.2 Cultura celular 
 

4.2.1 Citotoxicidade 
 

O teste de citotoxicidade foi realizado conforme as normas das ISO 10993-5 

pela técnica de MTT (Figura 17), utilizando o extrato do material.89 Os gráficos são 

mostrados em absorbância (Figura 18.a) e em porcentagem da viabilidade (Figura 

18.b) em relação ao controle negativo (CN, poliestireno da placa de cultura). É 

possível observar em ambos os gráficos que o controle positivo (CP, luva de látex) 

mostrou-se tóxico, assim como para as extrações em alta concentração, sendo que 

a partir de 70% a viabilidade não é reduzida. 
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Figura 17 - Microplaca de 96 poços para o teste de citotoxicidade; notar que o controle positivo e a 
extração a 100% apresentam pouca coloração, devido à baixa quantidade de cristais de formazan. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

 

Na Figura 18 o primeiro valor é referente ao tempo de extração (24 ou 72 

horas) e o segundo valor é referente ao tempo de contato com as células. Nota-se 

que ambos os fatores podem influenciar a citotoxicidade, sendo para altas 

concentrações, o tempo de extração menor tende a apresentar menos toxicidade 

(Figura 18.b). Com o aumento do tempo de contato com as células, nota-se uma 

recuperação da viabilidade da cultura submetida à extração por 24 horas, e inclusive 

um aumento da viabilidade para as concentrações do extrato de 80 a 50%. 

Resultado semelhante foi observado por Floriano et al.110, que observou que 

membranas de látex sem amônia eram menos citotóxicas, também observando 

aumento da viabilidade quando usado os clones RRIM600 e IAN873.  

O látex natural também pode ser modificado para permitir o crescimento 

celular e reduzir a toxicidade. Kanjanathaworn et al.111 ao recobrir o látex natural 

com a mistura de poli(metil metracrilato) e quitosana, observou uma redução na 

toxicidade e Davi et al.31 ao usar poli(hidrocloreto de alanina) no látex observou um 

aumento na proliferação em relação ao controle.  
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Figura 18 - Citotoxicidade pelo método de MTT demonstrada pela absorbância (a), viabilidade celular 
em relação ao controle positivo (b); o primeiro número da legenda se refere ao tempo de extração em 

horas, o segundo ao tempo de contato em horas durante a cultura. 

 

 
Fonte: Autoria própria. 

 
O solvente de extração usado para realizar o teste foi o meio de cultura com 

adição de soro. Segundo Baek et al.90 este meio permite extrair os componentes 

polares e apolares, sendo mais eficiente que a água destilada, solução salina e o 

uso apenas do meio de cultura. É possível observar que o extrato bruto do látex 

natural é citotóxico, porém isso não é observado para concentrações menores que 

a) 

b) 
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80%. A comparação com os resultados de Baek et al.90 leva a crer que a 

centrifugação de fato torna o látex mais biocompatível, uma vez que mesmo a 

diluição de 3,13% do extrato de luvas de látex causou uma viabilidade inferior a 

10%.  Davi et al.31 observou que mesmo com uma solução de látex a 2,5 µL/L, não 

houve crescimento de fibroblastos.  

 

4.2.2 Cultura de células na membrana 
 

4.2.2.1 Formação da matriz mineralizada 
 

As células foram depositadas na densidade de 2x104 células/cm² em placa de 

24 poços e cultivadas com meio para mineralização (meio de expansão, 

suplementado com 50 µg/mL de ácido ascórbico e 10 mM de β-glicerofosfato). A 

partir da Figura 19 é possível observar o primeiro dia de plaqueamento (sobre 

membrana polimerizada a -20°C), em que as células ainda se encontram 

arredondadas, sendo que com um dia de cultura (Figura 20), é possível observar 

adesão e formação de colônias. Também é possível notar as fissuras na membrana 

de látex. 

 
Figura 19 - Microscopia óptica do plaqueamento na membrana -20°C. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Figura 20 - Microscopia óptica do segundo dia de cultura na membrana -20°C. Aumento de 100x. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 
 
 
 

Após 21 dias de cultura não é mais possível observar as fissuras da 

membrana de látex e que torna-se difícil observar as células devido a deposição de 

matriz pelas células. Nas Figuras 21 e 22, as células são identificadas pela seta 

vermelha. 
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Figura 21 - Microscopia óptica das células após 21 dias de cultura na membrana de -20°C: antes da 
fixação (a,b), após a fixação (c). Aumento de 100x. 

 
 

  
  Fonte: Autoria própria. 

Figura 22 - Microscopia óptica da cultura por 21 dias sem a membrana. Aumento de 100x. 

a) 

b) c) 
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Fonte: Autoria própria. 

 

 

4.2.2.1.1 Coloração de von Kossa e vermelho de alizarina S 
 

A detecção da matriz mineralizada pelas células (Figuras 23 e 24) foi 

realizada pelo método de von Kossa para detecção de fosfato e carbonato e por 

vermelho de alizarina S para detecção do cálcio, sendo possível observar que houve 

deposição de ECM por toda a área do poço de cultura. 

 
Figura 23 - Detecção da mineralização após 21 dias de cultura na membrana a -20°C: von Kossa (a), 

vermelho de alizarina S (b). 

   
Fonte: Autoria própria. 

 

 

 

 

 

a) b) 
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Figura 24 - Detecção da mineralização após 21 dias sem membrana: von Kossa (a), vermelho de 
alizarina S (b). 

   
Fonte: Autoria própria. 

 

A extração do corante para quantificação não demonstrou diferença 

estatística significante entre a cultura com a membrana de látex a -20°C e a cultura 

sem a membrana (Tabela 3). 

 
Tabela 3 - Quantificação da mineralização pela absorbância do vermelho de alizarina S após 21 dias 
de cultura. 
Cultura por 21 dias Absorbância 

(UA) 
Membrana -20°C 0,13 ± 0,01a* 
Sem membrana 0,16 ±0,02a 
*Médias seguidas de pelo menos uma letra igual indica diferenças não significativas (p > 0,05). 
Fonte: Autoria própria. 
 

 

4.2.2.1.2 Fosfatase alcalina (ALP) 
 

Durante o crescimento e diferenciação celular a célula passa por quatro 

estágio: proliferação, produção de MEC, maturação da matriz e posteriormente 

apoptose.112 A enzima fosfatase alcalina é um dos indicadores da diferenciação 

osteoblástica, e é responsável por liberar fosfato para a mineralização.113 A Figura 

25 exemplifica o método colorimétrico de detecção. A partir dos resultados, obteve-

se que a atividade da enzima foi superior com o uso da membrana de látex (Tabela 

4). 

 

 

 

 

a) b) 
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Figura 25 - Representação do teste para quantificação da fosfatase alcalina. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

 
Tabela 4 - Quantificação da enzima fosfatase alcalina após 21 dias de cultura. 
Cultura por 21 dias Concentração 

(U/L) 
Membrana -20°C 2,74 + 0,42a* 
Sem membrana 1,21 + 0,44b 
*Médias seguidas de pelo menos uma letra igual indica diferenças não significativas (p > 0,05). 
Fonte: Autoria própria. 
 

 

Embora não houve diferença na mineralização quando comparado a 

absorbância do vermelho de alizarina, as células sobre a membrana obtiveram 

maiores valores para a atividade da enzima fosfatase alcalina. Essa falta de 

correlação também foi observada por Liporaci-Jr114. 

 

4.2.2.1.3 Metabolismo de MTT 
 

É possível verificar na Figura 26 a viabilidade celular, a partir da redução do 

MTT pela enzima dehidrogenase mitocondrial de células viáveis em cristais de 

formazan.91 Porém sua quantificação não foi possível, pois a matriz produzida pelas 

células interagiu com o MTT, como pode ser observado na Figura 26. 
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Figura 26 - Microscopia óptica do MTT: célula + NRL (a) e célula (b). Aumento de 100x. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 

a) 

b) 
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4.2.2.1.4 Espectroscopia no Infravermelho com Transformada de 
Fourier em modo de Refletância Total Atenuada (FTIR-ATR) 

 

A mineralização também foi avaliada pela técnica de FTIR-ATR (Figura 27) 

aos 21 dias de cultura celular, onde estão presentes os espectros da membrana 

polimerizada a -20°C (em amarelo), apenas da cultura celular sob mineralização (em 

verde) e da cultura sob mineralização sobre a membrana (em preto). 

 
Figura 27 - FTIR-ATR da mineralização. 

 
Fonte: Autoria própria. 

 
 

Como pode ser observado, as análises foram feitas sem a remoção do 

material orgânico, principalmente devido às absorbâncias em 1651, 1543 e 1260 cm-

¹, correspondentes à amida primária, secundária e terciária, respectivamente. As 

bandas de absorbância relacionadas ao fosfato em: 560 cm-¹ está relacionada ao 

vibracional �4PO43- (deformação assimétrica em O-P-O), 976 cm-¹ está relacionada 

ao �1PO43- (estiramento simétrico) e em 1057, 1097 e 1130 cm-¹ estão relacionadas 

ao �3PO43- (estiramento assimétrico em P-O). As bandas de absorção em 1450 e 

1377 cm-¹ podem estar relacionadas ao carbonato CO3²- ou à deformação em C-

H.115-117 
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4.2.2.2 Morfologia celular 
 

O MEV gera imagens topográficas da superfície das amostras, podendo obter 

a morfologia celular quando em contato com a superfície, fornecendo informações 

da adesão da célula sobre o material. Com o acessório de EDS também é possível 

obter informações sobre a formação de MEC a partir da análise composicional, 

como pode ser observado na Figura 28, onde as regiões delimitadas são as áreas 

de realização do EDS e as setas indicam fraturas na membrana.  

 
Figura 28 - Micrografia (MEV-EDS) da adesão celular e produção de MEC na superfície da NRL. 

 

 

a) -80°C   

c) -20°C   

b) -80°C   

d) -20°C   
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e) -10°C   

g) 0°C   

i) +10°C   

k) RT   

f) -10°C   

h) 0°C   

j) +10°C   

l) RT   
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Fonte: Autoria própria. 

 
 
A partir das micrografias do MEV obtidas das células na superfície da 

membrana é possível observar que as células encontram-se aderidas e espalhadas 

aleatoriamente na superfície. Trabalhos mostram que é possível alinhar e direcionar 

o crescimento dessa linhagem celular quando a superfície do material apresenta 

ranhuras em sua superfície.118-120 

É possível observar uma alteração na superfície das membranas com o 

tempo em cultura. Comparando as micrografias do MEV antes (Figura 15) e depois 

(Figura 28), respectivamente da adesão celular, percebe-se que tornaram-se mais 

lisas, exceto para as membranas tradas abaixo de 0°C. As rachaduras encontradas 

nas membranas (Figura 28, seta amarela) podem ser devido à desidratação das 

membranas após a retirada do meio de cultura. A alteração na rugosidade de filmes 

de látex foi observada por Ho et al.121 tanto durante a exposição ao ar quanto 

quando submetida à lixiviação, atribuindo o achatamento da superfície à gravidade e 

m) +40°C   

o) +60°C   p) +60°C   

n) +40°C   
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ao material estar acima de sua Tg; além disso também observou que as rachaduras 

poderiam ser pela retirada de material antioxidante.  

Também fica evidente a produção de MEC a partir do MEV-EDS, porém razão 

entre Ca/P obtida pela técnica de EDS (Figura 29) fornece diferentes valores 

conforme a Tabela 5, sendo que somente na membrana produzida a -80°C 

observou-se a proporção Ca/P próxima ao da hidroxiapatita (1,67).116 Soboyejo et 

al.122 observou a formação de matriz extracelular em células aderidas em superfície 

de titânio no segundo dia de cultura.  

 
 

Figura 29 - Gráficos de EDS da NRL. 

 
Fonte: Autoria própria. 
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Tabela 5 - Proporção Ca/P por MEV-EDS das culturas celulares nas membranas a diferentes 
temperaturas. 
 -80°C -20°C -10°C 0°C +10°C RT +40°C +60°C 
Ca/P 1,65 1,11 1,23 1,26 1,26 1,03 0,27 0,27 
Fonte: Autoria própria. 
 

 

Observam-se células arredondadas (pouca adesão), células com morfologia 

fusiformes e com poucos filopódios e lamelipódios, e células com uma superfície 

lisa/plana e espraiadas, com muitos filopódios e lamelipódios e conexões 

intercelulares. Estas estruturas celulares sugerem excelente adesão das células ao 

substrato.120 

Como citado anteriormente, essa linhagem celular é capaz de responder à 

geometria e topografia de superfície.122 As membranas elaboradas na temperatura 

de -80°C, -20°C e -10°C apresentam uma superfície com mais irregularidades 

(rugosidade e porosidade). Nota-se que nessas regiões há pouca ou nenhuma 

adesão celular. Diversos fatores são responsáveis pela adesão celular ao scaffold. 

Segundo a literatura, as células aderem e alongam sem proliferação em superfícies 

com ranhuras comparáveis ao tamanho celular, porém as células proliferam em 

ranhuras menores que o tamanho celular.122 Os osteoblastos preferem superfícies 

com nanorugosidades a superfícies com submicro- ou microrugosidade.119 

Embora observado nas Figuras 15, 16 e 28, as membranas a -10°C e -20°C 

apresentam porosidade, devido às dimensões das células (entre 40-50 µm) não foi 

possível observar a invasão celular nas porosidades. 

Embora o escopo do projeto seja relacionado à porosidade, observou-se que 

a membrana à temperatura de 0°C obteve maior proliferação celular. A partir das 

micrografias (Figuras 14.d e 15.h) nota-se que é uma das membranas com menos 

irregularidades em sua superfície, tal fato pode ter favorecido a adesão inicial e 

maior número de células. Tanto a micrografia do MEV (Figura 30.a,b) quanto a do 

MO (produzidas antes de fixar as células e da retirada do meio de cultura, Figura 

30.c,d) mostram a mesma colônia em que torna-se difícil distinguir os limites 

celulares devido à confluência. 
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Figura 30 - Micrografia da NRL a 0°C. MEV (a,b), e MO (c aumento de 40x, d aumento de 100x). 

 

 

a) 
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Fonte: Autoria própria. 
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5. CONCLUSÃO 
 
O tratamento térmico não alterou quimicamente a membrana de látex 

segundo o FTIR-ATR, embora exista algumas diferenças nas propriedades 

mecânicas de algumas amostras. 

Na microscopia óptica foram observadas diferenças na morfologia superficial 

entre -80°C, -20°C, -10°C e 0°C, porém a partir de 0°C todas as membranas foram 

semelhantes. Pelo MEV, apenas as membranas polimerizadas a -10°C e -20°C 

apresentaram porosidade, com dimensões de 4,33-5,52 µm e 11,31-41,79 µm, 

respectivamente. No entanto os tamanhos observados foram inferiores ao 

necessário para que ocorra infiltração celular e transporte de nutrientes e 

metabólitos e oxigenação 

Apesar o látex ser hidrofóbico, as células foram capazes de aderir e produzir 

matriz na membrana a tratada a -20°C aos 21 dias de cultura. A mineralização foi 

analisada por EDS, FTIR-ATR, vermelho de alizarina S e von Kossa. Embora não 

houvesse diferença estatística na mineralização quando comparada a absorbância 

do vermelho de alizarina, as células sobre a membrana obtiveram maiores valores 

para a atividade da enzima fosfatase alcalina. Indicando pelo método MTT também 

foi possível observar que as células se encontram metabolicamente viáveis.  

As micrografias por MEV-EDS mostraram que as células aderiram em todos 

os tratamentos térmicos, apresentando estruturas de adesão, como filopódios e 

lamelipódios, sendo que o tratamento a 0°C proporcionou maior quantidade celular, 

aos sete dias de cultura. 

Desta forma fica claro que a porosidade da membrana de látex natural pode 

ser manipulada pela técnica de TIPS e permite adesão, proliferação e mineralização 

celular, sendo viável seu uso como suporte celular para o uso em regeneração 

óssea guiada. 
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